Artikelnaam

Meer mogelijk met certificeerde brandveilige sandwichpanelen

Uitgebalanceerd aanbod
faciliteert creativiteit
gevelbouwers
Cladding Point levert sandwichpanelen voor gevels en daken. De Nederlandse
handelsonderneming, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, specialiseerde zich in geïsoleerde oplossingen voor industriële gebouwen. Recente
investeringen in brandveiligheidstesten zorgden voor een uitbreiding van het
gecertificeerde productenaanbod. De nieuwste Premium panelen gaan nog een
stap verder in esthetiek en constructieve eigenschappen.

Zo'n 65% van onze omzet bestaat uit
geïsoleerde gevelpanelen en 30% uit
geïsoleerde dakpanelen. Wij leveren zowel
sandwichelementen met steenwolvulling
als hardschuimvulling, op aanvraag van de
klanten”, zegt Alwin Verdult, marketing- en
salesmanager bij Cladding Point. “Al een
aantal jaren leveren wij panelen met een
prima thermische isolatie. Onze huidige
focus ligt vooral in het creëren van brand-
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werende producten. De markt vraagt
immers vaker om gevelelementen die
gegarandeerd brand kunnen weren. Dit
komt doordat bouwprojecten vaker direct
aansluiten op bestaande bebouwing.”

Gegarandeerde brandveiligheid
Cladding Point investeerde de laatste
vier jaar honderd duizenden euro's in
de ontwikkeling van nieuwe producten

en bijbehorende brandveiligheidstesten. Het bedrijf werkte hierbij intensief
samen met de Oostenrijkse leverancier
Brucha. “Een van de laatste innovaties is
het FX – brandconcept; een uitgebreid
programma van brandveilige producten
met een gemodificeerde hardschuim of
steenwolkern”, zegt Verdult. “Hiermee
voldoen we aan de laatst geldende Europese normen en Nederlandse regelgeving. Behalve Efectis, voorheen TNO
Centrum voor Brandveiligheid, testte
ook een gerenommeerd Duits instituut
onze producten. Dit resulteerde in de
gewenste brandveiligheidscertificering
van de sandwichpanelen. Overigens
zijn alle certificaten door Efectis in het
Nederlands afgegeven. Door het testen is
onze kennis over brandgedrag vergroot,

waardoor wij het principe 'less is more'
bij onze producten konden doorvoeren. Het afgelopen jaar schreven we de
documentatie waarin helder verwoord
staat hoe om te gaan met brandveiligheid
in het algemeen en bij gebruik van onze
panelen in het bijzonder. De informatie
die eenvoud en zekerheid centraal stelt,
is gratis te downloaden vanaf de website
www.claddingpoint.nl.”

Premium Design
De nieuwste ontwikkeling van Cladding
Point, een handelsonderneming waar zes
mensen werken, is de Premium Design
lijn. “Wij bieden vanaf 2012 een serie
exclusieve gevelpanelen, met uitgebreide
toepassingsmogelijkheden”, zegt Verdult.
“De Premium panelen zijn thermisch
isolerend en brandwerend. De Premium
Plus variant ontwikkelden we om aluminium, Trespa, hout of RVS aan te bevestigen. Het Premium 18/76 sandwichpaneel is uniek omdat het blind bevestigd
kan worden. Het Premium flat panel heeft
een exclusieve uitstraling door de vlakheid. Deze verschillende producten zullen
architecten aanspreken.”

Klimaatneutraal
Eén van de grootste uitdagingen waar
de bouw voor staat is het energie- of
klimaatneutraal bouwen. “Ingenieursbureau Ecofys analyseerde ons productie- en leveringstraject en bepaalde
de zogeheten carbon footprint”, zegt
Verdult. “Binnen afzienbare tijd willen we
onze producten klimaatneutraal leveren.
De tijdens de productie en transport
uitgestoten CO2 wordt dan op een
verantwoorde en gecertificeerde wijze
gecompenseerd. Niet alleen de compensatie vinden we belangrijk. Vooral

het zoeken naar echte oplossingen
staat bij ons centraal. Zo worden nu al
bijvoorbeeld zo veel mogelijk 'lean and
grean' vrachtwagens ingezet, voorzien
van stille en zuinige motoren. Hiernaast

is de productie van leverancier Brucha
zelfvoorzienend. De windenergie wordt
gebruikt voor de productie. Dit is pas
het begin, we bouwen verder aan een
duurzame toekomst.” ❚
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