
 

■ De uitdaging  

Door de goede zichtlocatie wilde Pavro graag een 
gevelbekleding met een zeer goede isolatie, welke 
betaalbaar is en een moderne uitstraling heeft. Voor 
de ramen is een doorschijnend printfolie voorzien 
(foto), welke de activiteiten van Pavro uitbeeldt. 
Voorbijgangers krijgen hiermee een indruk van wat 
zich binnen afspeelt. 

 

 

 

 

■ Colpro, de oplossing 

Colpro heeft door de toepassing van een standaard 
Kingspan sandwichpaneel en speciale raamstukken de 
juiste oplossing aangedragen voor een architec-
tonische oplossing welke aansluit bij het eisenpakket. 
De architect had als beeld de ramen, samen met de 
printfolie als “schilderijen” verdeelt over het 
geveloppervlak te laten uitkomen. Hiervoor heeft 
Colpro een omkadering ontworpen. Colpro heeft 
aansluitingen kunnen regelen welke een gelijke vorm 
heeft. Pavro verwacht met deze communicatieve  
uitstraling dat meer voorbijgangers weten wat ze 
doen. Hierdoor verwachten ze meer klanten en een 
hogere omzet. De wand verdient zich daardoor direct 
terug. In ontwerpstadia zijn we met Colpro langs vele 
bestaande referenties gereden, ook heeft Colpro vaak 
zitting genomen in verschillende bouwteam-
overleggen. De service van Colpro is zeer hoog, net 
zoals wij zelf ook altijd doen heeft Colpro uitstekend 
meegedacht, tot op laatste puntjes, aldus dhr. H. 

Kamphuis, directeur van Pavro BV. 

Case Gevelbekleding 

Machinefabriek Pavro te Nijverdal 
Voortgang door techniek! 

Er bestaan in Nederland veel goede 
machinebouwers, daar is Machinefabriek Pavro BV 
er één van. Pavro is fabrikant van 
speciaalmachines, reviseert bestaande machines 
en doet tevens toeleveringsopdrachten. In een 
zeer modern en goed georganiseerd bedrijf 
worden de modernste machines geproduceerd. 
Een belangrijke markt is de bouwmarkt. Pavro 
weet als geen ander hoe belangrijk het is om goed 
naar de klant te luisteren.  

 

■ De werkzaamheden 

Met veel kennis en ervaring wordt in een modern 
3D tekenpakket de producten ontwikkeld. Via de 
verschillende afdelingen zoals verspaning, lassen, 
spuiten etc. komen de producten in de 
montagehal bij elkaar. In de fabriekshal is altijd 
een comfortabele temperatuur aanwezig. 

 

www.pavro.nl   

 

 

  

  

  


