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Bij de voorpagina: Surfacelab, een cluster van vier stands tijdens de tweejaarlijkse vakbeurs Surface 

te ’s-Hertogenbosch, oktober 2012. Radiografische straalrobot met magnetische rupsbanden zoals 

gedemonstreerd op het Sybrandy Event, juni 2013. Hoogwaardige bescherming door het coaten van 

een bedrijfsvrachtwagen, zie het artikel “Beschermen & verfraaien”. Innovaties in metalliseren zoals 

gedemonstreerd op een bijeenkomst van de Vereniging Thermisch Spuiten, december 2012.
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