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Eldon hjælper med at sikre, at royal 
åbning forløber gnidningsfri
Eldon har erfaring med lykkelige afslutninger, når det drejer sig om deres skabe, men at hjælpe med 

at sikre, at den royale indvielse af en ny ostefabrik i Holland forløber gnidningsfrit, var nu noget 

meget specielt.

Når du har været involveret i produktion, ældning og emballering af oste som familievirksomhed i over 125 år, er 

det en kæmpe investering at bygge en ny fabrik. Og for Hollands Royal A-ware var det helt naturligt at vælge de 

bedste udstyrsleverandører for at sikre, at den nye fabrik opretholder de højest mulige standarder i en branche, 

hvor menneskers sundhed og sikkerhed er i højsædet.

Kundeproblem løst

”At Royal A-ware udvalgte os som foretrukken leverandør af skabe til den nye fabrik var ikke kun prestigefyldt, 

det var også en aldeles klar bekræftelse af vores kompromisløse tilgang hos Eldon” udtaler Ype-Jan van 

Slooten, Sales Manager hos Eldon Holland.  

Den nye fabrik, der strækker sig over 16.000 kvadratmeter, blev indviet i juli 2015 af den hollandske monark, 

Kong Willem Alexander, nogle få måneder efter den stod færdig som et to-årigt byggeprojekt. Den helt nye 

fabrik består af et 500 kvadratmeter stort mælkemodtagelsesområde, et præfabrikeringssområde, et 

ostefremstillingsområde, samt lager- og logistikområde.  

”Det er en meget positiv oplevelse at arbejde sammen med Eldon, leverancen kom til tiden og deres 

kundespecifikke service var enormt fleksibel. De leverer pålidelighed, fleksibilitet og implementering af vores 

specifikationer, prototyper og personlig support. De har arbejdet meget tæt med os for at finde den bedste 

løsning.” udtaler Jan Postmus, Project Engineer for Royal A-Ware.



Eldons løsning

Eldon blev allerede det foretrukne valg tidligt i processen for fabriksdesignere og arkitekter, der ville 

standardisere bygningskomponenter så vidt muligt, samtidigt med at de standarder, der forventes i 

fødevareindustrien, blev forbedret. I dag er der anvendt skabe fra Eldon i hele den nye fabrik; i rum uden 

rengøringsbehov, i rum med grundlæggende og middelmæssige rengøringsbehov samt tør- og vådrum.

I tørre zoner uden rengøring, f.eks. motorkontrolcentre og energianlæg, er der anvendt gulvskabsløsninger som 

Eldons MCS, MCSS, EKDS og EKSS. I områder med grundlæggende/middelmæssig rengøring eller 

vådområder samt udendørs områder er der anvendt vægmonterede skabe som Eldons AFS-serie, mens 

MGRP-serien af konsoller er blevet anvendt til klemkasser.

”Vi er ikke bare stolte af at have leveret Eldons høje kvalitet, for dette projekt overvejende skabe af rustfrit stål, 

men vi er også meget glade for at have fået fornøjelsen af det fremragende samarbejde med Royal A-Ware på 

alle niveauer, fra start til slut” udtaler Ype-Jan van Slooten.
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Lakeret stål, kombinationsversion, enkeltdør MCS

Rustfrit stål, kombinerbar version, enkeltdør MCSS

Rustfrit stål, kompakt version, dobbeltdør EKDS

Rustfrit stål, kompakt version, enkeltdør EKSS


