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ROTO COAT

SPORT IN ZUIDER PA R K

Precies op de plek van het voormalige
ADO Den Haag voetbalstadion verrijst
Sportcampus Zuiderpark voor sport, onderwijs
en bewegen. Het ontwerp van FaulknerBrowns
Architects voorziet in een topsporthal met
3.500 zitplaatsen, een beachsporthal, turnhal,
twee breedtesporthallen, dojo, danszaal,
vier gymzalen, collegezalen en projecten onderzoeksruimten met bijbehorende
voorzieningen. Het complex is bestemd voor
sportverenigingen, sportopleidingen van
diverse Haagse MBO en HBO scholen, sportieve
evenementen en recreatief gebruik.
> vervolg op pagina 2
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S P R E E K ( S ) TA A L

Rob van Haren
verkoop
Staco Nederland

ROOS TER S EN
S TR EK ME TA A L
< vervolg van pagina 1

Staco werkt nauw samen met Métal Déployé en verzorgt
de verkoop van strekmetaal in Nederland. Dankzij de

Om deze sportcampus te realiseren is een indrukwekkende

functionele en esthetische eigenschappen van strekmetaal

hoeveelheid van circa 3.000 ton staal nodig die mede door

zijn de uitvoerings- en toepassingsmogelijkheden enorm.

Oostingh Staalbouw uit Katwijk is geëngineerd, gefabriceerd,

Strekmetaal wordt onder andere toegepast in gevelbekleding,

geleverd en gemonteerd. Voor het dak van het gehele

plafondbekleding, vloeren en omheiningen. Ook Staco

sportcomplex is een constructie ontworpen van stalen

roosters worden voor deze toepassingen gebruikt.

vakwerkliggers met een vrije overspanning van 55 meter,
gecombineerd met IPE- en HE-liggers. Het dak krijgt een

De klant kan nu kiezen uit roosters of strekmetaal of een

mos-sedum bedekking waardoor de campus perfect in zijn

van combinatie beide producten. Zo kan het gepatenteerde

parkomgeving past. Tevens worden op het dak zo'n 5.000 m2

gevelsysteem van Staco in plaats van met lamellenroosters

aan zonnepanelen en zonnecollectoren geïnstalleerd.

ook met strekmetaal worden gevuld en kan de klant kiezen

Duplexroute

voor een balustrade uit roosters (denk aan type ROM of RK)
of uit strekmetaal met een kleine maas. Een mooi project met

Aan de buitenkant van de sportcampus zijn verticale gevel

zowel roosters als strekmetaal is de nieuwe P3 parkeergarage

panelen aangebracht waarop Oostingh Staalbouw Katwijk

bij Schiphol. Zie ook pagina 12 en 13.

stalen gevellinten heeft bevestigd. Deze gevellinten zijn door
Rotocoat behandeld met de Duplexroute: eerst thermisch

Bel ons!

verzinkt en daarna tweelaags gepoedercoat. Vervolgens worden

Staco Nederland is dus uw aanspreekpunt voor roosters én strek

hierop houten delen bevestigd waarna er een rvs-beplating op

metaal. Wilt u meer weten over roosters of strekmetaal, neem

wordt gemonteerd. Deze rvs-beplating doet denken aan een

dan contact op met mij of een van mijn collega’s.

golvend turnlint en zorgt voor een dynamisch en speels effect.
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M A AT S C H A PPEL I J K V ER A N T WO O R D O ND ER NEMEN

BUITING
M ACHINEBOU W EN
S TA A LCON S TRUC TIE
interview met Louis Buiting, directeur
Buiting Machinebouw en Staalconstructie, met vestigingen in Broekland en
Almelo, is een middelgroot bedrijf dat opereert in de marktsegmenten utiliteits- en
woningbouw, infra, industrie, telecom, reclame en machinebouw.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van
ondernemen waarbij een bedrijf een balans probeert te vinden
tussen mens (people), milieu (planet) en economische prestaties
(profit). Een betere balans leidt tot betere resultaten voor bedrijf
en samenleving.

