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BEDRIJFSVOORSTELLING

Freal – Freeswerken Alentijns – werd in 1997
opgericht  door  bedrijfsleider  Gerry Alentijns.
Naast  die  freeswerken  is  het  bedrijf  onder-
tussen  ook  gespecialiseerd  in  draaien,  vlak-
slijpen,  rondslijpen,  draadvonken  en  3D-
meten. 
Op vraag van de klant kan het ook verschei-
dene nabehandelingen zoals  harden,  vernik-
kelen, verchromen of  anodiseren aanbieden.
De afnemers zijn werkzaam in uiteenlopende
sectoren,  zoals  de  automobiel-,  vliegtuig-,
voedings- en landbouwindustrie.

KOELBEHOEFTE

“In  2005  verhuisden  we
naar deze vestiging in het
bedrijvenpark  van  Brustem
in Sint-Truiden, omdat onze
vorige locatie te klein was
geworden  om  aan  de

verwachtingen  van  onze  klanten  te  blijven
tegemoetkomen”, vertelt de zaakvoerder.

Warmteafgifte
“In deze productiehal werken onze operatoren
nu aan een twintigtal machines. De motoren
geven  heel  wat  warmte  af,  waardoor  de
temperatuur hier makkelijk tot tegen de 30 °C
kon aanleunen. In de winter was er dus geen
verwarming nodig,  maar  in  de zomer  werd
het zelfs nog heter, waardoor onze medewer-
kers  dan  in  T-shirt  en  korte  broek  aan  de
CNC-machines  moesten  staan.  Op  die
warme dagen zat er niks anders op dan de

poort te openen, maar de temperatuur op de
werkvloer bleef hoog. Bovendien is dat op het
vlak van werkveiligheid en diefstalbeveiliging
natuurlijk  geen goeie oplossing”, aldus Alen-
tijns. Daarom ging hij vorig jaar op zoek naar
betere alternatieven.

Studie
“Aanvankelijk  dacht  ik  aan  airconditioning,
maar dat bleek nogal duur. In aankoop, maar
zeker  ook  in  verbruik,  door  de  vereiste,
continue  stroomtoevoer.  Later  hoorde  ik  van
natuurlijke luchtkoeling en -filtering, wat vanuit
een  economisch  oogpunt  veel  interessanter
was. In tegenstelling tot het gesloten circuit bij
airco wordt  de aangezogen verse lucht  hier
weer afgevoerd wanneer die gecontamineerd
is. Ook dat is dus een groot voordeel”, klinkt
het. “In mijn eigen studie legde ik verder mijn
oor te luisteren bij andere bedrijven die hier al
in geïnvesteerd hadden, benieuwd naar hun
bevindingen. Zo raakte ik helemaal overtuigd
van dit koelsysteem.”

NATUURLIJKE LUCHTKOELING

De klimatisatiespecialist  Colt  International  uit
Mechelen werd gekozen als hoofdleverancier.
Dankzij  het  voorafgaande  vergelijkingswerk
en  de  gerichte  vragen  die  Alentijns  stelde,
werden de plannen al gauw concreet.
“Hun technische adviseur  kwam af om onze
prioriteiten correct  in te schatten, maakte  de
nodige  berekeningen  volgens  de  huidige
warmtelast, de grootte en het luchtverloop in
onze productiehal,  en verduidelijkte  ons  zijn
technische voorstel. De offerte die daartegen-
over stond, leek ons correct, dus kwamen we
snel  tot  een  akkoord.  En  wat  nog meer  is:
voor andere bedrijven is  dit  slechts  een van
hun  vele  activiteiten;  Colt  daarentegen  is
hierin  gespecialiseerd”,  motiveert  hij  zijn
keuze.

Aanvoer
“Doordat  wij  hier  alleen  een  koel-  en  geen
verwarmingsbehoefte  hebben,  en  dus  ook
geen warme lucht  hoeven te  recirculeren,  is

echnisch personeel wordt een schaarste op de arbeidsmarkt. Wie goeie werk-
nemers heeft, kan die dus maar beter soigneren en hun een gezonde werkom-

