
VOORJAAR 2022
Na een winter met weer een periode van Covid-19 maatregelen is inmiddels alles weer opengegaan en komen veel werknemers 
weer naar kantoor. Hopelijk kunnen we dit inmiddels achter ons laten en kunnen wij elkaar weer op de normale manier ontmoe-
ten. Veel bedrijven stellen uiteindelijk het persoonlijke contact zeer op prijs. Helaas zijn er nog wel de naweeën van de afgelopen 
2 jaar, zoals oplopende prijzen en levertijden. Daarbij komt nu ook nog eens de situatie in Oost-Europa wat alles nog verder op 
scherp zet. We hopen dat dit snel tot bedaren komt en in de tussentijd kunnen we alleen maar de oorlogsvluchtelingen onder-
steunen. We zien veel compassie bij zowel de burgers als bij bedrijven en overheden om de Oekraine te steunen.    
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WENCON REPAIR KITS
De Reparatiekist voor metaalproblemen aan boord en in de industrie
Veel bedrijven en rederijen hebben in de loop van de jaren het nut van het hebben van een Wencon Kit ondervonden. De verschil-
lende standaard Wencon Repair Kits, maar ook de Custom Made Wencon Repair Kits zijn een graag geziene onderdeel aan boord 
en in de industrie voor dagelijke onderhoud en reparatie. Het besef is er ook al jaren dat deze hoogwaardige Epoxy Producten 
niet alleen voor noodreparaties worden gebruikt, maar zeker ook voor metaalbescherming en permanente reparatie, welke met 
Wencon ook nog eens vaak onder goedkeur van de Classifi catie Bureaus worden uitgevoerd. 
Deze eerste maanden van 2022 zien we een fl inke toename van bestellingen van de complete Wencon Repair Kits. Eveneens 
wordt er dagelijks een beroep op ons gedaan voor reparatie advies.
Voor de steeds vaker voorkomen GRE leidingsystemen heeft Wencon reparatieproducten en methoden voor snelle en hoogwaar-
dige reparaties. Voor deze reparatiemethoden is bij Wencon en RMN inmiddels een ruime ervaring opgedaan en wij kunnen u 
dan ook van het juiste advies voorzien. 
Wilt u ook wat meer weten over Wencon Reparatiesystemen neem dan contact op met onze productspecialisten.            

20 JAAR RMN WENCON DISTRIBUTEUR
2022 is voor RMN een Wencon mijlpaal
RMN is dit jaar 20 jaar Wencon Distributeur voor de Benelux. Met een gedreven team binnen onze organisatie en Wencon hebben 
we in deze periode veel mogen bereiken. We hebben in de Benelux een groot marktaandeel weten op te bouwen en met het 
directe contact met de gebruikers van de Wencon Producten hebben wij veel problemen op kunnen lossen en zo stilstand van 
schepen en machines weten te voorkomen of tot een minimum weten te beperken. 

Wencon Producten:

Transport zonder DG 
documenten.

Alle producten metaalvrij.

Lange houdbaarheid minimaal 
3 jaar gegarandeerd.

Alle producten voorzien van 
classifi catie goedkeur.

Hulp en ondersteuning bij 
reparaties.

Wereldwijde levering.
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Stroomverbruik en milieu is een veelbesproken onderwerp, zeker nu de prijzen van olie en gas en de daaraan gekoppelde stroom-
prijzen enorm stijgen. RMN heeft inmiddels een aantal jaren ervaring in hoogwaardige LED verlichting met NTE SOLAR systemen, 
waarbij er keuze is in lichtopbrengsten tot wel 12.000 lumen. 
Met onze vast partner NTE Sistemas uit Spanje hebben wij zeer betaalbare SOLAR LED systemen voor plaatsen waar geen 
stroompunt aanwezig is of om in de plaats van aansluiting op het vaste stroomnet de verlichting met eigen opgewekte stroom 
te laten branden. De systemen hebben hun waarde en betrouwbaarheid de inmiddels ruim bewezen in Zuid-Europa en het Mid-
den-Oosten en RMN heeft in Nederland zeer goede ervaring opgebouw, waarbij de SOLAR systemen ook in de winterperiode met 
korte dagen daglicht dagen naar behoren functioneren. 

Ook voor u kunnen wij het juiste advies geven en lichtberekeningen maken om met de NTE SOLAR LED Systemen energie te 
besparen. 
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.  

