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Toen het wintersportseizoen in april vorig jaar officieel werd beëindigd, kon er van start gegaan worden. De 
komende maanden moesten worden gebruikt om in Zoetermeer een project te realiseren dat in zijn industrie 
al de normen zet: skihal “SnowWorld Zoetermeer”.

Deze zeer moderne skihal kan ook in de zomer worden bezocht. Het biedt alles wat men als snowboarder of skiër 
maar kan wensen. Perfecte pistes met poederachtige sneeuw, hoogwaardige uitrustingen om te huren en voor er-
varen wintersporters zijn er tal van mogelijkheden om hun vaardigheden in het zogenaamde funpark te oefenen.

Al vanaf het eerste wintersportseizoen is SnowWorld Zoetermeer onderscheiden met de „SNOWPLAZA.NL AWARD 
2017” voor de beste skihal van Nederland. Niet zonder reden, want het is, onder andere, de nieuwste in zijn soort 
en belooft nog vele jaren in de eredivisie van de wintersportfaciliteiten aan de top mee te spelen.

De hal werd door bouwbedrijf “ASK-Romein Staalbouw BV” uit Roosendaal gebouwd. Door de nabijheid van de zee 
en de aanhoudende grote temperatuurverschillen kan er veel schade door corrosie ontstaan. Om de hal langdurig 
tegen corrosie te beschermen, werd The Coatinc Company ingeschakeld. De fabriek in Mook veredelde in slechts 
zes maanden maar liefst 830 ton staal door middel van thermisch verzinken. Een grote uitdaging, want de compo-
nenten moesten direct na het veredelen naar de doellocatie geleverd en daar meteen geïnstalleerd worden om de 
hal tijdig te kunnen opleveren.

Het project is in oktober 2016 voltooid. Neem bij vragen contact op met Randy Creutzburg, kwaliteitsmanager van 
Coatinc Mook. Hij is telefonisch te bereiken via telefoonnummer +31 614 305924 of via qm_mook@coatinc.com.

Meer informatie over The Coatinc Company is te krijgen op www.coatinc.com of per e-mail aan info-nl@coatinc.com  
met vermelding van de bedrijfsnaam, contactgegevens en wensen.
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