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Nieuwe realiteit vraagt om
innovatieve producten
Wie niet innoveert, staat stil. Daarover zijn echte professionals het wel eens. Dat heeft te maken met de
wensen vanuit de markt, maar ook met de regels en eisen die overheden steeds vaker stellen.

Het wordt een gebouw met hoge isolatiewaardes en waarin de vereiste milieutechnische maatregelen zijn verwerkt.

Bedrijven als Cladding Point zijn zich daar van bewust. Om nog
beter in te spelen op de hedendaagse ontwikkelingen, start de
specialist op het gebied van gevelbekleding met de bouw van een
nieuw pand in Elst. "Begin oktober is de eerste paal geslagen," zo
start mede-eigenaar Harry van der Veen zijn verhaal. "We willen nog
meer dan voorheen onze producten als toepassing in de bouw laten
zien. Daarnaast willen we professionals gaan trainen. Daarom realiseren wij een hal van 700 vierkante meter om met realistische praktijksituaties bezig te zijn. Dat is de beste leerschool voor iedereen."
Cladding Point wil graag een groen gebouw realiseren. Vooral om te
laten zien waar het bedrijf voor staat. Een gebouw met hoge isolatiewaardes en waarin de vereiste milieutechnische maatregelen zijn
verwerkt. Van der Veen: "Klopt, een pand waar wij trots op zijn. Alle
toegepaste materialen sluiten aan bij het Cradle to Cradle gedachtegoed. Daarnaast willen wij onze klanten nog beter bedienen. De
trainingen die wij verzorgen gaan over belangrijke aspecten zoals
brandwerendheid, verzekeringsmaatregelen en milieutechnische

'Door vooraf goed te
informeren, voorkom je
teleurstellingen achteraf'

zaken. Iedereen is welkom om deze trainingen te komen volgen:
calculators, werkvoorbereiders. Iedereen moet weten waar hij of
zij over praat. Kijk bijvoorbeeld naar brandwerende panelen. Deze
moeten ook op een brandwerende manier bevestigd worden, anders
voldoet een bedrijf nog niet aan de gestelde eisen. Een mooi product
is pas echt mooi als het ook op juiste wijze verwerkt wordt. Alleen
door bepaalde tradities te doorbreken, kun je verder groeien."
Door de snel veranderende weersomstandigheden stelt de overheid steeds strengere eisen aan bepaalde bouwproducten. "Flinke
regenbuien zorgen voor grote hoeveelheden water. Het is niet zo
dat het vaker regent of waait, maar als het gebeurt, zijn de situaties
steeds heftiger. De omstandigheden veranderen. Wij springen daar
met het testen en certificeren van producten op in. Een nieuw pand
moet zowel binnen als buiten volledig veilig zijn. Door vooraf goed te
informeren, voorkom je teleurstellingen achteraf." ❚
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