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Shipyard De Hoop, met
vestigingen in Lobith en
Foxholl, heeft een contract
voor het ontwerp en de bouw
van tien platform supply vessels
in de wacht gesleept. Het is een
prestigieuze opdracht
voor de Abu Dhabi National
Oil Company (ADNOC).
De schepen met een lengte
van 65 meter en een breedte
van 15,8 meter gaan booren productieplatforms in
de Perzische golf en de Golf
van Oman voorzien van
boorvloeistof, brandstof
en drinkwater.

EXTRA KOELING
Schepen die in deze wateren
opereren hebben met extreem
hoge temperaturen te maken.

Daarom is extra koeling voor
de luchtinlaat, het koelwater
en de machinekamer in het
ontwerp geïntegreerd. Het
ontwerp is een compromis
tussen efficiënt kunnen varen
in een warme, ondiepe zee,
stil kunnen liggen zonder al te
veel deining en operationeel
blijven in heftiger weer. De
engineers van De Hoop zijn
nog bezig met het finetunen
van de rompvorm.
Het eerste schip uit deze serie
wordt begin 2015 opgeleverd.
De Boer Staal levert plaatstaal
en Holland Profielen in
Grade A voor alle tien de
schepen en is bijzonder blij
met deze mooie opdracht.
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MAATSCHAPPELIJK VERANT WOORD ONDERNEMEN

JAZO Zevenaar

interview met Jan Staring,
verantwoordelijk voor
production/purchase
Directie De Boer Snijbedrijf
rijdt elektrisch

IMO PSPC
Met de nieuwe conserveringslijn
van De Boer Staal kunnen wij
plaatstaal en profielen stralen en
coaten, waarna De Boer Snijbedrijf
deze op maat kan snijden
en vormen. Het behandelde
plaatstaal wordt vooral toegepast
in de scheepsbouw en moet
voldoen aan de eisen van het
IMO PSPC (International Maritime
Organization Performance
Standard for Protective Coatings).

ROTO

ROTO en MVO
“Wat doet ROTO eigenlijk
aan MVO?” vraagt een
jarenlange relatie. “Nou”,
beginnen wij, “Rotocoat
laat haar verzinkerij-assen
bij Rezinal recyclen tot een
herinzetbaar zink, Rotocoat
participeert sedert 1996
in het meerjaren energieefficiency programma van het
Ministerie van Economische
Zaken, Staco heeft een cradleto-cradle rooster in haar
productportfolio, Rotocoat
is in het bezit van MVO
certificaten, brandstofslurpers
worden door het ROTO
autobeleid geweerd, ROTO’s
initiatief voor E-invoicing
spaart papier en nodeloos
transport, ROTO ondersteunt
goede doelen en participeert
actief tijdens landelijke
Opkikkerdagen, veilig werken

staat dagelijks op de ROTO
kalender, veel ROTO bedrijven
zijn in het bezit van ISO 9001
en ISO 14001 certificaten, …”
”Goh”, zegt onze relatie,
“jullie doen meer aan
MVO dan jullie zo op het
eerste gezicht uitdragen.
Waarom tonen jullie dit niet
nadrukkelijker, want het
belang van MVO neemt
alleen maar toe”.
Die opmerking hebben wij
ter harte genomen. En laat
de ROTOtaal hier nou net een
mooi medium voor zijn, dus:
zo gezegd, zo gedaan!
	Ger de Kwaasteniet &
Tom van Lindert
Directie ROTO

In het verleden waren
beschermende coatings in
ballasttanks van schepen van
onvoldoende kwaliteit en
raakten nogal eens beschadigd.
Dit leidde tot snellere corrosie
en zelfs verlies van schepen.
Daarom heeft het IMO in maart
2007 bindende prestatienormen
opgesteld waaraan beschermende
coatings in nieuwbouwschepen
moeten voldoen.

