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Cladding Point onlangs gevestigd aan de Handelweg in Elst:

‘Schitterend nieuwbouwpand
laat perfect mogelijkheden
sandwichpanelen zien’
10 jaar geleden startten de Huizense Frank Janssen en de Huissense Harry van der Veen Cladding
Point in Arnhem. Een toonaangevend handelsbedrijf voor de bouwsector in dak- en gevelelementen. Zij levert duurzame, brandwerende sandwichpanelen met een kern, steenwol of schuim.
Zo’n vier jaar geleden rees het plan om met het veertien koppig team te verhuizen. Na een
intensieve zoektocht is een perceel met uitbreidingsmogelijkheden in Elst gekocht. Niet alleen een
prachtige locatie. Het nieuwbouwpand met eigen materiaal is tevens het beste visitekaartje dat je
kunt hebben.

Eigen identiteit

Directeur Frank Janssen: “Met onze
sandwichpanelen geef je een pand een
eigen identiteit. Bedrijfshallen, bedrijfspanden, koel- en vriescellen, logistieke centra en agrarische stallen krijgen
zo cachet.
Wij vertegenwoordigen exclusief een
aantal vooraanstaande producenten van
dak- en gevelelementen uit Oostenrijk,
Polen en Italië. In principe leveren zij
standaardproducten. Wij hebben een directe lijn met deze partners.
Groot voordeel hiervan is, dat we producten continu verbeteren op basis van
de klantvraag. Hierdoor zijn we vooruitstrevend en innovatief. We lopen voorop

qua duurzaamheid en brandwerendheid.
Wij voldoen dan ook aan de hoogste
normering en certificering van BREEAM.

Kenniscentrum

Onze kennis op dit vakgebied is groot.
Wij zijn voor klanten niet alleen een adviserend partner maar opereren als kenniscentrum. De bouwsector verandert.
Het te kort aan vakmensen met kennis
wordt nijpend. Bovendien werkt een
aannemer steeds vaker met ZZP’ers.
Je merkt dat uitgebreide kennis over
de toepassing van sandwichpanelen ontbreekt. Ons nieuwbouwpand is dan ook
ruim van opzet. Het heeft een enorme
showroom en een opleidingscentrum.
Hier leiden we mensen uit de bouw op.

Zo leveren we nog meer toegevoegde
waarde.

Nieuwbouw in Elst

We hebben bewust voor groeigemeente
Elst als vestigingsplaats gekozen. Het
ligt ideaal aan de verschillende uitvalswegen. Het bedrijventerrein heeft bovendien alleen laagbouw. Specifiek
noem ik de samenwerking met de gemeente: die verliep vlot en erg prettig.
Uiteraard hebben we ons eigen materiaal
toegepast op het pand. Een beter visitekaartje kunnen we niet afgeven.
Meer weten?
Kijk op www.claddingpoint.nl
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