ROTOTAAL16
december 2012 achtste jaargang nummer 16

ROTOtaal is een periodiek
verschijnende nieuwsbrief
en wordt verspreid onder
relaties en medewerkers
van ROTO.
Postbus 17
1910 AA Uitgeest
T 0251 36 22 80
info@rotogroep.nl
www.rotogroep.nl

Verder in
dit nummer
Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
3
Schoon water
4
Tweede Coentunnel
6
Imposante
boekenkast
9
Strekmetaal voor
studentenflat
12

Poedercoating Hoogeveen

Interactief spelen
Het interactieve geluidspeel
toestel Yalp Sona is met zijn
trendy vormgeving niet over
het hoofd te zien. Met één
druk op de knop kunnen
kinderen spellen kiezen
die de nieuwsgierigheid
prikkelen zoals Animalquest,
Dancebattle, Freeze of RekenRace. De software kan steeds
aangepast worden met nieuwe
spellen en geluiden.
Interactie vindt plaats door te
bewegen, te springen en te
dansen op de gekleurde vloer.
De ingebouwde camera volgt de
bewegingen van de spelers en
een stem geeft hen instructies.

Weerbestendig
De Sona is speciaal ontworpen
voor de openbare ruimte en

is vandalismebestendig.
Het speeltoestel bestaat uit
een stalen skelet dat is afgedekt
met glasvezel versterkte
polyester kappen en RVS
platen. De elektronica is
ingebouwd in een veiligheids
kast in de nok van de boog die
water- en stofdicht is.

BESCHERMING en KLEUR
De staalconstructie en de
RVS platen zijn gemaakt door
Metaalbedrijf Pol uit Goor en
tweelaags gepoedercoat door
Poedercoating Hoogeveen
in de kleuren blank aluminium
en geeloranje. Zo is het
speeltoestel duurzaam
beschermd tegen de
weersinvloeden en kunnen
de kinderen nog lang
interactief spelen.

2

Spreek
(s)taal

Surplus en overrolling
De Boer Buizen heeft
gecertificeerde buizen én
surplus buizen op voorraad.
Wat gecertificeerde buizen zijn
is duidelijk, maar de termen
surplus of overrolling worden
door elkaar gebruikt en zijn
niet altijd duidelijk.

Leveren en snijden van staal thermisch verzinken

Mkuranga
Tanzania heeft veel wees
kinderen voor wie de
toekomst er niet rooskleurig
uitziet. Malaika Kids wil deze
kinderen helpen een nieuw
leven op te bouwen en bouwt
daarom aan kinderdorp
Mkuranga. Op dit moment
wonen er circa 40 kinderen.
Met de bouw van de tweede
fase kan het dorp uitbreiden
naar 120 kinderen.
Mkuranga bestaat uit clusters
van vier familiehuizen die
gegroepeerd zijn rondom een
centrale ontmoetingsruimte
die door zijn constructie altijd
redelijk koel is.
Voor de dakconstructies van

deze ontmoetingsruimten zijn
stalen onderdelen gedoneerd.
Friesland Staal heeft balken
en hoekstaal geleverd,
De Boer Snijbedrijf heeft stalen
profielen op maat gesneden,
Constructor Staalbouw heeft
laswerkzaamheden verricht
en alle stalen onderdelen
zijn thermisch verzinkt door
Verzinkerij Heerhugowaard.
De coördinerende werkzaam
heden zijn uitgevoerd door
De Boer Staal. Zo leveren de
bedrijven samen een duurzame
bijdrage aan het welzijn van
weeskinderen in Tanzania.
Voor meer informatie zie:
www.malaikakids.nl

Surplus of overrolling verwijst
naar nieuw materiaal dat
door de fabriek teveel is
geproduceerd of “gerold”
zoals dat bij buizen vaak
wordt genoemd. Hier komt
de term overrolling vandaan.
Surplus is de Franse term voor
overschot. Dit overschot kan
ontstaan doordat klanten niet
altijd dezelfde hoeveelheden
of verschillende lengtes
afnemen waardoor buizen
overblijven die te lang of te
kort zijn. Ook kan dit overschot
ontstaan door gebreken in de
buizen waardoor ze ingekort
moeten worden en foutmarges
op lasnaden waardoor de
buizen niet gebruikt kunnen
worden voor de gas- of olieindustrie, maar wel voor
constructiedoeleinden.
Surplus of overrolde buizen zijn
dus geen eerste keus buizen
en worden zonder certificaat
geleverd. Het zijn ook geen
tweedehands buizen want ze zijn
nog niet eerder gebruikt. Het zijn
nieuwe buizen van veelal goede
kwaliteit die door overproductie
op de markt komen.
Heeft u nog vragen? Neem dan
gerust contact met mij op.
Robert Wals
in-/verkoper De Boer Buizen
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maatschappelijk verant woord ondernemen

