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The Netherlands
Rotom Nederland B.V.
Ekkersrijt 1428, 5692 AK Son
P.O. Box 97, 5690 AB Son
T. +31 (0)499 491010
F. +31 (0)499 496260
E. info@rotom.nl

Belgium
Rotom N.V.
Industrieterrein ‘‘Zwaarveld’’ 17
B-9220 Hamme
T. +32 (0)52 47 88 87
F. +32 (0)52 47 41 91
E. info@rotom.be

Spain
Rotom España, S.L.U.
Pol. Ind. Valdemuel, nave 7
50290 Epila (Zaragoza)
T. +34 (0)976 817 753
F. +34 (0)976 817 380
E. info@rotom.es

Germany
Rotom Deutschland GmbH
Ottostrasse 2
50189 Elsdorf
T. +49 (0)2274 7066 0
F. +49 (0)2274 7066 10
E. deutschland@rotom-europe.com

France
Rotom France S.A.S.
Parc d’Entreprises de la Motte du Bois
Rue Pierre Jacquart
62440 Harnes
T. +33 (0)3 21 28 75 98
F. +33 (0)3 21 28 77 59
E. contact@rotom.fr

Portugal
Rotompt, Lda
EN1, Cova das faias, s/n
2420-409 Leiria
T. +351 (0)244 829 345
F. +351 (0)244 829 347
E. info@rotom.pt

Poland
Rotom Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 19, Komorniki
55-300 Środa Śląska
T. +48 (0)71 381 16 99
F. +48 (0)71 318 26 66
E. info@rotom.pl

www.rotom.eu

Rotom France - Sud.
ZA Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
26730 Eymeux (Valence)
T. +33 (0)4 75 47 39 28
F. +33 (0)4 75 47 39 46
E. contact@rotom.fr

Austria
Rotom Austria GmbH
Terminalstrasse 91
4600 Wels
T. +43 (0)7242 224022 0
F. +43 (0)7242 224022 40
E. info@rotom.at
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Logistic equipment for the supply chain
Rotom Europe optimaliseert
uw logistiek dankzij een zorgKunststof bakken en boxen
Rotom levert kunststof bakken en
palletboxen voor transport en opslag.

vuldig geselecteerd aanbod
van logistieke middelen voor

Houten pallets en opzetranden
•	Productie van houten pallets en opzetranden
• 	Heat treatment ISPM 15 hittebehandelingen
• 	In- en verkoop van gebruikte houten pallets
• 	Overkappingen voor droge opslag en KANBAN
voorraadbeheer

transport en opslag. Via tien

TÜV

Rotom Europe
Garanties en certificeringen
3	Gegarandeerde leveringen door
Rotom netwerk
3 	ISO gecerticifeerd volgens
9001:2008
3 EPAL licenties voor Europallets
3 	ISPM 15 Heat Treatment via eigen
droogkamers
3 COC (chain of custody) PEFC/FSC
3 Mobile Racks TÜV gecertificeerd

www.rotom.eu
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Verhuur van logistieke middelen
Rotom Europe beschikt over een enorme
verhuurpool van Mobile Racks (stapelrekken), rolcontainers, pallets en boxen voor
tijdelijke opslag en seizoensbehoefte,
inclusief bezorgen en ophalen.
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Ladingdrager beheer (pallet pooling)
2Return ontzorgt het beheer van ladingdragers met web-based software en
maakt gebruik van het Rotom netwerk in
Europa. 2Return levert kostenbesparende
en duurzame oplossingen voor poolbeheer
en pallet banking. Meer informatie op
www.2return.com.
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ISO 9001:2008

Intern transport
Een breed assortiment van
handpalletwagens, plateau- en
magazijnwagens en rollenbanen
voor het intern verplaatsen van
uw goederen.
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Kernwaarden als kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en duurzaamheid
(sustainability) staan bij Rotom hoog in
het vaandel. Niet voor niets is de Rotom
Groep al meer dan 30 jaar een betrouw
bare partner voor uw supply chain.

Rolcontainers
Nieuw of gebruikt, nestbaar of
stapelbaar, van metaal, kunststof of
hout. Voor elke toepassing de juiste
rolcontainer.
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Met geavanceerde productielijnen
worden pallets in grote aantallen
geproduceerd volgens de afgesproken
specificatie en kwaliteit, eventueel
voorzien van een ISPM 15 hittebehandeling. Gebruikte pallets worden na
ontvangst gesorteerd. Beschadigde
pallets worden via robots of reparatielijnen op ergonomische wijze hersteld
en onbruikbare pallets op milieuvriendelijke wijze gerecycled. Per jaar levert
Rotom Europe meer dan 9 miljoen
pallets aan de meest uiteenlopende
internationale klanten.

Mobile Racks
TÜV gekeurde stapelrekken voor
maximale flexibiliteit en efficiency
in uw magazijn.
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tijdstip én op de juiste locatie.
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landen levert Rotom elk gewenst
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Metaalboxen
Draadcontainers, gitterboxen en stapelbakken. IJzersterke producten voor een
veilige opslag.
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Kunststof pallets en opzetranden
Kunststof pallets en bijpassende
opzetranden voor export of hygiëne
doeleinden.

Karton pallets
Pallets gemaakt van hoogwaardig karton.
Hygiënisch, droog en licht van gewicht.

Hout

Productie

Reparatie van gebruikte houten pallets
Het sorteren, repareren en recyclen
van gebruikte houten pallets op
mileuvriendelijke en effectieve wijze.
ISPM 15 Heat
Treatment & drogen

Onderhoud logistieke middelen op locatie
Rotom verzorgt onderhoud van
rolcontainers, metaalboxen en pallets op
locatie, zodat zij te allen tijde beschikbaar
zijn voor de inzet in uw supply chain.
Zo bespaart u tijd en transportkosten.

Droge opslag en
voorraadbeheer

Eigen transport
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