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Integrale benadering leverancier
sandwichpanelen krijgt
body met nieuw pand

nd

Komend jaar betrekt leverancier van sandwichpanelen Cladding Point een nieuwbouwpand in Elst (Gld.). “Wij evolueren als
productontwikkelaar steeds meer tot kenniscentrum op het gebied van sandwichpanelen. Daartoe wordt ons nieuw pand
uiteraard een showcase”, zegt mededirecteur Harry van der Veen. “Wij willen dat de klant naar ons toe komt, zowel voor
montagetrainingen als om te zien hoe een perfecte gevel eruit kan zien.”
'In Elst hebben wij groeimogelijkheden'.

Het veertien man sterke team van Cladding Point verhuist komend jaar van
Arnhem naar het nabijgelegen Elst, waar op een zichtlocatie wordt gebouwd op
een kavel van 2.700 m². “Elst is een gemeente met groeimogelijkheden en een
goede bereikbaarheid, zeker als straks de A15 wordt doorgetrokken tot Zevenaar.
Ons nieuwe pand is in eigen beheer tot in de puntjes uitontworpen. Hoewel je
regelgeving natuurlijk niet altijd kunt voorspellen, willen wij een gebouw dat

ook over tien jaar nog aan de normen voldoet en qua exploitatie lang mee kan.
Denk aan hoge Rc-waarden, gebruik van zonnepanelen, warmteterugwinning en
LED-verlichting, alsmede de nodige ruimtelijke flexibiliteit. Dat sluit aan bij onze
eigen productbenadering: alle prestatiewaarden van onze producten worden
immers vooraf getest door certificerende instanties. Er is volledige transparantie
richting de klant, en dat zal ons nieuwe pand ook uitstralen.”

‘Alle prestatiewaarden van onze
producten worden vooraf getest
door certificerende instanties’

Het bedrijfslogo komt in een bijzonder gevelelement op basis van glas.
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SAMENWERKING MET MONTAGEBEDRIJVEN

GEVEL IS SHOWCASE

Van der Veen gaat verder: “Als producent kunnen wij het natuurlijk niet
alleen. Architecten en opdrachtgevers moeten er vanuit kunnen gaan dat
de sandwichpaneelgevel als opgeleverd geheel presteert. De borging van
de eindkwaliteit gaan wij daarom gezamenlijk oppakken met montagepartijen. Een noodzakelijke stap waarin wij veel vertrouwen hebben, gezien de
goede wisselwerking met de ons bekende bedrijven. En ook in partijen die
wij nog niet kennen, willen wij graag investeren, met bijvoorbeeld gerichte
applicatietrainingen.” Het spreekt voor zich dat er in Elst ruimte wordt ingericht voor dergelijke activiteiten. “Wij hebben een gebouw ontworpen dat
430 m² kantoorruimte heeft – vrije vloerruimte met glazen wanden, en een
halgedeelte van circa 700 m², onder meer in te vullen als trainings- en presentatieruimte. Een transparant pand met volledig doorzicht en als zodanig een
weerslag van onze bedrijfscultuur.”

De gevel van het eigen pand is vanzelfsprekend de belangrijkste 'showroom' van een gevelpartij. Van der Veen: “Als een opdrachtgever wil weten
hoe hij een sandwichpaneelgevel kan gebruiken in combinatie met glas of
Cortenstaal, dan kunnen wij dat straks laten zien in Elst. De kopgevel krijgt
een wand uitgevoerd met iconic skin GSP, een sandwichpaneel waarop een
gecoate glasplaat is verlijmd. Daarin komt ons logo te staan. Hetzelfde doen
wij met de sandwichpanelen van Cortenstaal in de plintgevel, en ook onze
Premium Design+ carrier sandwichpanelen, met hun vele afwerkingsmogelijkheden, komen terug in de gevel. Wij zijn de afgelopen jaren steeds meer opgeschoven richting productontwikkeling en zijn een echte vraagbaak geworden
voor architecten en opdrachtgevers – een kenniscentrum op het gebied van
sandwichpanelen. Met het nieuwe pand kunnen wij deze inhoudelijke ontwikkeling verder vormgeven. De bouw is inmiddels gestart.” ❚

'Transparantie nieuw pand staat voor onze bedrijfscultuur'.
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