JAZO Zevenaar is
gespecialiseerd in de
afscherming, toegang en
ventilatie van techniekruimten
in Noordwest Europa en is
ook actief op het gebied van
machinebouw en jachtbouw.

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?
Dit bekent dat de kwaliteit van
het gecoate staal gecontroleerd
moet worden door
gecertificeerde inspecteurs van
NACE CIP (National Association
of Corrosion Engineers Coating
Inspector Program).
Enkele medewerkers van
De Boer Staal en De Boer
Snijbedrijf, waaronder ikzelf,
zijn inmiddels opgeleid tot
NACE Coating Inspector
Level 2. Wij zijn bevoegd
inspecties zoals het meten van
de klimaatomstandigheden,
oploszouten, straalprofielen
en verflaagdiktes zelf uit te
voeren waarmee onze kwaliteit
is gewaarborgd.
Bryan Ruysenaars
werkvoorbereider
De Boer Snijbedrijf

JAZO is gecertificeerd op de MVO
prestatieladder niveau 3. Op kantoor en
in de fabriek gebruiken wij steeds minder
papier. Voor het vervoer maken wij gebruik
van schone en zuinige bedrijfsauto’s en CO2
neutraal vrachtvervoer. Door het aanbrengen
van zonnecollectoren op de fabriekshallen,
het gebruik van automatische lichtschakelaars
en energiezuinige verlichting is ons
elektriciteitsverbruik flink gedaald. Het gebruik
van 100% groene stroom zorgt ervoor dat
onze CO2 uitstoot vanaf 2010 met ruim 30% is
gedaald.

HOE BETREKKEN JULLIE DE
MEDEWERKERS BIJ MVO?
De kracht van onze organisatie komt vanuit
onze mensen. Wij werken met PRET. Dit
gedragsbeleid staat voor Positief, Respect,
Enthousiast en Teamwork. Wij stimuleren
onze medewerkers om vanuit hun eigen
vakmanschap en denkkracht vanaf de
basis mee te denken over product- en

procesverbeteringen. Hierdoor komen
mensen in een flow en dat zorgt voor extra
productiviteit, betere resultaten, energie en
tevredenheid. PRET leverde ons in 2010 de titel
“Slimste bedrijf van Nederland” op!

WAT IS VOOR JULLIE HET BELANG
VAN MVO?
Wij toetsen onze besluiten continu aan onze
MVO doelen zodat wij ons blijven verbeteren
en tegemoet kunnen komen aan de wensen
van onze klanten. Onze duurzame keuzes
in het verleden geven ons ruimte voor
investeringen. Tevens merken wij nu dat
hierdoor ons kostenniveau naar beneden is
gegaan, wat resulteert in prijsvoordeel voor
onze klanten zonder dat dit ten koste gaat van
ons bedrijfsresultaat.

WAT IS JULLIE VOLGENDE STAP?
Wij zijn ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)
gecertificeerd. De volgende stap voor ons is het
behalen van de ISO 14001 (milieumanagement)
certificering.
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MÉTAL DÉPLOYÉ

Energiebesparend
strekmetaal
De districtsraad van de regio Albertville in de Franse Alpen heeft haar nieuwe hoofdkantoor in
gebruik genomen. “l’Arpège” is ontworpen door Creon, Charon, Rampillon architecten en is door
zowel zijn kleur als zijn vorm, een opvallend en gedurfd gebouw. Om de niveaus te benadrukken
is ervoor gekozen de gevels uit te voeren in glas, beton en metaal.
l’Arpège is een multi
functioneel gebouw. Het
biedt niet alleen ruimte
aan de School voor Muziek
en Dans met meer dan
600 leerlingen, maar ook
aan een breed scala van
gemeentelijke, toeristische
en sociaal culturele diensten
en instellingen. Het gebouw

