
V: Waar houdt u zich mee bezig?
A: Iedereen met een klassieker kent het probleem: 
ROEST(plekken). Wij produceren de oplossing. Met 
Rustyco verwijdert u eenvoudig zonder te stralen of te 
schuren alle vormen van roest voor 100%. En dat zonder 
uw lak, rubber, glas, metaal of chroom te beschadigen.

V: hoe heeft de markt zich de afgelopen 6 maanden ontWikkeld en 
hoe VerWacht u dat deze zich de komende 12 maanden ontWikkelt?
A: In het begin was het erg lastig om überhaupt de geloofwaardigheid 
van Rustyco over te brengen. Het laatste jaar zijn er een aantal con-
currenten op de markt gekomen. Het klinkt misschien vreemd, maar 
wij zijn daar alleen maar blij om, aangezien dit het bewustzijn van een-
voudig roest oplossen sterk heeft vergroot. Gelukkig zien mensen ons 
wel als de nummer 1 in betrouwbaar roest verwijderen. Verzorging en 
onderhoud van klassiekers worden steeds belangrijker. Voor volgend 
jaar gaan we ons (naast de scheepvaart) nog meer focussen op de 
klassieke markt. Klassiekereigenaren zullen zich steeds meer bewust 
worden van het feit dat roest en oxidatie niet het einde van de hobby 
hoeven te zijn, of hoge kosten met zich meebrengen. Roest? Rustyco 
Redt!

V: kunnen Wij Van u nieuWe producten of diensten VerWachten?
A: Jazeker, wat leuk dat u dat vraagt, want we hebben sinds een 
maand wereldwijd patent verkregen op een absolute doorbraak op het 
gebied van kruipolie in combinatie met roest oplossen. We hopen eind 
dit jaar marketingtechnisch helemaal klaar te zijn met onze unieke ver-
sterker voor iedere kruipolie. U hoort nog van ons!

V: heeft u een leuke anekdote, 
bijzonder leerzame erVaring 
of tip of truc die u met ons 
zou Willen delen?
A:  Onlangs kregen we een tip 
binnen van een enthousiaste 
gebruiker van Rustyco. De man 
vertelde ons dat het ontroesten 
van een dorpel aan de binnen-
kant normaal gesproken niet 
zo gemakkelijk is. Je kunt er 
eenvoudigweg niet bijkomen. 
Hij had hierop het volgende 
bedacht: maak eerst een oplos-
sing aan met Rustyco, bijvoor-
beeld in een emmer. Plaats er 
daarna een dompelpompje met slang in. Laat de Rustyco-oplossing 
circuleren door de dorpel, net zolang tot alle roest is opgelost. Het 
resultaat was geweldig en de man dolgelukkig. Vandaar dat wij u deze 
tip niet wilden onthouden. 

V:  heeft u 
momenteel een 
speciale aanbie-
ding?
A: Rustyco wordt 
uitsluitend via 
speciale dealers 
gedistribueerd. 
Zij bepalen de 
prijs en eventuele 
acties. Maar we hebben voor de lezers van Klassiek & Techniek iets 
speciaals bedacht: iedereen die in de maand november een artikel 
Rustyco koopt, kan de aankoopbon 
naar ons opsturen. Wij sturen u dan 
gratis een extra exemplaar Rustyco 
toe. Zo kunt u dubbel profiteren van 
deze unieke methode! De verkoop-
punten zijn te vinden op onze web-
site www.rustyco.nl.

Hoe gaat het met de specialisten op klassieker-
gebied? Welke trends nemen zij waar? Heeft 
men enkele tips & trucs of wetenswaardighe-
den? Dit keer vragen wij het Rustyco.
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