geving aanbieden. Tot vorig jaar werkte men dikwijls met de poort open bij Freal, 
maar door de natuurlijke koeloplossing van Colt International behoort dat nu tot het
verleden. “De aanvoer en verdeling van gekoelde, verse lucht zorgen voor een be-
haaglijke temperatuur in de productiehal en ook de gezondheid van onze mede-
werkers gaat er sindsdien op vooruit. Gevolg: minder ziekteverzuim, een hogere 
productiviteit en finaal dus een grotere winst”, stelt zaakvoerder Gerry Alentijns.
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het CoolStream S klimaatsysteem op ons dak
geïnstalleerd.  Dat  is  de  meest  eenvoudige
variant  uit  hun CoolStream S.T.A.R +V serie.
Tijdens de zomer wordt de aangezogen lucht
natuurlijk gekoeld en het hele jaar door wordt
een  optimale  temperatuur  verspreid,  zonder
voelbaar  tochtverloop.  In  ons  geval  houden
we de temperatuur constant op 23 °C. Ik kan
het  systeem  eenvoudig  instellen  en  besturen
vanop mijn bureau, of vanop afstand via een
tablet  of  smartphone  met  de  Colt  Cortiva
app”, toont Alentijns.

Verdeling
“Uit duurzaamheidsoverwegingen is het lucht-
kanaal vervaardigd uit aluminium; niet uit het
goedkopere gegalvaniseerde staal. Aluminium
kan niet roesten en blijft er zelfs na jaren

als  nieuw  uitzien”,  gaat  de  zaakvoerder
verder.  “De textiele  luchtverdeelslang is  zo’n
25 meter lang, maar kan om de 3 meter afge-
ritst worden. Uiterst handig dus voor eventuele
onderhouds- of wasbeurten, in tegenstelling tot
vaste  verdeelsystemen.  De sok  kan  gewoon
naar de industriële wasserij. We overwegen
nog de aankoop van een tweede sok, zodat
die dan ineens kan worden opgehangen bij
de  vervanging.  Zo  beperken  we  de  huur-
kosten  voor  een  hoogwerker  en  kunnen  we
altijd operationeel  blijven. Een leuke extra is
trouwens nog dat  we de kleur  zelf  mochten
kiezen”, knipoogt de zaakvoerder.

Afvoer
“Tot slot is er zowel een natuurlijke Weatherlite
Clear  Opening  ventilatie-eenheid  voor  alle

weersomstandigheden  als  een  mechanisch
geforceerde  luchtafvoer,  met  een  Typhoon
ventilator  in  dat  laatste  geval.  Door  die
mechanische afvoer kon tegelijk ons probleem
worden aangepakt van de vernevelde olie in
de lucht, die zich na verloop van tijd tegen de
wanden afzet.”
“Hierdoor is de werkplaats nu properder en is
ook  de  lucht  voor  onze  medewerkers
zuiverder  en  gezonder”,  haalt  Alentijns  nog
aan.

EVALUATIE

Installatie
De voordelen  van  het  geïnstalleerde  klimati-
satiesysteem zijn dus velerlei voor Freal. “Voor-
eerst is er het verhoogde werkcomfort door de
behaaglijke,  constante  temperatuur,  die  niet
als een hinderlijke tocht aanvoelt. De gecondi-
tioneerde lucht is ook schoner, wat op lange
termijn de gezondheid van onze werknemers
ten  goede  komt.  Zij  zijn  dan  ook  heel
tevreden met deze verbetering. Tot slot ben ik
ervan overtuigd dat ook onze machines hier-
door  wel  zullen  varen  en  langer  zullen
meegaan”, aldus Alentijns.

Installateur
Ook over  de  samenwerking  met  Colt  is  de
zaakvoerder enthousiast.
“Er was van bij het begin een goeie communi-
catie, wat voor mij de basis is van een duur-
zame samenwerking. Ze hebben met ons mee
nagedacht  en zijn met een afdoende oplos-
sing  op  de  proppen  gekomen,  met  een
correct  prijskaartje.  Ondertussen  nodigde  ik
hen al uit om ook de bronafzuiging bij onze
machines te komen bekijken. Dat zegt volgens
mij wel genoeg.” 

Rachid El Arfaoui,Rachid El Arfaoui,
sales manager Colt Internationalsales manager Colt International

Gerry Alentijns,Gerry Alentijns,
zaakvoerder FREALzaakvoerder FREAL

Verse lucht wordt van op het dak aangezogen (inzetfoto 1), al dan niet gekoeld en via het 
luchtverdeelsysteem in de werkplaats geblazen. De luchtafvoer kan natuurlijk (inzetfoto 2) of 
mechanisch geforceerd verlopen (inzetfoto 3)
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