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Allé de kanaries, geel en blauw. Voetbal, een feest! Dat blijkt al 
gauw wanneer je het multifunctioneel complex aan de Tien-
sesteenweg binnenstapt. Naast het hotel met Grand Café en 
restaurant kun je hier wonen, winkelen en zaken doen. Met ex-
tra troeven als goedkope parking, vergader- en feestlocatie en 
een accommodatie voor productpresentaties en andere be-
drijfsmeetings. Sport, shopping, business, call centers, eat and 
meet. Een sterk doordacht concept.

“Mitsubishi Electric werd betrokken van bij 

de eerste fase bij de bouw van het complex. In 

2008 werd de Noordgevel opgetrokken, parallel 

aan de Tiensesteenweg. De Westgevel kwam er 

in 2013 in een tweede fase bij, “ vertelt Techni-
cal Sales en Projectbegeleider van Mits-
ubishi Electric Rudy Gielen. “Van meet af 

was duidelijk dat het hotel volgens het klassiek 

principe werd uitgewerkt, maar dat een deel ervan 

zou kunnen worden omgebouwd tot voetballoge, 

kantoor of vergaderfaciliteit. Toch bleef het zaak 

dat alle faciliteiten voor een comfortabele hotelka-

mer, een upgrade drie sterren, in tijdloos modern 

design, zou behouden blijven. Hotel Stayen staat 

immers voor een brede beleving. Het telt 76 ka-

mers, waarvan 21 omvormbare Skyboxen en 

20 kamers met rechtstreeks zicht en of toegang 

tot het voetbalveld. Dat zorgt uiteraard ogenblikke-

lijk voor een totaal andere beleving. Slapen doe je 

in hoogwaardige boxsprings of op druk verlagen-

de Tempur matrassen. Het geheel wordt verdeeld 

over vijf verdiepingen in de noordtribune en een 

volledige verdieping in de westvleugel. “

EIGEN ONTWIKKELING
Al die kamers beschikken over de modernste 

domotica, in eigen huis ontwikkeld en afgestemd 

op het City Multi systeem van Mitsubishi 
Electric.  Het bedrijf leverde ook de interface aan 

die de communicatie verzorgt tussen het gebouw-

beheersysteem en klimaatregeling.

“In elke kamer is de City Multi VRF (Varia-

ble Refrigerant Flow) van Mitsubishi Electric 

voorzien. Het systeem is gebaseerd op het prin-

cipe van de lucht-lucht warmtepomp. Het biedt  

zowel  verwarming als koeling, en werkt daarbij 

met warmterecuperatie. Dat gebeurt via het R2-

systeem. We onttrekken warmte in de ruimtes 

die koeling vragen en gebruiken die energie om 

andere ruimtes te verwarmen .  “R” staat voor 
Recovery en 2 betekent dat we dit slechts met 

2 leidingen realiseren. Dat is op zich best specta-

culair en bijzonder energiezuinig. Het is een gepa-

tenteerd systeem waarbij de installatietijd ook een 

stuk lager ligt en de installatie minder plaats nodig 

heeft. Altijd handig bij renovatie nadien. Mitsub-

ishi Electric tekende de oplossing uit in overleg 

met AE+ engineering uit Sint-Truiden. De fi rma 

Imtech en Cooltech uit Alken voerde de eigen-

lijke installatie uit. ”

Het systeem is ook bijzonder handig voor het ho-

telcliënteel, want men kan perfect differentiëren. 

Zo weet men dat de hotelgast uit het zuiden het 

graag iets warmer heeft op de kamer, daar waar 

de cliënt uit het noorden misschien opteert voor 

een iets frissere kamer. Geen probleem, dit wordt 

in een handomdraai geregeld. Meer nog, doordat 

de domotica rechtstreeks is gelieerd met het boe-

STVV en Stayen is feest!

kingssysteem in de lobby, kan de basistempera-

tuur automatisch worden aangepast. Hierdoor kan 

de gast in een perfect geacclimatiseerde kamer – 

naar wens – aankomen. 

“Enkel voor het sanitair warm water wordt op heel 

de site met gas gewerkt”, vertelt Rudy, die een lans 

breekt voor hernieuwbare energie:

“In totaal is hier op Stayen 3,3 MegaWatt ther-
misch vermogen geïnstalleerd, geleverd door 

onze warmtepompsystemen. Maar hier stopt 

het niet. Alle spots in huis zijn LED tot de grote 

schijnwerpers op het voetbalveld zelf. “Door deze 

aanpak vermindert de CO2 – uitstoot enorm!”

EIND GOED, AL GOED
Mitsubishi Electric is op Stayen in eindfa-
se. Nadat in 2013 de westgevel in functie trad, legt 

men momenteel de laatste hand aan het nieuwe 

Italiaanse restaurant en brasserie - Café du Soleil. 

Daar worden de laatste binnentoestellen geplaatst. 

“Het City Multi systeem bestaat uit een 
buitenunit, waaraan we tot 50 binnenunits 

koppelen en dit gebeurt in verschillende fasen. 

Dat is best een uitdaging. Op de hoeken van het 

gebouw hebben we geluidsarme buitenunits 

geplaatst met een minimale trilling en indien 

nodig voorzien van een geluidsscherm waardoor 

er geen overlast ontstaat voor de woonblokken of 

het hotel. Een andere uitdaging was om de totale 
leidinglengte goed te implementeren.“

Dat men daar goed in geslaagd is, staat voor ons 

buiten kijf.
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