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BARNEVELD IN BEDRIJF

Het leveren en monteren van koel- en 

vriescellen op maat voor bedrijven in 

heel Nederland: dat is de specialiteit van 

Inoflex. Daarnaast levert het jonge bedrijf 

uit Harselaar-Zuid koel- en vriesdeuren en 

panelen. In rap tempo is Inoflex uitgegroeid 

tot een gevestigde naam in deze markt. “We 

hebben een no-nonsense aanpak en korte 

lijnen met de klant en we merken dat dit 

gewaardeerd wordt”, vertelt Johan Hardeman.

Als je een koel- of vriesruimte maakt, is het 

essentieel dat alles klopt tot in het kleinste 

detail, legt hij uit. “De ondernemer moet 

voldoen aan allerlei hygiëne-eisen. Dat 

betekent onder andere dat wij letten op 

een goede afwerking, vlakke panelen en 

materiaal, dat je goed kunt schoonmaken.” 

Van het idee tot de oplevering werkt ons 

team, samen met de eindgebruiker, aan een 

hoogwaardig eindresultaat. Inoflex werkt 

vaak in opdracht van een architect en/of een 

bouwbedrijf, maar ook rechtstreeks voor 

de ondernemer. “Wij weten wat er speelt 

inzake voedselveiligheid en adviseren de 

ondernemer over het gebruik van materialen, 

maar ook over de normen en wettelijke 

bepalingen rondom geconditioneerde 

ruimtes. Wij zoeken de juiste partijen bij elkaar 

om bijvoorbeeld een bakkerij te bouwen 

en zorgen ervoor dat de goede materialen 

toegepast worden en dat het voldoet aan 

Inoflex: specialist in geconditioneerde ruimtes
Cateraars, slagerijen, bakkerijen, voedingsmiddelenfabrikanten, de vlees- en visindustrie, de 
zuivelindustrie, maar ook bloemtelers en farmacie. Inoflex bouwt, renoveert, repareert en onderhoudt 
koel- en vriescellen voor de meest uiteenlopende bedrijven. “Ons team van technische specialisten en 
ervaren projectbegeleiders heeft alle kennis, ervaring en kunde in huis om de ondernemer een goed 
product te leveren.”

de wettelijke regels. Je wil ten slotte geen 

condens of lekkages in je cel of dat de bouw 

stil komt te liggen, omdat het niet voldoet aan 

de eisen.” 

Elk project is anders en stelt daarom andere 

eisen aan een bouwplan, stelt Hardeman. 

“De specifieke wensen en eisen omtrent 

hygiëne, kwaliteit en energieverbruik 

ontwikkelen wij tot een ruimte die past bij het 

bedrijf. We begeleiden het project kort op de 

man. Door creatief en efficiënt te werken, 

kunnen we tegen scherpe condities leveren 

zonder concessies te doen aan kwaliteit. 

Dat kan alleen door samen te werken met 

producenten die net als wij oog voor hebben 

voor detail en efficiënte oplossingen. Het is 

in dit vak zaak dat je kunt rekenen op tijdige 

levering en een sterk product. Wij hebben 

een team van ondernemers om ons heen 

verzameld, waarop we kunnen bouwen. 

Tevens hebben wij leveranciers die dezelfde 

betrouwbaarheid en kwaliteit nastreven 

als wij. Zo kunnen we altijd duurzame en 

doordachte oplossingen garanderen.”

Oriënteert u zich op de aanschaf van 

een geconditioneerde ruimte, rijskast, 

koel- en vriescel, spiraalvriezer of andere 

geconditioneerde ruimte? Neem contact op 

met Inoflex voor advies op maat.
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