Fotografie Waalbrug: Luuk Kramer

DE BOER SNIJBEDRIJF

Waalbrug opgevijzeld
Nu het verkeer bij Ewijk gebruik kan maken
van de nieuwe Tacitusbrug, is het tijd de oude
brug onder handen te nemen. Deze wordt
gerenoveerd en één meter omhoog gevijzeld
zodat de brug niet alleen weer geschikt is
voor het autoverkeer, maar ook voldoende
hoogte heeft voor de moderne scheepvaart.
Om de brug omhoog te vijzelen zijn nieuwe
betonblokken aangebracht op de bestaande
betonnen pijlers onder het wegdek. Hiervoor
is gebruik gemaakt van een hefframe. De
betonnen oplegblokken van circa 12.000 kg
per stuk zijn met behulp van vijzels langs
de betonnen pijlers van de brug omhoog

gebracht. Middels HE-profielen die met
klemplaten aan de pijlers zijn gemonteerd,
is de constructie daarna langzaam omhoog
gerold. Eenmaal boven zijn de oplegblokken
op een zogenaamde glijconstructie geplaatst
en met vijzels op hun plek geschoven.
Het hefframe is door De Graaf Metaalwerken
uit Maarssen speciaal voor dit project gemaakt.
De Boer Snijbedrijf heeft hiervoor plaatstaal
S355J2+N met certificaat 3.1 geleverd en alle
onderdelen op maat gesneden. Daarna zijn
deze onderdelen door gecertificeerde lassers
van De Graaf Metaalwerken afgelast en door
Strukton Infratechnieken gemonteerd.

wordt ook ’s avonds optimaal
benut voor vergaderingen en
muziek- en dansuitvoeringen.

ENERGIEBESPAREND
Om het energieverbruik
en de CO2 uitstoot van het
gebouw zo laag mogelijk te
houden is de gevel bekleed
met 770 m2 strekmetaal.

De aluminium panelen van
strekmetaal Lagun 200XL
zijn door Métal Déployé
op maat gemaakt. Dit type
strekmetaal zorgt voor
voldoende transparantie,
biedt een effectieve
bescherming tegen zon en
regen en zorgt tegelijkertijd
voor natuurlijke ventilatie.
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De door Staco Nederland
geleverde lamellenroosters
en deuren zijn behandeld
met de Duplexroute.

STACO – ROTOCOAT

Tweede leven voor
gasveld Bergermeer
In de Bergermeer, een gebied tussen Alkmaar, Bergen en Heiloo, ligt een leeg gasveld dat de
komende tientallen jaren door energiebedrijf TAQA wordt gebruikt om gas in op te slaan.
Op ongeveer 2500 meter diepte zit een poreuze laag zandsteen. In minieme gaatjes in dat
zandsteen, waar miljoenen jaren gas in heeft gezeten, kan opnieuw gas worden opgeslagen.
Het gas zit daar onder een ondoordringbare zoutlaag van meer dan 20 meter dik zodat het niet
kan ontsnappen. In de zomer wordt het gas onder de grond opgeslagen om het er in de winter
bij toenemende vraag weer uit te halen.
De bouw van Gasopslag Bergermeer is in
juni 2012 van start gegaan. Het project
bestaat uit veertien nieuwe putten in de
Bergermeer, een gasbehandelingsinstallatie
in Alkmaar waar het gas wordt gereinigd
en in het leidingennet wordt gepompt en
acht kilometer ondergrondse pijpleidingen
voor het gastransport tussen beide locaties.
Inmiddels is de eerste fase van het project

gereed en worden de eerste putten van het
reservoir met gas geïnjecteerd. Wanneer
Gasopslag Bergermeer in 2015 volledig
operationeel is, kan er 4,1 miljard kubieke
meter aardgas geproduceerd worden:
ongeveer 10% van het jaarlijkse totale
gasverbruik van Nederland en genoeg om
2,5 miljoen huishoudens een jaar lang van
gas te voorzien.

