
Flexi Armour Dock bij Geostick in Uithoorn

“Met Flexi Armour Dock worden de gaten en kieren bij onze 
dock levelers gedicht.”

Geostick levert producten en diensten voor het verpakken en etiketteren 
van producten aan industriële handels- en productiebedrijven. Zij creëert 
met oplossingen op het gebied van verpakkingen een meerwaarde voor 
de herkenning van producten. In 100 jaar is zij uitgegroeid tot een bedrijf 
met 4 vestigingen en 280 medewerkers. 



Wensen van de klant
“ISO certificering is heel belangrijk voor Geostick. Het beheersen van 
ongedierte is daar een onderdeel van”, vertelt de heer Van der Knaap, 
Technisch Manager Conventionele Drukkerij van Geostick. “Deze 
certificering hebben we nodig als leverancier van de levensmiddelen- 
industrie.” De labels en verpakkingen levert Geostick aan diverse 
bedrijven van de voedingsmiddelenindustrie, de agrarische sector tot 
de gezondheidszorg.

De oplossing van Rentokil
“Voor de FSSC 22000 certificering is de ongediertebestrijding 
verplicht. Nu verzorgt Rentokil al zo lang als ik hier werk de ongedierte-
bestrijding en -preventie, maar voor de FSSC 22000 is de ongedierte-
bestrijding aangescherpt”, geeft de heer Van der Knaap aan. Op advies 
van onze vaste servicemedewerker van Rentokil hebben we onze dock 
levelers voorzien van Flexi Armour Dock, om ervoor te zorgen dat de 
kans op ongedierte nog kleiner wordt. Hiervoor maakten we gebruik 
van weringborstels, maar daarvan merkte je toch dat de haren wijduit 
gingen staan of dat ze zelfs helemaal verdwenen.”

Voordelen voor de klant
“Rentokil ontzorgt.” De heer Van der Knaap legt het uit. “Wij hebben de 
capaciteit niet om alle inspectierondes te lopen. Rentokil ondersteunt 
ons daarbij. Ook de know-how over ongediertebestrijding missen we. 
Wij zijn goed in het uitvoeren van drukwerk en het maken van etiketten 
en de rest besteden we uit. Rentokil maakt gebruik van myRentokil. Via 
dit online rapportagesysteem kan ik hele mooie rapporten uitdraaien. 
Deze geven een goed inzicht in de status van het ongedierte binnen 
ons bedrijf. Ook helpen de rapporten mij bij het doorkomen van audits. 
Het voordeel van Flexi Armour Dock is dat de gaten en kieren worden 
gedicht bij onze dock levelers, waardoor het bijna onmogelijk wordt 
voor ongedierte om binnen te komen.”

“Rentokil ontzorgt. Ze 
hebben de know-how 
en met myRentokil 
heb ik goed inzicht 
in de status van het 
ongedierte binnen ons 
bedrijf”

Heeft u een probleem 
met ongedierte of wilt u 
voorkomen dat u 
problemen met 
ongedierte krijgt? 
Op onze website is veel 
nuttige informatie te 
vinden.

rentokil.com/nl
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Afgesloten dock levelers bij Geostick, dankzij Flexi Armour Dock van Rentokil

Flexi Armour Dock op een dock leveler


