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De genodigden werden via een 
duidelijke routing geleid naar de  
grote hal, waar de officiële ope
ningshandeling plaatsvond.  
De organisatie was in handen van  
K&K en Team Sukerbiet, dat met 
sportieve uitdagingen geld  
inzamelt voor goede doelen.  
Het officiële gedeelte bestond uit 
drie blokken: eerst een gesprek  
tussen de directeur Edwin van Dijk  
en Rudy Knobben over de activi
teiten van Team Sukerbiet, dat 
eindigde met de overhandiging 
van een mooie cheque. 

Vervolgens mocht de heer Heutink van bouwer Heutbouw 
– sinds kort koninklijk – nog even terugkijken op de prettige 
manier waarop de bouw van het pand was verlopen.  
Als laatste kwam de grote baas van Nordic Waterproofing, 
Martin Ellis uit Zweden aan het woord. In het verleden had  
Edwin hem gevraagd wat de beste vestigingsplaats was 
voor het nieuwe pand, waarop Martin zei dat Edwin,  
als hij weer thuis was, eens goed om zich heen moest 
kijken. Toen Edwin vervolgens alle fietsen bij het pand zag 
staan, wist hij het zeker: ik blijf in Lemelerveld.

Door samen op een grote rode knop te drukken, was het 
pand officieel geopend en werden daar vervolgens de 
nodige borrels op gedronken. ■

SealEco BV viert 25jarig bestaan  
en opening nieuw pand

Woensdag 25 mei stond het nieuwe pand er spic en span bij, de bussen waren  

gewassen en een blauwe loper werd uitgerold voor de genodigden. Er waren genoeg 

redenen voor een feestje, want SealEco was in 25 jaar volledig uit zijn jasje gegroeid 

en had in de loop der jaren ook bijna op alle huisnummers aan de Handelsweg  

gebivakkeerd. Alle reden om nieuw te gaan bouwen. Het resultaat is een parel aan  

de skyline van Lemelerveld, voorzien van alle duurzame snufjes en (op termijn)  

volledig energieneutraal.  

Rudy Knobben (l) en Edwin van Dijk met een mooie cheque voor 

Team Sukerbiet.

“We make waterproofing easy”

SealEco BV
Handelsweg 45
8152 BN Lemelerveld 
Tel.: +31 (0)572 371 027
E-mail: info.nl@sealeco.com

Ons bedrijfsconcept
Wij zijn dé specialist in het produceren van op maat  
gemaakte, duurzame EPDM dakmembranen. 
Naast de keuze van de juiste producten in combinatie 
met de juiste applicatie ontzorgen wij onze klanten en 
opdrachtgevers.

Onze kernwaarden
• Ethiek: Wij streven naar eerlijkheid en volgen hoge 

normen en waarden in ons dagelijks werk.
• Relatie: Wij proberen ons steeds in de positie van 

onze klant te verplaatsen.
• Betrouwbaarheid: Wij leveren kwaliteit in alles wat 

wij doen.

www.sealeco.com

Onze kwaliteit
Kwaliteit is ons sleutelwoord. Wij produceren en leveren 
alleen A-kwaliteit producten en systemen. Daarnaast 
zijn wij in bezit van het KIWA procescertificaat “verwer-
ken van kunststof folie”. Onze processen en geleverde 
prestaties worden zowel intern als extern gecontroleerd.

Uw totaal leverancier
Door ons uniek aanbod aan de markt is er altijd een juist 
product en/of systeem voor elke toepassing. Wij zijn uw 
totaal leverancier op het gebied van EPDM rubberfolies. 
Wij geven advies op maat, ondersteunen, leiden op en 
begeleiden onze klanten van A tot Z. 

Brandveilig werken Milieubewuste keus Duurzame daksystemen


