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LEAD2FIX
Snelheid, hanteerbaarheid en flexibiliteit

Lead2Fix is in 2014 opgericht door Gerben Boersma. Hij besloot kennis en ervaring in de loodbranche en in de gips-
plaatverwerking in een nieuw bedrijf samen te brengen: Lead2Fix. Met dit bedrijf was hij ervan overtuigd een passend 
antwoord te kunnen bieden op de behoefte in de markt aan snelheid, hanteerbaarheid en flexibiliteit bij de (ver)bouw 
van stralingswerende voorzieningen. De producten van Lead2Fix worden ingezet in allerlei verschillende projecten 
waar wordt gewerkt met straling. Of het nu gaat om een enkele scanruimte in een tandartspraktijk of om verschil-
lende ruimtes voor nucleaire geneeskunde in een groot ziekenhuis, voor al deze projecten leveren wij graag onze op 
maat geproduceerde stralingsbeschermende producten. Zowel bij het ontwerp van een nieuwe tandartsenpraktijk
als het ontwerp van een ziekenhuis zal de architect altijd het uiterste doen om de ruimtes zo aantrekkelijk mogelijk
te maken. Juist wanneer iemand een medische behandeling moet ondergaan, kan het heel prettig zijn om in een
rustgevende of mooie omgeving te worden verwelkomd en behandeld. Vooral als iemand te maken krijgt met 
nucleairegeneeskunde, kan men zich goed voorstellen dat een mooiingerichte ruimte extra prettig is. Maar esthetiek 
en design mogen natuurlijk nooit de veiligheid van de medewerkers en overige patiënten in de weg staan!
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Luisteren naar de klant
Al vanaf de start had niet alleen het produceren en leveren 
van standaard loodgipsproducten de aandacht. Het ontwik-
kelen van nieuwe producten door goed naar de wensen van 
de klant te luisteren vond hij minstens zo belangrijk. Welke 
problemen ondervinden de afbouwers bij het bouwen van 
een stralingsvrije ruimte? Hoe kunnen we het aannemers 
en afbouwers eenvoudiger maken? Vragen die dikwijls 
werden gesteld en die hebben geleid tot het nadenken over 
alternatieven voor de standaard producten.

Totaalleverancier van stralingswerende oplossingen
Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe, gebruiksvrien-
delijkere producten, waarbij onder meer rekening is gehou-
den met factoren als gewicht, hanteerbaarheid, snelheid en 
restafval. Daarnaast heeft Lead2Fix zich van loodgipspane-
lenproducent tot een totaalleverancier van stralingswe-
rende oplossingen ontwikkeld. We bieden niet alleen onze 
loodgipspanelen en loodstenen met toebehoren aan, maar 
leveren ook stralingswerende deuren en kozijnen met lood-
glas. Dit alles met het doel het voor de klant zo gemakkelijk 
mogelijk te maken.

Kwaliteit
Want we zijn ons ervan bewust dat het bouwen van stra-
lingsvrije ruimten een gecompliceerde zaak is waar de 
nodige aandacht en zorgvuldigheid aan moet worden 
besteed. We denken met ons totaalpakket aan goedgekeur-
de, stralingswerende producten tegemoet te komen aan de 
behoefte van de markt aan snelheid en flexibiliteit, zonder 
daarbij de noodzakelijke kwaliteit uit het oog te verliezen. 
We zijn dan ook trots op het groeiend aantal grote zorgpro-
jecten waarin onze producten zijn toegepast en goedge-
keurd, zoals het recent gebouwde Prinses Máxima Centrum 
en het VUmc Imaging Center.

Veiligheid boven alles
Voor Lead2Fix komt veiligheid, stralingsveiligheid, altijd op
de eerste plaats. Onze loodgipswanden en looddeuren en
-ramen worden immers geplaatst om zorgpersoneel maar
ook bezoekers en andere patiënten een zo veilig mogelijke
omgeving te bieden. 

Toch kunnen veiligheid en esthetiek prima samengaan. Bij 
loodstenen denkt men daar niet gelijk aan; het zijnletterlijk 
loodzware, kwetsbare materialen, die zo weinigmogelijk 
moeten worden bewerkt. Geen materiaal waarzomaar in 
geboord kan worden of waar een mooi schilderijof appa-
ratuur aan kan worden gehangen. Geen materiaal dus dat 
bij lijkt te dragen aan de wens van de architect om ruimtes 
zo fraai mogelijk af te leveren. Toch hoeft het stralingsbe-
schermende materiaal die wens niet in de weg te staan. 

Er is meer mogelijk dan zo op het eerste gezicht lijkt. 
Daarvoor is het wel praktisch dat wij, als leverancier van 
stralingsbeschermde materialen, in een vroeg stadium bij 
de bouw worden betrokken. Er kan heel veel, maar vaak 
niet als de bouw eenmaal is gestart en de materialen zijn 
geleverd. We denken graag mee met architect, bouwer en 
afbouwer. Vaak hebben we een andere invalshoek, waar-
door constructies die moeilijk (onmogelijk) lijken op een 
anderemanier toch kunnen worden uitgevoerd.

Maatwerk leveren en meedenken met de klant, dat doen we
heel graag. Zodat ieder kan doen waar hij of zij goed in is; 
het ontwerpen van een mooi vormgegeven project, het 
plaatsenvan materialen op een veilige en verantwoorde 
manier, en als begin van dit proces het aanleveren van de 
juiste materialen.Veiligheid en esthetiek, geen onmogelijke 
combinatie!

LEAD2FIX PRODUCTEN

VarioShieldPlus – Slimme loodgipspanelen met overlap
VarioShield – Variabele loodgipspanelen
Standaard loodgipspanelen
VarioShieldXL – Loodsteen
Looddeuren met kozijn
Houten raamkozijn met loodglas
Aluminium raamkozijnen met loodglas
Zelfklevende loodstrook
Cornershield – Hoekoplossing op rol
Mantels en doorvoeren

Het VarioShieldPlus loodgipspaneel wordt gebruikt in o.a.
tandartspraktijken.

De VarioShieldXL loodstenen worden gebruikt in
ziekenhuizen waar zware apparatuur wordt gebruikt. 

Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Lead2Fix
Korenmaat 12a - 9405 TJ - Assen

T 0592 33 01 23 - E info@lead2fix.com

https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/varioshield-variabele-loodgipsplaten
https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/looddeuren-met-kozijn
https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/houten-raamkozijnen-met-loodglas
https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/houten-raamkozijnen-met-loodglas
https://lead2fix.nl/prinses-maxima-centrum-utrecht
https://lead2fix.nl/imaging-center-vumc-amsterdam
https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/varioshield-variabele-loodgipsplaten
https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/slimme-variabele-loodgipsplaten-met-overlap
https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/standaard-loodgipsplaten
https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/varioshieldxl-loodsteen
https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/looddeuren-met-kozijn
https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/houten-raamkozijnen-met-loodglas
https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/aluminium-raamkozijnen-met-loodglas
https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/zelfklevende-loodstrook
https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/cornershield-hoekoplossing-op-rol
https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/mantels-en-doorvoeren