Erdi

interview met Raoul van der Struijk

Directie Erdi v.l.n.r. Reinier Greuter,
Petra Hardeman en Raoul van der
Struijk

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.
Erdi uit Zaandam is een
technische serviceorganisatie
die straatmeubilair, weg
bebakening en verkeers
technische producten als
totaalconcept ontwikkelt,
produceert, installeert en
onderhoudt.

Wat doen jullie
aan MVO?
De bedrijfsvoering van
Erdi is gericht op CO2neutraal ondernemen.
Dit willen wij bereiken
door energiebesparing,
vermindering van de
CO2-uitstoot, bewuste
fabricagemethoden en een
efficiënt grondstofgebruik.
Ons kantoorpand is voorzien
van zonnepanelen en
een windmolen en het
distributiecentrum heeft een
“groen” dak dat in de zomer

een koelend en in de winter
een isolerend effect heeft.

Hoe betrekken jullie
de medewerkers bij
MVO?
Onze chauffeurs hebben
de opleiding “Het Nieuwe
Rijden” gedaan en alle
bedrijfsvoertuigen voldoen
aan de Euro 5 norm. Ook
hebben wij energiebesparende
maatregelen in het kantoor
pand doorgevoerd. Zo heeft
elke kamer een eigen thermo
staat en is alle TL-verlichting
vervangen door HF-verlichting
(hoogfrequente TL-verlichting)
zodat er niet nodeloos energie
verloren gaat.

Wat is voor jullie het
belang van MVO?
Wij willen het milieu zo min
mogelijk belasten zodat

toekomstige generaties
geen nadelige gevolgen
ondervinden van ons
handelen. Ook vinden wij
het belangrijk om duurzaam
respectvol met medewerkers
om te gaan. Als mensen met
plezier bij ons werken is dat
rendabel voor het bedrijf.
Tevens willen wij andere
ondernemers laten zien dat de
drempel voor MVO echt niet
zo hoog is. Je moet gewoon
ergens beginnen!

Wat is jullie volgende
stap?
In 2013 wil Erdi zich
certificeren op de CO2prestatieladder en voldoen
aan de ISO 14001 milieunorm.
Deze norm dwingt ons onder
meer de hele afvalstroom
in kaart te brengen en afval
gescheiden aan te bieden.
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Verzinkerij Heerhugowaard

Schoon water
Waternet Amsterdam houdt zich bezig met drinkwatervoorziening, waterzuivering en water
beheer in de regio Amsterdam. Per dag gebruiken we gemiddeld 150 liter water per persoon.
Niet alleen om te drinken, maar ook om te douchen en voor het toilet. Als dit afvalwater zomaar
het natuurwater in zou stromen, zou dat sterk vervuilen. Daarom heeft Waternet Amsterdam
twaalf rioolwaterzuiveringsinstallaties in gebruik.

Afvalwaterzuivering
Momenteel wordt rioolwater
zuivering Horstermeer
verbouwd en uitgebreid. De
waterzuiveringsmachine loopt
met een tandheugel over de
rails en zuigt het slib op uit de
bezinktank. Dit slib wordt via
buizen naar betonnen bakken

getransporteerd waarna het
slib wordt afgevoerd.
Bemo Rail uit Warmenhuizen
levert voor de nieuwe
constructie 60 ton verzinkte
stalen strips, 800 meter
kraanbaan plus bevestigings
materialen en ondergieting.

De tandheugel wordt
hergebruikt. De stalen strips
zijn door Bemo Rail op maat
gemaakt en van boorgaten
voorzien. Daarna zijn de
strips thermisch verzinkt door
Verzinkerij Heerhugowaard. Zo
kan de rioolwaterzuiverings
installatie weer jaren vooruit.
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Verzinkerij Dieren

De Grolsch Veste
Het stadion van FC Twente in
Enschede is na de opening in
1998, toen nog Arke Stadion
geheten, verschillende malen
verbouwd. Bij de eerste
verbouwing in 2007 is er over
één lange en één korte zijde
een tweede ring aangebracht
en is de hoofdtribune naar
de overzijde van het stadion
verplaatst. De capaciteit nam
toe tot 24.200 zitplaatsen en
de naam werd gewijzigd in
De Grolsch Veste.

