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Retrospectief en marktontwikkelingen
Leimuiden, oktober 2016 – ‘Innovatief, goede service en bewezen kwaliteit’. Deze drie kenmerken zijn typerend voor de
Europese marktleider op het gebied van brandveiligheidsopslagkasten: Asecos. Deze inmiddels internationaal opererende
fabrikant van brandveiligheidsopslagkasten is van origine een
Duits familiebedrijf, dat in 1994 werd opgericht in het Duitse
Schöllkrippen. De oprichters, de heren Günther Rossdeutscher
en Michael Schrems, hebben heden ten dage nog steeds de
dagelijkse leiding. Enkele maanden na de oprichting in ’94,
opende de eerste buitenlandse Asecos-vestiging haar deuren
in het Nederlandse Leimuiden met als directeur Peter Kranendonk. Peter Kranendonk was daarvoor al meer dan 15 jaar
actief betrokken bij het inrichten van laboratoria en het veilig
opslaan van en werken met gevaarlijke stoffen.

Achtergrond
Asecos Europa heeft wereldwijd 300 medewerkers, verdeeld
over vestigingen in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje en
Engeland. Alleen al de Duitse vestiging heeft een bedrijfsoppervlak van maar liefst 35.000 m2. Ruim 9.000 m2 hiervan is
ingeruimd voor productiedoeleinden en 5.000 m2 voor opslag.
Als alles conform planning verloopt dan komt hier begin 2017
opnieuw 1.600 m2 kantoorruimte bij. Interessant te melden is
verder dat de Duitse vestiging ook de afdeling ‘Global Markets’
herbergt, een afdeling die verantwoordelijk is voor de verkoop
van het complete productenpakket in de Aziatische, (Zuid)Amerikaanse en Australische markt. In al deze markten kiest
Asecos ervoor om te werken met vakbekwame wederverkopers. Vanuit logistieke centra in Duitsland, Nederland, Spanje,
Engeland en Shanghai worden alle orders naar maar liefst 80
landen in de wereld uitgeleverd. In zowel Duitsland als Neder-
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land beschikken de Asecos-vestigingen over een eigen transportdienst. Om een leidende positie in de wereld van brandveiligheidsopslagkasten ook de komende jaren zeker te stellen, staat innovatieve productontwikkeling bij deze onderneming hoog in het vaandel. De nieuwe apothekerskast V-line,
die op 4 oktober op WOTS 2016 wordt gelanceerd, is hier een
illustratief voorbeeld van.

