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Multifunctioneel klimaatsysteem 
zorgt voor optimaal werkcomfort
Alles in eigen huis doen. Het is niet altijd de eenvoudigste manier om producten op de markt te brengen, maar wel één die onmiskenbare 
voordelen met zich meebrengt om je te onderscheiden in kwaliteit en flexibiliteit. Deze filosofie heeft LASE geen windeieren gelegd. Om 
zijn medewerkers in de best mogelijke omstandigheden te laten werken, ging het bedrijf in zee met Colt International. Hun klimaat-
systeem waakt niet alleen over de gezondheid van het personeel, maar draagt ook zijn steentje bij aan de brandveiligheid.
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In de hallen van LASE (Labor Aiding Systems Europe)  in Herk-de-Stad 
heerst er een bedrijvigheid van jewelste. Met een team van 35 mensen 
zijn ze er aan de slag om geautomatiseerde machines te ontwikkelen 
om sneller en beter auto-onderdelen te kunnen produceren. Zaak-
voerder Gert Peetersem kiest er bewust voor om zijn medewerkers 
alle onderdelen van de machine te laten fabriceren. Een uitzonderlijke 
manier van werken, maar één die loont volgens Peetersem. “Inzetten op 
eigen productie-expertise is de enige manier om de volledige controle te 
houden over een automatiseringsproject. Het maakt bovendien dat we 
alle kennis en expertise in huis hebben om een turnkey partner te zijn 
voor onze klanten. Een contactpersoon die het volledige project van A 
tot Z kan opvolgen is een ongelooflijk sterke troefkaart.”

Klimaatsysteem als totaaloplossing
Dat betekent dat voor Peetersem zijn medewerkers zijn belangrijkste 
goed zijn. “Ik beschik over een sterk team van ingenieurs mechanica 
en elektriciteit, programmeurs en operatoren voor de CNC-bewer-
kingscentra, lasapparaten en plaatbewerkingsmachines, monteurs en 
bordenbouwers.” Om ervoor te zorgen dat ze in de productiehal op de 
best mogelijke manier kunnen werken, ging Peetersem op zoek naar een 
nieuw klimaatsysteem. “De bedoeling was om zo in elk seizoen een opti-
male omgevingstemperatuur te creëren, zodat het werkcomfort voor alle 
medewerkers gegarandeerd is. Daarenboven wilde ik een oplossing die 
ook de veiligheid ten goede kwam.” Via een artikel in de vakpers kwam 
Peetersem in aanraking met de oplossingen van Colt International. Hij 
zag meteen het potentieel voor zijn eigen bedrijf: “Zij bieden net als ons 
een totaaloplossing. Ik kon bij een en dezelfde leverancier terecht voor 
zowel de ventilatie, de verwarming en koeling als de brandveiligheid en 
luchtfiltering.” LASE koos voor het CoolStream R klimaatsysteem. 

Perfecte temperatuur in elk seizoen
“Onze lichtkoepels laten niet alleen licht, maar ook warmte binnen. Met 
dit systeem, waarvan de luchtgroep op het dak is geplaatst, kunnen 

'Mijn vrees dat er luchtverplaatsingen 
voelbaar zouden zijn 

bleek volledig onterecht'
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we de lucht in de zomermaanden op natuurlijke wijze koelen met 
water, in combinatie met een geforceerde ventilatie. Hetzelfde systeem 
doet gewoon het omgekeerde in de wintermaanden en zorgt voor een 
comfortabele werktemperatuur in de productiehal. Dat gebeurt aan de 
hand van de recuperatie van warmte die via onze processen vrijkomt, wat 
voor een enorme energiebesparing zorgde. Is de temperatuur daarna nog 
niet comfortabel genoeg, dan wordt er nog naverwarmd.” Ook aan de 
gezondheid van de medewerkers wordt gedacht. “Drie aluminium ECO-
Weatherlite verluchters voeren de lucht, gecontamineerd door onze las- 
en snijprocessen af en blazen tegelijk verse, gefilterde lucht van buitenaf 
de hal binnen. Dat is gezonder dan een 100% gesloten systeem”, weet 
Peetersem. Colt International maakte gebruik van de bestaande rook-
luiken in het plafond om zijn natuurlijke verluchters op te monteren. Zo 
kan ook de brandventilatie via het COLT klimaatsysteem gebeuren.

Aangenamer werken
De veranderingen in de productiehal waar Colt International voor 
tekende gingen niet onopgemerkt voorbij: “Onze medewerkers vinden 
het nu veel aangenamer werken dan ervoor. Mijn vrees dat er lucht-
verplaatsingen voelbaar zouden zijn, bleek volledig onterecht”, geeft 
Peetersem aan. “Ook het gebruiksgemak ging er met rasse schreden op 

vooruit. Met de Colt Cortiva app kunnen we het hele klimaatsysteem 
nu op verschillende toestellen en locaties besturen en monitoren. In 
één oogopslag heb je zicht op het geheel.”    ■

Het hart van het Coolstream R klimaatsysteem van Colt International. Gert Peetersem is in elk geval bijzonder tevreden over de samenwerking met  Colt.

De oplossing zorgt niet alleen voor een optimaal werkcomfort maar voert ook 
lucht gecontamineerd door las- en snijprocessen af. Het luchtverdeelsysteem in de hal zelf is 28 m lang en heeft een diameter van 800 mm.


