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ColPro wil continue blijven vernieuwen en 

anticiperen op de toekomst. Met dit magazine 

maken wij bekend dat wij binnen onze organi-

satie gaan werken met twee gespecialiseerde 

teams, ColPro Building Solutions en ColPro 

Technical Solutions. Onze ervaring van de af-

gelopen jaren en de expertise die er binnen 

ColPro is, heeft ons doen besluiten ons nog 

meer te gaan onderscheiden. Door optima-

lisatie van de processen door middel van  

automatisering en het scholen van onze 

medewerkers kunnen wij onze klanten nog 

beter van dienst zijn.  Door onderscheid te 

maken tussen beide teams kunnen wij elkaar 

versterken en afzonderlijk door ontwikkelen 

elk in haar eigen expertise. 

ENGINEERING EN PRODUCEREN VAN GOED DOORDACHTE EN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE OPLOSSINGEN…

De kracht van ColPro uit zich in het feit dat het vier disciplines onder één dak heeft: engineering, productie, montage én toelevering. Onze vakmensen 

beheersen het hele traject van idee en ontwikkeling tot en met realisatie en montage. Dit komt de kwaliteit en efficiency van het gehele proces ten 

goede. Bovendien beschikken wij over een uitgebreid en geavanceerd machinepark. Elke order voeren wij uit met de meest geschikte machine(s), wat 

tevens van belang is voor de afwerking en montage. Daardoor kunnen wij flexibel en klantgericht produceren en hierdoor een goede prijs-kwaliteit-

verhouding realiseren. 

WIE WIJ ZIJN  
RAYMOND HUDEPOHL EN HENK VAN DIJK

HENK VAN DIJK
Met ruim 35 jaar ervaring in industriële productiebedrijven ondersteun 

ik het management van ColPro in de bedrijfsvoering en het opti-

maliseren van bedrijfsprocessen. Daarnaast lever ik een bijdrage in  

de visie en strategie van ColPro met als doel de organisatie voortdurend 

te ontwikkelen.

RAYMOND HUDEPOHL
De directievoering en daarmee het samenbrengen van alle specialismen

met een team van vakbekwame collega’s, behoort tot mijn dagelijkse

taken. Het sturen op processen in het productieproces en waar mogelijk

samen met het team sparren over (mogelijke) optimalisaties. Ik probeer

de talenten van elke persoon binnen het bedrijf te zien en deze op een

passende wijze in te zetten. Het resultaat hiervan is zeer positief,

de markt weet ons steeds beter te vinden. Het verbinden van de klant, 

het kantoor en de werkplaats, dat is mijn passie.

Continue samen willen verbeteren - Henk van Dijk -

PLANNEN 
VOOR DE 

TOEKOMST
KWALITEIT MAAKT VERSCHIL
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ONZE OPLOSSINGEN,  
UW SUCCES
Wij, ColPro Building Solutions, ontwikkelen, fabriceren en monteren sandwichpanelen, plaatwerk 

van zowel RVS, gelakt staal, aluminium of aluminiumcomposiet voor verschillende gebruiks-

doeleinden zoals gevelbekleding en toelevering. Tevens zijn wij actief als toeleverancier van  

aluminium composiet beplating. Inmiddels hebben wij de afgelopen 25 jaar een sterke reputatie 

opgebouwd als betrouwbare en deskundige partner.

INVENTIEF EN VERRASSEND
ColPro Building Solutions beschikt over jar-

enlange ervaring en een enorme schat aan 

materiaalkennis. Wij denken met klanten mee 

en kunnen ons inleven in uw wensen en eisen. 

Door goed te luisteren en de juiste vragen  

te stellen komen we met oplossingen die  

 

verrassen door hun inventiviteit, uitstraling, 

efficiency en kwaliteit. Projecten welke tech-

nisch of financieel niet haalbaar lijken, worden 

met de inbreng van ColPro Building Solutions 

een stuk makkelijker realiseerbaar. 

