Case Cleanroom en Schone Ruimte

Van Geenen metaalfinishing te Rijssen
www.vangeenen.nl

Als men Van Geenen BV noemt, dan noemt men
ook slijpen en polijsten. Een metaalfinishing bedrijf
dat is uitgegroeid tot een professioneel, modern
bedrijf van 18 personen. Meerdere bewerkingen
worden nu gedaan in Rijssen; zoals hoogglans
polijsten, centerloos buisslijpen, producten volgens
voorschriften in folie verpakken, volautomatisch
slijpen, reinigen van producten en natuurlijk
meten van producten inclusief certificaat.
Vele investeringen worden hiervoor gedaan.

als het echt ‘strak’ moet zijn!
■ De uitdaging
Van Geenen had een ruimte
nodig, waarmee producten
gereinigd en verpakt konden
worden volgens stofklasse
10.000.
Niet alle producten moesten volgens deze norm
verpakt worden, er zijn ook orders die alleen gereinigd
moesten worden, andere orders die alleen geslepen en
gepolijst moesten worden. De orders met deze
verschillende kwaliteitseisen moesten niet alleen op
het zelfde moment bewerkt kunnen worden, ook
moest de kostprijs per bewerking aantrekkelijk blijven.

■ Colpro, de oplossing
Colpro heeft in
samenwerking met de
firma Unica, door de
levering van zowel een
cleanroom als een schone
ruimte de
productieruimte weten op
te delen per kwaliteitseis.

■ De werkzaamheden
Veel materialen worden gepolijst, geslepen,
gereinigd en verpakt volgens stofklasse 10.000. In
het zelfde bedrijf worden ook grotere materialen
bewerkt, zoals slijpen, schuren en polijsten. Deze
orders worden tegelijk uitgevoerd. De
productgroottes variëren van een knopspeld tot
zeer grote tanks.

Hierdoor blijft de kostprijs per bewerking laag,aldus
directeur/eigenaar, dhr. N. van Geenen, Wij kunnen
nu per product de beste kwaliteit tegen de juiste prijs
leveren. Door de vele orders, de goedkopere
handelingskosten en de lagere onderhoudskosten, is
de schone ruimte al in een korte tijd terug verdiend.
Met de cleanroom kan Van Geenen haar klanten een
brede service geven. Klanten besparen hierdoor tijd
en logistieke kosten, Van Geenen kon hierdoor zijn
klantenkring en omzet laten groeien.
Colpro is sterk in
het op maat
maken van deze
speciale ruimtes,
aldus Van Geenen.
De levering,
plaatsing en service
zijn dan ook naar
volle tevredenheid
uitgevoerd.