Wat doen jullie aan MVO?
Buiting is gecertificeerd volgens de Metaalunie MVO monitor. Dit staat gelijk aan niveau 3
van de CO2 prestatieladder. Buiting voert een actief MVO-beleid en proberen steeds zo
verantwoord mogelijk om te gaan met milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten,

wij thermisch verzinken volgens NEN-EN 1461 waardoor de levensduur aanzienlijk wordt

eerlijk zaken doen, betrokkenheid en eindgebruikersbelangen.

verlengd en onze producten minder snel vervangen hoeven te worden.

Hoe brengen jullie MVO in de praktijk?

Hoe betrekken jullie de medewerkers bij MVO?

In ons modern geoutilleerde bedrijf richten wij onze bedrijfsprocessen en -faciliteiten

Ons MVO-beleid raakt natuurlijk ook onze eigen medewerkers. Wij vinden het belangrijk

zo in dat het energieverbruik en de milieubelasting zo laag mogelijk zijn. Bij onze

dat in ons bedrijf een positief werkklimaat heerst waarin medewerkers plezier hebben

productontwikkeling en de inrichting van onze bedrijfsruimten maken wij gebruik van

in hun werk en op effectieve wijze samenwerken. Veilige werkplekken en –methoden,

duurzame materialen en wij bevorderen het energiebewustzijn van onze medewerkers.

met vestigingen in Broekland en Almelo, het risico op ongevallen en verzuim minimaal

Wij kijken voortdurend naar nieuwe ontwikkelingen en technologieën in de markt

is. Daarnaast informeren wij onze medewerkers regelmatig over ons beleid, onze

waardoor wij ons MVO-beleid nog verder kunnen aanscherpen. Ook werken wij

doelstellingen en de behaalde resultaten. Een goede teamgeest, motivatie, focus op

voortdurend aan het opbouwen van vaste relaties met onze klanten zodat wij samen

resultaten en veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn, zijn van groot belangrijk voor een

goede en duurzame producten en services kunnen leveren. Onze stalen producten laten

goede bedrijfsvoering.
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D E B O ER S TA A L

H Y BR IDE IJ - FER RY
Het GVB (Gemeentelijk Vervoersbedrijf)
Amsterdam exploiteert zes veerdiensten
over het IJ voor voetgangers, fietsers,
bromfietsers, scooters en canta’s. Per dag
zet het GVB ruim 45.000 mensen over het IJ
van Noord naar het Centrum en vice versa.

De Noordelijke IJ-oever met de A’DAM Toren, het Eye
Filmmuseum en de NSDM-werf waar veel festivals
plaatsvinden, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld
tot een van de hot spots van Amsterdam. De
voormalige scheepsloodsen bieden onderdak aan hippe
commerciële bedrijven zoals MTV en er is een overvloed
aan nieuwe restaurants, bars, hotels en winkels. Mede
hierdoor blijft het aantal reizigers dat het IJ oversteekt
toenemen en heeft het GVB behoefte aan extra
vervoerscapaciteit. Daarom heeft Holland Shipyards
uit Hardinxveld-Giessendam de opdracht gekregen
een nieuwe hybride ferry te bouwen die 410 passagiers
tegelijk kan vervoeren plus fietsen, scooters en andere
vervoermiddelen.

Sigmaweld mc
Voor de bouw van deze nieuwe ferry heeft
De Boer Staal het benodigde plaatstaal in

Bovendien wordt de ferry uitgerust met een

scheepsbouwkwaliteit Grade A voorzien van

uitlaatreinigingssysteem dat de uitstoot van giftige

een Sigmaweld mc coating geleverd. De ferry zal

uitlaatgassen en roetdeeltjes sterk reduceert. De nieuwe

worden voortgestuwd door elektrisch aangedreven

veerpont wordt later dit jaar in gebruik genomen en

roerpropellers, die op hun beurt weer worden

vormt een zuinige en milieuvriendelijke aanvulling op

aangedreven door dieselgeneratoren en accu’s.

de GVB vloot.
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ROTO COAT - S TACO

GROENE HUUR DER S
GE ZOCHT

In de wederopbouwperiode na de
Tweede Wereldoorlog werd vanwege
de grote woningnood en de schaarste
aan materiële en financiële middelen,
geëxperimenteerd met nieuwe,
industriële bouwwijzen. Zo bouwde
Philips in 1949 in Eindhoven 232 prefab
Airey woningen en portieketagewoningen.

