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Klaar voor 2013
Kantoor en showroom
compleet verbouwd
Vertelden we u in de vorige editie nog dat we verbouwplannen
hadden, met trots kunnen we u nu melden dat alles ook gerealiseerd is. Een nieuwe showroom op de eerste verdieping,
betekende automatisch ook dat we ons kantoor op de begane
grond moesten aanpakken.
Kent u die televisieprogramma’s
waarin een huis een complete
metamorfose ondergaat? Iets
vergelijkbaars hebben wij uitgevoerd. Zeker de vaste bezoekers
herkennen het niet meer terug.
Een nieuwe indeling, een receptiebalie, een strak plafond met

mooie verlichting, twee spreekkamers met heel veel glas,
frisse kleuren, weggewerkte
kabels, modern meubilair, maatwerk schuifdeurkasten langs de
wanden en een stijlvolle open
houten trap naar de showroom.
Daar zullen we, naast uiteraard

de dakkapellen, ook onze
andere producten tonen. Is alles
veranderd? Wees gerust, u treft
dezelfde gezichten als in 2012

maar we zijn helemaal klaar
voor de toekomst en kijken
ernaar uit om u te ontvangen
in ons gerestylede kantoor.

Ook de ICT-omgeving is vernieuwd

Wij wensen
u een succesvol 2013 !
Alle medewerkers van
DK Polyester danken u
voor het in ons gestelde
vertrouwen in het afgelopen jaar.
Onze omzet is, mede dankzij u, met ruim 20 procent
gegroeid. Met graagte
draaien wij ook het komende
jaar voor u overuren.
> Het bedrag dat wij op
de Kerstkaarten hebben
bespaard, maken wij over
aan de Hartstichting.

We waren nu toch bezig, dus
we hebben ook gelijk onze
computeromgeving aangepakt.
Het begon met het leggen van
nieuwe bekabeling en in één
adem hebben we de hardware
op de werkplek en aan de serverkant vernieuwd. Een krachtige

server met veel opslagcapaciteit,
snellere systemen en een betrouwbare back-up voor zekerheid en stabiliteit. Het meest
in het oog springend? Een groot
digitaal planbord dat prominent
aan de wand hangt ter vervanging van het oude whiteboard.

Kerst- én verjaardagsfeest groots
gevierd met Armand
Dit jaar bepaalde Pascal van
Dam de datum van de traditionele kerstviering bij DK.

Personeel en partners genoten
van het riante buffet, bestaande
uit saté, salades, stamppot én...

Het toetje was heel bijzonder!
Pascal vierde deze 21e december zijn 40e verjaardag en één
van zijn vrienden had goed geluisterd naar wat hij jarenlang had
geroepen wanneer ze gingen
stappen. “Als ik 40 word, dan wil
ik Armand op het podium,” om
dan luidkeels “Ben ik te min” te
zingen. Armand heeft gezongen
en iedereen zong mee. We zijn
benieuwd wie Pascal over
10 jaar laat opdraven. In elk geval
van harte gefeliciteerd, en nee,
je bent zeker niet te min!
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PolyStyle dakkapellen openingstijden showrooms
Met twee mooie showrooms, in Breda en Heijningen,
bestrijken we Noord-Brabant, Zeeland en de Randstad.
Onze showroom aan de Regenbeemd 21 in Breda is zes dagen
per week open, van maandag
tot en met vrijdag op afspraak

en op zaterdag van 10.00 uur
tot 17.00 uur. Voor de nieuwe
showroom aan de Arbeidsweg
4 in Heijningen gelden als

openingstijden; maandag tot
en met vrijdag van 08.00 uur
tot 17.00 uur en op zaterdag
op afspraak. Daniël Norbert,
verkoopadviseur PolyStyle dakkapellen: “En uiteraard passen
we onze agenda op verzoek

Veiligheid hoog in ’t vaandel

PolyStyle dakkapellen:
Breda: tel. 076 - 572 95 68
Heijningen: tel. 0167 - 528 558

is om je bewust te zijn van
gevaren op de werkvloer.
Wanneer je wat langer meeloopt, zou je wellicht kunnen
denken dat je alles wel weet
en door onachtzaamheid ontstaan de meeste ongelukken.
Deze film draagt bij aan een
stuk bewustwording en dat is
in het belang van iedereen.”

