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BOUWEN MET ECONOMISCHE BESCHERMING

SLIMME AANRIJBEVEILIGINGEN, DOELMATIGE WANDBESCHERMING
Vakmanschap, duurzaamheid en een marktconforme prijs; belangrijke eisen die bouwheer WDP heeft
gesteld aan de ‘keten’-partners van het nieuwe Ter Beke DC in Nijmegen. De naam Ecoprotection
staat voor economische bescherming. Het in Rijswijk (Gld.) gevestigde bedrijf heeft zijn hele
productengamma binnen het Ter Beke project op kunnen voeren.

H

et beschermen van wanden en deuren
is van cruciaal belang; isolatiewanden
hebben nu eenmaal niet de functie
om beschadigingen door heftrucks en
dergelijke op te vangen. We zijn in
gesprek met Jan Kelder van Ecoprotection BV, die
een belangrijk aandeel binnen het Ter Beke project
voor zijn rekening neemt en meer informatie geeft
over hun producten. Afhankelijk van de locatie binnen het bedrijf kan de klant kiezen uit een veelvoud
aan mogelijkheden, zoals: RVS, waterdichte Polyester
kwarts, beton of kunststof.
Kelder: ,,We zijn natuurlijk zeer content met de
opdracht in Nijmegen. Het project is uniek. Het
gezamenlijke resultaat voldoet helemaal aan de laatste hygiëneregels. Ook zijn er diverse innovaties toegepast. Wij hebben hier bijvoorbeeld stootranden
gemonteerd waar door derden een vloerplint ingetrokken dient te worden. Resultaat: stevig, strak en
qua hygiëne compleet. Ook hebben we na diverse
proefplaatsingen op de huidige locatie in Milsbeek
de zware high protection stootranden gecombineerd
met een Polyethyleen strip. Daar waar de meeste

impact van de karren is, worden ze nog eens extra
verstevigd.”
POLYSTO
Het aanbrengen van stootranden en aanrijbeveiligingen zijn bij elke bouw (en renovatie) een
belangrijk onderdeel van het geheel. ,,PolySto is
voor de voedingsindustrie dé Europese fabrikant
van prefab Food Safe stootr anden en plinten. Deze
zijn gemaakt uit sterk polyester composiet met een
antibacteriële schokbestendige ‘sanicoat’ of een
verlijmde rvs schelp als toplaag. Ze zijn leverbaar in
allerlei afmetingen en diktes, naar gelang de intensiteit van het intern transport. Dankzij de hulpstoffen
en accessoires, zoals eindstukken en binnen- en
buitenhoeken, kunnen wij een snelle en perfecte
plaatsing garanderen,” vertelt Jan.
WANDPLATEN VOOR HYGIËNE
Voor alle soorten muren en plafonds levert Ecoprotection de B-Hygienic Renopanelen. Deze hygienische bescherming past men onder andere toe in
foodprocessing plants, bakkerijen, vis- en vleeswer-

‘Stootranden waar door derden een vloerplint
ingetrokken kan worden’
Het nieuwe Ter Beke DC in logistiek park
Bijsterhuizen bij Nijmegen/Wijchen met
een oppervlakte van 13.000 m2, waarvan
5.000 m2 is gereserveerd voor productieactiviteiten en 8.000 m2 voor de logistiek
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USP’S POLYSTO SYSTEEM
- Snelle plaatsing ( besparing van circa
1 maand in het productieproces);
- Food Safe volgens EU, HACCP, USDA EN
BRC normen;
- Stootvast;
- Waterafstotend;
- Kostenbesparend;
- Bestand tegen extreem lage temperaturen
(-40oC) en hoge temperaturen (+70oC);
- Chemisch resistent (tegen schoonmaakproducten, aardappelzetmeel, bloed, zuren,
vetten, lactea, zout …);
- Eenvoudig te reinigen, te onderhouden en
te herstellen.
PolySto producten worden gemonteerd in de
meest innovatieve en hygiënische voedingsbedrijven over Europa, het Midden-Oosten,
Noord-Afrika en Azië.
werking, kaasproductie en melkindustrie. De panelen
zijn resistent tegen chemicaliën (zouten, zuren,
detergenten …). Ze zijn slagvast en herstelbaar en
hebben een zeer lange levensduur. Qua hygiëne
voldoen ze aan de HACCP-eisen (niet poreus, vet-,
bloed- en vuilbestendig en schimmelwerend).
Bovendien zijn de panelen volledig waterdicht in
combinatie met de plinten en stootranden.
De installatie van de panelen tenslotte kan ook
op slechte onderwanden, zoals baksteen, gasbeton,
betonwanden of beschadigde sandwichpanelen.
[i] Ecoprotection, Rijswijk
(0345) 55 85 55
www.ecoprotection.nl

Stootranden met uitsparing voor
de vloer en RVS aanrijpalen

WDP

LANGEVELD SLEEGERS

WDP ontwikkelt opslag- en distributieruimten
voor verhuur, realiseert projecten op vraag en
op maat van de gebruiker en doet ‘sale and rent
back’-operaties. WDP is niet enkel marktleider
in België maar ook prominent aanwezig op de
logistieke as Rotterdam-Antwerpen-BrusselRijsel-Parijs.
De plant in Nijmegen is de tweede WDP plant
in Nederland die BREEAM gecertificeerd is. Het
is de eerste keer dat een logistiek gebouw in
West-Europa de ‘VERY GOOD’ certificering
van BREEAM behaald.
www.wdp.be

Langeveld Sleegers heeft mede door het succes van het industrieel verpakken van vleeswaren in klappack
een explosieve groei doorgemaakt. De klantengroep van Langeveld Sleegers is divers en van internationaal
niveau. Behalve aan een grote groep retailers wordt geleverd aan de markt voor grootverbruik en catering.
Door de werving van nieuwe klanten en de groei van de bestaande klantenkring moest het aantal locaties
en machineparken sterk uitbreiden.
ONDERDEEL VAN TER BEKE FRESH FOOD GROUP
Sinds 2005 is Langeveld Sleegers onderdeel van de Ter Beke Fresh Food Group (www.terbeke.com). Dit
beursgenoteerde bedrijf (Euronext Brussel: TERB) is een innoverende Belgische voedingsgroep die zijn
assortiment commercialiseert in tien Europese landen. De groep heeft vleeswaren en versbereide gerechten als kernactiviteiten. Ter Beke beschikt over elf industriële vestigingen in België, Nederland en Frankrijk
en telt ongeveer 1.850 medewerkers. In 2007 werd een omzet gerealiseerd van 367 miljoen euro.
www.langeveld-sleegers.nl
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