Drie van deze etageflats en twaalf woningen zijn in 2014
gesloopt. Op deze plek zijn 3 appartementencomplexen
met 68 woningen en 14 rijwoningen verrezen. Dit
nieuwbouwproject dat eind 2015 is opgeleverd, maakt
deel uit van wat in 2020 “de duurzaamste wijk van
Eindhoven” moet zijn. De nieuwe woningen zijn energie
neutrale sociale huurwoningen waarin zonnepanelen,
slimme meters en andere nieuwe technieken en
concepten zijn toegepast die aansluiten bij de behoeften
van huurders die duurzaam willen wonen.

Stalen trappen en hekwerken
De appartementengebouwen zijn aan de buitenzijde
voorzien van stalen vluchttrappen met roostertreden en
langs de galerijen zijn hekwerken met gaas aangebracht.
Deze stalen trappen en de hekwerken zijn geleverd en
gemonteerd door Metaalbedrijf Bernts uit Wijchen. Het
staal is door Rotocoat thermisch verzinkt en daarna
tweelaags gepoedercoat in RAL 9001 zodat de trappen
en de hekwerken één geheel vormen met de lichte
stenen. Hierdoor krijgen de gebouwen een rustige, maar
toch opvallende uitstraling.
ROTOT A A L 2 3 JUNI 2016
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S TACO

S A MEN INNOVATIEF
Staco is een innovatieve organisatie. Dat schreeuwen wij niet alleen van
de daken, maar laten wij bij voorkeur ook zien in onze projecten en in onze
producten en systemen.

Meedenken in projecten en het bieden van passende
oplossingen zit in ons DNA. Net als het bedenken,
uitwerken en leveren van producten met toegevoegde
waarde. Denk hierbij aan de Staco modulaire trap, privacy
fencing en ons gepatenteerd gevelsysteem. Stuk voor stuk
innovatieve systemen voor verschillende toepassingen. Wij
denken niet alleen in oplossingen voor u, maar bij voorkeur
ook met u. R&D begint namelijk met uw vragen en wensen
uit de praktijk. Daarom houden wij niet alleen graag nauw
contact met de markt, maar ook met u.
De behoeften van onze (potentiële) klanten staan bij
ons centraal. Dit is ook terug te vinden in onze naam
Sta-co: de co van compagnon, vrij vertaald ‘metgezel’ of
‘partner’. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten gaan
wij dan ook graag een stap verder waarbij wij niet alleen
een product ontwikkelen en toetsen aan de praktijk,
maar samen met u een productontwikkeling ingaan. Dit
noemen wij co-innovatie.

Bel of mail ons!
Heeft u ideeën op het gebied van roostertechnologie
of strekmetaal die u graag eens met ons zou willen
bespreken? Of ziet u mogelijkheden om samen een
productontwikkeling in gang te zetten? Aarzel dan niet
en neem contact op met Jeroen de Beer, innovation
manager bij Staco Holding:
E j.debeer@staco.eu
T 077 474 02 51
M 06 53 53 87 69

ROTOT A A L 2 3 JUNI 2016
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S TACO - ROTO COAT

ZONNIGE “ E X PER IENCE ” IN
A M S TELHOME

Fotografie: Ria Fhijnbeen

Aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam is “AmstelHome Experience” verrezen. Dit nieuwe
studentencomplex bestaat uit 512 zelfstandige studentenwoningen met eigen keuken en
badkamer. Het complex heeft 5 verdiepingen met in het midden een grote gezamenlijke
tuin van 1.100 m2 waar de studenten elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen.
Ook zijn er een gezellig grand café, hippe lounge, studieruimtes en een wasserette. Tevens
is er voor de sportieve studenten op het dak een sportveld.

Stalen roosters
Deze tijdelijke studentenhuisvesting, die naar verwachting 12 jaar meegaat, is opgebouwd uit 512 prefab units. Stieva
Metaalgroep uit Aalsmeer heeft de hoofdstaalconstructie, de staalconstructie van het sportveld op het dak, diverse
trappen, hekwerken, toegangspoorten, gevelbeplating en de gevelroosters geleverd en gemonteerd. In opdracht van
Stieva heeft Staco de gevelroosters type RR 2-30 / 33x33 geleverd. Deze zijn door Rotocoat thermisch verzinkt en
tweelaags gepoedercoat in de kleur RAL 1016 zwavelgeel. De Staco roosters bevinden zich op het dak en rondom het
gebouw tussen de binnen- en de buitengevel waar ze dienst doen als ventilatieroosters. De gele roosters geven het
gebouw een stoer, opvallend uiterlijk en zorgen voor een zonnige student experience.
ROTOT A A L 2 3 JUNI 2016
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ROTOINTERN
Wij feliciteren twaalf collega’s met hun 40, 25 en 12,5 jarig jubileum!
DE BOER STA AL