De nieuw geproduceerde instructievideo over veilig werken
bij DK, is een volgende stap in ons streven naar een zo
veilig mogelijke werkomgeving.
Igor Knook: “Iedere nieuwe
medewerker krijgt een uitgebreide rondleiding en werkinstructie, maar deze film is
niet enkel voor nieuw perso-

flexibel aan de wens van de klant
aan. Bel voor een afspraak en
we verwelkomen u graag.”

neel bestemd. We hebben hem
juist ook getoond aan de oude
garde en hij heeft een tijd gedraaid op een groot scherm in
de kantine omdat het belangrijk

Fleuren & Nooijen wereldspeler met kennis van vis
Willy Fleuren startte in 1985 met het kweken van meerval. Enkele
jaren later trad Paul Nooijen toe tot het Nederweertse bedrijf
dat in enkele jaren tijd uitgroeide tot een autoriteit op visgebied.
Bert-Jan Roosendaal is aan boord sinds 2002. Als algemeen directeur onderhoudt hij de contacten met de vele opdrachtgevers,
onderzoeksinstituten en leveranciers waaronder DK Polyester.
Bert-Jan: “Mijn partner Willy
Fleuren woont en werkt tegenwoordig in Afrika, waar veel van
onze klanten zitten. We hebben
zelf een kwekerij in Kenia en Nigeria, maar daarnaast ontwerpen en
bouwen we heel veel kwekerijen

voor derden. Wij zijn meer en meer
een kennisleverancier geworden.
Veel consumptievis komt tegenwoordig uit lagelonenlanden, ook
omdat rond de evenaar de energiekosten lager zijn dan hier in
Nederland. Maar wij beschikken
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hier over de onontbeerlijke kennis
om dat alles goed op te tuigen.
Dat is een van de redenen waarom
we toch ook gewoon in Someren
een eigen kwekerij hebben. Je
moet natte vingers hebben om
feeling te houden met de markt.
We bouwen met name in Afrika
veel broederijen. Dat zijn pootviskwekerijen waar de kleine vis
gekweekt wordt die elders groot
groeit. Dat is een vak apart en
dat verstaan wij als geen ander.”
Ook veel onderzoeksinstituten,
vooral in Nederland en België,
doen een beroep op de kennis
van Fleuren & Nooijen. “Wij leveren visbakken in alle soorten en
maten. Dat is waar DK om de
hoek komt kijken, want wij ontwerpen en bouwen in hout. Hout
en water gaat niet samen, dus DK
bekleedt dat met polyester. Daar
verlangen wij topkwaliteit, dat wat

er geleverd wordt moet namelijk
honderd procent waterdicht zijn.
DK is een betrouwbare leverancier,
als het gaat om levertijden en het
nakomen van afspraken, maar
zeker ook als het gaat om kwaliteit. Het zijn echte vakmensen met
inzicht waarmee het goed schakelen is. Dat is voor ons erg belangrijk, want wij maken op onze beurt
ook weer leverafspraken met onze
opdrachtgevers. We hebben ook
enkele standaardproducten waarvoor DK naar ons ontwerp de mal
heeft gemaakt, waarvan we de
polyester producten ‘aftrekken’.
Momenteel bouwen ze voor ons
enkele grotere visbakken van drie
bij drie meter. Die zijn bestemd
voor een grote klant in Duitsland
want daar bouwen we, en dat
is best uniek te noemen in deze
tijd, een spiksplinternieuwe grote
meervalkwekerij.”
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