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MRF Keurmerk verlengd!
Dinsdag 14 juni 2016 heeft Geelhoed de jaarlijkse audit voor het MRF Keurmerk
behaald. Het vernieuwde lidmaatschapsbord 2016-2017 is te zien op de bedrijfsmuur.
Er werden geen tekortkomingen geconstateerd. Directie en medewerkers streven er
uiteraard naar om ook in de toekomst aan de eisen te blijven voldoen en waar mogelijk
de organisatie nog te verbeteren. Bekijk het MRF Keurmerk Certificaat 2016-2017.

IJzerprijs na opleving in het voorjaar weer flink gezakt
Nadat de prijs van ijzer in april en begin mei kortstondig een flinke opleving kende is
deze vanaf half mei helaas weer flink onderuit gegaan en zijn we inmiddels weer bijna
terug op het lage niveau van begin 2016. In de grafiek is de prijsontwikkeling van verschillende metalen van juli 2015juli 2016 weergegeven.
Omdat de verwachte groei voor de rest
van het jaar matig is zal de prijs de komende tijd vermoedelijk op het huidige
niveau blijven steken. Ook de prijs van
ijzererts zal voorlopig laag blijven en
enkele grote ijzermijnen hebben al aangekondigd hun productie te zullen

———————————————————————————
Aanleg duurzame verlichting.

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief van maart is onlangs nieuwe energie- en kostenbesparende LED-verlichting aangebracht, zowel in de loods als op het buitenterrein. De door Schouten Electrotechniek geïnstalleerde Luci LED armaturen (zie foto)
verbruiken bij vol vermogen niet alleen veel minder energie dan de oude armaturen,
maar geven de (geprogrammeerde) lichtintensiteit die op een bepaald moment nodig
is.Wanneer de armaturen beweging (van mensen of voertuigen) waarnemen, schakelen
ze vloeiend van gedimd naar vol vermogen.

Wanneer ter plaatse geen werkzaamheden meer worden
verricht gaan ze terug naar gedimd vermogen. Ook in de gedimde modus is er nog een
goede verlichting in de hal, die veilig en aantrekkelijk oogt.
——————————————————————————————————

Bouwvak is vanaf vrijdagmiddag (12.30uur) 22 juli t/m zondag 14 augustus !

