
In eerste instantie gevestigd in Oud-Beijer-
land en sinds twee jaar in een modern be-
drijfspand op bedrijventerrein Vaanpark IV in 
Barendrecht. 

Familiebedrijf
De directie van het familiebedrijf bestaat uit 
Geert Norder senior en Alexander Norder. 
De organisatie is onderverdeeld in de afde-
lingen: verkoop, bedrijfsbureau, productie 
en buitendienst. De begane grond van het 
pand bestaat uit circa duizend vierkante me-
ter productieruimte, gecombineerd met een 
magazijn en expeditieruimte. Op de eerste 
verdieping bevinden zich kantoor- en verga-
derruimten en tevens de presentatieruimte 
en instructielokaal. 

Maatwerk
Alexander: “De isolatiematrassen bestaan 
uit twee stukken glasdoek, die met glasga-
rens aan elkaar worden gestikt en gevuld 
met steenwol. De productie vindt allemaal 
hier in Barendrecht plaats en we zijn dus als 
het ware een soort confectiebedrijf te noe-
men. Alleen leveren wij geen standaardpro-
ducten, maar gaat het hier om maatwerk. 
Alle moeilijke vormen in werktuigbouwkun-
dige installaties kunnen worden geïsoleerd 
met isolatiematrassen.”
 
Toepassingsvormen
De toepassingsvormen van Thermatras iso-
latiematrassen zijn zeer divers. Thermatras 
bedient binnen de isolatiebranche een enor-
me diversiteit van bedrijven, instellingen en 
organisaties in zowel binnen als buitenland. 
Men produceert maatwerk isolatie voor vele 
toepassingsgebieden. 

De producten worden geleverd bij CV- en 
stoominstallaties, scheepvaart, industrie, 
glas- en tuinbouw en turbines in energiecen-
trales. Alexander legt uit: “Isolatiematrassen 
werden oorspronkelijk binnen de scheep-
vaart toegepast en wij zijn nog steeds dage-
lijks actief in deze sector. Dus: op bijna alle 
boten die je hier bijvoorbeeld op de Maas 
voorbij ziet varen, bevinden zich isolatiema-
terialen van ons. Van binnenvaartschepen en 
chemische tankers tot en met bagger sche-
pen, sleepboten en patrouilleboten van de 
politie.” 

Veelzijdig
Alexander vertelt dat het product zich vanuit 
de scheepvaart heeft ontwikkeld naar de in-
dustrie en utiliteitsbouw. “Onze isolatiema-
trassen worden gebruikt bij CV-intstallaties. 
Inmiddels hebben we al vele ziekenhuizen, 
woonzorgcentra en zwembaden in binnen- 
en buitenland voorzien van isolatiematras-
sen. Ook zie de producten terug bij 
stoomisolaties bij onder meer bierbrouwerij-
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en, levensmiddelen industrie, enzovoorts. 
Overal waar met stoom en thermische olie 
wordt gewerkt en dat is heel breed. Kortom: 
Veel mensen weten het niet, maar eigenlijk 
zie je onze producten overal terug in de 
breedste zin van het woord.”

Waarom
Waarom isolatiematrassen van Thermatras? 
“Dit is een combinatie van verschillende fac-
toren. Enerzijds gaat het bij isolatie om ener-
giebesparing en dit betekent dus een kos-
tenreductie. Het draagt bij aan veiligheid en 
komt het milieu ten goede. Het zorgt name-
lijk voor een vermindering van de C02 uit-
stoot. Een zeer belangrijk voordeel van ons 
product is bovendien dat het demontabel 
is.”

energiebesparingen
Alexander vervolgt met een belangrijk issue: 
“In de industrie en scheepvaart wordt met 
name geïsoleerd vanuit veiligheidsoogpunt. 
Echter: met name op het gebied van CV- en 
stoominstallaties kunnen enorme energiebe-
sparingen worden gerealiseerd. Deze be-
sparingen dragen bij aan duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.” 

Payback time
Thermatras heeft een belangrijke adviseren-
de rol op het gebied van energiebesparing. 
Alexander legt uit: “Wij brengen allereerst 
een inventarisatieplan van de nog te isoleren 
appendages (afsluiters en pompen) van een 
technische installatie uit. Inclusief een rap-
portage wat er te besparen valt door middel 
van Thermatras appendage isolatie op ener-
giegebied. Het geheel wordt voorzien van 
details als foto’s en infrarood foto’s waarop 
de te vermijden warmte uitstraling duidelijk 
zichtbaar is van de afsluiters. We kijken 
exact naar de energieprijs die betaald moet 
worden en de bedrijfstijden van de installatie. 

Voor deze bijzondere reportage zijn we op bezoek 

gegaan bij het bedrijf Thermatras, gevestigd in een 

schitterend pand op Vaanpark IV in Barendrecht. 

Deze ultramoderne onderneming is gespecialiseerd 

in het inmeten, produceren en monteren van 

thermisch isolatiemateriaal in de vorm van duurzame 

isolatiematrassen. Een nadere kennismaking met 

Thermatras: ‘The new perspective on insulation – 

Saving the environment.’ 
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Vervolgens is overzichtelijk te zien wat de 
pay-backtime van een investering op het ge-
bied van appendage isolatie is.”

Flexibel
Net zoals de flexibiliteit van het product, 
werkt Thermatras vanuit de organisatie ook 
zeer flexibel. 
Kwaliteit, klantgerichtheid, service en be-
trouwbaarheid worden hoog in het vaandel 
gedragen.” Het is ons in ieder geval duidelijk 
waarom Thermatras de slogan hanteert: 
‘The new perspective on insulation – saving 
the environment.’ Bent u benieuwd wat 
Thermatras voor uw onderneming kan bete-
kenen? Neem vrijblijvend contact op. 

Thermatras
Zwolseweg 35
2994 LB Barendrecht
T: 0180 – 64 19 50
e: info@thermatras.nl
i: www.thermatras.com 
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“Onze producten kom je werkelijk overal te-
gen. Van scheepvaart, industrie en utiliteits-
bouw tot en met glas- en tuinbouw, energie-
centrales en CV- en stoominstallaties bij 
bedrijven, organisaties en instellingen. Zowel 
in binnen- en buitenland, ” aldus Managing 
Director Alexander Norder. Een impressie 
van een informatief gesprek.

hecht team
In 1992 is Thermatras verzelfstandigd mid-
dels een management buy-out vanuit Ajax 
De Boer Isolatie en Brandbeveiliging B.V. 
Met meer dan veertig jaar ervaring in de iso-
latie is Thermatras, na de verzelfstandiging, 
binnen korte tijd uitgegroeid tot een hecht 
team van 35 deskundige en vakbekwame 
medewerkers. 


