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Een nieuw pand voor Cladding
Point – een servicegericht én
multifunctioneel kenniscentrum
Eind 2015 heeft Cladding Point 3.000m 2 grond aangekocht in Elst, gemeente
Overbetuwe. Hiermee werd een begin gemaakt met de realisatie van een grote droom.
Het pand is neergezet met twee belangrijke redenen vertelt verkoopdirecteur van
Cladding Point Harry van der Veen: “Ten eerste om een showcase te maken voor onze
productmogelijkheden. En ten tweede als multifunctioneel kenniscentrum om mensen
op te leiden en onze kennis te delen.”
hitte van afgelopen zomer? Als een paneel
op de juiste wijze is gemonteerd is er
gelukkig niets aan de hand.”

De klant ontzorgen
‘De klant ontzorgen’- dat is het voornaamste doel van het stuk voorlichting en
kennis dat Cladding Point deelt. Niemand
heeft er iets aan als achteraf blijkt dat een
pand niet voldoet aan de eisen van de
opdrachtgever. Deze laatste heeft meestal
geen verstand van bouwen maar moet er
natuurlijk wel op kunnen vertrouwen dat
een pand voldoet aan de afgesproken
eisen. “Door onze voorlichtingen bieden
wij het vertrouwen met het montagebedrijf
dat het goed komt en de opdrachtgever
krijgt wat hij wil”, aldus Harry van der Veen.

“Ontwikkeling mag nooit stilstaan”

Wat wij kunnen bieden:

(althans, dat vinden wij)
Cladding Point is al meer dan 10 jaar
een toonaangevende, onafhankelijke
partner voor de Benelux die sinds 2006
de bouwsector voorziet van duurzame,
brandwerende en Premium sandwichpanelen t.b.v. gevels en daken. Het bedrijf is
flink gegroeid en het nieuwe pand in Elst
voldoet aan de langverwachte wensen
van Cladding Point. Harry van der Veen:
“Ten eerste was het voor ons belangrijk
om een referentiekader te bieden voor
architecten en opdrachtgevers. Op welke
manieren kan je panelen verwerken in een
pand? Daarom hebben wij veel verschillende typen panelen verwerkt in zowel de
binnen- als buitenzijde zodat de technische
toepassingen goed tot hun recht komen.”

CLADDING
POINT
DUURZAME SANDWICHPANELEN

Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare en innovatieve partner voor sandwichpanelen

vaker de verantwoording naar zich toe
geschoven. Zo moeten de panelen bijvoorbeeld voldoen aan de wettelijke normen
op het gebied van brandwerendheid. Als
een paneel verkeerd is gemonteerd dan
wordt daar echter niet aan voldaan. Als het
misgaat en er brand uitbreekt ligt de eindverantwoordelijkheid bij het montagebedrijf.
Zeker op het gebied van brandwerendheid
is dat spelen met mensenlevens.”

Het creëren van
bewustwording
Om bewustwording onder montagebedrijven te creëren heeft Cladding Point
inmiddels twee man fulltime in dienst om
te kijken naar wetswijzigingen op Europees

niveau, de zogenaamde EN-normen. Harry
van der Veen: “Onze mensen zijn erop
getraind om deze normen te bestuderen en
zo snel mogelijk te vertalen naar de praktijk.
Dat is belangrijk: deze normen hebben
voorrang op de Nederlandse normen.
Vervolgens passen wij de normen toe op
onze producten door ons af te vragen of
een bepaalde norm met ons paneel te
bereiken is. Maar wij vertalen de normen
en wetten ook naar praktische handvatten,
zodat ook een montagebedrijf het kan
toepassen in de bouw. Brand is daar een
belangrijk thema in, maar ook klimaatveranderingen spelen een belangrijke rol. Hoe
bijvoorbeeld om te gaan met een enorme
regenval en/of harde wind? Of de extreme

Een praktische ruimte van ruim 600m2 waar
de monteurs door middel van testopstelllingen zelf de montage van panelen kunnen
oefenen.
Een theoretische ruimte van een kleine
100m2 waar Cladding Point door middel
van presentaties, cursussen en voorlichting kan laten zien hoe men concreet kan
voldoen aan alle relevante wet- en regelgevingen in het hele traject.
Uiteraard kunnen de technische mensen
van Cladding Point altijd een keer meekijken
op de bouwplaats om te checken of alles
goed gaat en geen technische problemen
ontstaan.

Een belangrijk kenniscentrum
Op de tweede plaats fungeert het nieuwe
pand als belangrijk kenniscentrum op het
gebied van alles wat met de producten
van Cladding Point te maken heeft – van
montage tot juridische aspecten. Zo
signaleert Harry van der Veen dat de
vraag naar ‘knowhow’ op het gebied
van relevante wet- en regelgeving steeds
meer toeneemt. “Bedrijven krijgen steeds
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