De Garant Groep BV: de Nederlandse Christo als het
om het inpakken van gebouwen en objecten gaat

Wat Christo was voor Parijs, Berlijn en New York is de Garant
Groep BV uit Sneek voor Nederland. Het bedrijf pakt namelijk
net als de kunstenaar die de Rijksdag omhulde, bouwwerken,
schepen, bedrijfsonderdelen, tanks, machines en nog veel meer
in met krimpfolie. De folie is water-, wind-, en stofdicht als
het eenmaal is aangebracht. Daardoor kan er bij slecht weer
een doorwerkomgeving gecreëerd worden. Bovendien kan door
het plaatsen van heaters en ontvochtigers ook bij lage temperaturen de continuïteit worden gewaarborgd.
Temperatuur is overigens niet de enige reden om objecten in
te pakken. Het bij werkzaamheden beschermen van het milieu
en de omgeving tegen vervuilende stoffen is steeds vaker de
aanleiding om een gebouw of werktuig in te pakken. Bij zandstralen of asbestverwijdering worden immers alle milieubelastende stoffen bijeengehouden door de folie. Ook wordt het
inpakken met krimpfolie gedaan om een onderdeel of product
geschikt te maken voor transport. Naast het inpakken met
folie kan de Garant Groep BV ook zorgen voor het plaatsen
van steigernetten, vogelnetten of afschermnetten.

D

De vier verschillende divisies leveren verder vlaggenmasten, groot
doekpresentaties en er is een afdeling waar bedrijven producten als
netten, folies, wrapping toebehoren en persoonlijke uitrustingen
ten bate van de steigerbouw kunnen bestellen.

In het pand aan de Koperslagerstraat in Sneek toont een serie foto’s
de objecten die de Garant Groep al heeft ingepakt. Van brugdelen tot
enorme schepen en van gebouwen van vele meters hoog tot machines
en tanks. Het ‘kunstje’ zoals directeur Matthijs Kroes het goed inpakken met krimpfolie noemt, zit hem in de ervaring van degene die het
werk uitvoert. Daarom heeft het bedrijf eigen personeel in dienst en
wordt er niet gewerkt met uitzendbureaus en zzp’ers.
‘Er zijn heel veel bedrijven die dit soort werk er als het ware ‘bij’
doen. Maar het is een product waarvan je heel goed moet weten
wat het doet als je ermee werkt. Met harde wind bijvoorbeeld of met
regen kan het niet worden aangebracht.’ Om die reden houdt de
Garant Groep BV de weersverwachtingen continue in de gaten.
Op die manier kunnen ze anticiperen op de vragen uit de markt.
‘Als er morgen regen komt maar de klant wil morgen een object
ingepakt hebben om er vervolgens in of aan te werken, dan kan dat
dus niet. Dan moet er een gunstiger tijdstip afgewacht worden.
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Want de schilder, straler, techneut of bouwvakker wilde juist ‘dat
omhulsel’ om door te kunnen werken en niet om toch weer te moeten
wachten.’
Tevens is productkennis heel belangrijk. ‘De folie lamineert aan zichzelf. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om deuren aan te brengen,
gaten te repareren of de folie van stormflappen te voorzien. Echter is
het van belang om te weten hoe dit moet om een goed resultaat te
krijgen. Ook het verwarmen van de krimpfolie steekt nauw. Want
gebeurt dit te lang dan ontvlamt het. Dat is dan ook de reden waarom
krimpfolie niet met regen kan worden aangebracht. Als het water is
verdwenen door het verwarmen, is de folie inmiddels zo heet dat
het gaat branden. Overigens wordt door opdrachtgevers steeds vaker
gewenst dat er met vlamdovende folie wordt gewerkt. Sommige
bedrijven mogen daar alleen maar mee werken en ook dat kan
geleverd worden.’
Het goed aanbrengen van de folie vergt verder een heel goede ooghandcoördinatie in combinatie met ervaring met het product zelf, stelt
Kroes. ‘Daar komt nog bij dat constructies soms zo ingewikkeld zijn
dat er een oplossing moet worden bedacht voor het hele proces.
Deze uitdaging gaan de inpakkers van de Garant Groep BV graag
aan, samen met de klant. In zulke gevallen, maar zeker bij grotere
objecten, gaan we eerst altijd kijken hoe de situatie is, welke wensen
de klant heeft en hoe we daarmee om kunnen gaan.’
Enige seal bedrijf in Noord-Nederland dat VCA gecertificeerd is
De Garant Groep werkt voor een groot scala aan opdrachtgevers,
maar ziet wel een verschuiving in haar clientèle. ‘Waren het eerst
vooral aannemers in de bouwsector, de werkzaamheden zijn nu veel
meer verschoven naar industriële bedrijven waar we bedrijfsonderdelen inpakken. Op die plants wordt op een andere manier gewerkt,

