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Het team van DK Polyester dankt
u voor het vertrouwen in 2013
én wenst u een zowel zakelijk
als privé voorspoedig 2014
In het jaar waarin we ons 12,5-jarig jubileum vierden, hebben we een aantal nieuwe
relaties mogen begroeten. Een welkome aanvulling op onze trouwe klantenset. Het
zorgt voor een gezonde spreiding van onze omzet en maakt ons minder afhankelijk en
minder conjunctuurgevoelig wanneer een bepaald marktsegment een tijdelijke dip kent.
Daar waar het jaar wat mat begon, zagen we een herstel op alle fronten. De (vis)bakken
liepen als vanouds gewoon door en ook de productie van dakopstanden en luchtkanalen
heeft overuren gedraaid. De PolyStyle dakkapellen sieren meer en meer daken en
door het verkoopsucces is besloten ook de showroom in Breda open te houden. De
crisis lijkt aan onze deur voorbij te gaan en dat wensen we u natuurlijk ook toe. Met
dank aan u kunnen we tevreden terugkijken op het afgelopen jaar en we kijken met
vertrouwen naar de toekomst. Met graagte staan we ook het komende jaar voor u klaar!

Sinterklaas een kinderfeest
dat we zeker in ere houden
Op zaterdag 23 november vereerde de goedheiligman,
vergezeld door een aantal Pietermannen (naar de kleur
mag u raden) DK Polyester met een bezoek.

Drieëntwintig kinderen beleefden in de vrolijk aangeklede
kantine - en op het grote
springkussen - een heerlijk
Sinterklaasfeest terwijl de
ouders genoten van hun
goedgelovige kroost. Er werd
volop gezongen en geknutseld door de kids en onder
leiding van de Pieten werden
allerlei leuke spelletjes gespeeld. Pas nadat ieder kind
een cadeautje had gekregen,
mocht iedereen beginnen
met het uitpakken waarna er
enthousiast gespeeld werd
met de geschenken. Volgend jaar, dan liefst zonder
landelijke discussie, vieren we
het vanzelfsprekend weer.

Kerstfeest na
hard werken
is het tijd voor
een feestje …
Overdag werd er door iedereen gewoon nog hard gewerkt. Eind van
de middag vertrokken de meeste
medewerkers naar huis, met een
kerstpakket onder de arm, om zich
even op te frissen en om te kleden.
Samen met alle partners vierden
we op vrijdagavond 20 december
het traditionele DK Kerstfeest. Al
is het jaar dan nog niet om, het is
altijd een mooi moment om in alle
rust gezellig bij te praten, het afgelopen jaar inofficieel af te sluiten en
het nieuwe jaar in te drinken. Het
buffet viel in de smaak, de muziek
nodigde uit tot dansen en de bierpomp draaide overuren.
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GEA Cooling Towers
groot, groter, grootst …
ceerd. Sinds enkele maanden
wordt er ook door DK Polyester
in Heijningen volop productie
gedraaid voor GEA. “Er zijn
momenten dat we, vanwege de
grote orderstroom, de capaciteit moeten vergroten,” legt Kay
Berendsen uit. “Maar er zijn
in Nederland niet veel partijen
die zulke grote delen kunnen
maken.” De ventilatiekappen
voor de koeltorens variëren in

De succesvolle GEA Group
- met de hoofdvestiging in
Duitsland - bestaat uit meer
dan 250 technologiebedrijven door de hele wereld. Het
Doetinchemse GEA Polacel
Cooling Towers ontwerpt,
bouwt en onderhoudt koeltorens voor onder andere de
petrochemische industrie
Het kwaliteit- en innovatiegedreven bedrijf behoort tot de
absolute wereldspelers in dit

specialistische marktsegment.
Plantmanager Kay Berendsen:
“Wij bouwen al sinds 1967
corrosievrije koeltorens die
minimaal onderhoud vergen
door de combinatie van de
toegepaste materialen zoals
roestvaststaal, glasfibers en
polyester. De focusgebieden
vandaag de dag zijn verdergaande geluidsreductie en
rendementsverhoging.”
Veelal worden de polyester
delen door GEA zelf geprodu-

grootte. Op het buitenterrein bij
DK liggen de reusachtige delen
van maar liefst acht meter lang
bij drie meter hoog te wachten
op transport naar de klant. “Ik
ben zelf bij DK gaan kijken.
Ze beschikken over ruime
productiehallen en hebben de
professionals en de apparatuur
om volgens onze kwaliteitseisen op onze mallen tegen
een marktconforme prijs te
produceren. Inmiddels zijn de
eerste ventilatiekappen geheel
volgens afspraak opgeleverd.
Een prima samenwerking die
wat mij betreft zeker een vervolg krijgt.”

Veel reacties op
jubileumeditie felicitaties
én mooie herinneringen
De vorige editie van DK Nieuws stond in het teken van ons
12,5 jarig jubileum. We ontvingen de nodige felicitaties en met
name het artikel over onze grote inspirator Frans van Dam
leverde heel veel reacties op. Blijkbaar leeft hij in vele harten
voort en dat verbaast ons niets want het was een uitzonderlijke man. Dank voor al uw leuke reacties en ons zilveren
jubileum beloven wij groots samen met u te vieren.

Spuitcabine is klaar we
zijn nu echt 100% op orde
Alles was net helemaal
op orde, alle nieuw- en
verbouwingswerkzaamheden
waren afgerond, toen de
spiksplinternieuwe spuitcabine eind mei 2013 ten prooi
viel aan de vlammen. Dat was
een enorme domper, al viel de
totale schade achteraf bezien
gelukkig mee.

De productie heeft er door
vereende inspanning niet onder
geleden, net zo min als het
kwaliteits- en afwerkingsniveau.
Maar we zijn uiteraard blij dat de
nieuwe spuitcabine in het vierde
kwartaal in gebruik genomen is,
want het maakt dat we nu echt
op volle toeren kunnen draaien
en meters kunnen maken.
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