
Roma Dämmsysteme, de fabrikant voor wie 
Roma Nederland sandwichpanelen distribueert 
in de Benelux, heeft een aantal nieuwe 
coatings met verschillende speciale kleuren 
in haar assortiment. 

De nieuwe combinaties van coatings en 
kleuren zoals Dark Zebrano en IceCrystal 
dark brown zijn al succesvol toegepast in 
een aantal projecten voor Duitse Roma-
klanten. 

“Ook leverbaar vanaf
 slechts 50m2”

Met deze hoogwaardige oppervlakteafwerking, 
de verdekte bevestiging en een nuttige breedte 
van 1000 mm van het type M-panelen, biedt dit 
een aantrekkelijke bekledingsoplossing met een 
economisch efficiënt oogmerk. En het beste van 
alles, u kunt een oppervlakte van slechts 50m2 
Dark Zebrano of meer bestellen en laten 
monteren door Roma Projects. 
De speciale kleuren zijn ook beschikbaar voor 
sandwichpanelen van het type P, FP en FV. De 
coatings hebben een goede UV-bestendigheid 
en zijn krasvast. 

Voor meer informatie over dit product kunt u 
contact opnemen met de Roma-verkoopadviseur.
Bel: +31(0)162-512012

Uitbreiding assortiment sandwichpanelen met 
nieuwe coatings en kleuren

Nieuws op onze website verschenen:

Dark Zebrano 3D met houtnerf motief

IceCrystal dark brown
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Gondrand MoerdijkHochwald Foods Bolsward DC Hoogvliet Bleiswijk 

Roma Info sprak uitgebreid met 
vestigingsdirecteur Cor Brookhuis 
van Europastry in Oldenzaal over het 
project en isolatiebouw in het algemeen. 

Buiten liep de temperatuur tijdens dit 
interview op een warme zomerdag op 
tot 37˚C. Binnen bleven de condities 
in de fabrieksruimten goed onder 
controle. 

Vertrouwen op constante condities 
Europastry investeert veel om een 
constant productieproces te creëren. 
Daarbij gaat het om een goede verhouding 
tussen bloem, water en gist. Maar ook 
om de juiste en constante temperatuur 
en luchtvochtigheid. Ook als het buiten 

37 graden of min 20˚C is. Cor Brookhuis: 
“Wij hebben meerdere ruimten met 
verschillende condities. Met een 
temperatuur van 21˚C en 55% RV , 30˚C 
met 60% RV, 25˚C en 10% RV en in de 
spiraalvriezer is het -23˚C. Om suiker te 
decoreren moet je in de ruimte geen te 
hoge temperatuur en RV hebben. 
Alle condities moeten ook goed op 
elkaar afgestemd blijven. 

Deuren sluiten hermetisch en blijven niet 
onnodig open. Je kunt bijvoorbeeld een 
deur 5 minuten open laten om even een 
pallet weg te zetten. Maar dat heeft dan 
wel invloed op de condities in de 
productieruimte”. 

Goede isolatiebouw verhoogt 
welzijn medewerkers
Cor Brookhuis geeft ook een andere 
reden om de lat hoger te leggen met 
betrekking tot de condities in de ruimten: 
“Als onze medewerkers kunnen vertrouwen 
op constante condities verhoogt dit hun 
welzijn. Hierin herkennen wij ook het belang 
en de meerwaarde van een goede isolatie- 
bouw. Het productieproces is zo langs 
meerdere vlakken beter geborgd. Als 
alle proceswaarden goed zijn, verhoogt 
de kwaliteit van het productieproces. 
Dit maakt het ook makkelijker om kwaliteit 
hoog te houden. Aan het begin van een 
proces moet alles goed staan. Niet aan 
het einde, door bij te sturen”. 

BREEAM excellent 
Bij de realisatie van de nieuwe productie- 
locatie is er gebouwd conform de energie- 
zuinige en besparende richtlijnen van 
BREEAM-NL. Om het niveau “Excellent” 
van dit keurmerk te behalen, zijn isolatie-
panelen met een hoge isolatiewaarde 
toegepast en zonnepanelen op het dak 
geplaatst.

