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Efficiënte workflow dankzij een  
op maat uitgeruste werkplaats  
 
Ons doel is de optimalisatie van 
productieprocessen. Hiervoor ont-
wikkelen wij machines en werkplaats-
uitrusting van het hoogst mogelijke 
niveau. Vanzelfsprekend houden wij 
eveneens onze eigen productie-
processen scherp in het oog.  
We beoordelen deze regelmatig om  
ze tijdig aan te passen aan nieuwe 
voorschriften en omstandigheden. 
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Highlights en Productnieuws 
Inhoud: Op dezelfde manier gaan we met de 

workflows in uw bedrijf te werk.  
Na een analyse van uw werkprocessen 
volgen onze verbeteringsvoorstellen. 
Wij streven ernaar om oplossingen op 
maat te bieden en vullen uw werk-
plaats  –indien nodig –  aan met 
hoogwaardige producten.

Bent u bereid om samen met ons uw 
productieprocessen onder de loep te 
nemen?

Meer informatie over onze  
producten vindt u op:  
www.ottobock-josamerica.com. 
Indien u uw zoekterm invoert, komt u 
direct bij de gewenste producten.



Met onze vakkennis op het gebied van workflow manage-
ment, machinebouw, stof- en dampafzuigingstechnieken 
zijn wij de perfecte partner voor het ontwerp, de samen-
stelling en inrichting van uw werkplaats.

Orthopedietechniek: 
Ons productnieuws en highlights





Een goed georganiseerde werkplaats is een belangrijke voorwaarde 
voor comfortabel en efficiënt werken. Als alle materialen en voor-
raden netjes geordend zijn, bespaart u bovendien tijd.

1.1 Voorraad en opslag

758A61
Snijtafel met 6 voorraadladen

Dankzij haar royale afmetingen biedt de snijtafel 
met hoogwaardig multiplex  werkblad u veel 
ruimte voor het snijden van uw materialen. 
 
De multifunctionele werktafel beschikt daarnaast over een 
opslagruimte voor materialen. Op zes stabiele uittrekbare 
plateaus uit hout, voorzien van praktische handgrepen, 
bewaart u heel comfortabel uw stof- en polstermaterialen, 
zodat u ze altijd bij de hand heeft. Andere dan de hieronder 
genoemde afmetingen zijn op aanvraag beschikbaar.

Technische gegevens in het kort: 
• afmetingen B/D/H:  1.480 x 1.220  x 1.050 mm
• uitrusting: 40 mm multiplex-werkblad, 6 uittrekbare 

plateaus
• gewicht: 319 kg
• kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
• materiaal: staal, hout
 
Optioneel:
• HMPE-Plaat, schuimstof (Rol à 10 m)  

of snijfolie als beschermingsmateriaal
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617S203  
17S203 Pedilin SilverShield polster-
materiaal – de bewezen klassieker 
voor zachte kokers

Werkt als representant van de  
SKINGUARD® Technologie onzichtbaar  
en overtuigt over de gehele linie. 
 
De Pedilin SilverShield-polstermaterialen zijn 
vanwege hun flexibiliteit, krimpvastheid en 
constante volume niet slechts aan te bevelen als 
bekledingsmateriaal voor prothesekokers, maar zijn 
ook zeer geschikt voor de productie van zachte 
kokers. 
 
Een antibacteriële stof (Argentum) zorgt ervoor dat 
er voortdurend zilver-ionen vrijkomen, die het 
polstermateriaal langdurig beschermen tegen het 
ontstaan van geurtjes. De gebruiker is door de 
verbeterde hygiëne beter beschermd tegen 
bacteriën en heeft een beter huidgevoel.

 
Technische gegevens in het kort:
• 617S203=10 is geschikt voor de productie van 

redressiehelmen
• antibacterieel werkzaam
• PE-Schuim, met gesloten cellen
• hardheid ca. 35° Shore A (bewezen hardheid 

voor de productie van zachte kokers)
• dichtheid: ca. 140 kg/m³
• hoge veerkracht
• goed thermoplastisch vervormbaar
• goed te verlijmen en te slijpen
• afwasbaar
• temperatuuradvies: 130 °C  

(heteluchtoven, infrarood oven) 

Artikelnummer afmetingen, kleur en plaatdikte:
• 617S203=3, 1.050 x 1.050 mm, huidkleur, 3 mm
• 617S203=4, 1.050 x 1.050 mm, huidkleur, 4 mm
• 617S203=5, 1.050 x 1.050 mm, huidkleur, 5 mm
• 617S203=6, 1.050 x 1.050 mm, huidkleur, 6 mm
• 617S203=10, 1.050 x 1.050 mm, huidkleur, 10 mm





758R25
Mobiele voorraadtafel

Onze mobiele voorraadtafel is een 
multi-talent als het gaat om opslag en 
ondersteuning bij het werk. 
 
