
‘Gezonde kantoren’ en ‘happy buildings’ schieten als paddenstoelen uit de grond. 
Tegelijkertijd werken vele duizenden productiemedewerkers nog steeds in ongezonde tochtige, 
dampende, stoffige en veel te warme of koude productiehallen en werkplaatsen. Het ‘Frisse 
Fabriek’-concept van Colt International maakt aan deze ongewenste situatie een eind. Het 
duurzame, energiezuinige en modulaire klimaatsysteem zorgt continu voor een optimaal 
werkklimaat. Arbeiders worden productiever en er is minder verzuim.

Een gezond fabrieksklimaat om personeel te werven en te behouden

Frisse Fabriek concept van Colt International 
bespaart fors op energie- en verzuimkosten

In een Frisse Fabriek werken 
medewerkers in een tochtloze 
ruimte met verse schone lucht, 
optimale luchtvochtigheid, 
voldoende (natuurlijke) 
ventilatie en een aangename 
temperatuur. In elk seizoen 
van het jaar. Het welbevinden, 
werkplezier en de gezondheid 
van de werknemers verbetert 
zienderogen, leert de ervaring. 

In ruil krijgen werkgevers 
er een hogere productiviteit, 
lagere energiekosten en 
gemotiveerdere medewerkers 
voor terug. 

Geïnspireerd op Frisse 
Scholen
De Frisse Fabriek is 
geïnspireerd op het ‘Frisse 
Scholen’-programma, dat 
inmiddels de norm is bij 
de bouw en renovatie van 
scholen. Commercieel 
directeur Kor Foekens 
van Colt ziet dezelfde 
verbeteringen mogelijk 
voor medewerkers in de 
maakindustrie. “Vaak wordt 
gezegd: ‘In een fabriek kan 
het tochten of erg warm 
worden. Dat wéét je.’ Alsof het 
zo hoort. Onzin, ook in een 
fabriek kun je met een relatief 
bescheiden investering een 
heel comfortabel werkklimaat 
realiseren. Anno 2018 is het 
klimaat in veel fabrieken 
en werkplaatsen nog steeds 

altijd met een proces van 
metingen, interviews en 
analyse. Vanuit die data wordt 
de meest energie-efficiënte 
Frisse Fabriek-oplossing 
ontworpen. Een samenspel 
van natuurlijke ventilatie, 
mechanische ventilatie, 
adiabatische koeling, high-
care filtering, ionisatie en 
een besturingssysteem dat op 
basis van actuele gegevens 
voortdurend de optimale 
balans van de verschillende 
onderdelen garandeert. Een 

modulair uit te breiden all 
seasons-concept dat volledig 
ERP2018-compliant is en met 
een hoge ROI. Bij klanten 
van Colt kan de productiviteit 
stijgen met 12 tot 15% en 
dalen de energiekosten 
met 25% of meer, vooral 
door het ontbreken van 
energieverslindende 
mechanische ventilatoren 
en het hergebruik van al 
aanwezige productiewarmte 
van bijvoorbeeld machines. 
De Frisse Fabriek is inmiddels 

succesvol toegepast bij onder 
andere Remeha, Airopack, 
Danone, Fonterra en Naber 
Plastics.

Voor meer info:
www.frissefabriek.nl

Commercieel directeur Kor 
Foekens van Colt reikt het eerste 
Frisse Fabriek-certificaat uit 
aan directeur Wim Naber van 
verpakkingsproducent Naber 
Plastics uit Waalwijk.

ondermaats. Een paar jaar 
geleden kwam je daar nog 
mee weg als werkgever. 
Tegenwoordig pakken mensen 
gemakkelijker hun biezen om 
elders aan de slag te gaan. 
Een gezond en comfortabel 
klimaat wordt steeds 
belangrijker als secundaire 
arbeidsvoorwaarde. Bedrijven 
die niet investeren in hun 
klimaat en mensen, moeten 
vrezen voor hun toekomst.”

Klimaatsystemen zijn 
voornamelijk standaard 
oplossingen. De Frisse 
Fabriek is maatwerk dat is 
afgestemd op de specifieke 
situatie ter plekke. Colt start 