STALEN ROOSTERS
In opdracht van De Kok Staalbouw uit Heerle
heeft Staco Nederland diverse typen roosters
geleverd. Om de veiligheid van de werknemers
te waarborgen zijn de productieplatforms
voorzien van 5.000 m2 thermisch verzinkte
stalen vloerroosters met gekartelde antislip
draagstaven, op maat gemaakte roosters
voorzien van hoeklijnen, scharnieren, sloten
en aangelaste strippen om hoogteverschillen
op te vangen en circa 1.000 traptreden met
antislipperforatie.
Voor de beveiliging en afscheiding van
productie-installaties heeft Staco Nederland
circa 1.000 m2 lamellenroosters geleverd
inclusief 20 kant-en-klare deuren met

lamellenroosters voorzien van scharnieren
en sloten.

DUPLEXROUTE
Ook Rotocoat Wolvega heeft een bijdrage
aan dit project in de Bergermeer geleverd.
DJS Hekwerken & Toegangstechniek uit
Vuren heeft een prachtige schuifpoort met
plaatstalen ringen geproduceerd. Deze
poort van 12 x 3,4 meter is door Rotocoat
Wolvega behandeld met de Duplexroute:
eerst thermisch verzinkt en daarna tweelaags
gepoedercoat in de kleur RAL 7021.
Ook de door Staco Nederland geleverde
lamellenroosters en deuren zijn behandeld
met de Duplexroute.
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ROTOintern
Wij feliciteren zestien collega’s
met hun 12,5 - 25 en 40 jarig
jubileum!

Hans Hemmes

ROTOintern
12,5

ROTOCOAT WOLVEGA
Freek Bron

NIEUWE COLLEGA’S
25

Marc Talens

functie. Dus toen die kans
zich voordeed bij Rotocoat,
heb ik die met beide handen
aangegrepen.

DE BOER SNIJBEDRIJF
Marco Koopmans

Ik woon samen met mijn
vriendin en heb twee zoons
en een dochter. In mijn vrije
tijd doe ik aan kickboksen,
kyokushin karate en hardlopen.
Mijn andere passie is muziek.

12,5

Natasha Brand

25

Charles Bruin
Gerlof Koster

12,5

ROTOCOAT DIEREN
Aad Taankink

40

STACO NEDERLAND
Marcel Claassen

12,5

Herman Spitzen
John Bosman

40

Martien Kollée

12,5

ROTOCOAT DREUMEL
Moustapha Elamrani

25

René Barelds

25

Hallo, ik ben Marc Talens (49)
en sinds november 2013 ben
ik operationeel directeur bij
Rotocoat en verantwoordelijk
voor de locaties in Heerhugo
waard, Dieren en Dreumel. Ik
woon samen met mijn vrouw,
zoon en dochter in Haarlem. Ik
ben een actief hardloper, maar
ga ook regelmatig naar het
theater of de bioscoop.
Hiervoor heb ik bij Tata Steel
gewerkt, bij een thermische
verzinkerij en bij een poeder
coatbedrijf. Samen met mijn
collega’s wil ik Rotocoat de
komende jaren uitbouwen tot
de speler op de duplexmarkt
in de Benelux met de snelste
levertijd, de hoogste leverings
betrouwbaarheid tegen een
scherpe prijs.
Marco van der Meulen

40
Ron Kessels

12,5

Engbert Bast

ROTOCOAT
HEERHUGOWAARD
12,5

Rudy Janssen

12,5
Khalid Kassem

12,5

Ik ben Marco van der
Meulen (39). Met ingang
van 1 juli ben ik commercieel
manager bij Rotocoat voor
de regio Noord-Nederland,
met standplaats Wolvega.
Na 15 jaar met veel plezier
als verkoper binnendienst
bij Dejo Metaalindustrie
gewerkt te hebben, wilde
ik graag een buitendienst