De voorraadtafel is gemaakt van kwalitatief 
hoogwaardige materialen, is stabiel en hoog 
belastbaar. Zelfs onder hoge belasting blijft de 
tafel mobiel en deze flexibiliteit vergemakkelijkt 
het schoonhouden van de werkplaats.  
De voorraadtafel is op verzoek ook in andere 
afmetingen en zonder wielen leverbaar. De 
hoogte van het werkblad leent zich behalve 
voor diverse werkzaamheden eveneens voor de 
opstelling van een Vacupress of een oven.  
 
Technische gegevens in het kort:   
• werkblad: 40 mm beuken multiplex 
• afmetingen: 2.100 x 850  x 1.250 mm  

(andere maten op aanvraag)
• omvang opslag: 2x5 niveaus voor de opslag 

van plaatmateriaal 
• uitrusting: 4 hoog belastbare wielen

758R27
Materiaal trolley T850 

Voor het opbergen en transporteren 
van plaatmaterialen is de Materiaal 
trolley T850 ideaal.  
 
Dankzij gebruik van hoogwaardige materialen 
en een solide constructie biedt de trolley ook 
bij hoge belasting nog zijn doorslaggevende 
rolcomfort en wendbaarheid. De combinatie 
van hoge opslagcapaciteit  en mobiliteit maken 
de T850 onmisbaar in iedere werkplaats. De 
zes vakken met dwarsstangen zijn geschikt 
voor opslag van plaatmateriaal in verschillende 
afmetingen. 
 
Technische gegevens in het kort: 
• afmetingen: 1.000 x 650 x 600 mm
• materiaal: staal/hout
• kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
• gewicht: 74 kg
• opslagcapaciteit: 600 kg



10 Ottobock Planning & Equipping

758A60
Voorraadtafel met lijmmodule 

Deze tafel is een veelzijdig en stabiel 
hulpmiddel voor werkplaatsen en zou 
ook in uw bedrijf niet mogen ontbreken.  
 
Behalve 4 verticale en horizontale comparti-
menten voor de opslag van de plaat- en strip- 
materialen en 12 buisvakken voor rollen- 
materiaal biedt de tafel naast een juiste 
werkhoogte een lijmmodule met een aansluiting 
voor externe lijmdampafzuiging. Op uw verzoek 
kunnen wij de tafel van een snijblad voorzien. 
 
Technische gegevens in het kort:
• werkblad: werkblad met ingebouwde 

lijmmodule
• afmetingen B/D/H: 1.500 x 1.000 x 1.000 mm

Optioneel:
• HMPE-Plaat, schuimstof (rol à 10 m) of snijfolie 

als beschermingsmateriaal afwijkende 
afmetingen of een werkblad uit hout, zijn op 
aanvraag leverbaar

621J2
Chroomgelooid-geitenleder 

Vanwege haar fijne structuur en zachte 
kwaliteit is dit synthetisch gelooide leder in 
de orthopedie schoentechniek erg geliefd 
als voeringleder. 
 
Ondanks een geringe dikte beschikt het over een 
hoge treksterkte en is hiermee bij uitstek geschikt 
voor het vervaardigen van inlegzolen en supple-
menten. 
 
Technische gegevens in het kort:
• afmetingen: 0,40 - 0,50 m2 per vel
• dikte: 0,5 mm 
• kleur: grijs-wit
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Planning & Equipping voorbeeld:
Mobiele werkplaatsen

Op plaatsen waar tijdelijk behoefte is 
ontstaan aan orthopedische hulp, 
worden steeds vaker mobiele werk-
plaatsen ingezet. Een dergelijke 
mobiele oplossing voor het onderhoud  
van orthopedische hulpmiddelen 
presenteren we u hieronder aan de 
hand van de “Parapan American 
Games 2015” in Toronto. 
 
