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Broodfestijjn in Genst staat
s
voor aalles wat met
m lekker en
e speciaal bbrood te maken
heeft. Allle broden worden
w
nog
g volledig am
mbachtelijkk gemaakt, wat voor eeen rijke sm
maak en
heel wat specialiteitten zorgt. Bakkerij
B
Brooodfestijn biedt
b
meer dan
d 20 versschillende soorten
broodpro
oducten diee worden ge
eleverd aann koude bakkkerijen. Vo
oor de inrichhting van hun
atelier deeden ze berroep op Becco.

Ambachteelijk brood vo
oor de koude bakkerij
Zo’n 5 jaarrgeleden opeende Bakkerij Broodfestijjn. De
zaakvoerders koppeldeen er evenee
ens een tear oom
aan. Maar omdat hun core businesss zich doorhheen
ooral toespittste op de uitvoer van brroden
de jaren vo
naar koude bakkerijen, besloten ze
e toch om zicch
p de uitvoer van ambachtelijk brood te
volledig op
richten. Baakkerij Brood
dfestijn zal ziich met andeere
woorden vvolledig conccentreren op
p het leverenn van
broodprod
ducten voor de koude ba
akkerij. Ook eeen
broodauto
omaat zal in de gevel worden voorzieen
zodat de kklanten nog steeds
s
voor hun
h dagdageelijks
vers brood
d in de Antwerpsesteenw
weg in Sint‐
Amandsbeerg terecht kunnen.

Na de investering in een oven enn rijskast werd dit gedeelte
vollledig vernieuwd

Vernieuwiing atelier in
n fasen
Doordat de zaakvoerders van Bakkkerij Broodfeestijn
n werden doo
or de eis om hun volledigge
overvallen
atelier te vvernieuwen en
e dit budge
ettair niet
haalbaar w
was, kwamen
n ze bij Beco terecht. Becco kan
perfect sysstematisch de
d verbouwin
ngswerken
heid
coördinereen zodat steeeds aan de voedselveilig
v
wordt vold
daan. Zo werrd in de eerste fase, na hhet
investeren
n in een nieuwe oven en rijskast, metteen
geopteerd
d om dit gedeeelte van de bakkerij vollledig
te vernieuwen.
Zo voorzagg Beco, naast wand‐ en plafondbekle
p
eding,
nieuwe ino
ox deuren, afgeronde composiet plinnten
en verluch
htingsroosterrs in geanodiiseerd alumi nium.
Vervolgens raadde Becco de zaakvo
oerders aan oom
d de uitgestoten dampeen
een luifel tte plaatsen die
opvangt. H
Hierdoor worrden de ande
ere delen va n het
n met
atelier niett vervuild en
n wordt het schoonmake
s
andere wo
oorden serieus teruggescchroefd.
Een knap sstaaltje van hygiëne
h
waardoor Bakkeerij
Broodfestiijn zich nu peerfect kan vo
oorbereiden op de
volgende ffase van de verbouwinge
v
en. □

Er werden
w
verluchtingroosters inn geanodisserd aluminium
voo
orzien

Beco voorzag o.a. de wand‐ en pl
plafondbekledin
ng, een nieuwee
inoxx deur en comp
posiet plinten

Beco raaddde de zaakvoerders
z
aa
aan om een luiffel te plaatsen
die uitgestoten dampen opvangtt

