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“We hebben een mooi vak”, vindt directeur Martin Couvée. 
“We maken en ontwikkelen niet alleen prachtige produc-
ten, ze doen er ook écht toe.” De apparaten en installaties 
die Colasit van kunststof maakt, hebben allemaal één doel: 
lucht zuiveren zodat er een beter leefmilieu ontstaat. “Neem 
bijvoorbeeld onze gaswassers”, zegt Couvée. “Zij worden 
vooral bij industriële processen gebruikt om de lucht te ont-
doen van bepaalde stoffen. Door het met een vloeistof in 
contact te brengen, zuivert het de afvalstroom. Die vloeistof 
absorbeert het schadelijke gas.” 

Perfecte oplossing
De producten die Colasit maakt en ontwikkelt zijn uniek. 
Natuurlijk heeft het bedrijf wel concurrenten, maar daar zijn 
ze niet echt van onder de indruk. Ze noemen zichzelf niet 
voor niets ‘één van de grootste kunststofverwerkers ter we-
reld’. “Een klant klopt bij ons aan, omdat hij een probleem 
heeft met de uitstoot van chemicaliën of stank. Een groot of 
klein probleem, we hebben bijna altijd een passende oplos-
sing. Wij praten, tekenen en ontwikkelen totdat we de juiste 
installatie voor hem hebben. Ons idee laten we door mid-
del van een 3D-tekening aan de klant zien, zodat hij direct 

‘Doe je vader de groeten’
Leken denken bij het horen van de naam Colasit misschien aan frisdrank, kenners weten wel beter. Colasit aan de Laren-

weg in ’s-Hertogenbosch is producent van kunststof apparaten en installaties voor met name de chemische industrie en 

milieutechniek. De apparaten zorgen ervoor dat vuile lucht gezuiverd wordt en dragen vaak bij aan betere arbeidsomstan-

digheden voor mensen die werken met agressieve stoffen.
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een goed beeld krijgt. De installatie maken we vervolgens 
zelf, deels machinaal maar grotendeels met de hand. Echte 
ambacht dus. We monteren en installeren het apparaat op 
locatie en ook het onderhoud doen we zelf”, legt Couvée 
het werkproces in een notendop uit. “We doen dit allemaal 
in eigen huis met onze eigen vakmensen. in onze branche 
werkt bijna niemand zo.” 

Volgens Couvée senior die sinds 1964 betrokken is bij het 
bedrijf en in 1996 eigenaar werd van de hele holding, heb-
ben ze de koppositie mede te danken aan hun jarenlange er-
varing. “Colasit is in 1944 opgericht in Zwitserland en lang-
zaamaan uitgebreid met vestigingen over de hele wereld. We 
hebben dus al ruim vijftig jaar ervaring in deze branche en ik 
persoonlijk ruim 45 jaar. Dat is niet niks.” Martin Couvée 
vult aan: “Wij hebben veel vaste klanten die leunen op onze 
kennis en ervaring. Zeker pa’s adviezen worden zwaar gewo-
gen. uiteindelijk is hij de nestor. Hij is niet meer heel actief 
in de zaak, maar nog steeds op de achtergrond aanwezig. ik 
overleg veel met hem en ook klanten zijn hem niet vergeten. 
ik hoor vrijwel dagelijks: doe je je vader de groeten van me?


