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Wiltec realiseert kostenbesparing bij spuiterij 
De Eekhoorn 
Door in de spuiterij van De Eekhoorn 

Dutch Furniture de vouwkarton filters 

te vervangen door Columbus filters, 

heeft Wiltec voor de meubelproducent 

een kostenbesparing weten te realise-

ren van ruim 20.000 euro per jaar. De 

vouwkarton filters hadden een te korte 

standtijd, het verwisselen kostte veel 

tijd, het productieproces moest te vaak 

worden stilgelegd en de arbeidskosten 

voor het vervangen van de filters waren 

erg hoog. Columbus filters boden de 

oplossing en hiermee heeft Wiltec ook 

andere praktische problemen in één 

keer opgelost. Het resultaat: langere 

standtijden, sneller wisselen, minder 

arbeidskosten en veel meer productie-

uren. 

De vouwkarton filters moesten drie 

keer per dag worden verwisseld, waar-

bij drie personen een kwartier bezig 

waren. Inclusief de arbeidskosten en 

materialen kwam dit neer op een aan-

zienlijk bedrag. De Eekhoorn legde het 

probleem neer bij de filterexperts van 

Wiltec. Na een kritische analyse van 

de oude situatie en kijkend naar de 

productiewensen van De Eekhoorn, 

kwam Wiltec met  de oplossing waarbij 

het vouwkarton vervangen werd door 

Columbus draadframe filters. 

Verbeteringsprogramma

Wiltec levert en installeert niet alleen 

filters en spuitapparatuur, maar deelt 

de ruim 40 jaar expertise en ervaring 

met haar relaties, zodat zij er ook beter 

van worden. Een voorbeeld hiervan 

is, zoals bij De Eekhoorn, het verbete-

ringsprogramma. Dat begint met een 

analyse van de huidige situatie, een 

kritische blik op de processen en het 

scannen van mogelijkheden ter verbe-

tering. Bij het uitwerken van verbete-

ringen worden inschattingen gemaakt 

over de te verwachte resultaten. Na 

een testperiode worden de beste 

oplossingen in de praktijk ingezet. 

Uiteindelijk volgt een evaluatie om de 

werkelijke resultaten vast te stellen. 

Voor meer informatie: 

Wiltec

Marianne van de Haterd

Axalta Powder Coatings presenteert “The Earth 
Selection” – architecturale poedercoatings

Axalta Coatings Systems lanceert in 

België een kleurenwaaier voor archi-

tecturale toepassingen onder de titel 

“The Earth Selection”. Als campagne-

beeld werd gekozen voor een olifant 

die kracht uitstraalt en symbool staat 

voor de aarde. 

The Earth Selection werd samenge-

steld door kleurenexperten als ant-

woord op de vraag naar natuurlijke, 

moderne en strakke afwerkingen met 

poederlak in de architectuur. Alle aan-

geboden poederlakken behoren tot 

Alesta® AP, Axalta’s complete pro-

ductlijn van architecturale polyes-

terproducten. Deze producten zijn 

speciaal geformuleerd voor toepas-

sing op alle metalen substraten, zoals 

aluminium, staal en gegalvaniseerd 

staal. Alesta® poederlakken hebben 

uitstekende mechanische en weers-

bestendige eigenschappen en zijn 

daarom geschikt voor binnen- en bui-

tengebruik, zoals veranda’s, poorten, 

tuinmeubilair, ramen en deuren, maar 

ook voor binnenhuisdecoratie, design, 

tafels, stoelen en vele andere toepas-

singen.

Met The Earth Collection wil Axalta 

Coating Systems voornamelijk profes-

sionals zoals architecten, designers, 

constructiebedrijven en firma’s die 

zich bezighouden met gevelrenovaties 

een handige tool aanbieden om hun 

klanten makkelijker te laten kiezen uit 

het gevarieerde kleurenaanbod. Alle 

kleuren bieden een sterke, duurzame 

en prachtige afwerking en zijn overal in 

Europa uit voorraad leverbaar. 

Voor meer informatie:

Axalta

Sally Put


