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Geelhoed heeft een interessant artikel in SCHROOT!, de vakkrant voor metaalrecyclers
en autodemontagebedrijven. De opzet van het artikel is om grote en kleine klanten diverse bedrijfsprocessen te laten zien. De Metso-Lindemann pers maakt het mogelijk om
grote partijen metalen te persen tot handzame pakketten die gemakkelijk zijn te stapelen. Dat bespaart ruimte bij het opslaan en vervoeren en biedt nog andere voordelen. Bij
de uitgebreide perserijservice van Geelhoed staan flexibiliteit en klantgerichtheid hoog
in het vaandel en “...omdat we zelf in de handel zitten, weten we precies welke kwaliteitseisen smelterijen aan de pakketten stellen”
Lees het uitgebreide artikel uit SCHROOT! verder…..
——————————————————————————————————
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Ontvangers van onze kerstkaart hebben een jubileumstukje in
handen. Het is 25 jaar geleden dat kunstenares Petra van der
Hoeven haar entree maakte voor het ontwerp van de eerste kaart
voor Geelhoed. Dit jaar koos ze voor draadgaren welke minutieus in prachtige patronen zijn verwerkt. In een kort interview
legt Petra uit hoe ze dit aanpakt…. lees verder… (Dit interview
en de foto’s geven een kijkje in de veelzijdigheid van Petra)
_____________________________________________________________________

Koersontwikkeling 2015-2016 (LME-koers)

De onderstaande grafieken van Aluminium, Lood, Zink, Rood koper en Geel Koper tonen u de opwaartse stijging van het afgelopen jaar. De metaalpr ijzen stijgen
flink door de investeringen in de Amerikaanse infrastructuur die de nieuwe president
heeft toegezegd. De koers van metalen als koper, zink en lood zijn vanaf de zomer met
maar liefst meer dan 25% omhoog geschoten. Zink noteerde vorige maand zelfs het
hoogste peil in zes jaar. Of het hoge prijsniveau van de metalen in 2017 kan worden
vastgehouden is afhankelijk van de ontwikkelingen. We wachten het af!

4. Gesloten van
24 december t/m
1 januari 2017!

———————————————————————————
De medewerkers van Geelhoed wensen u fijne dagen! We zijn
gesloten van zaterdag 24-12 tot en met zondag 1-1.
www.facebook.com/geelhoedmetaalhandel

