De affwerking van de werkp
plaatsru
uimte in
n de slaggerij
Al meer dan 15 jaar lang versterkkt Panelco, bbeter bekend
d als Becopan
nel, uit Avelggem haar possitie als
fabrikan
nt van allerleii bekledingsttoepassingenn in polyester en inox voo
or zowel murren, plafondss,
frigocelleen, droogkam
mers als deu
uren en stoottplinten. Afgeezien van zijn
n uitgesproke
ken ervaring, zijn
drang na
aar innovatieeve producteen en zijn sneelle technisch
he dienstverllening vorm t zaakvoerdeer Jean
Van de P
Putte de perssoonlijke schakel tussen pprobleem en
n oplossing va
an de inrichtting van de
werkplaa
atsruimte in de slagerij.
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Uit eesthetisch oogp
punt werd een wisselwerking gecreëerd tusssen inox en polyester.

Om een visuele toeggevoegde wa
aarde te
bieden aaan onze slaggers, bekijken wij de
splintern
nieuwe werkkplaatsruimte
e van slager
Koen Maartens ( 39) uit Merendree. Zowel
Jean als Koen benaderen vanuit hun
praktijkeervaring de voordelen
v
van het gebruiik
van polyyestercompo
osietplaat voo
or wanden‐een
plafondb
bekleding, vaan inox voor diverse typees
van deurren en van een mix van kunststof
k
en
beton vo
oor bescherm
mplinten.
‐ Koen, w
wist jij bij de
e inrichting van
v de
werkplaats meteen wat te kieze
en?
Koen: “ M
Mijn jarenlan
nge ervaring als
zelfstand
dige heeft mijn keuze voor de meest
doeltrefffende materrialen bepaalld. Ik heb mijj
eveneen
ns gebaseerd
d op de richtlijnen van
HACCP, d
de voorstelleen van mijn architect
a
en
de techn
nische mogellijkheden van
n Becopanel .
De plann
nen voor de werkplaats maakte
m
ik
vervolgeens zelf en lieet ik controle
eren door heet
IVK. Ik krreeg meteen
n hun fiat. Dit gebouw is
volledig nieuw opgettrokken en vergde
v
dus

ge
een aanpassingen. Vanaff de levering van de
grrondstoffen tot
t en met dde fabricatie van de
eiindproducten is alles volggens HACCP
ricchtlijnen ingericht: koud e en warme zone,
drroge en natte zone, vuilee en propere zone.
Om hygiënisch
h te kunnen werken, heb
b ik voor
alle activiteite
en aparte celllen: een sne
elkoeler
vo
oor warme bereidingen
b
een sausen, een
diieptekoeler voor
v
gehaktpproducten en
n drie
ap
parte koelcellen, waarva n één voor vers
v
vlees, één voo
or vleeswareen en één voo
or afval.
Ook een ruimte voor ongeekoelde opslag zoals
krruiden en verpakkingen, een kleedruimte en
ee
en sanitair en sociaal geddeelte zijn
no
oodzakelijk.
‐ Welke mate
erialen gebruuikte u voor de
muren,
m
de pla
afonds, de kooelcellen, de
e
be
edrijfsdeuren en de stoootplinten?
Ko
oen: “ Ik had
d slechte ervaaringen met
klassieke frigo
opanelen diee makkelijk krassen
en
n roesten. In samenspraaak met Jean koos ik
vo
oor de bekleding van de muren en de
e
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plafondss voor glasveezelversterkte polyester
composiietplaat.”
Jean: “ P
Polyestercom
mposiet is een hard
materiaaal maar toch buigbaar do
oor de
combinaatie met een
n glasvezelve
ersterkte
buitenlaag van 2,2 mm.
m Panelen in plaatijzerr
hebben slechts een dikte
d
van 0,6
6 mm of
dunner. Veel werkplaatsen zijn nog
n
opgetrokkken in gelakkte gegalvaniseerde
platen. V
Vroeger had men enkel de
d keuze
tussen faaience of staaalplaatkoelccelpanelen.
Geboord
de gaten voo
or de plaatsin
ng van
stopconttacten bijvoo
orbeeld of krrassen in dezze
platen kunnen al na drie jaar roe
esten. Beco
Panel is kleurvast en roestvrij, oo
ok in
omstand
digheden waar zelfs inox roest.
Polyesteer is niet statisch, niet toxxisch, niet
poreus een trekt dus geen
g
vuil of stof aan.
Daarenb
boven is de kleefkracht
k
heel klein dooor
het licht gestructureerde oppervvlak, waardooor
het vuil b
bij reiniging met water naar benedenn
rolt. Zo o
ontstaat er geen
g
voedinggsbodem vooor
schimmeels en bacterriën. Polyeste
er neemt oook
geen voccht op en staaat dus niet bloot
b
aan eeen
vermindering van iso
olatiewaarde
e op termijn of
verrottin
ng. Reinigen met lauw wa
ater en een
spons, of op lage dru
uk met een mild
m neutraa l
nt volstaat.
detergen
Polyesteer is bestand tegen zoute
en, pekel,
zuren, am
mmoniak, ch
hloor en de meeste
m
chemicaliën.”
‐ Wat geebeurt er als ik geen draggende mure n
heb?
Jean: “ D
Dan gebruikeen we polyesster
sandwichpanelen, daat zijn twee wanden
w
tegeen
elkaar m
met een isolattie tussen. Wij
W zijn de
enige in België, die deze
d
panelen
n fabriceren oop
industriëële wijze. Er bestaan wel firma’s die vvia
import o
over het materiaal beschikken. Let weel