ROTOCOAT DIEREN

ROTOCOAT K AMPEN
ROTOCOAT WOLVEGA

JENNY STOEFZAND
DENNIS MARKX

25

PETER WITJES

12,5

ROEL MINK

25

25

ROTOCOAT HEERHUGOWAARD

25

KARIM MOHAMED DRIS

12,5

JOHN WITJES

ESAT AHMETAJ

12,5

RENATE KERSTEN

ROTOT A A L 2 3 JUNI 2016

12,5

25

ABDELKADER
BOUTZAMAR

40

COR GROOT

25

APPIE DE JONG

25

RICHARD SLAGWATER

25

» INHOUDSOPG AV E
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ROTOK O R T

Nieuwe collega

PA A R DENK UN S T W ER K

DE BOER STA AL

ERIC VAN DER DOES

Hallo, ik ben Eric van der Does (50).
Sinds 2 mei ben ik sales manager bij De
Boer Staal en richt ik mij met name op
de export. Ik heb ruim 25 jaar ervaring
in B-2-B sales bij ABN AMRO en ING.

De Kliniek voor Paarden in Wolvega met werkgebied Noord-

Mijn kracht ligt in relatieonderhoud en

Nederland is een volledig geoutilleerde paardenkliniek

acquisitie en ik ben zeer gedreven om de

met zes gespecialiseerde paardendierenartsen en drie

business te vergroten.

keuringsdierenartsen. De kliniek heeft veel kennis en ervaring

MEIJS MOTO RMA N

op het gebied van maag-, darm-, hart- en luchtwegproblemen
en orthopedische problemen.

Ik woon met mijn partner en twee
kinderen in Driehuis. Ik houd van hockey,

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in grote steden

fietsen en hardlopen, want sport geeft

met veel verkeersproblemen. Daarom besloot Ronald Meijs een

Na de verbouwing van de paardenkliniek heeft Van der Veer

mij energie. Ook lees en reis ik graag

eenvoudige, lichte en toch elegante elektrische motorfiets te

Stallenbouw en Smederij aan beide zijden van de entree een

en in september ga ik ruim 1.500 km

ontwerpen. Rotocoat heeft 48 velgen gepoedercoat voor deze

prachtig paardenkunstwerk en logo geplaatst. De kunstwerken

fietsen om geld in te zamelen voor een

exclusieve handgemaakte elektrische motorfietsen.

en de logo’s zijn thermisch verzinkt en gepoedercoat door

ziekenhuis in Malawi.
ROTOT A A L 2 3 JUNI 2016

Rotocoat in Wolvega en geven de entree een artistiek aanzien.
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D E B O ER SNI J B ED R I J F

R EMMEN EN GELE IDEN

Remming- of geleidewerken zorgen ervoor dat
schepen bij het naderen van een brug of sluis
in de juiste richting worden geleid waardoor
bruggen en sluizen beschermd zijn tegen
aanvaren. Ook kunnen schepen hier aanleggen
om te wachten op het openen van de brug
of sluis.
De remmingwerken van de Lorentz en Stevin sluizencomplexen
in de Afsluitdijk kregen de afgelopen jaren steeds meer te
verduren omdat de schepen steeds groter en zwaarder zijn
geworden. Omdat deze remmingwerken aan het einde van hun
levensduur waren gekomen en om de veiligheid te waarborgen,
worden deze remmingwerken nu vervangen.