Een optimaal functioneel service-
station op een beperkt aantal m2 
De Parapan Am Spelen vormen niet 
alleen een bijzondere uitdaging voor 
atleten; een team van orthopedische 
professionals komt er, met behulp van 
hun expertise en een tot enkele 

vierkante meters teruggebrachte 
mobiele werkplaats, eveneens tot 
topprestaties.
 
Om zich goed op de wedstrijden te 
kunnen concentreren, moeten zo’n 
1.600 atleten uit 28 landen erop 
kunnen vertrouwen, dat alle sportieve 
hulpmiddelen tijdens de extreme 
wedstrijdomstandigheden feilloos 
functioneren. Een team van 22 
Ottobock technici uit Brazilië, USA, 
Canada en Duitsland zorgt er tijdens de 
Spelen voor dat hun protheses en 
ortheses optimaal individueel zijn 
ingesteld en dat de sportlieden op hun 
weg naar een medaille niet door een 
materiaaldefect worden gehinderd. 

Vaak blijft het niet bij het aandraaien 
van een schroefje, maar moeten de 
technici omvangrijkere calamiteiten 
oplossen, zoals het lassen van rol-
stoelen of volledig vervaardigen van 
nieuwe prothesekokers. Om deze 
meesterwerken mogelijk te maken, 
transporteert Ottobock  in het mobiele 
servicestation grote hoeveelheden 
materiaal en uitrusting naar Toronto.  
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In de beperking toont zich de 
meester; multifunctionele indeling 
In twee haaks op elkaar geplaatste 
containers heeft de afdeling Planning 
& Equipping van Ottobock een 
volwaardige orthopedische werkplaats 
bij de Spelen gecreëerd. Daarbij wordt 
ook de ruimte vóór de containers als 
werkruimte ingezet. De verplaats- en 
verrijdbare machines en uitrusting, 
zoals een Pros.A.Assembly, een 
mobiele vacuümpomp en gips-
apparaat, maar ook de inklapbare 
werktafels (BxD 2.000 x 750 mm) uit 
eigen fabriek, kunnen met enkele 
handelingen naar buiten getranspor-
teerd worden. Tijdens het transport 
van de complete containers worden 
deze producten veilig opgeborgen en 
gefixeerd. Op deze manier wordt zowel 
de binnenruimte als de ruimte om de 
containers heen optimaal benut. In de 
container bevinden zich opvallende 
multifunctionele oplossingen; een 
scheidingsgordijn bij het opklapbare 
behandelbed kan eveneens worden 
ingezet als lasgordijn. 

De gecombineerde lamineer-dieptrek-
werkplaats 758Z100 is voorzien van 
een draaibare afzuigkap, waarmee ook 
de vrijkomende lasdampen van de 
ernaast geplaatste lastafel afgezogen 
kunnen worden

Ontwerpen op maat
De containerwerkplaats is uitgerust 
met de allernieuwste machines die 
gedeeltelijk speciaal voor de container 
werden aangepast. Evenals het 
origineel beschikt het tafelmodel van 
de trechterfrees Pro-Fit 4000 over een 
zwenkbare frees-as, een variabel 
toerental en eenzelfde motorcapaciteit. 
Het freesafval wordt door een mobile 
mini-afzuiger afgezogen (foto pagina 
4-5).  De Infrarood-oven met inge-
bouwde sensor ter controle van de 
doorhangdiepte heeft eveneens een 
plaats gekregen in de container. 

Op maat gemaakte, afsluitbare lade-
blokken en een speciaal rek bieden een 
zee van opbergruimte voor 
gereedschappen, voorraad en onder-
delen. Heel praktisch is het rek, waarin  
dezelfde kratjes passen, zoals deze 
binnen Ottobock gebruikt worden. 
Hierdoor kan er een vlotte logistiek van 
Ottobock naar de werkplaats plaats-
vinden. 
 
Gezondheid en veiligheid 
In de compacte werkplaats is uiteraard 
ruimschoots gedacht aan ergonomie en 
veiligheid; zo dragen twee in hoogte 
verstelbare bankschroeven op draai-
bare spanliften met bodemzuil en in 
hoogte verstelbare zitplaatsen bij tot de 
ergonomie van de werkplaats. Er kan er 
zowel staand als comfortabel zittend 
gewerkt worden aan de werkbank of 
aan twee stikmachines. Uiteraard 
ontbreekt ook een veiligheidskast met 
recirculatie-unit met actieve koolstof 
voor de opslag van gevaarlijke stoffen 
als giethars en lijmstoffen niet.
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Container- 
werkplaats
Compleet en comfortabel 
In principe is de container uitgerust 
met airco en verwarming. Alle stroom- 
en luchtaansluitingen zijn aan de 
buitenzijde netjes weggewerkt achter 
kleppen. Tot slot is de werkplaats 
afsluitbaar en alle losse apparaten en 
voorwerpen zoals de las-tafel en het 
behandelbed worden met behulp van 
speciale haken en spanbanden 
gefixeerd, waardoor de container 
compleet met inhoud te transporteren 
is. 

