keu n e h a i rc o s m e t i c s s o e s t

Project 9.16

Kwaliteit in
brandbeveiliging

Keune Haircosmetics is Nederlands grootste producent van professionele haarcosmetica.

Diverse specialistische taken, zoals het vervangen van de dieselpompsets, het

In het moderne bedrijfscomplex in Soest worden haarverzorgingsproducten ontwikkeld,

verzwaren van de dakconstructie en het vervangen van de meldinstallaties

geproduceerd en geëxporteerd naar meer dan 70 landen wereldwijd. Het naastgelegen
nieuw aangekochte magazijn is door Kemkens Brandbeveiliging BV voorzien van een

behoorden tot de turn-key opdracht voor Kemkens Brandbeveiliging BV.
Tevens werden de aanwezige stellingen verhoogd en voorzien van nieuwe
barrierplates en gaaswanden. De productie en logistieke activiteiten van onze

nieuwe sprinklerinstallatie welke middels een ondergrondse leiding gekoppeld werd op

klant hebben hierbij, door een nauwgezette planning en goed overleg,

het bestaande systeem.

minimale overlast ondervonden.

klant
plaats

Keune Haircosmetics
Soest

type bouw

Logistiek

omvang

4.300 m

Reactie opdrachtgever
Geachte heren Janssen en Kemkens,

2

gevarenklasse

SH, ESFR 17, scheme B

Tijdens de voorbereiding van dit project heb ik diverse

voorschriften

NFPA 30, PGS 15

malen moeilijke beslissingen moeten nemen die voor beide

Daknet beveiliging met ESFR • Stellingsprinklers

partijen niet altijd makkelijk waren. Jullie openhartigheid

op elk niveau • Brandmeld- en ontruimings

en no-nonsense-aanpak zijn door ons gewaardeerd. Dit

installatie

heeft geresulteerd in een degelijke installatie zoals door

december 2009 – april 2010

jullie toegezegd en binnen de gestelde termijn.

€ 500.000,–

Ook tijdens het uitwisselen van de dieselmotoren in de pompkamer hebben

type beveiligingen

looptijd
aanneemsom

wij versteld gestaan van de creatieve en daadkrachtige aanpak van deze
exercitie. Ook de samenwerking met onze logistieke collegea verliep in
goede harmonie. Mijn welgemeende complimenten hiervoor.
Succes met de volgende klus
Jan J. ter Keurs
Manager Productie
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