Nieuwsbrief Januari 2011
Van Noordenne begint het nieuwe jaar goed.
Zo is de verbouwing van de productie loods afgerond, is er een nieuwe loods in gebruik genomen, en is hiervoor een
nieuwe Bottero gelaagd snijtafel aangeschaft. Deze kan 6.00 meter lang in een keer snijden, wel 1000m2 dag, tot en
met 12.12 gelaagd. Door andere manier van breken is er minder kans op breuken, dus een nog strakkere breeklijn.
De totale productielijn bestaat nu uit 5 gelaagd en 4 float tafels waarmee een productie van zo’n 5000m2 per dag wordt
verwerkt.
Bij al deze uitbreidingen hoort natuurlijk ook een uitbreiding van
het logistieke netwerk. Een nieuwe DAF 85 is gekocht voor het
brengen van kisten en bokleveringen.
Vrijdag 28 januari gaat Van Noordenne over op een
nieuwe telefooncentrale, hierdoor zullen we
op die dag moeilijker bereikbaar zijn. U kunt
ons het beste bereiken via de mail of fax.
Telefax: 0184 – 612 418
Email: glas@noordennegroep.nl
Vanaf maandag 31 januari zullen we beter
dan voorheen bereikbaar zijn.
Onze excuses voor het ongemak.
Glasgroothandel & Glasindustrie Van Noordenne heeft de eerste
Bovone MiniMaxi 471 in de Benelux aangeschaft. Nadat er al
eerder 2 rechtlijnige slijpmachines zijn gekocht van de door vriend
en vijand wegens hoogstaande kwaliteit geroemde fabrikant
Bovone, is nu de facet slijpmachine aangeschaft. En wat voor
machine; om u een paar feiten te noemen:
- Facet breedtes van 5 tot 60 mm.
- Kleinste afmeting 35 x 35 mm; langere stroken zelfs nog smaller.
De machine is uitgerust met 11 schijven voor het facet en 1 z.g.
restschijf. Van dit totaal zijn er 7 uitgevoerd in diamant- en
composiet materiaal, terwijl er 4 viltpolijstschijven zijn ingebouwd
voor een perfect polijsten van de facet kanten. Met deze grote
hoeveelheid schijven kunnen we een absoluut perfect facet
garanderen, waarbij ook de schuine kant in de hoeken kan worden
gewaarborgd. De facet slijpmachine in deze uitvoering, n.l. met 4 polijstschijven is de eerste die in de Benelux wordt
geleverd, en daarmee bewijst Van Noordenne maar weer eens voorop te lopen ook of liever gezegd met name in
glasbewerking.
Om deze mooie start van het nieuwe jaar compleet te maken hebben wij nieuwe algemene voorwaarden. Deze zijn te
vinden als bijlage bij deze nieuwsbrief, tevens op onze website www.noordennegroep.nl onder downloads.
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