Al in een vroeg stadium is Roma erbij 
betrokken om af te stemmen wat de 
beste oplossing was om zonnepanelen 
te combineren met een sandwichpanelen- 
dak. Ook hergebruikt Europastry de 
restwarmte van de koelinstallaties met 
behulp van warmtepompen.

Welke ambitie heeft Europastry met 
het keurmerk BREEAM-NL?  
Cor Brookhuis: “De redenen om aan 
BREEAM te doen, zijn onder andere de 
fiscale voordelen. Hier zit wel veel tijd 
en papierwerk in. Ook laten we zien dat 
we produceren in een duurzaam pand. 
Dat biedt klantwaarde. Maar voorop 
staat de ecologische footprint die 
Europastry wil verkleinen. Het verlagen 
van de CO2 uitstoot en een lager 
energieverbruik leidt tot lagere kosten. 
Hiernaast helpt BREEAM je ook om 
nog kritischer na te denken bij het 
maken van keuzes. Kan ik nog één stap 
verder? Hoe trek ik het naar een hoger 
niveau? Dat past helemaal bij onze 
bedrijfscultuur”.

 
 

Geavanceerde wereldspeler in diepvriesdeeg

Europastry is een voedingsmiddelenbedrijf dat bekend staat om haar expertise in 
een belangrijk en onderscheidend productieproces in voorgebakken deegwaren. Een 
vak waarbij veel kennis en know-how in koeltechnologie van toepassing is. Dankzij 
innovatie en doorzettingsvermogen is het bedrijf uitgegroeid tot een geavanceerde 
wereldspeler op het gebied van diepvriesdeeg voor brood en banketbakkerswaren.

Een pioniersgeest drijft de Spaanse bakkerij sinds haar oprichting in 1987 voortdurend 
op zoek te gaan naar nieuwe markten en uitdagingen. Het bedrijf is actief in 40 landen 
met productielocaties in onder meer Spanje, Portugal en de VS. In Oldenzaal (NL) 
staat sinds 2015 een fabriek waar nu zo’n 2 miljoen donuts per dag worden 
geproduceerd. Met het oog op de verovering van de Centraal-Europese markt, is deze 
fabriek nu uitgebreid met een oppervlak van 16.000 m². Roma isolatiesystemen mocht 
zowel de nieuwbouw als de uitbreiding realiseren in opdracht van Bouwbedrijf Lammersen. 

Uitbreiding met derde productielijn en vrieshuis
Europastry legt de lat hoger bij uitbreiding

C.Brookhuis van Europastry (l) en 
R.Veerdig van Roma Nederland (r)

De productelocatie van Europastry in Oldenzaal
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Van den Brink Fruit ‘t Goy Van Gelder Groenten en Fruit Ridderkerk Herbots Sint Truiden Ausnutria Heerenveen

Functioneel én mooi ontwerp 
Het door Architect Leferink ontworpen gebouw brengt in 
het aanzicht de herkenning van de oude Twentse textiel- 
industrie terug. Dit is onderdeel van het beeld & kwaliteits-
plan voor industrieterrein Jufferbeek in Oldenzaal. Roma is 
er in geslaagd om de isolatiebouw in het ontwerp te integreren 
met behoud van de esthetische kwaliteit van de traditionele 
bouw. De combinatie straalt degelijkheid uit, is een blikvanger 
langs de N342 naar Oldenzaal en is goed voor het imago in 
de regio. 

Het bouwteam
Europastry koos bij de uitvoering voor hetzelfde team als 
in de eerste bouw.  Cor Brookhuis: “De partijen waren aan      
elkaar gewend. Dat helpt bij het omgaan met aanpassingen. 
Als er zoveel partijen tegelijk op de locatie werken, zijn er 
altijd momenten waarin snel schakelen nodig is. 
De gewenste flexibiliteit moet er zijn en was er dan ook. 
Als je de ruwbouw eenmaal hebt staan dan duurt de bouw 
daarna nog lang voor je gevoel. Maar dat komt omdat er veel 
tijd gaat zitten in een nettere afwerking en in de details. We 
hebben hiervoor goed gebruik gemaakt van de kennis van 
Roma.”    