Bij de laatste uitbreiding in
2011 zijn ook de twee korte
zijden verhoogd en is de
tweede ring uitgebouwd naar
een U-vorm. Het stadion heeft
nu een capaciteit van 30.205
zitplaatsen.

Duurzaam staal
Voor de staalconstructie
van deze laatste uitbreiding
heeft Voortman Staalbouw
uit Rijssen 427 ton staal
gebruikt. Om deze

staalconstructie duurzaam
tegen weersinvloeden te
beschermen is het staal
thermisch verzinkt door
Verzinkerij Dieren.
De verzinkerij in Spankeren
beschikt over een moderne
verzinkinstallatie met ruime
badafmetingen zodat ook
lange balken verzinkt en
duurzaam beschermd
kunnen worden.
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LAMELLENROOSTERS – SNIJDEN VAN STAAL

Tweede Coentunnel
De Coentunnel vormt al jarenlang een knelpunt voor het autoverkeer in de noordelijke Randstad.
Hierdoor is het ook extra druk op de aansluitende snelwegen A8 en A10. Bovendien is het
Amsterdamse havengebied Westpoort slecht bereikbaar. De aanleg van de Tweede Coentunnel,
de verbreding van de A8 en de A10 West en de aanleg van een nieuwe snelweg moeten hier
verandering in brengen. De twee tunnels krijgen samen acht rijstroken waarvan er twee inzetbaar
zijn als wisselstrook.

Stalen luifel
Het ontwerp van de Tweede
Coentunnel roept associaties
op met motoren: de grote
luifel van stalen roosters
lijkt op de tong van een
motorschoen die omhoog
steekt als je hem aantrekt
en onder de luifel hangen
expressieve ventilatoren

die doen denken aan de
uitlaatpijpen van een Harley
Davidson. De stalen luifel is
geproduceerd en gemonteerd
door Jos van den Bersselaar
Constructie uit Udenhout
die Staco vroegtijdig bij het
project heeft betrokken.
Staco leverde ruim 2.700 m2
lamellenroosters type RL

die zijn voorzien van
zware hoeklijnen, gaten
en uitsparingen voor de
montage.

Verkeersportalen
Voor de verbreding van
de A8 en de A10 West
met extra rijstroken heeft
Mourik Limburg uit Echt voor
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beide snelwegen nieuwe
verkeersportalen geleverd.
De Boer Snijbedrijf heeft alle
stalen onderdelen, onder
andere de zijsteunen, van deze
verkeersportalen op maat
gesneden uit staal S355J2+N
met een 3.2 certificaat en
voorzien van chargenummers
en een waarmerk. De Boer
Snijbedrijf is door Lloyds
Register bevoegd tot het
overstempelen van staal.
Hierdoor verloopt de
routing sneller en is altijd te
achterhalen waar het staal
vandaan komt en aan welke

eigenschappen en waarden
dit voldoet.
Om de juiste zeeg te
bereiken zijn de liggers, de
stalen buizenconstructie
van de verkeersportalen,
door Mourik Limburg in
omgekeerde positie in elkaar
gezet en stevig gehechtlast.
Daarna zijn de liggers
omgedraaid en gecontroleerd

op horizontale rechtheid
(waterpas), lengte en zeeg.
Hierna zijn de kopplaten,
oplegplaten en de resterende
diagonalen gemonteerd en
is de constructie nagemeten,
afgelast en nogmaals
gecontroleerd. Nadat
aan alle eisen is voldaan,
zijn de verkeersportalen
geconserveerd en over de
snelwegen gemonteerd.
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Poedercoating Heerhugowaard

Prefab toegangspoort
In de kop van Noord-Holland
tussen het strand en de
Westfriese Omringdijk ligt
Sint Maartensvlotbrug. Dit
dorpje is ontstaan nadat
er een vlotbrug over het
Noordhollands kanaal werd
aangelegd en grenst aan
natuurreservaat “Het Wildrijk”:
een oud bos uit de zestiende
eeuw dat ieder jaar in mei
bedekt is met een tapijt van
duizenden wilde hyacinten. In
deze landelijke omgeving zijn
nog veel stolpboerderijen en
oude poldermolens te vinden.