Snijwerk op maat
Hakkers uit Werkendam heeft alle drijvende steigers en vaste
remmingwerken voor dit project ontworpen, geprefabriceerd
en brengt deze ook op locatie aan. De stalen buizen worden in
de grond geslagen. Hieraan worden de vaste remmingwerken
bevestigd. Ook de drijvende loopsteigers met bordessen
voorzien van stalen roosters worden hieraan vastgemaakt
zodat deze met het waterpeil kunnen meebewegen.
De Boer Snijbedrijf heeft voor dit project materialen op maat
gesneden uit plaatstaal S235JR en S355J2+N. In totaal is in dit
project 2.200 ton staal verwerkt.
ROTOT A A L 2 3 JUNI 2016
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MÉ TA L D ÉPLOY É

SCHONE LUCHT
MOOI V ER PA K T

Fotografie: Sergio Grazia

De A86 in Frankrijk is de tweede snelwegring rond Parijs en wordt
soms ook wel de "Paris super-périphérique" genoemd. Bij Nogentsur-Marne gaat de A86 met een ruim 2 km lange tunnel onder de
rivier de Marne door.

ventilatie- en roetafvoersystemen. Ook de tunnel bij Nogent-sur-Marne is onderhanden

Mede naar aanleiding van branden in de Mont Blanc, de Gotthard en de Fréjus tunnel

Om deze luchtverversingsinstallatie in de stedelijke bebouwing te integreren, heeft

waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen, besloot de Franse overheid de 22 tunnels

architectenbureau Aden in samenwerking met Métal Déployé een ontwerp gemaakt voor

in de A86 te moderniseren en uit te rusten met slimme camerasystemen, detectie- en

een strekmetalen gevel van geanodiseerd aluminium. Dit strekmetaal type Crystal met

geluidsapparatuur, automatische afsluitsystemen bij calamiteiten, meer en betere

een maaswijdte van 200 mm fungeert als een tweede huid. De curven symboliseren de

nooduitgangen, speciale hittebestendige coatings op de muren en wanden en nieuwe

rivier de Marne en geven het gebouw een speels aanzien dat aansluit bij de omgeving.

ROTOT A A L 2 3 JUNI 2016

genomen en voorzien van een hypermoderne luchtverversingsinstallatie die continue
verse lucht in de tunnel aanvoert en vuile lucht en roetdampen afvoert.

Strekmetaal Crystal 200 mm

» INHOUDSOPG AV E
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S TACO - ROTO COAT

P3 SCHIPHOL

ROTOT A A L 2 3 JUNI 2016

Schiphol was in 2015 met ruim 58 miljoen passagiers de op vier na drukste luchthaven van
Europa. Passagiers die vanaf Schiphol vertrekken en hun auto willen parkeren, kunnen
gebruik maken van diverse parkeergarages bij de centrale aankomst- en vertrekhal of
van het parkeerterrein P3 Lang Parkeren. Om de totale parkeercapaciteit van Schiphol te
vergroten, is P3 uitgebreid met een parkeergarage die plaats biedt aan 2.600 auto’s. De
nieuwe P3 parkeergarage die in april 2016 in gebruik is genomen, is gebouwd op het voorste
deel van het parkeerterrein, dichtbij de halte van de pendelbussen.
» INHOUDSOPG AV E
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Roosters

De staalconstructie is gefabriceerd en gemonteerd

Strekmetaal

Parkeren dient vlot, ontspannen en comfortabel te

door Kampstaal uit Emmeloord. De door Staco geleverde

Ook het strekmetaal dat rond de ingang van de parkeer

verlopen. Daarom heeft de parkeergarage een strak,

stalen roosters type RR 3-30/66x33 bevinden zich

garage is aangebracht is geleverd door Staco. Dit strek

sober en transparant karakter gekregen. De buitenkant

aan de binnenzijde van het gebouw en doen dienst

metaal zorgt ervoor dat de aandacht naar de ingang wordt

is omhuld met een metalen voile en de onderkant is

als afscheiding rond de vide en de hellingbaan. Deze

getrokken. Hierdoor hoeven gebruikers niet naar de ingang

open waardoor het gebouw lijkt te zweven.

roosters zijn thermisch verzinkt door Rotocoat.

te zoeken en kunnen zij direct de parkeergarage in rijden.

