
DOSSIER

Jessa Ziekenhuis koos voor Devafloor 
kunststofvloeren in de grootkeuken

“De verbouwing van onze grootkeuken was de ideale gelegenheid om ook de vloeren te vervangen. Wij 
opteerden voor de kunststofvloeren van Devafloor en alle medewerkers zijn uitermate tevreden over het 
resultaat,” vertelt Ivan Schoofs, verantwoordelijke productie bij Jessa Ziekenhuis.

“De grootkeuken voor zowel productie- als 
distributieactiviteiten heeft een oppervlakte 
van 500m2. Ook de koelcellen zijn hier onder-
gebracht. De oude tegelvloer was dringend 
aan vervanging toe. Sommige tegels lagen 
los, er was sprake van lekken, de karren die 
er over heen reden zorgden voor veel lawaai, 
het onderhoud was moeilijk, enz. Kortom, 
we hadden dringend behoefte aan een nieuwe 
vloer. Bij de aanbesteding werd een lastenboek 
opgesteld waarbij antislip een belangrijke eis 
was. Devafloor wees zelf op het belang van de 
hittebestendigheid rond de kookketels.”

Hygiëne-eisen

“Devafloor heeft een ruime ervaring met 
het plaatsen van kunststofvloeren voor de 
voedingsindustrie. De vloer - grijs met blauwe 
tinten - voldoet aan alle eisen die gesteld 
worden op het vlak van hygiëne, veiligheid en 
onderhoud. Daarnaast is de enorme duurzaam-
heid op het vlak van mechanische weerstand 

en de uitstekende chemische resistentie een 
meerwaarde. Concreet werd er een 4mm dikke 
kunststofvloer in verschillende lagen geplaatst 
bovenop de bestaande tegelvloer. De afwerking 
rondom de plinten werd zeer nauwkeurig 
uitgevoerd. Rond de kookketels werd een polyu-
rethaan mortelvloer geplaatst.” 

Respecteren deadline

“Naast de kwaliteit van de nieuwe vloer waren 
we ook aangenaam verrast door de stipte 
uitvoering en het correct respecteren van de 
deadline, wat niet evident was. Immers, de 
activiteiten in de keuken liepen gewoon door. 
De werken aan de keuken namen circa 6 weken 
in beslag maar het plaatsen van de vloeren 
moest gebeuren binnen het tijdsbestek van één 
weekend. Devafloor startte de werkzaamheden 
op vrijdagmiddag en rondde ze af op zondag-
avond, volledig in overeenstemming met de 
afgesproken oplevertermijn. Na twee uur was de 
vloer al belastbaar.”

Gemakkelijk onderhoud

“De naadloze vloeren werden geplaatst in 
augustus 2013. Een jaar later zijn we nog steeds 
enthousiast over het resultaat en het mooie 
uitzicht. Het onderhoud met een schrobmachine 
is bovendien zeer gemakkelijk, wat resulteert 
in behoorlijke tijdsbesparing,” besluit Ivan 
Schoofs.
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