Sierlijke krullen
Voor één van deze
stolpboerderijen heeft
Siersmederij Beentjes uit
Alkmaar een prachtige
prefab toegangspoort met
slootkantstukken gemaakt.
De sierlijke krullen zijn uit
plaatstaal gesneden door
De Boer Snijbedrijf.
De poort is behandeld
met de Duplexroute: eerst
thermisch verzinkt door
Verzinkerij Heerhugowaard
en daarna tweelaags

matzwart gepoedercoat
door Poedercoating
Heerhugowaard. Daarna zijn
de poort en de slootkant
stukken aan de gemetselde
penanten met hardstenen
afdekkers bevestigd.
De poort is kant-en-klaar
aangeleverd en in één dag
geplaatst. Het sierhekwerk
geeft extra uitstraling aan de
stolpboerderij, beschermt de
eigendommen en geeft de
bewoners een gevoel van
rust en veiligheid.
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Poedercoating Wolvega

Imposante boekenkast

Woensdag 26 september 2012
heeft de Rotterdamse burge
meester Ahmed Aboutaleb
het nieuwe Onderwijscentrum
van het Erasmus MC geopend,
een spectaculair gebouw van
Claus en Kaan Architecten.
Het kloppende hart wordt
gevormd door het onderwijs
plein met zo’n 400 zelfstudie
voorzieningen en de
Medische Bibliotheek en geeft
nieuw elan aan de medische
opleidingen. De collectie van
de Medische Bibliotheek is

ondergebracht in een boeken
kast van ruim 35 meter lang
en 11 meter hoog.

IJzerfosfateren
Deze bijzondere boekenkast is
gemaakt door de
firma J. Roodhorst & Zn. uit
Rotterdam en gepoedercoat
door Poedercoating
Wolvega. De stalen
boekenkast heeft een
chemische voorbehandeling
door middel van ijzer
fosfateren ondergaan. Deze

voorbehandeling zorgt voor
een betere hechting van de
poedercoating, verbetert de
corrosiebestendigheid van
het totale systeem en is zeer
geschikt voor producten
die binnenshuis worden
toegepast. Na het ijzer
fosfateren is de boekenkast
voorzien van een witte
poedercoating. Hierdoor
krijgt de boekenkast in de
lichte ruimte een opvallende
uitstraling.
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Verzinkerij Kampen

Rode Duivels in
Dug-Out
Verzinkerij Kampen is
gespecialiseerd in het
thermisch verzinken van
staal en brengt samen met
de poedercoatbedrijven van
ROTO de Duplexroute op
de markt.
De thuiswedstrijden
van de Rode Duivels, de
bijnaam van de nationale
voetbalploeg van België,
vinden plaats in het Koning
Boudewijnstadion in Brussel.
Tijdens thuiswedstrijden
maakt het nationale elftal
gebruik van de dug-outs van

de Belgische voetbalbond.
Omdat deze dug-outs waren
versleten, zijn ze vervangen
door twee nieuwe dug-outs
van bijna acht meter breed.
Deze nieuwe dug-outs kunnen
gemakkelijk verplaatst en
vervoerd worden en zijn in
augustus in gebruik genomen
tijdens de oefenwedstrijd
België – Nederland. Deze
wedstrijd werd, helaas voor
Nederland, met 4-2 gewonnen
door België.

Duplexroute
De nieuwe dug-outs zijn

geproduceerd en gemonteerd
door Erma Sport uit Almelo.
De gelaste stalen frames
zijn behandeld met de
Duplexroute: eerst thermisch
verzinkt door Verzinkerij
Kampen en daarna tweelaags
gepoedercoat door
Poedercoating Hoogeveen
in de kleur gitzwart. Hierna
is het frame voorzien van
4 mm dik polycarbonaat
plaatmateriaal. In september
zijn nog twee extra dug-outs
voor de spelers en de
4 e official geleverd.
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Verzinkerij Wolvega – Centrizink Wolvega

Luxe koeienstal
Een melkveehouderij in
Midden-Beemster heeft een
nieuwe ligboxstal in gebruik
genomen die voldoet aan de
criteria van Maatlat Duurzame
Veehouderij. In een ligboxstal
kunnen koeien vrij rondlopen
en naar behoefte eten. Deze
stal heeft twee voerpaden aan
de buitenkant en biedt ruimte
aan 360 melkkoeien. Iedere
koe heeft een eigen ligbox om
te rusten en te herkauwen.

