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Vers Fruitsap bouwt nieuw pand
Keuze van vloeren valt op ‘Devadur’ van Devafloor
Een stevige, betrouwbare en goed reinigbare vloer is dé basis voor een adequate
hygiëne in de voedingsindustrie. Vandaar dat u bij de keuze ervan beter niet over één
nacht ijs gaat. Want niet alleen moet het type materiaal op uw activiteiten zijn afgestemd. Ook dient de plaatsing, afwerking en na-service van de leverancier optimaal
te zijn. De zaakvoerder van Vers Fruitsap koos na zorgvuldig beraad om met Devafloor
in zee te gaan. En blijkbaar heeft hij zijn keuze nog niet beklaagd, integendeel…
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Opgegroeid in de wereld van fruitsappen,
besloot Antonio Vargas in 2002 om zijn
eigen firma uit de grond te stampen. Hij
kocht in Waregem een klein pand waar hij
met het persen van voornamelijk sinaasappelen startte. Het sap verkocht hij aan groothandelaars die het onder eigen merk lieten
bottelen om het vervolgens in de horeca,
supermarkten en bakkerijen te commercialiseren. Deze formule kende een groot succes, want de onderneming groeide sindsdien
jaarlijks met gemiddeld 15 à 20 %. Dat het
bedrijf zo goed boert, heeft niet alleen met
de kwaliteit van de producten te maken. Ook
de continue uitbreiding van het assortiment
heeft daarin een grote rol gespeeld. Antonio
Vargas: “Intussen bieden we talrijke verse
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sappen, waaronder sinaasappel, citroen,
ananas, pompelmoes, aardbeien, framboos,
kiwi, limoen en verschillende mixen. Daarnaast zijn we ook met fruitsappen op basis
van concentraten gestart, een gamma dat
vandaag al tien recepturen telt. Vandaag leveren we in België, Duitsland en Nederland.
Maar er is ook een groeiende vraag naar onze
producten vanuit het Midden-Oosten.”

Nieuwbouw dringt zich op
Om op deze vraag te kunnen inspelen, is
het nodig dat Vers Fruitsap de ISO22000
behaalt. Maar daartoe moest het bestaande
pand aanzienlijk worden aangepast. “Bovendien was het onmogelijk om er de capaciteit
voldoende op te trekken,” vertelt Antonio
Vargas. “Vandaar dat we hebben besloten
om te investeren in de bouw van een nieuwe
fabriek die volledig aan de HACCP-normen
voldoet.” En zo komt het dat Vers Fruitsap
sinds kort opereert vanuit een nieuwe productiefaciliteit van 1.600 m2 op een terrein
van 4.000 m2 (waarvan ook nog zo’n 1.000
m2 als opslagruimte voor palletten en vaten
wordt gebruikt). Het pand bestaat uit een
betonconstructie die aan de binnenkant
met foodsafe sandwichpanelen is afgewerkt.
Er werd voor een lineaire flow gekozen: het
fruit, dat dagelijks wordt geleverd, wordt
na een kwaliteitscontrole in de koelcellen
geplaatst. Daarna wordt het gewassen en
geperst. Vervolgens wordt het sap in colicontainers van 1.000 liter of in flessen van
25 cl tot 1 liter afgevuld. Het afgewerkte

product wordt in de expeditiezaal opge
slagen (aan een temperatuur van maximum
2°C) tot de klant de bestelling komt afhalen.
“Door middel van een verregaande automatisering zullen we onze capaciteit van twee tot
vier miljoen liter per jaar kunnen optrekken,
zonder daarbij extra personeel te moeten
aanwerven. Bovendien hebben we nog voldoende uitbreidingsmogelijkheden: vandaag
gebruiken we slechts 40 % van de productiecapaciteit,” vervolgt Antonio Vargas.

Opnieuw vloeren van Devafloor
Qua vloeren was de keuze snel gemaakt:
acrylaat van Devafloor. Antonio Vargas: “In
het vorige pand had deze leverancier ook
400 m2 van deze oplossing geplaatst. En
we waren dermate tevreden over de kwaliteit
van het materiaal, afwerking en na-service
dat we niet hebben getwijfeld om opnieuw
met Devafloor in zee te gaan.” Voor het
oude pand had Antonio Vargas zich echter
wel goed over de diverse vloersystemen
geïnformeerd. “Via het Internet had ik talrijke firma’s opgezocht en over oplossingen
gelezen,” legt hij uit. “Hierbij had Devafloor
al mijn aandacht getrokken. Toen een klant
me op een dag vol enthousiasme over een
vloer van deze leverancier vertelde, groeide
mijn interesse. En toen ik de oplossing ging
bekijken, was de kogel meteen door de kerk.
Want in één oogopslag zag ik dat dit vakwerk
was. Toen ik Devafloor contacteerde, bleek
bovendien dat het goed klikte en ondervond
ik dat het bedrijf echte specialisten in dienst

had. Want op basis van mijn activiteiten wisten ze meteen wat de beste oplossing voor
Vers Fruitsap zou zijn.” Frank De Weerdt van
Devafloor: “In de sector van fruitsappen is
het vooral belangrijk dat de vloerbekleding
resistent tegen een hoge zuurtegraad is.
Bovendien moet ze heel goed reinigbaar
zijn en is het aangeraden om antislip aan
te brengen omdat er steeds in een vochtige
omgeving wordt gewerkt. Voor Vers Fruitsap
kwam daar nog eens bij dat de bekleding
tegen een zware mechanische belasting bestand moest zijn, omdat er met zwaar intern
transport wordt gewerkt. Daarnaast stond
Antonio Vargas erop dat er met verschillende
kleuren zou worden gewerkt, dit om wat atmosfeer in het bedrijf te brengen: geel in de
lokalen, kantoren en kleedkamers, en rood
voor de gangen. En tenslotte moesten we
een type vloerbekleding kiezen dat ook in de
diepvriescellen – waar een temperatuur van
-20°C heerst – geen problemen zou geven.”

