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DURAPOR HOUDBAARHEID VERBETERD TOT 6 MAANDEN
De DuraPor geanodiseerde aluminium basisplaten, welke geschikt zijn voor
zowel zeef- als digitaaldruk, zijn door de materiaalstructuur gebonden aan een
zekere houdbaarheid. Tot op heden worden de platen in een speciale verpakking
geleverd waarmee een houdbaarheid van drie maanden gegarandeerd is.
Uitgebreid onderzoek en testen hebben geleid tot een oplossing waarbij er
een speciale beschermfolie op de platen wordt aangebracht, waarmee een
verdubbeling van de houdbaarheidsperiode is gerealiseerd. Met de folie hebben
de DuraPor platen een gegarandeerde houdbaarheid van zes maanden en vanaf
1 mei 2017 zullen alle DuraPor platen van deze folie worden voorzien. Voor meer
informatie kunt u ons bellen of mailen.

INVITATION

#fespa2017

VISIT US AT FESPA 2017 IN HAMBURG
FROM 8-12 MAY 2017
REGISTER TO ATTEND USING PROMO CODE
FESD703 FOR FREE ENTRY
WWW.FESPA2017.COM

FESPA HAMBURG – MEI 2017
Zoals u van ons gewend bent is Polychromal wederom aanwezig op de Fespa. Het
evenement op het gebied van o.a. zeef- en digitaaldruk wordt gehouden van 8 tot
en met 12 mei in Hamburg. Wat kunt u zoal op onze stand verwachten?
Wij tonen de DSE-Aluprinter welke ook gedemonstreerd gaat worden. De nieuwe
DuraPor platen zijn op de stand aanwezig, maar natuurlijk ook de andere platen
zoals de DuraSeal platen en onze inkten. Als wij de deadline halen zullen wij ook
een nieuwe tafelformaat Alu-printer tonen voor basisplaten tot 500 x 325 mm.
U kunt zich hier aanmelden voor dit evenement en de promocode FESD703
gebruiken voor gratis toegang. Graag zien wij u op onze stand (standnummer
A1–A37) in Hamburg.

INGRID – ONS NIEUWE TEAMLID
Recent is Ingrid Vel (45 jaar) bij Polychromal in dienst gekomen. Mogelijk heeft
u haar al gesproken. Graag stellen wij haar aan u voor. Ingrid is woonachtig in
Bergen en heeft hiervoor geruime tijd in Frankrijk gewoond en in Luxemburg
gewerkt. Met haar ervaring en enthousiasme komt zij, als commercieel
administratief medewerker, de verkoopafdeling van Polychromal Products
versterken. Zij beschikt over veel taalkennis, wat niet alleen positief is voor
het uitvoeren van de administratie, maar ook voor de contacten met onze
buitenlandse relaties.

EERSTE KWARTAAL – VIER NIEUWE DSE-ALUPRINTERS
Wij zijn verheugd met een groeiend aantal orders voor de DSE-Aluprinter. Dit jaar
hebben wij reeds vier orders mogen noteren. Veel opdrachtgevers kiezen voor
de DSE-Aluprinter vanwege de hoge betrouwbaarheid en precisie. Bent u ook
geïnteresseerd in de werking van de DSE-Aluprinter neem dan contact met ons
op en bezoek onze vestiging in Alkmaar voor een vrijblijvende demonstratie.
U kunt ons natuurlijk ook op de Fespa bezoeken.
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UITBREIDING BESTAANDE POLYCHROMAL HOOFDGEBOUW
In het derde kwartaal van 2017 wordt er begonnen met de uitbreiding van het
bestaande Polychromal hoofdgebouw om hierin tevens de activiteiten van
Polychromal INTF onder te brengen. Polychromal heeft er bewust voor gekozen
om de activiteiten van de twee divisies weer in één gebouw samen te brengen.
Met alle technieken onder één dak kunnen de klanten nog beter bediend worden
en zal de kennisuitwisseling, ook naar de klanten, verder worden vergroot. U zult
in directe zin niet veel merken van deze aanpassing.

ISO 9001 – WEDEROM VERLENGD
De gehele organisatie van Polychromal waaronder de divisie Products en INTF
is recent ge-audit waarmee de organisatie opnieuw ISO 9001 is gecertificeerd.
De certificering, welke door de TÜV is uitgevoerd, bewerkstelligt in essentie
een nauwkeurige en gedocumenteerde werkwijze waarbij onze kwaliteit in de
breedste zin wordt gewaarborgd. Met interne audits blijven wij de processen
toetsen en verbeteren en zorgen dat u als klant verzekerd bent van een
betrouwbaar, nauwkeurig vervaardigd en op tijd geleverd product.

BEDIENINGSPANELEN VOOR SCHEEPVAART RONDOM GEANODISEERD
De divisie Polychromal INTF vervaardigt o.a. bedieningspanelen en frontplaten
op specificatie waarbij er een toenemende afzet is op de markt van de
luxe scheepsbouw. Speciaal voor deze toepassingen, waarbij corrosieve
omstandigheden vaker aanwezig zijn, worden de panelen volledig rondom
geanodiseerd. Naast de bedieningspanelen levert Polychromal ook in
veel situaties de bijbehorende machinekamer typeplaatjes en eventuele
bewegwijzering aan boord van de schepen en jachten. Op onze website treft u
onder de divisie INTF een uitgebreide beschrijving van de oplossingen en u kunt
ons ook mailen of bellen voor meer informatie.

ASSISTENTIE OP DE SUBDIVISIE DIGITAL
Naast de nieuwe medewerker is Amon Berkhout bij onze subdivisie Digital
Ron Eegerdingk gaan ondersteunen. Amon is hiertoe een opleidingstraject
gestart waarin hij straks onderhoudswerkzaamheden, on-site installaties en
trainingen voor de DSE-Aluprinters gaat uitvoeren. Amon kijkt ernaar uit om
in de toekomst onze klanten te gaan bezoeken en ondersteuning te gaan
verlenen voor de succesvolle DSE-Aluprinters.
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