Duurzaam
De stal is ingericht met
Comfort-FF ligbox
afscheidingen en Meadow
koematrassen die geleverd
zijn door Spinder
Stalinrichting uit Harkema.
De ligboxafscheidingen geven
de koe de ruimte om op
een natuurlijke wijze op te
staan en te gaan liggen.
De koematras is zacht en
super veerkrachtig waardoor

de koe er lange tijd prettig
op kan liggen. De bovenzijde
is slipvast en de achterrand
loopt iets af waardoor het
vocht wegloopt en de matras
eenvoudig schoongemaakt
kan worden. De stalen
ligboxafscheidingen zijn
thermisch verzinkt door
Verzinkerij Wolvega.
De stalen bevestigingsdelen
zijn centrifugaal verzinkt door
Centrizink Wolvega.
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Métal Déployé

Strekmetaal voor
studentenflat

Ten zuiden van Parijs in
Evry ligt de openbare
universiteit Université d’Evry
Val-d’Esonne (UEVE) met
opleidingen op het gebied
van science, technologie,
recht, economie, bestuur
en sociale wetenschappen.
Ook Genopole, het Frans
centrum voor genetisch
onderzoek, is hier gevestigd.
Dit wetenschappelijk en
technologisch park voor
biologie en gezondheid

trekt wereldwijd studenten
en onderzoekers aan.

Zonwering
Goede en voldoende
studentenhuisvesting is dus
heel belangrijk. Daarom is
recent het studentenhuis
Marguerite Yourcenar
uitgebreid en bestaat nu
uit tweehonderd volledig
ingerichte studio’s met
badkamer en kitchenette.

Naar ontwerp van Suzel
Brout Architecten is de
gevel van het gebouw aan
de straatzijde bekleed
met strekmetaal waardoor
het gebouw een moderne
uitstraling krijgt. Aan de
binnenzijde zijn loodrecht op
de gevel verticale panelen van
strekmetaal aangebracht die
dienst doen als zonwering.
Alle panelen van strekmetaal
zijn door Métal Déployé op
maat gemaakt.
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De Boer Buizen

Stempelramen
in IJsselmeer
Tussen Workum en Medemblik
loopt over de bodem van
het IJsselmeer een gas
transportleiding. Deze
leiding is onderdeel van een
gasleiding die van Rusland
naar Engeland loopt en wordt
regelmatig geïnspecteerd met
een “intelligent pig-run”.
De pig, een robot met
elektronica, tast de
binnenwand van de pijp
af op onregelmatigheden

en registreert of de buis is
aangetast.

Inspectie
Bij een periodieke controle
is op circa twee kilometer
uit de kust van Hindeloopen
een oneffenheid in de
gasbuis geconstateerd. Om
deze oneffenheid te kunnen
bereiken heeft Oosterhof
Holman uit Harlingen een
bouwkuip van 38 x 10 meter
aangelegd. De wanden van

de bouwkuip zijn gestut met
stempelramen. Hiervoor heeft
De Boer Buizen 20 stalen
buizen met een diameter van
406,4 mm, een wanddikte van
12,5 mm en een lengte van
8,5 meter geleverd.
Na het plaatsen van de
stempelramen is de
gasleiding vrij gegraven,
zijn de inspectie- en herstel
werkzaamheden uitgevoerd
en is de hele bouwkuip weer
verwijderd.
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ROTOintern
Wij feliciteren zeven collega’s
met hun 12,5-jarig jubileum!

VERZINKERIJ DIEREN

Rein Koelma

Michael Anim

De Boer Staal
Zaim Redjepi

Wim van Nieuwenhoven

Kwei Sampson Akrong

Poedercoating
Hoogeveen
Martin Bakker

VERZINKERIJ DIEREN
Godert van Manen
Wij feliciteren vijf collega’s
met hun 25-jarig jubileum!

Verzinkerij Kampen
Staco Nederland

Thijs van Laar

John Smeets
Wij feliciteren drie collega’s
met hun 40-jarig jubileum!

verzinkerij
Heerhugowaard
Simon Burger

Verzinkerij wolvega
Geert Tacken
Gerard Terlingen

VERZINKERIJ DIEREN
Anton Taankink

Verzinkerij
Heerhugowaard
Jaap Augustijn
Dursun Öztürk

Tevens feliciteren wij
Korrie Hoevers met zijn
40-jarig jubileum.
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ROTOkort
nieuwe collega
Métal Déployé
Stéphane Buttacavoli