ROTOT A A L 2 3 JUNI 2016
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ROTO COAT – S TACO

LE IDSCH
HOUTK WA RTIER

Op zeer korte afstand van het centrum van
Leiden, het centraal station en de
uitvalswegen naar de snelweg, zijn
80 nieuwe woningen gerealiseerd: 40
herenhuizen en 40 parkappartementen. Het
nieuwbouwplan ligt midden in het groen,
pal naast het stadspark Leidse Hout en alle
voorzieningen liggen binnen handbereik.
De parkappartementen hebben een woonoppervlak
van circa 80 – 127 m2. Alle appartementen hebben
hoge plafonds, veel ramen en ruime zonnige
buitenruimten die georiënteerd zijn op het park. De
karakteristieke architectuur met fraaie gevelstenen,
overstekende dakgoten, mooie kozijnen en prachtige
hekwerken, sluit aan bij de bestaande woningbouw in
de wijk. Er is voldoende parkeergelegenheid en onder
het appartementengebouw is ook een half verdiepte
parkeergarage.

Spiltrappen
H&A Metaal uit Ens is gespecialiseerd in staal
constructies en heeft de balkon- en galerijhekken en
de vluchttrappen voor dit zes verdiepingen tellende
appartementengebouw geproduceerd en geleverd.
De spiltrappen met perfo traptreden voor de
veiligheid zijn thermisch verzinkt door Rotocoat. Ook
de hekwerken zijn door Rotocoat duurzaam verzinkt
en daarna tweelaags gepoedercoat in bruingrijs
RAL 7013. Deze hekwerken sluiten perfect aan bij
de bouwstijl en dragen bij aan de karakteristieke
uitstraling van het gebouw.
ROTOT A A L 2 3 JUNI 2016
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S TACO

ENERG Y
AC A DEM Y
EUROPE

Om de extreem duurzame energie-uitgangspunten te realiseren wordt optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke
elementen aarde, water, lucht en zonlicht. Via een 200 meter lang luchtkanaal onder het gebouw wordt de aarde gebruikt

Het nieuwe ambitieuze gebouw
voor de Energy Academy Europe in
Groningen, belooft het duurzaamste
onderwijsgebouw van Nederland te
worden. In dit nieuwe topinstituut van
15.000 m2 gaan bedrijfsleven, onderwijs
en wetenschap samenwerken aan
onderzoek en innovatie op het gebied
van energie.

voor koeling of juist opwarming van lucht en water; regenwater wordt gebruikt als spoelwater voor de toiletten; de
natuurlijke ventilatie wordt aangejaagd door een ‘zonneschoorsteen’ in de nok van het dak en de vele zonnepanelen op
het schuin oplopende dak zorgen voor een optimaal gebruik van zonlicht voor verlichting en het opwekken van energie.

Verzinkte staalconstructie
De staalconstructie voor het dak is door Buiting Machinebouw en Staalconstructie gemaakt. De dakconstructie bestaat
uit ruitvormige samengestelde IPE-profielen waarop de zonnepanelen zijn bevestigd. De staalconstructie die dient
ter ondersteuning van de zonnepanelen is thermisch verzinkt door Rotocoat. Ook de staalconstructies voor de beide
kopgevels en de zonneschoorsteen zijn door Rotocoat thermisch verzinkt en daarna tweelaags gepoedercoat.
De Energy Academy Europe wordt in de loop van het jaar opgeleverd.

ROTOT A A L 2 3 JUNI 2016
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RED BOERTJE
heeft vleugels
ROTO

POPULI SME OF NUA NCE ?
We leven in een tijd dat de koppen in de media meer aandacht trekken dan de
achtergrondartikelen. Op basis van deze koppen worden stellingen betrokken en zonder
argumenten als dé enige waarheid verkondigd. Populisme krijgt steeds meer vrij spel,
ook in de politiek. Een dergelijke benadering laat weinig ruimte voor andere standpunten
en benadrukt vooral de verschillen in plaats van de overeenkomsten.
Waar de politiek in toenemende mate de weg van het populisme volgt, hopen wij dat het
bedrijfsleven juist oog houdt voor de nuance. Waar overeenkomsten liggen en hoe we
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verschillen kunnen overbruggen in plaats van deze juist te benadrukken, zowel intern
naar medewerkers, als extern naar klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.
Laten we vooral onze geschiedenis niet vergeten waarbij verbinding juist vaak tot
economische groei heeft geleid.
Samen met u blijven wij zoeken naar overeenkomsten, kansen en oplossingen. Bij het
leveren van onze producten, het aanbieden van onze diensten maar ook bij het oplossen
van problemen. Bij ROTO kunt u rekenen op nuance.

Wij wensen u een inspirerende
vakantie toe.
COLOFON
Ger de Kwaasteniet & Tom van Lindert
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