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Bijzondere toepassingen isolatiemateriaal

De toverdoos van
Winterswijk

Gestage groei
Denes Elsjan: ‘Het begon destijds met mastiekschro-
ten en hoeken. Dit is een specialistische toepassing
die isolatiefabrikanten liever uitbesteden. Maar
omdat het een veel voorkomende toepassing betreft,
bleek het gerechtvaardigd er een speciaal bedrijf voor
op te zetten. In de loop der jaren is het steeds groter
gegroeid. Eerst was het een eenmanszaak, toen
kwam mijn zus erbij en werden we een VOF, en ten-
slotte een BV. Ons assortiment en personeelsbestand
is dan ook behoorlijk uitgebreid en we zijn nu geves-
tigd in een ruim pand aan de Tinbergenstraat.’ 

‘We zijn momenteel op meer gebieden dan alleen iso-
latie actief,’ vertelt Theresia Elsjan. ‘Zo vervaardigen
we in opdracht van een architect bijvoorbeeld ook
sandwichpanelen met glas voor flatwoningen. Naast
de produktie en ontwikkeling zijn wij in veel gevallen
ook verantwoordelijk voor de verwerking ervan.’ 

Het bedrijf werkt, als het om bijzondere toepassingen
van isolatiemateriaal gaat, voornamelijk voor de ver-
schillende isolatieproducenten. Zo produceert het
bedrijf bijvoorbeeld voor platdak isolatie steenwol en
XPS afschotisolatie in iedere helling. ‘Voor grote iso-
latieproducenten is het verstandig dit soort maat-
werk uit te besteden. Wij hebben daar de machines
voor en produceren grote hoeveelheden van deze pro-
dukten. Recent hebben wij een zeer moderne auto-
matische cannelurevulling machine toepasbaar voor
elk staalprofiel voor ons laten ontwikkelen - inmid-
dels is deze geplaatst en geïnstalleerd.

N

Wie ‘isolatie’ en ‘Winterswijk’ hoort, zal waar-
schijnlijk direct denken aan de isolatiepro-
ducent die aldaar gevestigd is. Maar op
een steenworp afstand daar vandaan is
een ander isolatiebedrijf actief, namelijk
Dewin Isolatie. Het bedrijf heeft de kinderen
van Gerard Elsjan aan het roer: Denes en
Theresia Elsjan. Wat doet dit bedrijf precies
en wat is de toegevoegde waarde op de
dakenmarkt?

‘Negentien jaar geleden is dit bedrijf op initiatief van
onze vader opgezet om de bijzondere toepassingen met
isolatiemateriaal te realiseren,’ vertelt Theresia Elsjan.
‘Eerst was Denes  alleen, later ben ik er bijgekomen.
Het bedrijf is al direct zelfstandig geworden en ope-
reert dan ook onafhankelijk in de markt, veelal in
opdracht van de verschillende isolatieproducenten.’
Dewin Isolatie produceert en ontwikkelt een groot
aantal isolatieproducten met een bijzondere toepas-
sing, in veel gevallen op prefab basis. Dikwijls ver-
zorgt het bedrijf ook de verwerking van de producten.

Denes en
Theresia Elsjan



Voor het dak is verder de uitvoering Renova voor het
hellende dak van belang: een PUR of PIR schuimplaat
aan beide zijden voorzien van een mineraalvlies, of
een alu folie waarop tengels zijn verlijmd. Deze wor-
den gebruikt voor de renovatie of na-isolatie van hel-
lende daken met een schubvormige dakbedekking,
waarvan het dakbeschot zich nog in een goede staat
bevindt. Verder levert men bijvoorbeeld koudebrug-
profielen voor stalen daken, steenwol dak- en spouw-
isolatie en de eerder genoemde mastiekschroten. Het
bedrijf heeft ook producten voor andere delen van het
gebouw in het assortiment, zoals de wandisolatie
MPB. Dit is een isolatieplaat ingeseald in een akoes-
tisch open zwarte PE folie, die ten behoeve van de
geluids- en thermische isolatie tussen de geperfo-
reerde binnendoos en de stalen buitenwand wordt
aangebracht. Tevens levert men bijvoorbeeld sand-
wichpanelen voor gevelbekleding en dampremmende
folies met bijbehorende tapes.

‘Wij hebben daarnaast een specialisme opgebouwd in
het isolerend bekleden van koeltanks,’ vertelt Denes
Elsjan. ‘Dit is een bijzondere toepassing, speciaal toe-
gespitst op verwerking op ronde ondergronden, zoals
de meeste koeltanks die hebben. Dit gebeurt met
behulp van zware isolatiematerialen waar gleuven in
zijn gemaakt zodat ze op de ronde ondergrond kun-
nen worden aangebracht. Inmiddels hebben we al
enkele grote projecten hiermee uitgevoerd.’

Werkwijze
Dit zeer gevarieerde assortiment levert een afwijken-
de werkwijze op. Het bedrijf werkt projectmatig en
bepaalt met de klant de beste oplossing. ‘Wij hebben
in principe geen standaard producten op voorraad,’
aldus Theresia Elsjan. ‘De oplossing wordt speciaal
voor de klant geproduceerd en indien nodig ontwik-
keld. E.e.a. vergt natuurlijk specialistisch personeel
en wij hebben hiervoor ervaren mensen in dienst die
bijzonder creatief met de materialen omgaan.’

Omdat de vraag naar bijzondere toepassingen met
isolatiemateriaal stijgt, verwacht de directie voor de
toekomst een stijging van de activiteiten. ‘Er zullen
meer architectonisch bijzondere gebouwen worden
gerealiseerd, waarbij steeds nieuwe oplossingen moe-
ten worden gezocht. Wij voelen ons dan ook wel eens
de toverdoos van Winterswijk: we komen soms tot de
wonderlijkste resultaten.’
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Om een beeld van de activiteiten van het bedrijf te geven, volgt hieron-
der een aantal opvallende referentieobjecten:

• ING Hoofdkantoor *de Schoen* Amsterdam  waarbij elk onderdeel
aan de buitenzijde in zicht door Dewin is behandeld. Dit gebouw is
door het bedrijf thermisch en akoestisch geïsoleerd in samenwer-
king met Sorba BV. te Winterswijk.

• Nederlandse Spoorwegen: circa 20 procent van de treinstellen in
Nederland zijn door Dewin voorzien van luchtkanaalisolatie voor
verwarming en koeling.

• Disneyland te Parijs  Alle dakschroten zijn door Dewin geprodu-
ceerd.