Tips voor opdrachtgevers
Wat voor tips zou u opdrachtgevers met bouwplannen geven?  
Cor Brookhuis: “Denk goed na over de condities die je wilt 
bereiken. Til het isolatieniveau hoger door een onderzoek te 
laten doen met thermische camera of een blowerdoortest. 
Maak afspraken van tevoren om een hoger niveau te bereiken 
met elkaar. Ook op gebied van veiligheid. Voor de voedsel-
veiligheid hebben we van tevoren goed rond gekeken en 
keuzes gemaakt waar en hoe we aanrijroutes en beveiliging 
moeten aanbrengen”.

Kanttekeningen voor de bouw
Kanttekeningen plaatst Cor Brookhuis bij de planning en  
snelheid van werken in de bouw: “De bouwsector is nog 
steeds traditioneel. Ze zouden volgens mij veel sneller kunnen 
werken. Dit past beter bij de hedendaagse behoefte van 
opdrachtgevers aan een snellere time to market. Waarom 
werkt de bouw bijvoorbeeld nog niet in ploegendiensten net als 
wij in de voedingssector? En waarom doet de gemeente er vijf 
weken over om een bouwvergunning af te geven?”. 

Netheid op de bouw vindt Cor Brookhuis ook belangrijk: “Een 
kwartier per dag opruimen helpt echt! Dat gevoel komt ook 
naar voren bij veiligheid. Door meer bewustwording hierin te 
creëren kijkt men ook met een nog professionelere blik naar 
alle facetten van het hele bouwproject”. 

Sandwichpanelengevels geïntegreerd met de esthetische uitstraling van traditionele bouw

Voor het verwerken van bevroren vruchtensappen uit 
drums levert Fluidor Equipment B.V. uit 
Raamsdonksveer een nieuwe lijn bestaande uit een 
Aandooitunnel en 2 Drum Dumper Ice Crushers.

Onlangs demonstreerde onze klant Fluidor Equipment B.V. 
een nieuwe lijn voor het verwerken van bevroren producten 
in vaten voor een multinational op gebied van frisdranken 
en vruchtensappen. Nieuw in dit concept is, dat de Aandooi- 
tunnel in plaats van één lange rij van drums, nu 4 rijen heeft, 
elk voor maximaal 15 drums die ontdooid moeten worden. 
Per 2 rijen kan de temperatuur ingesteld worden, tevens 
kan de ontdooitijd per rij apart worden ingesteld. Dit nieuwe 
concept biedt meer flexibiliteit voor de verschillende 
producten en aantallen drums. 

De tunnels aan het begin van de ontdooilijn zijn opgebouwd 
uit maatwerk-geproduceerde r.v.s.-sandwichpanelen met 
een steenwolkern en worden volgens uitgewerkte detaillering 
gemonteerd door Fluidor Equipment B.V. op locatie.   
Voor de bekleding van 12 ontdooitunnels leverde Roma 
Products sandwichpanelen inclusief zichtvensters en 
uitneembare luiken. 

Omkastingen voor aandooitunnel Fluidor

De Aandooitunnel in proefopstelling

Het vrieshuis van Europastry is voorzien van zonnepanelen
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Kadernorm voor verantwoord 
inkopen
De bouwsector is een belangijke 
verbruiker van grondstoffen en 
heeft een grote impact op de 
duurzaamheid wereldwijd. BRE 
-Global, de organisatie achter 
het duurzaamheidskeurmerk 

BREEAM, heeft een standaard 
voor verantwoordelijke inkoop 
(BES-6001) ontwikkeld, in samen- 
werking met een bijbehorend 
onafhankelijk certificatieschema 
van een derde partij. 

De certificeringsmethodiek biedt 
fabrikanten een middel om hun 
producten onafhankelijk te laten 
beoordelen en certificeren als 
zijnde van verantwoorde herkomst. 
Dit helpt organisaties om de impact 
van de toeleveringsketen te 
beheren en hun ecologische 
footprint te verminderen.        