Door het gebruik van containers met 
standaard afmetingen is het geheel 
eenvoudig met containervrachtwagens 
te vervoeren. Op deze manier kan er 
snel ter plekke orthopedische zorg 
geboden worden zoals  in geval van 
acute hulpacties in crisisgebieden of 
regio’s waar zich een natuurramp heeft 
voorgedaan. De mobiele werkplaats 
biedt eveneens uitkomst bij verhui-
zingen van orthopedische (schoentech-
niek) bedrijven, die hun werkzaam-
heden zonder onderbreking willen 
blijven voortzetten.
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Of u nu al uw orthopedische werkzaamheden en bewerkingen 
in uw eigen werkplaats verricht of opdrachten uitbesteedt, 
Ottobock heeft passende oplossingen voor de inrichting van  
uw werkplaats.

Orthopedie schoentechniek: 
Ons productnieuws en highlights





Deze uiterst moderne lijmwerktafel is 
uitgerust met een lijmmodule met 
ingebouwde afzuiging.
 
Het feit dat er geen centrale of individuele afzuiging 
vereist is, maakt de aanschaf van deze werktafel 
zeker voor kleinere orthopedische bedrijven heel 
interessant. De explosieve en gezondheidsbedrei-
gende dampen die tijdens de lijmwerkzaamheden 
ontstaan, worden met behulp van een ingebouwde 
ATEX gecertificeerde ventilator afgezogen en via 
een gescheiden buizensysteem naar buiten toe 
afgevoerd. De explosievrije ventilator is onderge-
bracht in de onderkast van de lijmwerktafel, waar 
verder een lade ruimte biedt voor het opbergen van 
kleinere gereedschappen. Een multiplex werkblad 
verleent de tafel een aantrekkelijk uiterlijk.

De lijmmodule uit HMPE (hoogmoleculair 
Polyethyleen) is uitermate goed bestand tegen 
lijmstoffen en zeer geschikt als ondergrond voor 
snij- en lijmwerkzaamheden. De plaat kan tweezijdig 
worden gebruikt en indien nodig in één beweging 
door een nieuwe worden vervangen. De 
lijmdampen die zwaarder zijn dan lucht, worden aan 
de randen van de lijmmodule afgezogen en daarna 
door de geïntegreerde ventilator verder afgevoerd. 

Technische gegevens in het kort:
• afmetingen: 1.500 x 750 x 750 mm
• elektrische aansluiting V / Hz / kW :  

1x 230 / 50/ 0,7
• gewicht: 105 kg
• kleur: lichtgrijs, RAL 7035
• aansluiting voor afzuiging (Ø 150 mm)  

aan de rechter- of bovenzijde 

Optioneel: 
Een afzuigarm (reikwijdte 1m ) voorzien van 
afzuigkap (Ø 280 mm) voor nauwkeurige 
afzuiging. Artikelnummer: 760A40

758A350=1.5  
Lijmwerktafel met  
geïntegreerde afzuiging

Een werktafel moet veel werkruimte bieden, maar op grond van zijn 
afmetingen slechts weinig ruimte innemen. Bovendien dienen uw 
medewerkers bij de werktafel tegen vrijkomende dampen beschermd 
te worden. Met onze werktafels zorgt u ervoor dat u hiervan bent 
verzekerd.

3.1 Snij- en werktafels



Aan-/Uit-Schakelaar

Multiplex werkblad

Onderkast met  
explosievrije ATEX ventilator

Snij- en lijmmodule uit  
HMPE met randafzuiging Optionele Airflow-opbouw

i Uitrusting:  
Indien u afzuiging over de volle breedte van de tafel 
wenst, dan rusten we de lijmwerktafel voor u graag  
uit met een Airflow- opbouw.
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636N9  
Contactlijm

Dit product is een veelzijdige indust-
riële lijm voor het verlijmen van 
flexibele materialen.
 
