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Veilig, eenvoudig en budgetvriendelijk. Dat waren de drie richtlijnen voor de 
verwarming van de nieuwe scoutslokalen in Aalter. Verco ging de uitda-
ging aan, en integreerde zijn convectoren creatief in de bestaande ruimte. 
Scoutsvereniging De Witte Kaproenen was in de wolken. 

Het nieuwe scoutsgebouw van De Witte Kaproenen in Aalter is een blikvan-
ger: de buitenwand werd opvallend bekleed met stevige sjorbalken. Die zijn 
een bekend scoutsattribuut, dat het groepsgevoel, engagement en doen van 
de scouts uitstekend typeert. Verco maakte het warme scoutsgevoel binnen 
in het gebouw helemaal af. 

Creatief weggewerkt
De grootste uitdaging voor Verco? De verwarmingselementen zó integreren, 
dat de convectoren buiten bereik van de jongste scoutsleden zijn. Die veilig-
heid garandeerde Verco door de convectoren creatief in de ruimte weg te 
werken:
• achter inbouwkasten (al dan niet met extra ventilator)
• onder het keukentablet
• achter het schrijfbord
• onder de wastafels
Door voor convectoren te kiezen, biedt Verco de scoutsvereniging warme en 
veilige lokalen.

Warme ontvangst
Van kapoen tot leiding: na een dag vol buitenactiviteiten is het gezellig 
uitblazen in het groepslokaal. Verco geeft De Witte Kaproenen een warm 
onthaal. Een centrale regeling verzekert de permanente temperatuur in de 
lokalen, zodat de convectoren nauwelijks bijstelling vereisen. Ze werken bo-
vendien volgens het principe van luchtcirculatie: convector warmt de om-
gevingslucht op. Het resultaat? Een ideale en gezonde warmtespreiding in 
het lokaal. 

Budgetvriendelijk 
Bij de keuze van materiaal en ontwerp hield Verco optimaal rekening met 
het budget van de scoutsvereniging. Die was aangenaam verrast door de 
eindfactuur. En ook op lange termijn zijn de warmteoplossingen van 
Verco voordelig. Zo is de gekozen convectieverwarming zuinig, wat De Witte 
Kaproenen jaarlijks in hun energiefactuur merken. Ook gaan de convector-
en levenslang mee, dankzij de combinatie van een stalen productie en een 
stevige laklaag. 

De scoutslokalen in Aalter boden Verco een ultieme kans om zijn veelzijdig-
heid te tonen. En dat lukte: Verco bewees als leidinggevend producent zijn 
talent om betaalbare oplossingen te bieden voor élk project. 

Warme ontvangst in de scoutslokalen van Aalter 