Ook Roma Dämmsysteme 
maakt hier graag gebruik van. 
De herkomst van de Roma-
isolatiepanelen is nu ook onder-
bouwd middels de certificerings-
methodiek BES-6001:2018

Heeft u specifieke vragen over 
de duurzaamheid van Roma-
producten in het kader van 
een BREEAM-certificering?  
Stuur dan uw e-mail naar  
info@romaned.nl

branddeur BW-HC

De inliggende stompe draaideur draagt met een 
gelast en afgeschuind kozijn bij aan de hygiënische 
afwerking van het interieur en een optimale 
reiniging. Per conditie verschilt de technische 
uitvoering, maar dezelfde uitstraling met identiek 
deurbeslag blijft behouden. Het oog wil tenslotte 
ook wat! 

Voor montage zijn de hygiënische branddeuren 
direct toepasbaar in een sandwichpanelenwand, 
zónder gebruik te maken van additionele 
constructieve voorzieningen. 

Enkele projecten waar deze draaideuren al zijn 
toegepast:
Europastry Oldenzaal, Abbott Healthcare 
Weesp, Diviande Veenendaal, Lidl DC Moerdijk, 
FrieslandCampina Meppel en VHC Actifood 
Oosterwolde 

Bij de afdeling R&D van Roma Products 
werken ze nu verder aan de ontwikkeling 
van de niet-brandwerende uitvoering 
van de High Care draaideurenserie. 
Deze draaideuren zijn nog meer op een 
hygiënische toepassing ontworpen.  
 
Wilt u meer informatie ontvangen over 
deze brandwerende loopdeuren voor 
koel-, vries- en bedrijfsruimten? Bezoek 
dan onze website en vraag de brochure 
“Roma High Care brandwerende 
draaideuren” aan.  

• Aandocken bij koel- en vrieshuizen

• Wilt u zonnepanelen op uw sandwichpanelendak?

• Uw investering in sandwichpanelen brandveilig?

• Sandwichgevel renovatie: mooi of in de plooi?

• Diviande nieuwbouw in reportage

• Nieuwbouw Hoogvliet Supermarkten in Bleiswijk

• Tuinderij Vers Brielle bouwt voort op succes

• Hoera Roma bestaat 40 jaar!

• Van Gelder Groenten en Fruit Ridderkerk

• Nieuwe kantbank zetwerk profielen

• Tip: kijk voor meer informatie en projecten ook 
eens in het archief

Nieuws op onze website verschenen:Brandwerende High Care deuren 
in steeds meer projecten

Bezoek ons op de Zeeuwse fruitteeltdag 

Draaideuren met behoud van thermisch én hygiënisch comfort

Vorig jaar lanceerde Roma Products met een wereldprimeur een nieuw brandwerend draaideurconcept 
voor verschillende condities. Deze deuren zijn in de varianten voor bedrijfs- , koel- en vries te leveren 
én geschikt voor toepassing in High Care hygiënische zones. Inmiddels vinden deze branddeuren 
gretig aftrek in de isolatiesysteembouw projecten van Roma Projects. 

In januari 2019 wordt de Zeeuwse Fruitteeltdag 
gehouden in de Zeelandhallen in Goes. Deze 
vakbeurs wordt iedere 2 jaar georganiseerd 
door de NFO-Kring Zeeland Noord-Brabant. 
Wij zien u graag als bezoeker op onze stand
in de Zeelandhallen, Da Vinciplein 1, Goes

Openingsuren De Zeeuwse Fruitteeltdag:
Donderdag 24 januari: 13 – 22 uur

Roma Dämmsysteme BES-6001-gecertificeerd   

Enkele opgeleverde projecten in 2018 
• uitbreiding VHC ActiFood Oosterwolde 
• nieuwbouw Van den Brink ‘t Goy
• high-care ompakruimte Naturz Organics Helmond
• uitbreiding kaasmakerij De Jong Alphen (N-NB)

• koelhal E. van Wijk Logistics Giessen 
• binnenwanden/deuren Corbion Gorinchem
• nieuwbouw bakkerij den Soeten Inval Goes
• nieuwbouw Gondrand Traffic Moerdijk  

Roma BLOG
Blijf op de hoogte
via onze artikelen.

Naar het Blog
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Contact: 
Roma Nederland B.V. 
Ramgatseweg 19 
4941 VN Raamsdonksveer,  
Nederland 
tel: 0031 (0)162 51 20 12
e-mail: contact@romaned.nl
internet: www.romaned.nl