Ik ben getrouwd, heb twee
zonen en woon in Helmond.
Ik breng graag tijd door
met mijn gezin en doe aan
hardlopen, voetbal en golf.
De komende jaren hoop ik
u mooie Staco innovaties te
presenteren.
Alf Peeters

Ik ben Charles Bruin (46) en
sinds 2 juni business controller
bij ROTO. Ik ben als accountant
werkzaam geweest bij PwC.
Als senior manager stuurde
ik de controleteams aan bij
organisaties in diverse sectoren.
Bij ROTO ben ik verantwoor
delijk voor de aansturing
van het team en zal ik als
sparring partner fungeren
voor de directie waarbij
de juridische zaken een
belangrijk onderdeel zijn van
mijn takenpakket. Ik woon in
Alkmaar, ben getrouwd met
Lenda en heb twee kinderen:
Chiel (18) en Yvonne (15).
Jeroen de Beer

ROTOCOAT KAMPEN

beleid waarbij mijn focus
ligt op het verfijnen van
bestaande en het ontwikkelen
van nieuwe producten en
systemen. Hiervoor heb
ik verschillende sales &
marketing en R&D functies
vervuld, als laatste bij
Berkvens Deursystemen.

Sinds 10 maart ben ik, Jeroen
de Beer (38), innovation
manager bij Staco Holding.
Ik ben verantwoordelijk voor
het internationale innovatie

Ik wil me graag aan u voor
stellen: ik ben Alf Peeters (45),
gehuwd, drie kinderen, woon
in Heythuysen en sinds april
ben ik de nieuwe sales director
van Staco Nederland.
Ik heb commerciële
economie gestudeerd,
als bedrijfsleider gewerkt
in de hekwerkbranche
en heb me bij de firma
Vandeloo als divisiemanager
bezig gehouden met o.a.
productinnovatie. Daarna
heb ik in de afval- en
recylingbranche en de
roostertechnologie gewerkt
en internationale ervaring
opgedaan bij een bedrijf in
geëngineerde staalproducten.
Ik ben nu weer terug in de
roostertechnologie met
nieuwe uitdagingen. Mijn
collega’s zijn zeer betrokken
en hebben kennis van zaken.
Samen gaan wij er iets moois
van maken!
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DE BOER STAAL

Nieuwe
conserveringslijn
Inspelend op de ontwikkelingen in de scheepsbouw en
de offshore heeft De Boer Staal geïnvesteerd in een
conserveringslijn. Met deze productielijn kunnen plaatstaal
en profielen gestraald worden en voorzien van meerdere
tweecomponent shop primers waardoor er een hoogwaardig
product ontstaat dat voldoet aan de hoogste eisen, zoals
IMO PSPC (International Maritime Organization Performance
Standard for Protective Coatings). Deze investering biedt ook
De Boer Snijbedrijf de mogelijkheid tot het aanbieden van
gestraald snijwerk.
ALLES ONDER ÉÉN DAK
Dit betekent dat de staal
bedrijven in Uitgeest nu alles
onder één dak aanbieden:
een ruime hoeveelheid

DE BOER BUIZEN

Buizen voor fietsicoon
Naast Omnisport Apeldoorn, een multifunctioneel sportcomplex met onder meer een wielerhal,
is de eerste fase van winkelcentrum “De Voorwaarts” gerealiseerd. Het nieuwe winkelcentrum
dat uiteindelijk een omvang van 38.000 m2 moet krijgen, is voornamelijk bedoeld voor
grootschalige winkels op het gebied van sport en vrije tijd. Daarnaast is er plaats voor horeca,
leisure, fitness, maatschappelijke voorzieningen en kantoren.
MA AT WERK

