
Sanpress Inox voor nieuwbouw Bakkerij Borgesius 
 
 
Voor de nieuwbouw van Bakkerij Borgesius in Stadskanaal koos 
Kloeze Installatietechniek voor het Sanpress Inox buisleidingsysteem 
van Viega. Een bewust keuze voor kwaliteit en technische 
ondersteuning. “Die combinatie vonden we alleen bij Viega”, aldus de 
installateur. 
 
Nieuwbouw 
 
Bakkerij Borgesius is een begrip in de bakkerswereld; een bedrijf waar 
versheid, innovatie en kwaliteit centraal staan. Die innovatie komen we ook 
tegen in de nieuwbouw; een uitbreiding met een productiehal van zo’n 5.000 
m2 waar zowel broden zullen worden afgebakken als diepgevroren 
deegstukken worden geproduceerd. Dit proces verloopt nagenoeg volledig 
geautomatiseerd dankzij een geavanceerde bandoven, een shocker waar de 
temperatuur van (voorgebakken) broden razendsnel wordt teruggebracht en 
een moderne vriescel waar de verpakte broden worden opgeslagen.  
 
Strenge hygiënevoorschriften 
 
De realisatie van alle installaties is in handen van Aalbers Installatietechniek 
dat voor het werktuigbouwkundige deel samenwerkt met partnerbedrijf 
Kloeze Installatietechniek. Niek Kloeze: “Een schitterend project waar iedere 
W-installateur warm voor loopt. Het ultramoderne machinepark van 
Borgesius, vereist gelijkwaardige installatietechniek. Het is prachtig om 
daaraan mee te werken.” Het gaat daarbij om maar liefst zo’n 1.000 meter 
RVS leidingwerk met Viega Sanpress Inox, inclusief bijbehorende fittingen, 
afsluiters en het Viega systeempersgereedschap. “De keuze voor RVS is 
evident”, licht Niek Kloeze toe. “In de bakkerij worden de hoogste eisen 
gesteld aan hygiëne – door de overheid én de opdrachtgever. Alle productie-
installaties productieomgeving dienen aan strenge HACCP- en 
voedselveiligheidsvoorschriften te voldoen. De keuze voor RVS is dan al 
snel gemaakt”, aldus Niek. 
  
Bewuste keuze 
 
Kloeze Installatietechniek koos bewust voor Viega. “Bij een project van deze 
omvang, waar voedselveiligheid bovendien de boventoon voert, kun je geen 
fouten veroorloven. We hebben verschillende producenten grondig met 
elkaar vergeleken en voor Viega gekozen. Met Sanpress Inox beschikten we 
niet alleen over een hoogwaardig buisleidingsysteem, maar ook over alle 
bijbehorende Viega service. Denk aan de technische ondersteuning: in 
tegenstelling tot de concurrentie weet Viega die ondersteuning uitstekend te 
bieden. Een belangrijk criterium want engineering is bij een project als dit 
zeer belangrijk.” 
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Niet alleen de technische ondersteuning bleek bepalend. “Het installatiewerk 
wordt in betrekkelijk korte tijd gerealiseerd. Daarom wil je absoluut zeker zijn 
van een betrouwbare levering. Ook daar onderscheidt Viega zich. Hun 
logistiek is ingericht op razendsnelle levering vanuit het centrale magazijn. 
Dat is bij het gebruik van RVS-leidingsystemen extra opmerkelijk. Het is een 
materiaal wat maar weinig bedrijven op voorraad hebben liggen. Viega weet 
die klus steeds weer te klaren.” 
  
Ongemerkt profijt 
 
Net als bij alle Viega leidingsysteem wordt het hart van Sanpress Inox 
gevormd door de wereldwijd bekende Viega perstechnologie met SC-Contur. 
In tegenstelling tot solderen of lassen is Viega’s koude perstechniek zeer 
rendabel omdat de koppelingen sneller tot stand worden gebracht.  Een 
ander voordeel is de hygiëne: bij het persen treedt er geen ongewenste 
vervuiling. Bij het gebruik van perskoppelingen met SC-Contur geldt altijd: 
niet geperst = niet dicht. Niek Kloeze: “Je realiseert het niet altijd maar met 
Viega, kies je ook voor ingebouwde veiligheid.” 
  
Kloeze Installatietechniek 
 
Kloeze Installatietechniek is een familiebedrijf dat totaaloplossingen biedt in 
de installatietechniek, incl. een professionele 24 uur service- en 
onderhoudsdienst. Het bedrijf bedient de Noord-Nederlandse markt waarbij 
zowel voor particuliere als zakelijke klanten nieuwbouw- en 
renovatiewerkzaamheden worden verricht.  
 
 
 
Bedrijfsinformatie: 
 
 
Harry Kloeze Installatietechniek 
Hoofdstraat 109 
9501 CR   Stadskanaal 
 
Telefoon: 0599 618 886 
Email: info@kloeze.nl 
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