HOGE STROOMREKENINGEN - BESPAAR NU MET NTE SOLAR LED VERLICHTING

ENERGIE BESPAREN MET SOLAR VERLICHTING

De NTE CYCLO LED is een zeer opvallende design straat-
verlichting. Deze foto is genomen in Benidorm waar de vol-
ledige Mediterranean Avenue die door de badplaats loopt 
met deze hoogwaardige verlichting is verlicht.
Dezelfde verlichting is ook geplaatst in Barcelona. 
De CYCLO heeft een diameter van 4 meter, heeft een zeer 
hoge bescherming van IP67 en IK10, is dimbaar en kan via 
DALI protocol worden aangestuurd. 
Levensduur >100.000 uur en LED L90B10.
Fabrieksgarantie is 5 jaar. 
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TEGENGAAN VAN LICHTVERVUILING

Wereldwijd vindt er zoveel lichtvervuiling plaats dat een derde van de wereldbevolking ‘s nachts geen heldere en donkere sterren-
hemel meer kan zien. Onder andere zijn miljoenen straatlantaarns in onze steden en dorpen daar de oorzaak van, maar slechts 
een deel van het licht van deze lantaarns verlicht de wegen en voetpaden. De rest van het licht gaat verloren en wordt boven de 
horizon uitgezonden en verlicht zo de nachtelijke hemel en draagt bij aan wat bekend staat als lichtvervuiling.
Een van de cruciale factoren om dit te voorkomen is ervoor te zorgen dat het licht eff ectief wordt gericht om zijn doel te dienen  
in plaats van het verspreiden over de lucht, wat bekend staat als 0% ULOR (Upward Light Output Ratio) ofwel opwaarte lichtop-
brengstverhouding. 
NTE Sistemas heeft een jarenlange ervaring in het op de juiste manier verlichten van wegen en objecten en het tegengaan van 
lichtvervuiling. 
DE NTE LED straatverlichtingsarmaturen zijn een goed voorbeeld daarin. Het onderstaande voorbeeld laat duidelijk zien hoe het 
ontwerp van deze armaturen het licht goed bundelen en ongewenste lichtvervuilding tegengaan. Bijkomend voordeel is ook dat 
de techniek die NTE heeft ontwikkeld zeer effi  cient met energie omgaat, waardoor er een hoge lichtopbrengst bij een laag ener-
gieverbruik wordt gerealiseerd. 
Deze straatverlichtingsarmaturen zijn in diversen lichtopbrengsten leverbaar, waarbij de uitvoeringen to 12.000 lumen ook kun-
nen worden ingezet in combinatie met het NTE SOLAR Systeem om totaal onafhankelijk van het stroomnet te zijn. 

NIEUW van NTE 
de GEF en de GEF-Y

De GEF heeft een aluminium arm met 
een elegant design en twee verschil-
lende posities. 

De GEF-Y is een zeer veelzijdig arma-
tuur om toe te passen voor parken, 
pleinen, voetgangersgebieden etc. 
door de fraaie centrale Y-vorm van de 
mastaansluiting. 

Ook zijn deze armaturen uitgevoerd 
met de allernieuwste techniek op het 
gebied van energie effi  ciëntie. 

De GEF armaturen zijn IP66 en IK09 
en worden in de kleur grijs RAL 9007 
geleverd. De fabrieksgarantie is 5 
jaar en een geschatte levensduur 
van >100.000 uur. De armaturen zijn 
dimbaar.

Buiten de mast systemen zijn er ook accessoires 
voor plafondmontage of montage aan een gespan-
nen staaldraad. 
Een ademventiel compenseert de luchtdruk in het 
armatuur en zorgt ervoor dat er geen condens kan 
ontstaan in het armatuur. 
De GEF aramturen zijn leverbaar in een lichtop-
brengst van 4.000 t/m 16.000 lumen.
Voor masthoogtes van 6 t/m 12 meter waarbij 10 
meter de maximale hoogte is voor het NTE SOLAR 
systeem.