p dat u geen prijzen verggelijkt met ho
outen
op
ve
ezelplaten, die
d met een l aagje polyesster zijn
be
edekt.
Viia een verticale kabelgooot tussen de
e panelen
ku
unnen dan leidingen en kabels word
den
ge
eplaatst. Alle
es is mooi veerborgen, tre
ekt geen
sttof aan en ka
an makkelijk worden gere
einigd.”
‐ U gebruikte ook inox? V
Voor welke
uiitvoeringen?
?
Je
ean: “ Bij Koe
en en zijn vennnoot Stefaa
an zijn
alle deuren va
an de koelcelllen, de
be
edrijfsdeuren
n, deurstijlenn, kasten, da
ampkap
en
n afboording
gen achter dee wasbekken
ns in
in
nox. Uit esthe
etisch oogpuunt hebben we
w een
wisselwerking
w
g gecreëerd ttussen inox en
e
po
olyester. Enkkel wit polyeester zou een
n
ziekenhuissfee
er opwekkenn. De deuren
n en de
en gemakkel ijk worden gereinigd
g
klinken moete
en
n daarom gebruiken we gglad en niet‐‐
ab
bsorberend materiaal.
m
Dee deuren slu
uiten
zichzelf. Sterke bescherm‐‐of afrondinggsplinten
uiit een mix va
an kunststof en beton zijn
n aan te
be
evelen. Ook de vensterbaanken lopen
n beter
affgeschuind naar benedenn, zodat ze niet als
le
egbanken kun
nnen wordenn gebruikt vo
oor
allerlei afval en
e rommel. BBijzondere aa
andacht
gaaat naar de kranen,
k
die hhand‐, knie‐o
of
ro
ompbediend worden. Teggenwoordig hechten
meer
m
slagers belang
b
aan vvensters tusssen twee
co
ompartimentten. Zo voeleen collega’s niet aan
daat ze opgeslo
oten zitten inn de diverse
affgescheiden ruimten. Geemakshalve plaatsen
p
wij
w ook meer klapdeuren m
met vleugelss in twee
ve
erschillende maten. Een vleugel voorr
daagdagelijkse passage en een vleugel om
grrote machine
es langs te vverplaatsen.
Te
echnische ka
asten wordenn afgesloten en
pllafondtoegan
ngen wordenn vaker in va
alse
pllafonds gemonteerd.”□
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De warme
e zone voor de b
bereiding van warme
w
gerechtten en sausen.
Let ook op
p het venster tu
ussen twee com
mpartimenten.

Gemaksshalve plaatsten wij ook meerr klapdeuren met
m vleugels in twee
verschilllende maten

