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Eldon är med och säkerställer att den 
kungliga invigningen går som en dans
Vi på Eldon är vana vid lyckliga slut när det gäller våra skåp. Men det var en speciell upplevelse när 

vi bidrog till att den kungliga invigningen av en ny ostfabrik i Nederländerna fungerade smidigt.

För ett familjeföretag som har verkat i ostbranschen i över 125 år, och arbetat med att producera, lagra och 

paketera ost, är det en stor investering att bygga en ny fabrik. Därför är det lätt att förstå att nederländska Royal 

A-ware ville använda de allra bästa leverantörerna av utrustning till den nya fabriken. De ville hålla högsta möjliga 

standard i en bransch där människors hälsa och säkerhet har högsta prioritet.

Lösningar på kundens problem

”Att Royal A-ware valde Eldon som leverantör av skåp till den nya fabriken är prestigefyllt. Men det är också en 

tydlig bekräftelse av vår filosofi att aldrig tumma på kvaliteten”, säger Ype-Jan van Slooten, försäljningschef på 

Eldon i Nederländerna.  

Den nya fabriken tog två år att bygga och har en golvyta på 16 000 kvadratmeter. Den invigdes i juli 2015 av 

kung Willem-Alexander av Nederländerna, några månader efter att bygget stod färdigt. Fabriken har en 

mjölkmottagningsyta på 500 kvadratmeter, samt ytor för förbehandling, osttillverkning, lagring och logistik.  

”Det har varit en mycket positiv upplevelse att arbeta med Eldon. De har levererat i tid och deras 

specialanpassade service har varit extremt flexibel. Vi har fått tillförlitlighet, flexibilitet, implementering av våra 

specifikationer och prototyper samt personlig support. De har haft ett nära samarbete med oss för att hitta de 

bästa lösningarna”, säger Jan Postmus, projektingenjör på Royal A-ware.



Eldons lösning

Eldon blev tidigt ett förstahandsval för konstruktörerna och arkitekterna som arbetade med fabriken. De ville 

standardisera byggnadskomponenterna i så hög utsträckning som möjligt, samtidigt som de ville höja de 

förväntade standarderna i livsmedelsindustrin. I dag används Eldons skåp i hela den nya fabriken: i skötselfria 

miljöer, i miljöer med grundläggande eller medelhög skötselnivå, i torra miljöer och i våta miljöer.

I torra och skötselfria utrymmen, till exempel motorstyrcentraler och elanläggningar, har man använt lösningar 

med golvskåp som MCS, MCSS, EKDS och EKSS från Eldon. I våtutrymmen och utrymmen med 

grundläggande eller medelhög skötselnivå, och även utomhus, har man använt väggmonterade skåp, till 

exempel Eldons AFS-serie. Konsolerna i MGRP-serien har använts till kopplingslådor.

”Vi är stolta över att ha levererat Eldons höga kvalitet i det här projektet, framför allt i form av skåp i rostfritt stål. 

Men vi är också otroligt nöjda med det goda samarbete vi har haft med Royal A-ware på alla nivåer, från början 

till slut”, säger Ype-Jan van Slooten.
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Stålplåt, kombinerbart, enkeldörr MCS

Rostfri, kombinerbart, enkeldörr MCSS

Rostfri, kompakt, dubbeldörr EKDS

Rostfri, kompakt, enkeldörr EKSS