GEVELBEKLEDING

TOELEVERINGEN

Boeiranden,  
cassettepanelen en plafonds

Ruitvormige elementen

4

Diversiteit - flexibiliteit wij spelen eenvoudig in  
op de behoeften van onze klant
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Specificaties

� 188 ton staal

� 768 m³ steenwol 

� 9000 kg lijm

� 32 trailers 

Werkwijze

� Engineering

� Productie 

� Logistiek

PROJECT

Voor treinstation Holmestrand heeft ColPro Building Solutions 15.000 m² akoestische en brand-

werende plafondpanelen mogen leveren. Het hele plafond bestaat uit 10.000 stuks unieke  

panelen. Elk paneel heeft een eigen gatenpatroon ten behoeve van de bevestiging aan het plafond. 

Het unieke aan dit project was met name de 

omgeving. Het betrof een kilometerslange 

tunnel gehakt uit een berg, waarin onze rond 

gevormde panelen aan het plafond gemonteerd 

zijn.  In het voortraject van dit project is een 

intensief overleg gevoerd met de klant over de 

diverse uitvoeringsmogelijkheden. Welk soort 

staal, welke isolatie, welk doek en ook logis-

tiek speelde een grote rol. 

Om aan te kunnen tonen dat ons paneel  

geschikt was voor deze specifieke toepassing is 

er een gecertificeerde brandproef (zie foto) en 

akoestisch onderzoek uitgevoerd. Deze inzet 

heeft onze opdrachtgever doen besluiten om 

te kiezen voor een samenwerking met ColPro 

Building Solutions. De interne processen zijn 

voor deze klant op maat gemaakt om leverbe-

trouwbaarheid te garanderen. 

HOLMESTRAND - NOORWEGEN
OPDRACHTGEVER: ZND NEDICOM  |  LOCATIE: HOLMESTRAND (NOORWEGEN)
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ONS MACHINEPARK,  
EN DE MOGELIJKHEDEN
Ons uitgebreide machinepark biedt de mogelijkheid om alles in eigen huis te produceren.  

Onze plaatbewerkingsmachines zijn uitermate geschikt om te zetten – buigen en te snijden. 

De nieuwste aanwinst waarmee wij ons 

machinepark hebben uitgebreid is de RAS  

XLTbend, de top onder de machines. Het bui-

gen van plaatmateriaal tot 3 mm is voor deze 

machine geen probleem. Vanuit ons tekenpro-

gramma wordt de machine direct aangestuurd. 

Opdrachtgevers kunnen ons ook tekeningen 

aanleveren in diverse formaten, te denken aan 

stepfile en .dwg bestanden. Indien gewenst 

optimaliseren wij de tekening samen met onze 

engineers. 

De specifieke gereedschappen voor de nieu-

we  RAS XLTbend zijn speciaal ontwikkeld 

voor ColPro. Hierdoor kunnen wij zettingen tot  

250 mm hoog prima verwerken. Rondzettingen 

en overige afwijkende vormen zijn met behulp 

van deze machine voor ColPro Building Solu-

tions goed te produceren.

Kijk voor de werking van deze machine op 

www.ColProbuildingsolutions.nl of 

www.ColProtechnicalsolutions.nl 
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WIE WIJ ZIJN  
EVEN KORT VOORSTELLEN

MARCEL VREELING
Binnen ColPro Technical Solutions ben ik verantwoordelijk voor het  

traject van verkoop tot en met het ontwerp van het gewenste product 

voor de klant. Om dit te bewerkstelligen gaan wij met de klant om tafel 

om de wensen en uitgangspunten te bespreken en zo een oplossing op 

maat te kunnen bieden. 

Tevens houd ik mij bezig met de optimalisatie van de processen binnen 

ColPro Technical Solutions. 

YVONNE NIJMEIJER
Ik ben binnen ColPro Technical Solutions “de spin in het web” met nu nog 

hoofdzakelijk ondersteunende taken in alle fasen van het proces. 

Tot mijn dage lijkse kerntaken behoren het eerste contact met de klant en het 

maken van offertes. Daarnaast houd ik mij bezig met het bezoeken van klanten, 

beurzen en het onderhouden van onze website. Ook ben ik het aanspreek-

punt voor onze opdrachtgevers en de collega’s van engineering en productie. 

In de toekomst zal ik mij naast deze werkzaamheden meer gaan richten 

op het adviseren en de verkoop van onze producten. 