Al jaren is Minderhoud Techniek Welding & Repair een gewaardeerde Service Partner van RMN. Regelmatig wordt het be-
drijf ingezet voor Wencon Reparaties aan boord van schepen of het voor het voorzien van een beschermende Wencon Coating in 
nieuwe- of gerepareerde componenten. Minderhoud Techniek produceert ook voor RMN custom made zeewaterfi lters en andere 
onderdelen die in de maritieme sector en industrie gebruikt worden en voorziet deze eveneens van de hoogwaardige Wencon 
Coatings. Deze service kan door de klant via RMN worden geregeld of kan rechtstreeks met Minderhoud Techniek plaats vinden. 
Minderhoud Techniek bevindt zich aan de binnenhaven in Vlissingen met een eigen kade direct naast de werkplaats. Ideaal voor 
schepen om reparaties uit te laten voeren, waarbij alle faciliteiten van het bedrijf direct naast het schip aanwezig zijn.
Minderhoud Techniek Visserijkade 37, 4382ZA Vlissingen Telefoon +31 118 479 637 E-mail info@minderhoud-techniek.nl
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RMN PARTNER SERVICE

MINDERHOUD TECHNIEK - MINDERHOUD MARITIME & PORT SERVICES
TWEE BEDRIJVEN MET EEN ZEER FLEXIBELE INZET

MMPS Minderhoud Maritime & Port Services is een dochteronderneming van Minderhoud Techniek. Dit jonge dynamische 
bedrijf is gespecialiseerd in het vervoeren van personen, stores en spareparts naar de ankerplaatsen op de Noordzee vanuit 
Vlissingen. Hiervoor wordt het schip de Zeemeeuw ingezet. Deze crewtender is een gecertifi ceerd schip wat 15 personen capa-
citeit heeft en een lengte van 23,37 mtr. met een open dek om een royale hoeveelheid stores mee te kunnen nemen. Door de 
combinatie van beide bedrijven wordt de Zeemeeuw ook met grote regelmaat ingezet om personeel van Minderhoud Techniek 
af te zetten aan boord van schepen op de ankerplaatsen, zodat deze reparaties aan boord kunnen uitvoeren. 
Klanten van RMN kunnen nu ook gebruik maken van de faciliteiten van de Zeemeeuw wat via RMN kan worden geregeld of 
rechtstreeks met MMPS.  MMPS B.V. Visserijkade 37, 4382ZA Vlissingen Telefoon +31 6 52 826 759  E-mail lennyg@mmps.nl
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RMN PARTNERSERVICE

Tender Marine Service is al lange tijd een vaste partner van RMN. Het bedrijf heeft zijn sporen verdient in snelle actie op het 
water. Van het slepen van een gestrand vaartuig tot het dichten van lekkages en het bergen van gezonken jachten. Ook worden 
de duikers van het bedrijf veel ingezet voor onderwater reparaties of het bergen van tewater geraakte voertuigen. Search And 
Rescue (SAR) is eveneens één van de taken van het bedrijf. 
Tender Marine Service is al jaren bekend met het vooral onderwater werken met de Wencon UW Producten en heeft hiermee 
veel reparaties succesvol uit kunnen voeren. Voor olie bestrijding op de binnenwateren  worden ze met regelmaat door de ver-
zekeringsmaatschappijen ingehuurd en zijn dan ook een frequente afnemer van de Swiss Solutions producten van RMN. Met een 
partner als Tender Marine Service hoef je dan ook niet vreemd op te kijken als ook in de weekenden de telefoon gaat en er direct 
materiaal benodigd is. 
Voor het lichten van gezonken jachten of woonboten is RMN de vaste partner in het leveren van Doowin Air Liftbags. Met grote 
regelmaat zijn ze dan ook aan het werk met deze opvallende gele opblaasbare zakken in verschillende soorten en maten.  

Tender Marine Service Neeltje Jans
Oproep, een zinkende steiger in de jachthaven van Neeltje Jans. De duikers 
van Tender Marine Service komen direct in actie. Plaatsen de Doowing Air 
Lift Bags om de steiger weer drijvende te maken en vervolgens gaat één 
van de duikers van het bedrijf het lek in de stalen drijver repareren met de 
Wencon UW Producten. Na uitharding van de Wencon Producten kunnen de 
Air Liftbags worden verwijderd en is de steiger weer veilig te betreden. Weer 
een succesvolle klus geklaard door het team van Tender Marine Service met 
medewerking van RMN. 

TENDER MARINE SERVICE EEN VASTE RMN PARTNER

Het fast respons team 
van TM Service is altijd 
gereed om direct naar 
de calamiteiten te ver-
trekken. Vaak wordt het 
magazijn van RMN nog 
aangedaan om extra 
materiaal mee te ne-
men.