Om het nieuwe winkelcentrum meer te laten
opvallen is bij Omnisport een kunstzinnige
reclamezuil met een hoogte van 25 meter
geplaatst. Het enorme stalen staketsel is
gemaakt door v.d. Akker Metaal uit Oss.
De stalen buizen S355 met 3.1 certificaat in
de afmetingen 813 x 9,5 mm met een lengte

van 38 meter en 813 x 16 mm met een lengte
van 36 meter zijn geleverd door De Boer
Buizen. Op deze staalconstructie is een
ontwerp aangebracht dat is gebaseerd op
fietsframes. Hierop zullen reclameobjecten
worden aangebracht van de winkels en
een LED-scherm voor het aankondigen van
evenementen. Deze zuil moet uitgroeien tot
een icoon van fietsend Apeldoorn.

plaatstaal, profielen en
buizen, het snijden en vormen
én het stralen en coaten
van staal. Ook complete
scheepsbouwpakketten op

maat met gevormde delen
kunnen geleverd worden.
Doordat De Boer Staal en
De Boer Snijbedrijf eigen
inspecteurs hebben opgeleid
tot NACE Level 2, kan de
inspectie in eigen huis
plaatsvinden waardoor de
kwaliteit is gewaarborgd en
de routing sneller verloopt.
Lees ook de rubriek
Spreek(s)taal op pagina 2.
De nieuwe conserveringslijn
zal donderdag 26 juni
feestelijk worden gedoopt!
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ROTOCOAT

ROTOCOAT

Citymall in kleur
De bezoekers, bewoners en winkeliers van
Citymall Almere hadden veel last van de wind
en ook de winkelsfeer kon wel een oppepper
gebruiken. Daarom is het winkelcentrum
recentelijk aangepast en vernieuwd. Door
het plaatsen van een verticaal stalen/glazen
windscherm en twee overkappingen hoog
boven het straatniveau is de ‘valwind’
geminimaliseerd. Daarnaast is de openbare
ruimte voorzien van nieuwe verlichting,
straatmeubilair, beplanting, een roltrap en
duidelijkere bewegwijzering. Dit alles draagt
bij aan een prettigere winkelsfeer.
Buiting Machinebouw en Staalconstructie uit
Broekland heeft de zware staalconstructies

voor de glazen wand en de twee
overkappingen gemaakt. De buiskolommen,
dakframes en schermen zijn thermisch verzinkt
door Rotocoat Heerhugowaard. Een gedeelte
van het materiaal is daarna voorzien van een
natlak en een gedeelte van een tweelaags
poedercoating. Inmiddels is de overkapping
van 550 m2 op een hoogte van 11,5 meter
opgeleverd. Voor de kolommen en de
dakconstructie was 186 ton staal nodig,
er zitten 225 glasplaten in, er zijn 1920 bouten
gebruikt en het dak wordt verlicht door
280 ledlampjes die steeds van kleur
veranderen. Kortom, het stadshart van
Almere is nu een stuk mooier en
aantrekkelijker.

BMW i spot
wereldprimeur

Artist impression – met dank aan
Borghese Real Estate en Mies Architectuur

Op een zichtlocatie langs
de A10 in Amsterdam is
het nieuwe pand van BMW
MINI met 24.000 m2 aan
showroom, kantoren en
garage in aanbouw.
Het pand is ontworpen door
Mies Architectuur en bestaat
uit een vierkant bouwblok
dat is omzoomd met vangrail.
In deze bouwmassa hangen
drie solitair ontworpen
volumes: één voor BMW,

één voor MINI en één voor
het nieuwe elektrische
automotive concept van
BMW. Deze BMW i spot is de
eerste in de wereld.
De combinatie van staal en
glas en drie solitaire units
geven het gebouw een
transparante uitstraling.
De staalconstructie van
het nieuwe pand en de
aangrenzende garage is

uitgevoerd door Staalbouw
Lemmer in opdracht van
moederbedrijf Van den Brink
Staalbouw uit Barneveld.
De staalconstructie van in
totaal 340 ton is thermisch
verzinkt door Rotocoat
Kampen. Thermisch
verzinkt staal draagt bij
aan het duurzame karakter
van het grootste BMW
belevingscentrum van
Nederland.
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STACO POLSKA – REZINAL

Tweemaal feest
Voor twee ROTO bedrijven is 2014 een feestjaar: Staco Polska viert haar 25 jarig jubileum en
Rezinal viert haar 40 jarig jubileum.