‘Professionals in business’
Even terug naar hoe het allemaal begon. Direct vanaf de oprichting zette Asecos in op een zogeheten multikanalenstrategie. Gestart werd met het opzetten van een omvangrijk
netwerk van vakbekwame wederverkopers in Duitsland, de
Benelux en later ook in andere delen van Europa. Wederverkopers die actief waren in branches zoals de machinebouw
(lees: groot- en tussenhandelaren), de farmacie, de drukkerijwereld, de chemie, alsmede de wereld van vloeibare brandstoffen, meststoffen, verf en verfwaren. Andere interessante
doelgroepen waren ook laboratoria, schoolinrichters, catalogushandelaren, inkooporganisaties en ‘key accounts’ zoals
multinationals, universiteiten, ziekenhuizen en technische hogescholen. Heden ten dage geschiedt de verkoop van het
complete productenpakket nog steeds uitsluitend via geautoriseerde, erkende vakbedrijven in de hiervoor genoemde landen. Specialistische bedrijven met jarenlange ervaring en kennis van hun klanten en hun markt. Bedrijven die onderscheidend zijn in hun sector, met andere woorden: ‘professionele
partners in business‘.
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90 minuten brandwerend
Asecos heeft direct bij de oprichting in 1994 naam en faam
verworven met de productie van de eerste 90 minuten brandwerende brandveiligheidsopslagkast. De doelstelling om verplaatsbare, brandwerende veiligheidskasten te maken met een
brandwerendheid van 90 minuten in plaats van de toenmalige
standaard van maximaal 30 minuten was ambitieus. De ontwikkeling van de type-90-technologie was een revolutie in de
sector en had een blijvende impact op de bedrijfsstrategie van
Asecos. Het was het begin van de geschiedenis als trendsetter
voor veiligheidsgerelateerde producten. Asecos werd de nieuwe standaard. Een jaar later werd het assortiment uitgebreid
met nog eens 4 modellen. Behalve twee onderbouwmodellen,
leverde de onderneming toen ook een brandveiligheidkast met
een breedte van 60 cm en 120 cm, alsmede een 120 cm brede
combinatiekast voor het gescheiden opslaan van gasflessen
en overige gevaarlijke stoffen. Belangrijke uitgangspunten bij
de ontwikkeling van al deze nieuwe modellen waren 90 minuten brandwerend, volledig onderhoudsvrij, duurzaam en innovatief. Uitgangspunten die ook heden ten dage nog centraal
staan bij elke nieuwe vinding. De filosofie van Asecos is om
met haar producten een belangrijke bijdrage te leveren aan
een veiliger wereld bij de omgang met gevaarlijke stoffen. Gedreven door passie presenteert Asecos dan ook met regelmaat innovatieve oplossingen op dit gebied. In al die jaren
heeft dit geleid tot een brede productportfolio met klantspecifieke oplossingen voor nagenoeg elke applicatie.
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Uitbreiding assortiment
Zo komt Asecos na de introductie van de roestvaststalen
brandveiligheids-opslagkasten enige tijd later met de in eigen
beheer ontwikkelde en geproduceerde 90 minuten brandwerende veiligheidskast van metaal. Wederom zijn ze de eerste
in de markt. De eerste serie stalen brandveiligheidsopslagkasten wordt medio negentiger jaren op de markt gebracht. Al
deze modellen hebben dezelfde eigenschappen als de roestvaststalen voorlopers en zijn 90 minuten brandwerend. Het
meest opvallende verschil is de prijs. Zo zijn de stalen kasten
maar liefst zo’n 30% goedkoper dan de RVS-modellen. Enige
tijd later wordt het programma uitgebreid met 90 minuten
brandwerende stalen opstelkasten voor gasflessen, speciale
logen-, zuren- en gifkasten en kasten voor de opslag van
chemicaliën. De eerstgenoemde groep kasten wordt in het
bijzonder geleverd aan laboratoria en onderzoeksinstituten. In
1997 wordt het pakket uitgebreid met een serie afzuigsystemen voor werkplekken voor gevaarlijke stoffen. Doordat bij
deze systemen zogenaamde schone luchtschermen worden
toegepast, wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd op
het afzuigvolume. In vergelijking met conventionele afzuigkasten is met deze techniek een reductie op het afzuigvolume
haalbaar van circa 50 tot 70%. In hetzelfde jaar wordt het programma tevens uitgebreid met circa 100 aanvullende handelsproducten. Deze producten en systemen voor de opslag en
handling van gevaarlijke stoffen lopen uiteen van containersystemen, veiligheidskannen, opvang- en lekbakken tot opslagvoorzieningen voor gasflessen, handlingsapparatuur en nooddouches.
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Verdere uitbreiding
In 2002 neemt de Duitse organisatie haar intrek in een nieuw
gebouw. Het nieuwe pand biedt mogelijkheden om verder te
expanderen en het assortiment veiligheidskasten te complementeren. Veel tijd en geld wordt dan ook geïnvesteerd in
R&D. Onderzoek en innovatie staan hoog in het vaandel. Eén
van de eerste nieuwe ontwikkelingen die op deze nieuwe productielocatie het daglicht ziet is de brandveiligheidkast met
onderhoudsvrije vouwdeuren. Een kast die met name uitkomst
biedt op plaatsen waar ruimte moet worden bespaard. Verder
wordt ook het handelsprogramma uitgebreid naar zo’n 3000
verschillende producten op het gebied van veiligheid en milieu.
Tevens introduceert Asecos in de loop der jaren een 90 minuten brandwerende, explosieveilige veiligheidskoelkast en gaan
ze zich toeleggen op de productie van binnenventilatiesystemen voor gebouwen, dit ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Ruimtebesparende oplossingen
De eerste brandveiligheidskast met schuifladen, in plaats van
vaste legborden, wordt enkele jaren later op de markt gebracht. Het voordeel van een dergelijk systeem is dat op een
kleiner oppervlak verhoudingsgewijs meer producten kunnen
worden opgesteld, die bovendien makkelijker toegankelijk zijn.
Kortom een effectievere ruimtebenutting en daar is ook in die
tijd al veel vraag naar. Constructie technisch is het ontwikkelen
van ruimtebesparende oplossingen een uitdaging op zich. Bij
de opslag van gevaarlijke stoffen moet immers rekening worden gehouden met uitgebreide wet- en regelgeving. Uiteindelijk duurt het dan ook nog jaren voordat er een compacte,
goedgekeurde brandveiligheidskast op de markt komt. Nu anno 2016 is het zover. De apothekerskast V-line is onthuld tijdens de vakbeurs WOTS 2016. Deze V-LINE-serie biedt gebruikers en laboratoriuminrichters een geheel nieuwe kijk op
het opslaan van (licht-ontvlambare) gevaarlijke stoffen in het
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laboratorium. De V-LINE brandveiligheidsopslagkasten zijn
ruimtebesparend, bieden een maximaal overzicht over en vereenvoudigde toegang tot de chemicaliën.

Tenslotte
Met deze nieuwste ontwikkeling heeft Asecos opnieuw laten
zien dat ze wereldmarktleider is. Dit is mede te danken aan
haar deskundige en gemotiveerde medewerkers en hoge kwaliteitsnormen. Doordat elk product eerst wordt onderworpen
aan een grondige inspectie met behulp van de nieuwste, uitgebreide meettechnieken, voordat het daadwerkelijk de fabriek
verlaat, heeft Asecos de mogelijkheid om elk product te leveren met een verlengde fabrieksgarantie van maximaal 10 jaar.
Een kwaliteitsbelofte waarmee Asecos zich in de markt beslist
onderscheidt.
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