Orthopedische (schoen )technici waarderen 
deze lijm vanwege de grote duurzame 
lijmkracht. De lijm laat zich met een lijmkwastje 
aanbrengen op de te verlijmen delen. Als deze 
na 5-20 minuten droogtijd op elkaar gedrukt 
worden, ontstaat een solide verbinding. 
 
In de orthopedie wordt de 636N9 contactlijm 
ook gebruikt als extra primer voor EVA 
schuimdelen als holronde beenprotheses, zodat 
de Polyform afwerklaag niet te veel oprekt.

 
Geschikt voor de volgende materialen:
• De lijm is geschikt voor het verlijmen van 

leder, kurk, hout, rubber, EVA, vilt, textiel, 
zacht schuim, hard PVC, metaal en keramiek. 
Let op: niet bestemd voor zacht PVC en 
Styropor! 

Technische gegevens in het kort:
• bestand tegen temperaturen tot 100° Celsius
• netto inhoud:  636N9 = 0,660 (0,66 kg) 
• 636N9 = 4.500 ( 4.5 kg)
• korte verdampingstijd
• kleur: gelig



 
Orthopädieschuhtechnik 21

i Veiligheidmaatregelen:  
Deze lijm dient u alleen te gebruiken in goed 
geventileerde ruimten of in combinatie met een 
dampafzuigsyteem, waarmee schadelijke dampen 
direct bij de bron worden afgezogen. Aan een 
lijmwerktafel met ofwel externe explosievrije 
afzuiging dan wel een geïntegreerde ATEX 
ventilator zijn u en uw medewerkers optimaal 
beschermd.



22 Ottobock Planen & Einrichten 

Werkzaamheden die seriematig worden uitgevoerd of  
regelmatig terugkerende handelingen die telkens door 
verschillende medewerkers worden  verricht, ondersteunen 
we met eenvoudig te bedienen materiaal- en tijdbesparende 
techniek. Op deze bladzijden vindt u een overzicht van een 
investering die de moeite waard kan zijn voor uw 
machinepark

3.2 Machines

701P46  
Oneliner

Orthopedisch schoentechnici kennen 
het belang van de verschillende 
stappen tijdens het productieproces  
van orthopedische schoenen. 
 
Met de Oneliner VS1150 voert u deze 
terugkerende werkzaamheden aanmerkelijk 
eenvoudiger en efficiënter uit. Deze schuur-
machine, die in deze vorm uniek is op de 
markt, is uitermate geschikt voor het 100% 
vlak slijpen van onderwerken, supplementen, 
leesten, sleehakken en inlegzolen. De machine 
is uitgerust met een controle-schap en 
halogeenverlichting (optioneel) voor het 
probleemloos controleren van de schuur- 
resultaten en het afleggen van werkstukken. 
 
De voordelen in het kort:
• schuurcapaciteit tot 5 cm
• netto schuuroppervlak 150 x 190 mm
• tijd- en materiaal besparend 
• geen risico op materiaalverlies door 

overslijpen
• geschikt voor bediening door minder ervaren 

medewerkers, geeft professionele beginners-
resultaten

 
Optioneel leverbaar:
• 758A86 Onderkast voor Oneliner met  

Multiplex werkblad en 2 aflegvakken 
– gewicht: 75 kg 
– kleur: lichtgrijs (RAL 7305) 
– afmetingen B/D /H: 1.000 x 600 x 800 mm



Referentieknop

Oplegtafel met 
blokkeerhendel

649G146 
Schuurband 
voor oneliner 
(korrel 24)

Controle-schap

Bedieningspaneel

2x inbussleutels voor het aanpassen 
van de schuurband en de oplegtafel

Blokkeerhendel

Bij opening van deze voorklep schakelt 
de schuurband automatisch uit
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Projectvoorbeeld:
Orthopediewerkplaats Reumkens,  
Voet & Zorg in Venlo

In het kader van onze beproefde 
„Projectbegeleiding van A tot Z“ stellen 
we u hier voor aan Peter Reumkens, 
Voet en Zorg in Venlo, een stad aan de 
Nederlands-Duitse grens. 

In 1993 nam Peter het bedrijf van zijn 
vader over. Hoewel hij het beroep van 
orthopedisch (schoen)technicus van 
jongs af aan kende, was het niet 
vanzelfsprekend dat hij in de voet-
sporen van zijn vader zou treden.