Met een steeds grotere 
groep van partners kun-
nen de relaties van RMN 
een breed scala aan 
klanten bedienen.  
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DOUBLEPOWER!! SEA LED
De doublepower!! SEA LED is een zeer veel toegepast verlichtingsarmatuur in de zeegaande scheepvaart, vanwege de hoge 
kwaliteit. Ook wordt dit armatuur ingezet in industriële gebouwen vanwege de hoge lichtopbrengst, het lage energieverbruik en 
de hoge beschermingsklasse. Het armatuur kan worden uitgevoerd als noodverlichting met een batterijpack voor 1 of 3 uur. Eén 
van onze gewaardeerde klanten waar we al jaren de verlichting voor leveren heeft nu de TL noodverlichtingsarmaturen in de 
fabriekshal vervangen voor deze doublepower!! SEA LED NOOD. 
De fabriekshallen:
Eveneens is er gekozen om de verlichting van de fabriekshal met 400W gasontladingslampen te vervangen voor de doublepo-
wer!! SKY. Dit is een zeer hoogwaardig LED armatuur dat in zware industriële toepassingen ingezet kan worden, waarbij de 
uitvoering TaMAX ingezet wordt in ruimtes met zeer hoge omgevingstemperaturen, zoals staalgieterijen en fabrieken waar veel 
stof vrijkomt. Het armatuur is volledig stofdicht wat in deze omgeving zeer gewenst is. RMN heeft met doublepower!! een licht-
berekening gemaakt om zo aan de gewenste hoeveelheid licht op de werkvloer te komen. Hier moest vooral rekening gehouden 
worden met de zwarte wanden en vloeren om tot het gewenste resultaat te komen.  Een proefopstelling is eerst gemaakt voor 
de klant, zodat deze kon ervaren dat de lichtberekening correct was.  
De kantoren:
In 2016 heeft deze klant al een fl inke stap gemaakt naar een duurzame toekomst en hebben we alle TL verlichting in het kan-
toorgebouw mogen vervangen voor LED verlichting. 
Het buitenterrein:
Ook het buitenterrein ontkomt niet aan de toekomst en daar heeft de klant gekozen voor de LED Floodlights van NTE Sis-
temas. De keuze is gemaakt vanwege de hoge lichtopbrengst (lumen/watt verhouding) en de daarbij komende besparing op 
energieverbruik. Waar eerst gasontladingslampen en halogeenschijnwerpers het buitenterrein verlichten wordt dit nu gedaan met 
zeer effi  ciënte LED verlichting en is het stroomverbruik spectaculair omlaag gegaan. Een ander bijkomend voordeel is dat het 
verwisselen van lichtbronnen tot het verleden behoort wat voor de technische dienst een uitkomst is, omdat veel van dit soort 
verlichting op grote hoogte geplaatst is. 
LKAB Minerals een voorbeeld in duurzaam denken en doen:
LKAB Minerals is een voorbeeld voor veel bedrijven in het werken aan een duurzame toekomst en ze investeren in een fl ink lager 
energieverbruik en daarbij een veel lagere CO² uitstoot. Niet alleen de eigen CO² uitstoot is voor deze onderneming van belang, 
maar ook de uitstoot die vrijkomt bij het werken met hun eindproducten. Zo reduceert men in de bouwsector de CO² uitstoot 
met maar liefst 28% door gebruik te maken van het product MagnaDense van LKAB Minerals in vergelijking met het gebruik van 
standaardbeton. Ook werkt dit Zweedse mijnbouwbedrijf samen met een andere Zweedse mijnbouwonderneming om afval dat 
vrijkomt bij de mijnbouw te recyclen en daarmee circulaire producten te creëren. 
Samen op weg naar een betere toekomst voor mens en milieu. 

