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DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN COATING 
IN COMBINATIE MET HACCP OMGEVINGEN!
In productieruimtes binnen de zuivel,- dranken- en voedingsmiddelenindustrie worden zeer hoge eisen gesteld aan 
kwaliteit, hygiëne, en veiligheid. Bedrijven welke actief zijn in deze branches weten als geen ander dat deze drie punten 
een belangrijke basis vormen voor een goed lopend en verantwoord productieproces. 

Bacteriën en kiemen kunnen zich nestelen op ondergronden of in kieren die moeilijk bereikbaar zijn. Het reinigen van 
dergelijke ondergronden is ingewikkeld, waardoor de omgeving nooit helemaal vrij is van micro-organismen. De coa- 
ting systemen waarmee Sijtsma Noord werkt zijn biocide vrij en speciaal ontwikkeld om de aanhechting van vuil tegen 
te gaan waarin bacteriën en kiemen zich kunnen nestelen en ontwikkelen. Door het zeer sterk verdichte oppervlak van 
de coating krijgt vuilaanhechting geen kans en wordt het aanhechten van micro-organismen vermeden. Samen met de 
bijzonder goede reinigbaarheid van de coatings zorgt dit voor een gezonde werkomgeving.

Sijtsma Noord heeft alle kennis en vakmanschap in huis om uw productieruimte te voorzien van een goede basis welke 
voldoet aan de strengste HACCP regelgeving. Naast het leggen van HACCP vloeren kunnen ook wanden, plafonds, en 
staalconstructies worden voorzien van een passend coating systeem. Ook het coaten van tegelwanden en tegelvloeren 
behoort tot de mogelijkheden. Wij denken graag met u mee en komen altijd met een passende en werkbare oplossing.

CERTIFICERINGEN
Sijtsma Noord is een VCA** en HACCP gecertificeerd bedrijf. Ook onze toeleveranciers hebben ons officeel gecertificeerd 
als applicatiebedrijf. We werken uitsluitend met hoogwaardig en modern materieel, de zorg voor kwaliteit, veiligheid 
en hygiëne staat dan ook voorop. Om de coating werkzaamheden zo goed en snel mogelijk te laten verlopen, ontwik-
kelen wij continue nieuwe technologieën. Tevens wordt ons personeel regelmatig bijgeschoold in productkennis en het 
beheersen van de nieuwste toepassingstechnieken op het gebied van (HACCP) coatings.

VOORDELEN (HACCP) COATING SYSTEMEN
•  Hygiënisch en goed reinigbaar
•  Reukloze applicatie
•  Gesloten oppervlak
•  Stoot- en slijtvast
•  Waterafstotend en vloeistofdicht
•  Bestand tegen chemicaliën en zuren
•  Geen afgifte van geur- en smaakstoffen
•  Veilig bij direct contact met voedingsmiddelen

“Sijtsma Noord was onze redder in nood. Ze leverden
vakkundig werk dat op korte termijn werd gerealiseerd.”

Jentje Hiemstra - Projectleider FrieslandCampina
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MEERWAARDE SIJTSMA NOORD

VCA** & HACCP gecertificeerd vakmanschap

Uitvoering volgens de strengst geldende HACCP richtlijnen

Uitvoering van (renovatie)werkzaamheden tijdens productieproces

EEN GREEP UIT DE TOEPASSINGSGEBIEDEN
•  Pekelbaden en zuivelbedrijven
•  Bakkerijen
•  Vleesbereiding
•  Slachthuizen
•  Verwerking vis en wild
•  Productie confituren en sauzen
•  Productie diverse voedingsmiddelen
•  Koel- en vriesruimten
•  Wasruimten
•  Industriële keukens
•  Brouwerijen en distilleerderijen
•  Botteling en productie van dranken

REFERENTIES 
•  FrieslandCampina | Diverse locaties Nederland
•  Oliehoorn B.V. Drachten | Nederland
•  Cono Kaasmakers | Nederland
•  Smilde Foods Heerenveen | Nederland
•  Fromunion NV Passendale | België
•  Latterie Vincente SCA | Italië
•  Humana Milchunion EG | Duitsland
•  DOC Kaas B.V. Hoogeveen | Nederland
•  Fonterra Group Heerenveen | Nederland
•  Royal A-Ware Heerenveen | Nederland
•  Ausnutria Hyproca Heerenveen | Nederland 
•  Royal Bel Leerdammer B.V. | Nederland
•  CSK Food Enrichment Leeuwarden | Nederland
•  Ekro Apeldoorn | Nederland



Sijtsma Noord levert vakkundig werk en heeft veiligheid, betrouwbaarheid en levering binnen de afgesproken 
tijd hoog in het vaandel staan. Wij bieden een totaalpakket aan van inspectie tot advisering, budgettering en 
uitvoering tot en met de nazorg. Sijtsma Noord is continue op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en houdt 
rekening met de HACCP richtlijnen die eventueel binnen uw bedrijf gelden. Wij passen bij onze werkzaamheden 
dan ook de nieuwste methoden, technieken en vakkennis toe.
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Ljouwertertrekwei 30
9035 ed Dronrijp

+31(0)517 23 22 00
info@sijtsma-noord.nl

Alle vakmanschap is onder één dak te vinden

www.sijtsma-noord.nl


