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K l i m a a t i n s t a l l a t i e s

WARMTE GROOTSTE PIJNPUNT IN PRODUCTIEHALLEN
Ook nu blikken we terug op een hete zomer. Een belangrijk gevolg hiervan is dat 
de productiviteit van medewerkers snel afneemt. Zorgelijk, zeker in deze bizarre 
tijd waarin je je werknemers hard nodig hebt. Ook moet je als voedings- of 
verpakkingsproducent aan heel wat wet- en regelgeving voldoen om topkwaliteit na 
te streven bijvoorbeeld in een voedselveilige omgeving.

Daarnaast is het ontstaan van onderdruk een bekend fenomeen in productiehallen. De 
druk in een fabriek is lager dan buiten. Wanneer je wilt ventileren door middel van 
openstaande ramen om warmte te verdrijven, komt deze warmte van buiten juist naar 
binnen. Hierdoor ontstaan ongewenste luchtstromen, wat weer negatieve invloed heeft 
op de hygiëne, omdat vervuilende stoffen zich hiermee toch kunnen verspreiden.

ZORGEN VOOR MEDEWERKERS
Goed (technisch) personeel vinden binnen de maakindustrie is 
lastig. Het aantrekken van goed personeel begint al bij het bieden 
van goede arbeidsomstandigheden waarin werknemers hun werk 
goed kunnen verrichten – ondanks de toenemende mate van 
automatisering en robotisering. De mensen op de vloer blijven een 
cruciaal onderdeel van je proces en daarom loont het om voor 
goede en hygiënische werkomstandigheden te zorgen.

BEPALEND VOOR DE WERKOMGEVING
Niet alleen is het zorgen voor je werknemers belangrijk, ook zitten er 
meerdere voordelen aan het hebben van goede klimaatinstallaties. 
Het is natuurlijk veel duurzamer – energiebesparing, klimaatneutraal 
en warmteterugwinning zijn hiervoor belangrijke en steeds 
terugkomende termen. Steeds meer maakbedrijven focussen op 
deze duurzaamheid, waarbij systemen en technieken ervoor zorgen 
dat je dus zowel schone als een gezonde werkomgeving kunt 
realiseren met een lage investering, hoog rendement en gering 
energieverbruik. Om competitief te blijven in een snel veranderende 
markt, is het belangrijk om effectief en efficiënt te werken. Kortom, 
het werkklimaat speelt een grotere rol dan vaak wordt gedacht.

EEN BETER WERKKLIMAAT
Ondanks de situatie van nu, gaat het werk bij Colt gewoon door 
om aandacht te geven aan diverse klimaatproblemen. Immers, 
de omstandigheden van jouw medewerkers zijn voor het bedrijf 
uiterst belangrijk. Zij leveren namelijk wel de prestaties om 
onze economie draaiende te houden. Daarom vraagt een goed 
werkklimaat niet om een standaardoplossing. Zeker niet in de 
voeding- en verpakkingsindustrie, waar complexe zaken komen 
kijken bij het realiseren van hoogwaardige en veilige producten. 
De Frisse Fabriek zorgt met duurzame oplossingen die leiden tot 
schone lucht, voldoende licht en een aangename temperatuur voor 
een hygiënische werkomgeving.
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Hygiëne IN ALLE WERKOMSTANDIGHEDEN  
 CRUCIAAL, HET HELE JAAR DOOR
ONDANKS DAT ER DOOR DE ENORME IMPACT IN DEZE ROERIGE TIJDEN VEEL STIL IS KOMEN TE LIGGEN IN DE INDUSTRIE, ZIJN ER OOK JUIST BRANCHES 

DIE OVERUREN DRAAIEN. DENK HIERBIJ AAN MET NAME DE VOEDING- EN VERPAKKINGSINDUSTRIE. DEZE BEDRIJVEN MOETEN IEDEREEN VOORZIEN VAN 

DE EERSTE LEVENSBEHOEFTEN EN ERVOOR ZORGEN DAT DE VOORRADEN CONTINU AANGEVULD WORDEN. DE GROTE UITDAGING ONTSTAAT OM DE 

WERKNEMERS IN DEZE INDUSTRIE EEN PRETTIG WERKKLIMAAT TE BIEDEN ZODAT ZIJ OPTIMAAL KUNNEN FUNCTIONEREN.

Een nieuwbouwhal mét goed werkklimaat 

voor Hordijk Verpakkingen ▼

▲ Hygiënisch productieproces bij bakkerij BACU, Uden