Think Green

Act Green



Mercy Ships is een non-profi t organisatie die gebruik makende van een 
2-tal hospitaalschepen gezond  heidszorg dichtbij brengen in Africa. In ons 
deel van de wereld is het normaal dat gezondheidszorg goed geregeld is, 
maar in Africa is dit een geheel ander verhaal. Medische hulp is vaak niet 
aanwezig of men moet er ver voor reizen. Mercy Ships brengt gezondheids-
zorg naar Africa met volledig als hospitaal uitgerusten schepen inclusief 
tandheelkundige hulp. Enorme rijen wachtende mensen staan er op de 
kade zodra het schip aangemeerd is om een beroep te doen op de genees-
kundige zorg aan boord. De schepen draaien volledig op vrijwilligers welke 
korte of lange tijd aan boord zijn om een bijdrage te kunnen leveren. Dit 
betreft niet alleen het personeel die het hospitaal bemand, maar ook het 
personeel voor de keukens, schoonmaak, technische dienst, bemanning 
van het schip etc. Al met al een fl inke organisatie wat ook een kostbare 
operatie is. Het nieuwst schip de Global Mercy is zowel in België (Antwer-
pen) als in Nederland (Rotterdam) te zien geweest waar ze werd voorbereid 
op de reis naar Africa. Er was grote belangstelling voor dit speciale schip 
wat de grootste in haar soort is in de wereld. 
De organisatie Mercy Ships draait volledig op sponsoring en giften. Wij als 
RMN hebben door middel van het schenken van materialen en het geven 
van extra kortingen zo veel mogelijk geprobeerd onze bijdrage te leveren. 
De organisatie heeft zo een een zeer groot aantal bedrijven van groot tot 
klein die hun bijdrage leveren. 
Het staat dus iedereen vrij om een bijdrage te leveren. 
Wij wensen de Global Mercy een behouden vaart en een goede toekomst. 

RMN NIEUWSBRIEF
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BAHCO TOOLS
Bahco Tools is een bekend merk handgereedschappen in zowel industrie als 
scheepvaart en off shore. Bahco heeft ook een uitgebreide range aan pneu-
matische gereedschappen. Een mooi voorbeeld daarvan is de Bahco naald-
bikhamer leverbaar als een recht model BP127 en een pistoolmodel
BP127P. Beide 19 naalds 3.0mm en voorzien van een snelwissel systeem 
voor de naalden.
Beide naaldbikhamers zijn zeer aantrekkelijk geprijsd. 

RMN kan de volledige range aan Bahco Pneumatische Gereedschappen
aanbieden, waaronder een groot aanbod aan Slagmoersleutels met dop 
aansluitingen van vierkant 3/8” t/m 1” zodat voor ieder soort werk de juiste 
sleutel beschikbaar is. 

Benieuwd naar de mogelijkheden en prijzen, neem dan contact op met onze 
productspecialisten. Zij kunnen u het juiste gereedschap advies geven. 

MERCY SHIPS
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TEPEX ATEX OPLOSSINGEN
TEP Ex is gevestigd in Kroatië en heeft meer dan 60 jaar ervaring in ontwik-
kelen en produceren van producten voor omgevingen met een potentieel 
explosieve atmosfeer van gassen, dampen en stof.

TEPeX GEBRUIKERS

De klanten die TEPEx producten gebruiken zijn raffi  naderijen, off shore instal-
laties, petrochemische industrie, chemische industrie, farmaceutische indus-
trie, voedselverwerking, scheepsbouw en mijnbouw.

Al de producten en systemen die TEPEx ontwikkelt en produceert worden 
uitgevoerd met componenten in overeenstemming met de nationale regelge-
ving voor kwaliteitszekerheid en zijn gecertifi ceerd door een geautoriseerde 
certifi ceringsinstantie volgende de ATEX Richtlijnen 2014/34/EU

Het productieproces wordt uitgevoerd volgens de hoge normen van ISO 9001 
(Quality Assurance System) en ISO 14001 (Environmental Management Sys-
tem), waardoor de producten van hoge kwaliteit worden gegarandeerd met 
constante zorg voor het milieu.

TEPeX PRODUCTASSORTIMENT

EX Verlichtingsarmaturen
EX Installatie producten
EX Schakelkasten
EX Aardingssystemen
EX Verdeelkasten
EX Draagbare verlichting
EX Signaleringsapparatuur
EX Accessoires
EX Mijnbouw apparatuur
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RMN is inmiddels twee jaar de distributeur voor TEPEx en heeft al voor veel 
klanten oplossingen kunnen leveren van deze fabrikant. Voor alle ATEX 
vraagstukken kunt u bij onze productspecialisten terecht. Zij zijn op de 
hoogte van alle regelgevingen en kunnen u het juiste advies geven. 