Een project van 1.600 m2
Uiteindelijk plaatste Devafloor 1.600 m2
‘Devadur’ acrylaatvloer, waarvan 1.500 m2
van een antisliplaag werd voorzien. Frank De
Weerdt: “Deze oplossing is erg slagvast, wat
in een productieomgeving waar er frequent
met zware heftrucks wordt gereden, toch wel
een belangrijk voordeel is. De grondbedekking is op enkele uren geplaatst en na twee
uur al volledig chemisch en mechanisch belastbaar. Een ander pluspunt is dat acrylaat
bij temperaturen tot -30°C kan worden geplaatst, terwijl epoxy zo’n 10 à 15°C vereist.

Nog een groot voordeel van de ‘Devadur’
is dat ze een goede regelbaarheid van het
antislipvermogen biedt. In tegenstelling tot
epoxy – waar de antislip meestal via de
toplagen wordt geregeld of erg oppervlakkig
wordt ingestrooid – gebruiken wij kwartskorrels die volledig in de massa worden
verwerkt. Door de hoeveelheid ervan te verhogen op plaatsen waar er extra gevaar voor
uitglijden bestaat, wordt op een efficiënte
manier de hoogste graad van antislip gerealiseerd! Tenslotte wil ik er nog op wijzen dat
de ‘Devadur’ bij een normaal en geoorloofd
gebruik/onderhoud een levensduur van minstens twintig jaar heeft. En dat is werkelijk
zo: dat hebben we al bij talrijke klanten be-

Hoe verloopt de installatie van een ‘Devadur’ acrylaatvloer?
Eerst wordt de ondergrond opgeruwd via het procedé van kogelstralen. Want om dampspanning en de daaruit volgende blaasvorming te vermijden, dienen kunststofbedekkingen op een blijvend droge ondervloer te worden gelegd. Frank De Weerdt: “Daarna
brengen we een egaliseerlaag aan om alle oneffenheden weg te werken en eventueel de
hellingen aan te passen. Na de egalisatie volgt een gietlaag die een zekere flexibiliteit
toelaat. Deze wordt dan volledig met kwarts ingestrooid, waardoor we een stevige mortelvloer hebben die tegen de zware belasting is bestand en goede antislipeigenschappen biedt. Tenslotte wordt de vloer met laklagen volledig dichtgezet: dit garandeert een
efficiënt onderhoud zonder dat er aan antislipeigenschappen moet worden ingeboet.
De voordelen van kunststofvloeren zijn legio: aangezien ze in één beweging worden
aangebracht, zijn voegen niet aan de orde. Ook de aansluitingen op putten, goten, wanden, etc., gebeuren naadloos. Daarnaast zijn kunststofvloeren krimpvrij, bieden ze een
hoge elasticiteit en laten ze een naadloze verwerking met plinten of stootranden toe.”
Devafloor levert en plaatst alle types kunststofvloeren in eigen beheer. De firma is dan
ook de ideale partner om u te helpen de juiste vloer voor al uw toepassingen te kiezen.

wezen!” Daarnaast verzorgde Devafloor ook
de afgeronde, naadloze plinten, waardoor er
een mooie en vooral hygiënische verbinding
tussen de vloer en sandwichpanelen is ontstaan. Antonio Vargas: “We zijn erg over het
resultaat te spreken: alles is mooi afgewerkt,
ook rond de afvoerputten en -geulen. Bovendien hield Devafloor zich aan de afspraken
inzake deadlines, wat in een bouwproject
van ongelofelijk groot belang is. Dat de vloer
zo snel kan worden geïnstalleerd, is in dit
opzicht natuurlijk eveneens een pluspunt,
want dan kunnen de andere aannemers
sneller aan de slag. Maar het meest tevreden
zijn we over het feit dat we overal hetzelfde
type vloerbedekking konden leggen, ook in
onze diepvriescellen. Want dat zorgt voor
uniformiteit in onderhoud en er zijn ook
geen niveauverschillen doordat er andere
soorten materialen zijn toegepast. Tenslotte
blijkt in het nieuwe gebouw nog maar eens
hoe onderhoudsvriendelijk de ‘Devadur’ is:
eventjes met de schrobmachine erover, en
klaar is kees. Door het erg egale oppervlak
en de efficiënte verbinding met de goten,
blijft er ook nergens water staan, wat natuurlijk eveneens tot een hogere hygiënegraad
leidt. Bovendien is de vloer niet poreus
en vloeistofdicht, waardoor er niets intrekt
en er geen vlekvorming ontstaat. Kortom: een ideale vloer voor onze activiteit!”
www.devafloor.be

