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Eldon draagt bij aan vlekkeloze opening 
van nieuwe fabriek
Eldon is gewend aan succesverhalen wat haar kasten betreft, maar het bijdragen aan de 

succesvolle Koninklijke openingsplechtigheid van een nieuwe kaasfabriek in Nederland was wel 

heel bijzonder.

Voor een familiebedrijf met een traditie van meer dan 125 jaar in het produceren, rijpen en verpakken van kaas 

is het bouwen van een nieuwe fabriek een flinke investering. Voor Royal A-ware was het bovendien 

vanzelfsprekend dat de allerbeste leveranciers van uitrusting er mede voor zouden moeten zorgen dat de 

nieuwe fabriek aan de allerhoogste normen voldoet, in een branche waar volksgezondheid en veiligheid 

essentieel zijn.

Probleem van de klant opgelost

”Dat Royal A-ware ons als voorkeursleverancier heeft gekozen voor de kasten voor de nieuwe fabriek is niet 

alleen een hele eer, maar ook een rotsvaste bevestiging van onze ’no substitute for excellence’-benadering bij 

Eldon”, aldus Ype-Jan van Slooten, Sales Manager bij Eldon Nederland.  

De nieuwe fabriek, met een oppervlak van 16.000 vierkante meter, werd in juli 2015 geopend door koning 

Willem-Alexander, slechts enkele maanden nadat het tweejarige bouwproject was voltooid. De zuivelfabriek 

bestaat uit een melkontvangstgedeelte van 500 vierkante meter, een ingrediëntenfabriek en kaasmakerij, en 

magazijn- en logistiekgedeelten.  

”De samenwerking met Eldon is uitstekend verlopen. De levering was op tijd en de service was geweldig en 

bovendien heel flexibel. Eldon levert betrouwbaarheid en flexibiliteit, en zorgt voor de implementatie van onze 

specificaties, prototypen en persoonlijke ondersteuning. Ze hebben zeer nauw met ons samengewerkt om tot 



de beste oplossing te komen.”, zegt Jan Postmus, Project Engineer bij Royal A-Ware.

Oplossing van Eldon

Eldon was al in een vroeg stadium de voorkeursleverancier voor de ontwerpers en architecten van de fabriek, 

die de bouwcomponenten zo veel mogelijk wilden standaardiseren en tegelijkertijd ruimschoots aan de normen 

wilden voldoen die in de voedsel- en drankenindustrie gelden. Nu worden de kasten van Eldon op diverse 

plaatsen in de nieuwe fabriek gebruikt: in onbemande, beperkt/normaal bemande, droge en natte ruimten.

In droge, onbemande ruimten, zoals motor control centers en energiefaciliteiten, worden vloerstaande kasten 

zoals de oplossingen MCS, MCSS, EKDS en EKSS van Eldon gebruikt. In de beperkt/normaal bemande of 

natte ruimten en buiten worden wandmontagekasten gebruikt, zoals de AFS-serie van Eldon, terwijl lessenaars 

van de MGRP-serie worden gebruikt voor aansluitkasten ter plaatse.

”We zijn er niet alleen trots op dat we de hoogwaardige, hoofdzakelijk roestvaststalen kasten van Eldon hebben 

geleverd voor dit project, maar hebben ook van het begin tot het eind en op ieder niveau uitstekend 

samengewerkt met Royal A-Ware”, aldus Ype-Jan van Slooten.
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Plaatstalen, Combineerbaar, enkeldeurs MCS

Roestvaststaal, Combineerbaar, enkeldeurs MCSS

Roestvaststalen, compact versie, dubbeldeurs EKDS

Roestvaststalen, compact versie, enkeldeurs EKSS


