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Nieuwbouw Forever 21 in Bergen op Zoom

Cladding Point in 2017:

Toonaangevende nieuwe producten,
een nieuw bedrijfspand én
Cradle to Cradle-certificering

Cladding Point is een van de grootste handelshuizen op het gebied van isolerende
oplossingen. Al jaren weet het bedrijf de wensen van de Nederlandse klanten op het
gebied van innovatieve producten en concepten te vertalen naar leveranciers. 2017
belooft een mooi jaar te worden met een hoop nieuwe producten, Cradle to Cradlecertificering en een gloednieuw bedrijfspand in het vooruitzicht. General Sales Manager
Harry van der Veen is dan ook positief gestemd en licht de laatste ontwikkelingen toe.
Na jaren stilstand komt de bouw zowel bij
de woningbouw als in de utiliteit weer op
gang. Mensen krijgen weer vertrouwen
In de economie en geld lenen is relatief
goedkoop. Kortom: er kan weer gebouwd
worden. Cladding Point profiteert daarvan
mee en heeft de laatste jaren een grote
groei doorgemaakt: een mooi moment
om het kleinschalige kantoor in Arnhem te
verlaten en zelf ook te gaan bouwen. “Ons
nieuwe pand, ontworpen door Palazzo
Architecten, zal een showroom voor de
klant worden met een mix van moderne,
milieuvriendelijke én traditionele zaken.
Door zelf iets te ontwikkelen wat gecertificeerd en getest is, kunnen wij klanten optimaal adviseren over hun eigen projecten.”

Brandwerende producten
Een nieuw bedrijfspand en een groeiende
economie is echter niet het enige wat in
2017 op de planning staat: “In het nieuwe
jaar willen wij een paar unieke brandwerende producten op de markt brengen.
Door steeds strengere eisen van de verzekeraar en een aantal grote branden is hier
een grote behoefte aan. Een voorbeeld van
zo’n uniek brandwerend blindbevestigd
sandwichpaneel is een gemodificeerd FX
hardschuim met een brandwerendheid
van maar liefst 60 minuten (EI60) van
beide zijde.” Een primeur volgens Harry
van der Veen: voorheen bestond alleen
nog steenwol met zulke brandwerende

eigenschappen. “Schuim is niet alleen
beter isolerend dan steenwol, maar ook
nog eens een stuk praktischer in gebruik.
Beide isolatiematerialen blijven we echter
aanbieden, om de klant te verzekeren van
een onafhankelijk advies.”

Brandboek
Een brandwerend schuim is niet de enige
primeur: in samenwerking met Efectis
(voormaling TNO) en Nieman-Kettlitz brengt
Cladding Point een brandboek uit. Harry
van der Veen licht toe: “Dit betekent dat wij
gemeentes en brandweer kunnen inlichten
over de juiste details die gevolgd moeten
worden. Brand is een ernstige zaak en
moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
Helaas gaat het in de praktijk nogal eens
mis met de manier waarop (brandwerende)

bouwmaterialen toegepast worden. Wij
vinden het daarom heel belangrijk dat ons
advies als Cladding Point wordt opgevolgd,
zodat de optimale brandveiligheid verzekerd kan worden en de opdrachtgever op
ons kan vertrouwen. Elk project is immers
een referentie en moet beter zijn dan het
vorige. Op het gebied van technische
isolatie en innovatie proberen we dan
ook vooruit te lopen en ons steentje bij te
dragen.”

Cradle to Cradle-certificering
Dit vertaalt zich in het duurzaamheidstreven
van Cladding Point. “In samenwerking met
Nieman-Kettlitz, een toonaangevend ingenieursbureau, zullen wij de eersten worden
met een Cradle to Cradle-certificaat. De
Cradle to Cradle certificering bepaalt dat

een product veilig is voor mens en milieu
en gemaakt is van materialen die kunnen
worden gerecycled of gecomposteerd. Het
certificeringsprogramma kent een veelomvattende aanpak die de duurzaamheid van
een product en de vervaardiging ervan
beoordeelt. Ons hele productieproces is
inmiddels aangepast aan deze certificering. Zo genereert onze fabriek Brucha in
Oostenrijk zijn eigen energie en is in het
bezit van een biogas installatie. Verder
vervoeren wij producten op een milieuvriendelijke wijze met de trein. Daarnaast
niet onbelangrijk: gebruikte producten kan
Brucha terugnemen en hergebruiken voor
ondergrondse isolatie van bijvoorbeeld
koel- en vriescentra. De certificering is het
enige wat nog ontbreekt aan ons proces”,
aldus Harry van der Veen.
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