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DE VROUWEN VAN FABO SPUITWERKEN WERKEN SECUUR EN LEVEREN FIJN SPUITWERK AF

Gespecialiseerd in hoogglans
CULEMBORG – Na een brand in 2001 kwam Fabo
Spuitwerken in Culemborg sterk terug. Het bedrijf is
gespecialiseerd in het hooglans spuiten van de meest
uiteenlopende objecten. Bijzonder daarbij is dat het werk
primair door vrouwen en inmiddels ook door een paar
mannen uitgevoerd wordt. Het is directrice Vera RupkeBoerboom die er de scepter zwaait.
Op de plaats waar Fabo
Spuitwerken in Culemborg is
gevestigd stond eerst een
ander pand. Een alles vernietigende brand, op Goede Vrijdag 14 april 2001, legde het
bedrijfspand volledig in de as.
Kort daarna zijn de spuitwerkzaamheden tijdelijk in een
andere bedrijfsruimte ondergebracht. Op de plaats van
het afgebrande gebouw staat
nu een nieuwe spuiterij, met
twéé etages.

Hoogglans
Het is Vera Rupke-Boerboom
die het bedrijf leidt. Zij nam
het in het jaar 1994 over van
haar ouders die in 1963 als
meubelspuiters vanuit Groessen naar Culemborg verhuisden. Op deze manier kreeg
dochter Vera het meubelspuiten spreekwoordelijk met de
paplepel ingegeven. Het
gespecialiseerde spuitbedrijf
kende vaste klanten zoals
meubelmakers, interieurbouwers en standbouwers. Het
onberispelijke spuitwerk,
vooral in hoogglans, resulteerde in veel opdrachten in het
hogere segment zoals voor
ziekenhuizen, winkels, musea
en gemeentelijke overheden.
Maar ook particulieren bieden
steeds meer spuitwerk aan
zoals complete keuken-,
woon- en slaapmeubelen, en
wand- en plafondbetimmeringen.
De brand en de moeilijke
periode van de wederopbouw
daarna gingen niet zonder slag
of stoot voorbij. Een investeerder met vertrouwen in de zaak
gunde Rupke alle tijd om alles
weer op de rails te krijgen
en hield het bedrijf tijdelijk
draaiende.
Nu geeft Rupke met al haar
specifieke vakkennis en jarenlange ervaringen weer leiding
aan acht voltijd en twee deeltijd gecertificeerde vakmensen.

Vrouwen
Fabo, wat staat voor familie
Boerboom, is een typisch familiebedrijf waar vrouwen een

stevige stempel op hebben
gedrukt. De stelling die er
heerst luidt: vrouwen werken
niet alleen secuurder, ze
kunnen ook fijner werk aan.
Ook de inrichting heeft wat
vrouwelijks. In plaats van
tussenwanden zijn de zes
spuitplaatsen , drie op de
beneden- en drie op de bovenverdieping, door flexibele
transparante en niet statische
gordijnen afgescheiden. Naar
behoefte kan men die open- of
dichtschuiven. Een ruime lift is
aanwezig om het werk van
beneden naar boven en omgekeerd van boven naar beneden
te transporteren.

Vera Rupke-Boerboom leidt het meubelspuitbedrijf Fabo, vooral gespecialiseerd
in het spuiten van hoogglans lakken

Op de begane grond kom je binnen in de
inname- c.q. uitgifteruimte en op de achtergrond zijn drie spuitplaatsen te zien

Een van de zes flexibele spuitunits met diagonale beluchting. Door de tussengordijnen helemaal te openen ontstaat er één grote spuiterij

Achter elke spuitwand staat een verwarmde
en befilterde luchttoevoerunit met kleppenregister voor spuit- en recirculatie(droog)stand

Gereed voor verzending. Hordewagens met afgelakte delen en ‘meubelhondjes’ met gebeitste en afgelakte te stofferen meubelrompen

Hordewagens beladen met meubeldelen
in allerlei uitvoeringen en maten, gebeitst
en blank of in een kleur afgelakt

Vanaf de begane grond een blik naar
boven waar de drie andere spuitplaatsen
zijn gesitueerd. Perfecte ruimtebenutting

Robuuste en flink bemeten goederenlift om
het te behandelen materiaal naar boven en
naar beneden te transporteren

De ‘lakstraat boven’ met, evenals op de begane grond, een drietal spuitplekken die ook tot
één grote spuitruimte kan worden gevormd

Nadat de eiken meubelen gebeitst en blank
zijn afgelakt worden de plintonderstellen
apart in kleur afgewerkt

Elke spuitplek heeft een verrijdbare unit met
opvangreservoir en twee Kremlin 10:14
pompen met MVX Airmixpistolen en twee
M22 handspuitpistolen

De spuiters hebben rondom zicht op
elkaar. Door de doorzichtige gordijnen te
zien, staan pas gespoten kunstwerken
‘Grootmoeders servies’ te drogen (foto’s: HvdV)

Spuitinstallatie
Elk van de spuitplekken worden apart diagonaal belucht
met bovenin een gefilterde
luchtplenum voor aanvoer
van verwarmde lucht. Op de
kopse wanden zijn afzuigwanden met oversprayfilters
gesitueerd.
De vloer heeft geen obstakels
zodat men er gemakkelijk met
zogenoemde hordewagens en
meubelhondjes kan rijden.
De totale spuiterijinstallatie is
door de Spaanse producent
Lagos geleverd. Elke spuitplek
kan apart zowel op spuit- als
op recirculatie/droogstand
worden gezet. De luchtsnelheden zijn zodanig afgesteld
dat er geen luchtwervelingen
plaatsvinden, wat vrij uniek is.
Daarom kan men stofvrij spuiten en drogen, wat voor hoogglans uiteraard een absolute
must is.
Elke spuitplek is uitgerust
met twee pneumatische
verfpompen , één voor oplosmiddelhoudende- en één
voor watergedragen verven
en lakken. De verfpompem
zijn van het type Kremlin
10:14 (10 op 1 = per dubbelslag 28 cc) met MVX Airmixpistolen. Ook zijn per spuitplek bekerspuitpistolen van
het type Kremlin M22 aanwezig zodat elke spuiter volledig
onafhankelijk van de ander
kan werken.

Mechanisch appliceren (59)
In deze serie verdiept SchildersVakkrant zich in verschillende vormen
van het mechanisch aanbrengen van
verf op ondergronden. Naast kwast
en roller zijn daar tal van manieren
voor ieder met hun eigen voor- en
nadelen. De serie komt tot stand in
samenwerking met Herman van der
Vechte in Doesburg, onafhankelijk
adviseur en ontwerper op het gebied van professionele
verfapplicatieapparatuur en industriële spuiterijen/lakkerijen.
In deel 59: Na een verwoestende brand kwam het bedrijf Fabo
Spuitwerken in Culemborg sterk terug. Het gespecialiseerde
hoogglans spuitwerk wordt nu eens niet door mannen maar
hoofdzakelijk door vrouwen uitgevoerd.

