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Houtprijzen opnieuw hoog
Recyclen voor u een uitkomst?
De prijzen van nieuw hout zagen we de afgelopen periode weer fors
stijgen. Daarnaast veroorzaakt de huidige crisis minder vraag naar
pallets. Geen ideale situatie voor de palletsector. Juist in deze tijd biedt
het recyclen van pallets een uitkomst. Informeer naar de mogelijkheden
voor uw bedrijf.
.
Opnieuw vraag naar PalletSaws in Nederland
Kwamen de afgelopen periode de aanvragen voor onze PalletSaw
voornamelijk uit het buitenland. De laatste maanden vinden weer veel
PalletSaws een eigenaar in Nederland. Nieuwe bedrijven die beginnen
met het sorteren en repareren van pallets of bestaande bedrijven die
ook het voordeel zien van het recyclen van bestaande pallets. Vooral
door de stijgende houtprijzen.
.
Pallets recyclen hip
Pallethout is hip. Steeds meer bedrijven hebben
creatieve ideeën om pallets te gebruiken in het
interieur.

Stoelen,

tafels,

plantenbakken

en

boekenkasten. Wij vinden het fantastisch dat pallets
zo’n

mooie

eindbestemming

krijgen.

Groots

aanpakken? Ook daarvoor zijn de machines van
Cekamon Saws geschikt.
Kijk voor meer ideeën op de website van Dump A
Day, klik hier.
.

Alpe d'HuZes
Het waren indrukwekkende dagen. Op 5 en 6 juni beklommen
duizenden lopers en fietsers de Alpe d’Huez in Frankrijk. De
actie bracht ruim 25 miljoen euro op. Een fantastische prestatie.
We zijn trots op team LEF die hun gestelde doelen ruim
behaalden. Niet alleen Nederlandse teams beklommen de
legendarische berg, ook sportievelingen uit andere landen o.a.
Frankrijk

deden

mee.

De

opbrengst

is

bestemd

voor

kankeronderzoek.
.
Pallet sorteerlijn afgeleverd
Deze maand leverden wij een pallet sorteerlijn aan een klant in
Nederland. We maakten een lijn op maat, precies passend in de
hal. Met deze sorteerlijn kan onze klant meerdere soorten pallets
sorteren.

Optimaal

gebruik

van

de

ruimte

en

van

de

medewerkers voor een optimaal resultaat. Wilt u ook een advies
op maat? Neem dan contact met ons op.

Cekamon Saws BV
Kalkoenweg 40
851 SC ERMELO
info@cekamonsaws.nl
www.cekamonsaws.nl

Onze nieuwsbrief in uw
mailbox ontvangen?
Klik hier.