waarbij veiligheid en processen een veel belangrijkere rol spelen.’
Om daar op in te spelen is de Garant Groep sinds oktober vorig jaar
ook VCA gecertificeerd. Daarmee is het het enige sealbedrijf in
Noord-Nederland met deze certificering. Een dergelijke werkwijze
zorgt ervoor dat processen volledig in kaart zijn gebracht en administratief volledig zijn afgedekt. Dat was al voor elkaar, maar nu is het
bevestigd door het behalen van het certificaat. Het bedrijf is erg
gebaat bij deze procedures en netheid. Zo werken ze uitsluitend met
uitstekend materiaal, rijden ze in goede bussen en lopen ze allemaal
in dezelfde bedrijfskleding. Daarmee straalt het team ook uit dat ze
er trots op zijn dat ze sealers zijn.
Milieu beschermen: onderdeel inpakken zodat vervuilende stoffen
niet in water of natuur terechtkomen
Ook de steeds strenger wordende milieuwetgeving heeft ervoor
gezorgd dat de Garant Groep BV wordt gevraagd voor bijzondere
projecten. Waterschappen, maar ook veel industriële plants willen
niet dat het milieu, de omgeving of hun werkproces wordt vervuild
met stoffen die daar niet horen. Daarom worden er ook brugdelen
die boven het water hangen ingepakt, zodat de stoffen die bij het
stralen vrijkomen niet in het water terechtkomen. Bij industriële plants
zorgen ze ervoor dat andere processen niet worden vervuild door de
werkzaamheden. Door fabrieksdelen in te pakken, maar ook door
machines waar aan gewerkt wordt te sealen. Ook ontwikkelen ze
steeds nieuwe methoden om dat proces te optimaliseren. Zo spannen
ze banden in bepaalde situaties of wordt de folie verlijmd als dat
een beter resultaat geeft in dat specifieke geval. Er zijn zelfs bomen
ingepakt die vervoerd moesten worden. Weer een verhaal apart, maar
eigenlijk is het zo gek niet te bedenken of ‘We Pakken Alles In’.
Opvallende reclamedoeken op bijzondere plaatsen
Met vier divisies levert de Garant Groep een heel scala aan producten.
Gevel doekpresentaties maken daar ook deel van uit. Maar dan wel
de presentaties die meer technische kennis vergen, want voor de
eenvoudige doeken kunnen klanten eigenlijk overal terecht.
Wordt het echter moeilijk dan springen ze graag in om te zorgen voor

een in het oog springende boodschap op gevel of steiger. Of het nu
reclame, de te realiseren plannen, of een artist impression is, de
mogelijkheden die geboden worden, zijn grenzeloos.
Verkoop van producten
Naast het inpakken van objecten met krimpfolie houdt de Garant
Groep zich ook veelvuldig bezig met het plaatsen van steigernetten.
Ook worden beide vaak op dezelfde klus geleverd, waarbij de bovenkant van een object wordt afgedicht met de folie en de steigernetten
aan de zijkant voor bescherming zorgen. Doordat in grote hoeveelheden ingekocht wordt voor eigen gebruik, bieden ze de klanten
daarvan het voordeel ook op een andere manier. Wie dat wil, kan
namelijk ook netten, folie, containernetten, wrapping benodigdheden
en persoonlijke uitrustingen bestellen. De divisie Garant Mast heeft
verder de beschikking over zo’n 1000 vlaggenmasten. Zij worden
verhuurd aan organisatoren van evenementen en festiviteiten.
Krimpfolie is te recyclen
Belangrijk gegeven is verder, stelt Kroes, dat de krimpfolie die de
Garant Groep verwerkt en verkoopt volledig te recyclen is. De klant
kan het dus na gebruik naar een afvalverwerker brengen.
‘Wij hebben ook contacten met een bedrijf dat tegen betaling van
transport het materiaal afvoert zodat het daarna hergebruikt wordt.
Daar kunnen klanten ook voor kiezen.’

Garant Groep BV
Koperslagersstraat 47
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0515 41 53 06
0515 55 84 06
service@garantgroepbv.nl
www.garantgroepbv.nl
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