Nu is hij blij dat hij de opleiding tot 
orthopedisch technicus heeft gevolgd 
en de verantwoordelijke beslissingen 
voor zijn bedrijf zelf kan nemen 
Ondanks zijn liefde voor het vak wilde 
hij niet uitsluitend vertrouwen op de 
lange historie die zijn vader met de 
befaamde Flexam machines (van 
Ottobock | Jos America) had. Zijn wens 
om de werkplaats te moderniseren 
voerde Reumkens junior aanvankelijk 
naar andere producenten. 

„Nadat ik een en ander met elkaar heb 
kunnen vergelijken, weet ik nu zeker 
dat ik de beste machines ter wereld in 
mijn werkplaats heb“, verklaart Peter 
zijn aanpak en keuze voor topkwaliteit 
en „Projectbegeleiding van A tot Z“. 

Peter barste van de ideeën en daden-
drang voor zijn ideale werkplaats toen 
hij in 2012 bij Ottobock | Jos America 
aanklopte. Op verzoek van de werk-
plaatsadviseur zette hij zijn wensen op 
papier. Dit leverde een indrukwek-
kende lijst op, die Peter samenvatte 
onder de titel “I have a Dream”. 



In de periode hierna passeerden 
diverse voorstellen en tekeningen de 
revue en deze deden Peter afstappen 
van zijn plan het bestaande pand te 
verbouwen. Hij besloot zijn bedrijf 
volledig te verplaatsen naar een ruim 
pand aan de rand van Venlo, dicht bij 
het ziekenhuis en alle uitvalswegen. 
Intensieve samenspraak tussen Peter, 
Ottobock | Jos America en een architec-
tenburo resulteerde in een volledig 
nieuwe indeling van de beschikbare 
ruimtes. Het nieuwe gezondheids-
centrum moest een smaakvolle entree 
krijgen met een back office, waar 
Peter’s vrouw Ingrid de financiële 
scepter van het bedrijf zou kunnen 
gaan zwaaien. 

Daarachter zou een professioneel 
ingericht behandelblok verrijzen met 
paskamers en ruimtes voor fysiothe-
rapie, voedingsadvies en podotherapie. 
Direct hierachter zouden de centrale 
werkplaats met aangrenzende ruimtes 
voor stikmachines en oprekkers, 
machineruimte en gips- en gietruimte 
gesitueerd worden. Het geheel zou zich 
uitstrekken over de gehele achterzijde 
van het pand en via het magazijn weer 
met de voorzijde verbonden zijn. Toen 
brak het moment aan waarop het 
concept de tekentafel moest verlaten 
om daadwerkelijk ten uitvoer gebracht 
te worden. Zo gezegd – zo gedaan.

Dat over de werkplaatsinrichting 
grondig was nagedacht, herken je 
onmiddellijk aan het efficiënte gebruik 
van iedere centimeter en de talloze 
details op maat zoals aflegtafels met 
een los bovendeel rechts van de 
machines, een verzonken gipsrooster 
in de vloer, automatische deuren en 
praktische opslagvakken per werktafel. 
Individuele trolleys leveren een 
belangrijke bijdrage aan de efficiency 
van de werkplaatsinrichting. De 
werknemers trekken met hun trolley 
van de ene werkplek met bijbehorende 
verrichting naar de volgende. Tijdens 
het werk bieden royale dakraampar-
tijen samen met de LED verlichting 
voor een plezierige combinatie van 
dag- en LED licht.
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Alleen een totaalaanbieder met 
expertise op het gebied van 
luchtbehandelingstechniek kan u 
kundig adviseren als het gaat om 
afzuigtechniek

Deskundig in de afvoer van stof- en 
lijmdampen installeerden de experts van 
Ottobock | Jos America afzuiging met retour-
lucht, waardoor er in de werkplaats een 
gezond luchtklimaat heerst. In samenwer-
king met een externe specialist werden ook 
de overige ruimtes in het pand door  
Ottobock | Jos America van klimaat- 
beheersing voorzien. De leesten, het goud 
van de orthopedische schoentechnicus, zijn 
vanaf nu in een brandvrije kluis opgeslagen.

Hoewel de hele operatie hem af en toe een 
slapeloze nacht bezorgde, kon Peter toen hij 
een week na de oplevering zijn nieuwe 
werkplaats overzag, niet anders dan conclu-
deren dat hij zijn droom van de perfecte 
werkomgeving met hulp van de juiste 
partijen verwezenlijkt had. 
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