COLPRO TECHNICAL SOLUTIONS IS EEN NIEUW TEAM ONDER DE VERTROUWDE NAAM COLPRO BV
Wij zijn Marcel Vreeling en Yvonne Nijmeijer en samen vormen wij ColPro Technical Solutions. Wij zullen ons gaan richten op de techniek achter enkele 

bestaande onderdelen van ColPro Building Solutions, maar natuurlijk ook op nieuwe producten binnen ColPro Technical Solutions. Samen met u gaan 

wij op zoek naar passende oplossingen binnen uw organisatie en/of processen. Dus zoekt u naar oplossingen op het gebied van “schoon werken”,  

“drogen”, “rijpen” en/of “conditioneren”? Wij zijn in staat om optimaal én efficiënt aan uw wensen te voldoen.

De kracht is goed te luisteren naar de wensen van de klant
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ONZE OPLOSSINGEN,  
UW SUCCES
ColPro Technical Solutions levert een totaaloplossing. Samen met onze opdrachtgever zitten wij 

in de ontwerpfase aan tafel om te kijken naar de meest passende oplossing. Van het ontwerp tot 

en met de realisatie van cleanrooms, klimaatkamers, ovenbouw, glaslamineerboxen en rijpcellen. 

De luchtconditie binnen deze ruimtes is van groot belang voor het resultaat van het eindproduct 

van de klant. Kortom producten waarbij het klimaat gescheiden moet worden van de omgeving.

Precisie in ontwerp en realisatie van onze pro-

ducten is van groot belang. De beheersing van 

dit proces is onze kracht en maakt dat wij in-

stallaties leveren van een zeer hoge kwaliteit.  

Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze 

kennis up-to-date te houden en dat doen  

wij door middel van regelmatige bijscholings-

trajecten.

CLEANROOMS 

Productie en montage van wanden en plafonds

KLIMAATKAMERS 

Geïsoleerde controleruimtes

KOEL- EN 
VRIESRUIMTES 

Schuifdeuren

OVENBOUW

Fill-in ovens
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Specificaties

� 950 m2 wandpanelen

� 630 m2 plafondpanelen

�  40 draai- en 9 schuif-

deuren incl. kozijnen

�   33 stuks glasramen  

+ 3 crashpanels

Werkwijze

� Engineering

� Productie

� Montage

PROJECT

In opdracht van Climatech uit Nijkerk heeft ColPro Technical Solutions een cleanroom gebouwd 

en opgeleverd in het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam. Een opdracht waarbij alle wanden en 

plafonds compleet op maat geleverd en gemonteerd zijn voor de klant.

De wanden en plafonds zijn uitgevoerd in  

verticale en horizontale sandwichpanelen met 

een speciale coating in de kleur Ral 9010. Hier-

bij is ook de achterconstructie, vloerprofielen 

en ophanging voor de plafonds meegenomen 

qua uitwerking en montage. Het plaatsen van 

kozijnen met zowel draai- als schuifdeuren in 

verschillende kleuren, servicepanelen, crash-

panelen viel allemaal binnen onze opdracht  

evenals RVS afwerkingen en het aanbrengen van 

de benodigde sparingen in wanden en plafonds!

Een opdracht waarbij alle wanden en plafonds 

compleet geleverd en gemonteerd zijn op maat 

voor de klant. Het transport van onze produc-

tie, welke gedaan is in Vroomshoop, naar de  

lo catie in Amsterdam hebben wij in eigen  

beheer verzorgd. Onze montageploegen hadden 

daarbij de beschikking over ons eigen profes-

sioneel materieel. Inmiddels is de cleanroom 

volop in gebruik en hebben wij de volgende 

cleanroom ook gerealiseerd in een andere vleu-

gel van het Slotervaartziekenhuis.

SLOTERVAARTZIEKENHUIS
OPDRACHTGEVER: CLIMATECH  |  LOCATIE: AMSTERDAM
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ColPro B.V.
Afrikalaan 2 
7681 ND Vroomshoop
www.colpro.nl

ColPro Building Solutions 
T  + 31 (0)546 642 428
E  info@colpro.nl
www.colprobuildingsolutions.nl        

ColPro Technical Solutions
T  +31 (0)546 644 405
E  info@colpro.nl
www.colprotechnicalsolutions.nl      


