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>> Innovatief: Robo 40.
>> Gedragscode Schoonmaakbranche.
>> Renovatie watertoren Katwijk.
>> Even voorstellen.
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hanteert, is: ALLES HELDER!
De medewerkers en ikzelf zullen ook de
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Ieder z’n vak!
zet ambachtelijk
vakwerk op
de kaart.

UITZICHT

“Ontevredenheid
is de eerste
noodzaak voor
vooruitgang”
Thomas Alva Edison

één doelstelling centraal: het realiseren van
een kwalitatieve omzetverdubbeling binnen

In de ambachtseconomie heeft ieder zijn vak.
Tot 2020 zijn minimaal 250.000 nieuwe vakmensen
nodig. Kies voor een vak in de ambachtseconomie.
Bijvoorbeeld glazenwasser.
www.iederzijnvak.org
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5 jaar. De basis waarop wordt gebouwd

Robo 40 is een schoonmaakrobot welke automatisch 1200 m2

Innovatie
binnen de
schoonmaakbranche

vloeroppervlak kan reinigen zonder inzet van menselijke arbeid.
Het enige dat de mens moet doen, is de robot vullen met water/
chemie en de batterijen opladen én… het systeem doet voor u
de rest. Het systeem van de Robo 40 vertegenwoordigt de meest
geavanceerde automatische schoonmaaktechnologie ter wereld.
De reinigingseenheid bestaat uit twee contra-roterende cilinderborstels en een efficiënt afzuigsysteem.
Robo 40 is uitgerust met een CURONA (Customizable Robot

Robo 40
1200m2 reinigen
zonder inzet
menselijke arbeid.

Navigation) navigatiesysteem. Dit zijn de ogen en hersenen van de
Robo 40. Acht ultrasonische sensoren en vier infraroodsensoren
registreren de omgeving en geven de informatie door aan het
navigatiesysteem. Met deze informatie wordt het te reinigen oppervlak
door de software berekend en vastgelegd.
Voor meer informatie over de Robo 40 kunt u contact opnemen
met de Stuyvers Groep.

Stuyvers Groep
OSB-gecertificeerd!
De Stuyvers Groep is al jaren een OSB-gecertificeerd glas- en
gevelreinigingsbedrijf. Dit betekent dat wordt voldaan aan alle
gestelde eisen op het gebied van betrouwbaarheid, veiligheid
en bedrijfsvoering. Tevens wordt er continue gewerkt aan
kwaliteitsverbetering op alle mogelijke gebieden.
Wij als Stuyvers Groep zijn trots
het certificaat te mogen dragen.

Gedragscode
Schoonmaakbranche.
Samen voor een schone zaak.
De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
(OSB), waar de Stuyvers Groep lid van is, is een landelijke
campagne gestart over een nieuwe gedragscode: Code
Verantwoord Marktgedrag.
Als opdrachtgever bent u medeverantwoordelijk voor de kwaliteit
van het werk en de omstandigheden waaronder het verricht
wordt. Met het naleven van de code bevorderen opdrachtgevers
en schoonmaakbedrijven dat de principes voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen in de praktijk worden toegepast.
Op verzoek sturen wij u een OSB-boekje toe.
Kijk voor meer informatie op
www.gedragscodeschoonmaakbranche.nl Bron: OSB

Renovatie
watertoren
Katwijk
In opdracht van het Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland heeft de Stuyvers Groep
samen met o.a. de van Ieperen Groep op
voorspraak en onder directie van JMS
Advies Onderhoud Vastgoed gewerkt aan
de renovatie van de Watertoren Katwijk.
Een project waar meer dan een jaar aan
is gewerkt, met een werkelijk prachtig
eindresultaat.
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projecten aan de Maasboulevard. Hier
moeten de gevels worden gereinigd, de
cementvoegen uitgehakt, de kitvoegen
verwijderd en beide worden door nieuwe
voegen vervangen. Het reinigen van
de gevels gebeurt door middel van
stoomreinigen, hetgeen minder belastend
is voor het milieu. Zoek de verschillen!

Even voorstellen
De Stuyvers Groep is klaar voor de toekomst. Graag stellen wij u even persoonlijk voor

Praktisch
geen verzuim

aan onze nieuwste medewerkers.
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sinds 1990 de vastgoedwereld bij aankoop

Hij heeft alle facetten van het vak uitgevoerd.

van projecten en grond.

nog meer naar beneden te brengen.

Sinds mei 2011 is hij verantwoordelijk voor
de divisie Stuyvers Afdichtingstechnieken
binnen de Stuyvers Groep BV.

Bernadet van der Ven
Bernadet van der Ven, 33 jaar, is sinds 8 augustus 2011 werkzaam
als administratief medewerkster binnen de Stuyvers Groep.
Bernadet heeft ruime ervaring op het gebied van administratie
en office management. U zult haar vast binnenkort eens aan de
telefoon hebben of tegenkomen bij ons op kantoor.

Bedrijfskleding

Wilt u ook

Nadat de gehele huisstijl van de Stuyvers

de Stuyvers

Groep onder handen genomen is,

nieuwsbrief

wordt op korte termijn ook de volledig
vernieuwde bedrijfskleding in gebruik

ontvangen?

genomen. Kwalitatieve bedrijfskleding
conform alle veiligheidsnormen met
daarop uiteraard het frisse en moderne

Dat kan! Het enige dat u hoeft te doen, is een

nieuwe groepslogo.

e-mail te sturen naar info@stuyversgroep.nl
met uw n.a.w.-gegevens en u ontvangt
voortaan kosteloos onze Nieuwsbrief.
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Telefoon: 010 284 70 60

Burgemeester Schalijlaan 42

Fax:

010 284 70 61

2908 LS Capelle a/d IJssel

Email:
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www.stuyversgroep.nl
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