Ik ben Stéphane Buttacavoli (38).
Sinds 27 augustus 2012 ben ik
directeur sales and marketing
van Métal Déployé (MD). De
afgelopen jaren heb ik bij
enkele middelgrote industriële
bedrijven gewerkt waar ik de
nodige ervaring heb opgedaan.
Ik ben heel gemotiveerd om de
marketingstrategie van MD
verder te ontwikkelen en samen
met de andere afdelingen een
commercieel succes van MD
te maken. Het uitwisselen van
ervaringen en ideeën en het
nastreven van dezelfde doelen
zijn hierbij heel belangrijk.
In mijn vrije tijd fiets ik graag,
wandel ik buiten met mijn
hond of lees ik een boek.
Ook maak ik samen met mijn
vrouw graag buitenlandse
reizen.

Een Super
Opkikkerdag
Op een druilerige zaterdag
gaan we met een grote
groep collega’s naar de
Eemhof om als vrijwilliger
een familie met een ziek kind
een onvergetelijke dag te
bezorgen. Eerst ontvangst
met koffie en gebak, als
het niet moeilijker wordt
vandaag.....
Maar dan begint het pas
echt: rolstoel duwen, tassen
dragen, foto’s maken, filmen,
op tijd bij de activiteiten zijn
en af en toe op de kinderen
passen zodat de rest van het
gezin even zorgeloos kan
genieten. Tussen de middag
uiteraard met z’n allen
lunchen en ’s avonds samen

aan het diner waarbij het mijn
taak is te zorgen dat het de
familie aan niets ontbreekt.
En als klapstuk van de dag:
het afscheid! Alle vrijwilligers
vormen een grote haag waar
de gezinnen één voor één met
hun auto doorheen rijden. Ik
zie veel vrolijke gezichten en
af en toe een traantje, maar
dat hoort er gewoon bij. Als ik
om me heen kijk zie ik alleen
maar mensen die genieten en
daardoor geniet ik dubbel.
Deze Opkikkerdag was super,
ik had hem voor geen goud
willen missen!
Frank Roor

Dam tot Damloop
Een korte impressie van
Patricia Maaskant:
“Het lopen van de Dam tot
Damloop was één groot feest!
Het vele publiek was uitzinnig
en nodigde je gewoon uit
om als het ware “zwevend”
de finish te halen. Je doet
samen als ROTO-team mee en
dat geeft een goed en trots
gevoel! De onderlinge sfeer
was fantastisch en ik vond
het mooi deze ervaring met
mijn collega’s te delen. En het

gezellige biertje na afloop
schept gelijk een band. In

ieder geval een grote pluim
voor de organisatie!”
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ROTO breidt uit!
Ook in economisch uit
dagende tijden investeert
ROTO in de versterking van
haar activiteiten.
Op 10 september heeft ROTO
Verzinkerij Dieren, Coating
Dieren, Verzinkerij Dreumel
en transportonderneming
Mavekom overgenomen
en verwelkomt hiermee
circa 100 nieuwe collega’s.
Door deze overname is
ROTO met haar business unit

Oppervlaktebehandeling
in Nederland marktleider
geworden op het gebied van
verzinken en poedercoaten
van staal en wordt de
succesvolle Duplexroute
breder in Nederland uitgerold.
Ook binnen de business units
Staal en staalbewerking,
Roostertechnologie en
Strekmetaal ontwikkelt
ROTO plannen om haar
dienstverlening verder te

verbreden. U gaat in 2013 dus
zeker weer van ROTO horen!
Bedankt voor het vertrouwen
dat wij van u hebben
gekregen in het afgelopen
jaar. Wij wensen u prettige
feestdagen en een gelukkig
Nieuwjaar.
Ger de Kwaasteniet
en Tom van Lindert
Directie ROTO

Prettige feestdagen en
een gelukkig Nieuwjaar!
BOERTJE is wél sportief
RT PORT
RRAAPPPPOORRTAP
A
AUASPA
PODRT
USSAADDRA

U

A
USAD

Colofon
ROTOtaal is een uitgave van ROTO

Tekst en redactie
ROTO
Marlie Janssen

Vormgeving en productie
Studio Hekwerk

Met dank aan
Bemo Rail
Erdi
Erma Sport
Jos van den Bersselaar Constructie
J. Roodhorst & Zn.
Metaalbedrijf Pol
Mourik Limburg
Oosterhof Holman
Siersmederij Beentjes
Spinder Stalinrichting
Voortman Staalbouw

onderdeel van

staal en
staalbewerking

www.rotogroep.nl
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