Prestigieuze ‘3M-certificaat’ voor MH Roadstyling
Op voordracht van 3M Nederland ontving MH Roadstyling uit Sittard op 11 maart 2005 het
gekwalificeerde signmakers 3M-certificaat. De officiële uitreiking vond plaats op het Europese
hoofdkantoor van 3M in Neuss (D). MH Roadstyling is het enige bedrijf in Limburg dat dit certificaat in
de wacht heeft gesleept. In heel Nederland komen slechts twintig bedrijven voor dit certificaat in
aanmerking.
3M is een bekend begrip in de wereld van de reclamebeletteraars. Simpelweg omdat 3M-folie de
allerbeste in zijn soort is. Kwalitatief niet te vergelijken met welke andere folie dan ook. Bedrijven die
deze folie op grote schaal toepassen volgens de eisen die 3M aan het gebruik hiervan stelt, mogen zich
tot de top van de branche van beletteraars rekenen.
Kwalitatief de beste
“Sinds de oprichting van ons bedrijf -bijna 17 jaar geleden- werken wij met folie van 3M”, licht MH
Roadstyling-directeur Ton Mostard toe. “Door een gestage groei van ons bedrijf en klantenbestand, maar
ook omdat deze folie kwalitatief veruit de beste bleek, zijn we de folie op steeds grotere schaal gaan
gebruiken. De grote hoeveelheden folie die wij jaarlijks afnemen, in combinatie met het juiste procédé
dat wij hanteren, was voor de directie van 3M in december 2004 aanleiding om ons te nomineren voor
het certificaat.”
Eisen aan gebruik van folie
“Niet alleen de hoeveelheden folie spelen een rol”, voegt mededirecteur Jos Mostard toe, “ook de
opslag en het gebruik van de folie moeten aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld zorgen
voor een juiste en constante temperatuur in de opslaghal en werkplaats. Ook mag je niet zomaar elke
ontvetter gebruiken. En zo zijn er nog een aantal eisen. Maar de belangrijkste is het vakmanschap van de
medewerkers.”
Proeve van bekwaamheid
Het 3M-certificaat is een jaar geldig. Dan moet er opnieuw een ‘proeve van bekwaamheid’ worden
afgelegd. “Geen enkel probleem”, voorspellen de heren Mostard. “Kwaliteit moet je iedere dag leveren.
De markt vraagt hierom. Wij willen op onze beurt uitsluitend met de beste materialen werken. Kortom,
gewoon een kwestie van voortborduren op deze weg en elke dag ons uiterste best blijven doen.”
--------------Einde persbericht
--------------Noot voor de redactie: MH Roadstyling bestaat 17 jaar en biedt werk aan 21 medewerkers. In de regio is
het een van de grotere reclameproductiebedrijven, waar de klant terecht kan voor vrijwel alles wat met
reclame te maken heeft. Van grafisch ontwerp tot productie. Lichtreclame, voertuigreclame, busreclame,
bewegwijzering binnen en buiten, maar ook bedrukte pennen, T-shirts, werkkleding, caps, vlaggen etc.

