
Robatherm Nederland, te vinden aan de Plati-
nastraat op bedrijventerrein Oostervaart, levert 
luchtbehandelingssystemen in binnen en buiten-
land. ‘Waarin we ons onderscheiden? We zijn in 
staat om maatwerk te leveren en we beschikken 
over veel kennis over onze producten’, zegt direc-
teur Ron Beek.

In zijn kantoor hangt een foto van een aantal hoge 
kantorencomplexen in het Chinese Beijing. ‘Dit is 
een mooi voorbeeld van een bijzondere opdracht. 
Bovenop deze hoge gebouwen plaatsen wij lucht-
behandelingskasten. Dit zijn gigantische kasten 
(waar je met gemak doorheen kunt lopen) die in 
delen worden verscheept vanaf onze fabriek in 
Duitsland.’

Afgesloten ruimtes
Luchtbehandelingskasten zijn eigenlijk afgesloten 
ruimtes met daarin een of meerdere ventilatoren, 
die lucht van buiten een gebouw aanzuigen om die 
dan door middel van een kanalensysteem, door het 
gebouw te verspreiden. ‘De lucht kan worden ge-
filterd, verwarmd, gekoeld, bevochtigd of ontvoch-
tigd. En als het nodig is wordt de lucht afgezogen 
en naar buiten afgevoerd. Hierbij wordt de warmte 
uit de afvoerlucht teruggewonnen middels warm-
teterugwinsystemen.’

‘Hoe zijn jullie in China terecht gekomen?’, vraagt 
wethouder Janneke Sparreboom. ‘Het heeft alle-
maal te maken met gunning, kwaliteit leveren en 
het onderhouden van je netwerk’, antwoordt Ron. 

De producten van robatherm zijn ook dichter bij 
huis te vinden. Zo schafte B Modesto in Lelystad 
luchtbehandelingskasten aan en is er apparatuur 
van hen te vinden in de stallen van CVI.

Pizzabodems
In de stallen halen de luchtbehandelingskasten 
de ammoniak uit de lucht door te ventileren en 
bij B Modesta zorgen ze ervoor dat de medicijnen 
onder de juiste omstandigheden kunnen worden 
verwerkt en opgeslagen. Bij diverse klanten in 
binnen- en buitenland, waar deegproducten zoals 
pizzabodems worden gemaakt, zorgt onze tech-
niek voor de juiste luchttemperatuur en relatieve 
vochtigheid.’

‘Een ander aansprekend voorbeeld is SnowWorld 
Zoetermeer. Als je vanaf de piste omhoog kijkt, 
zie je een enorme luchtbehandelingskast. Dankzij 
deze kast is het er het hele jaar door koud en kun-
nen vele duizenden mensen er dag in dag uit op 
hun ski’s of snowboard van de helling glijden.’

Trots
Ron is trots op zijn bedrijf. ‘We werken hier met een 
groep enthousiaste mensen, voornamelijk met een 
technische achtergrond’, vertelt hij, terwijl hij de 
wethouder rondleidt in de werkplaats. ‘De produc-
tie van de luchtbehandelingskasten vindt plaats bij 
robatherm Duitsland of in de fabriek in Thailand. In 
Lelystad focussen we ons op het vermarkten van 
onze producten’, legt hij uit. ‘De werkplaats aan 
de Platinastraat gebruiken we voornamelijk om de 
producten exact af te stemmen op de wens van de 
klant.’ 

De zaken gaan goed. ‘We hebben momenteel onze 
handen vol. We richten ons op klanten in Neder-
land, maar we komen ook zeer regelmatig in Chi-
na, Zuid- en Noord-Amerika en andere landen in 
Europa. Elke dag is anders! Onze grootste uitda-
ging is het vinden van goed technisch personeel. 
Mannen en vrouwen die het vak willen leren en ge-
interesseerd zijn in techniek’, besluit hij.

Foto boven: Ron Beek leidt wethouder Janneke Spar-
reboom rond in de werkplaats. Fotostudio Wierd
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Lelystad is een zelfbewuste, moderne en trotse stad die ondernemende mensen van 
harte welkom heet. In de serie ‘Made in Lelystad’ maakt u kennis met bedrijven die 
Lelystad als vestigingsplaats en uitvalsbasis voor hun bedrijfsactiviteiten hebben 
gekozen. ‘Lelystad is een stad van en voor ondernemers. Wij geven graag 
samen met bedrijven vorm aan Lelystad als ondernemende stad,’ aldus 
wethouder economische zaken Janneke Sparreboom. Haar regelmatige 
bezoeken aan Lelystadse ondernemingen betekenen een wederzijdse 
uitwisseling van informatie, ervaringen en gedachten over hoe onder-
nemen in Lelystad wordt ervaren en het beste tot haar recht komt. Op          
29 maart 2019 bracht zij een bezoek aan robatherm Nederland op 
bedrijventerrein Oostervaart.

Ron Beek: ‘Luchtbehan-
delingssystemen, met 
onder andere warmte 

terugwin units en warmtepomp, zijn heel 
duurzaam. Ondanks dat een groot deel van 
onze medewerkers uit Lelystad komt en we 
in de provinciehoofdstad gevestigd zijn, zijn 
we nog niet verankerd binnen de gemeente. 
De gemeente Lelystad is nog geen (vaste) 
klant van ons.’ Wethouder Janneke Spar-
reboom zegt toe een gesprek te arrangeren 
met de gemeente om ervoor te zorgen dat 
de banden worden aangehaald.

Janneke Sparreboom: 
‘robatherm Nederland 
is een prachtig bedrijf 

dat maatwerk levert en zich hiermee on-
derscheidt. Ron en zijn medewerkers zijn 
up-to-date, weten waar de behoeftes liggen 
en lopen voorop in de markt. Ron is trots op 
zijn onderneming en dat is begrijpelijk. Het 
is mooi om te zien hoe succesvol een Lely-
stads bedrijf kan zijn in Flevoland, maar ook 
aan de andere kant van de wereld.’

Van Beijing, SnowWorld 
tot Lelystadse stallen

robatherm Nederland levert luchtbehandelingssystemen in de 
hele wereld

Meer weten over ondernemen in Lelystad?  
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.  
Of bezoek ons in het Stadhuis,  
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad. 
ondernemen@lelystad.nl
tel. 0320-278555