Marek Kotarba
directeur Staco Polska

STACO POLSKA
Onder de naam HMS begon
Staco Polska op 22 mei 1989
met de productie van stalen
roosters. Het bedrijf
verhuisde in januari 2000
naar Niepolomice, in de
buurt van Krakau en breidde

haar activiteiten uit met een
gloednieuwe verzinkerij.
In oktober 2008 is de
bedrijfsnaam veranderd in
Staco Polska.
Donderdag 22 mei 2014
werd het 25 jarig jubileum

groots gevierd in het kasteel
in Niepolomice waarbij niet
alleen terug, maar vooral
ook vooruit werd gekeken.
Staco Polska blijft zich
ontwikkelen en kijkt daarom
vol vertrouwen uit naar de
toekomst.

ROTOCOAT

Heraldisch Merlet
In Schoorl aan de rand van het breedste duingebied van
Nederland ligt restaurant hotel Merlet. Sinds de oprichting in
1984 is Merlet herhaaldelijk verbouwd en uitgebreid. Recent heeft
Joosten Staalbouw uit Heerhugowaard een stalen spiltrap en
balkonhekwerken geplaatst, waarmee de laatste verbouwing is
afgerond. De stalen spiltrap en hekwerken zijn door
Rotocoat Heerhugowaard thermisch verzinkt en daarna
tweelaags gepoedercoat.

WAPENDIER
Niet alleen in de naam, maar
ook in het beeldmerk is de
merlet terug te vinden. Dit
heraldisch wapendier is een

kuikenachtig gestileerd vogeltje
zonder snavel en zonder
poten. De merlet komt ook
voor in het wapen van Schoorl
en voert terug naar de tijd

rond 1400 toen Schoorl korte
tijd tot het gebied van Jan
van Heemstede behoorde.
Bovendien komt de merlet
voor in familiewapens van vele
adellijke families in Engeland,
waarbij dit wapendier staat
voor “niet-aanvalsverdrag”.
Deze vredelievendheid sluit
mooi aan bij restaurant hotel
Merlet waar men bezoekers
dagelijks verwent met een
eerlijk kwaliteitsproduct in een
ontspannen omgeving!

REZINAL
Rezinal gevestigd te HeusdenZolder in België behoort tot
de wereldtop in zinkrecycling
en produceert secundair zink
van de hoogste kwaliteit en
nevenproducten zoals fijne
zinkassen en hardzink.

Dit secundair zink wordt vooral
gebruikt bij het thermisch
verzinken. Het bedrijf werd
opgericht in 1974 en de
productie ging in 1975 van start.
In de begindagen werden
alleen ruwe zinkassen van
thermische verzinkerijen

verwerkt, maar sinds 1982
recyclet Rezinal ook oud zink
tot zinkmetaal.
Op 19 juni 2014 viert Rezinal
haar 40 jarig jubileum en proost
samen met klanten en relaties
op de komende 40 jaar.
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ROTOCOAT HEERHUGOWAARD

Nieuwe poedercoatlijn
Rotocoat Heerhugowaard investeert in een nieuwe coatbaan die specifiek bestemd is voor
zwaar constructiestaal met een lengte tot 15,5 meter. Dit geeft Rotocoat Heerhugowaard
de mogelijkheid zwaar en lang materiaal op één locatie te verzinken én te poedercoaten.
Hiermee neemt Rotocoat Heerhugowaard als Duplexlocatie in de Benelux een unieke positie
in. De nieuwe coatbaan zal naar verwachting medio juli 2014 operationeel zijn.
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