
• Betrouwbaarheid • Discreet
• Precisie • Service/ snelle reactietijd
• Solide en degelijk • Goede uitstraling/ onderhoudsarm
• Kwaliteit • Eenvoud
• SMED (Single-Minute Exchange of Die) • Betrokkenheid
• Zelfredzaamheid • Teamwork
• Klantwens overtreffend gericht • Overzicht op het proces

• Meedenken over en in de toekomst

“Het moeilijkste is, om het eenvoudig     
  te houden”

20 jaar Romédes

Nieuwsbrief

Buffering Feeding Positioning Assembling Packaging

Een greep uit 20 jaar projecten!

Op 1 juni 1998 begonnen als engineeringsbureau 
Romédes Engineering B.V. te Harreveld.
Door het inspringen op de marktvraag is 
Romédes uitgegroeid tot een speciaal-machine 
bouwer Romédes Specials B.V., heden 
gevestigd aan de Zilverlinde te Lichtenvoorde.
Vanuit deze door ons specifi ek ingerichte locatie 

zijn wij uitermate goed ingericht op de grote 
diversiteit aan vraag en eisen die onze klanten 
van ons vragen. Door de steeds toenemende 
vraag van verschillende projecten en geavan-
ceerdere machines willen wij deze locatie vanaf 
dit jaar nog meer inrichten op de vraag in de 
toekomst.   

Automation solutions | Turn-key projects

 “Geen verkoop van uren, maar 
    verkoop van een betrouwbaar en 
    kwalitatief eindresultaat”

http://www.romedes.nl/nl/romedes-engineering/
http://www.romedes.nl/nl/romedes-specials/


OVERIG NIEUWS
Steeds vaker leveren we speciaal-machines  binnen 
het verpakkingsproces.
Daarom stonden we op de EMPACK 2018.
Na afl oop kunnen we concluderen dat het een groot 
succes was! 

Uitbreidingsplannen
 Romédes

HET GAAT GEBEUREN!
Vrijdag 4 mei, is het grondwerk begonnen voor 
de bouw van onze nieuwe bedrijfshal, waarbij 
onze effectieve werk- en opslag oppervlakte 

met circa 1100 m² wordt uitgebreid.

De planning is om voor de bouwvak het dak er 
op te hebben, waarna in het 4e kwartaal van 
2018 de hal in gebruik genomen kan worden. 

Met deze uitbreiding creëren we een nog 
betere omgeving, waar we met meer zorg, kwa-
liteit en effi ciëntie, machines kunnen ontwikke-
len en bouwen die aan al uw ideeën en wensen 

voldoen.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen 
van de afgelopen 20 jaar en we kijken uit naar het 
continueren van de prettige samenwerking.

Met hartelijke groet,

Robertino, Aleid, Angus Wessels en
medewerkers

Romédes Engineering & Specials B.V.
Zilverlinde 22
7131 MN Lichtenvoorde
www.romedes.nl

www.romedes.nl

Ook de aankomende periode zullen we weer 
vertegenwoordigd zijn op een beurs. Op 26 & 
27 september staan we op de Kunststoffen 
2018 in Veldhoven.
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https://www.easyfairs.com/nl/empack-utrecht-2018/empack-utrecht-2018/
https://kunststoffenbeurs.nl/



