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Nieuwsbrief
Advance kastsystemen
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_____________________

Ruimte creëren met het Advance kastsysteem!
Met het Advance schuifdeuren programma stelt u een kast samen die aansluit bij uw woonwensen. De
toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos. En alle deuren zijn op maat gemaakt leverbaar.
De deuren
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Van wandbreed tot plafondhoog, uw kast wordt op elk gewenst formaat
gemaakt. De deuren hebben een maximale breedte van 103 cm en hoogte
van 280 cm. Zelfs lastige hoeken of schuine daken zijn geen probleem!
Voor de uitstraling van uw kast kunt u kiezen uit diverse deurdesigns van
hout, spiegels of gekleurd glas. Ook is het mogelijk om in één deur
meerdere kleuren en materialen te combineren. Zo maakt u uw kast
persoonlijk. Daarnaast biedt het Advance assortiment Landelijke deuren
voor een meer landelijke uitstraling!

_____________________

Accessoires
Vestiging Emmen
Phileas Foggstraat 50
7825 NL Emmen
postbus 2054
7801 CB Emmen
tel 0591-676909

Naast het schuifdeurensysteem omvat het leveringsprogramma van
Advance ook een naar eigen wens in te delen kastinterieur. U ontwerpt
uw eigen kastinterieur met verschillende modules in diverse breedtes.
Tevens heeft u de mogelijk om diverse accessoires toe te voegen zoals,
schoenerrek, stropdashouder, lades en verlichting.

fax 0591-676220
emmen@kuipers-bmh.nl

_____________________

Nieuwsgiering?
Kuipers Bouwmaterialen heeft de beschikking over het calculatie
programma waarmee voor u snel de mogelijke kastconfiguraties berekend
worden. Bezoek één van onze vestiging om u te oriënteren op het
Advance kastensysteem en overtuig van de eindeloze mogelijkheden.

Vestiging Veendam
Transportweg 7
9645 KZ Veendam
tel 0598-612375
fax 0598-620707
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Tot 1 april 2016 ontvangt u bij Kuipers Bouwmaterialen
10% korting op Advance Deuren!
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Svedex afgelakte stijldeuren
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_____________________
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Kies voor het gemak van afgelakte Svedex stijldeuren!
Svedex biedt u een meerwaarde die loont!
Bij traditionele gegronde deuren zijn er veel
handelingen nodig: schuren, kitten, afplakken en
lakken. Svedex binnendeuren worden altijd afgelakt
met hoogwaardige Svedex Superlak®; een uitermate
krasvaste en lichtbestendige laklaag, die de deur er
zelfs na jaren nog als nieuw laat uitzien. Superlak® is
verkrijgbaar in drie wittinten: Alpine wit
(bij benadering RAL9010), Extra wit en Warm wit
(bij benadering RAL 9001).

denekamp@kuipers-bmh.nl

Ruime keuze
_____________________
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Alle binnendeuren uit de Svedex collectie zijn uitstekend met elkaar te combineren. Svedex heeft voor
ieder interieur een passend model dat een woonstijl kan versterken en accentueren. Retro chic,
modern klassiek of super strak: binnendeuren maken het verschil. Zo kunt u uw klant altijd een
stijldeur aanbieden die past bij de woonsmaak. Denk bijvoorbeeld aan een deur tussen hal en
woonkamer met glas voor extra licht. Of in plaats van de standaard vlakke deur een paneel- of lijndeur.
Voor uw klant gegarandeerd een toegevoegde waarde, die u snel en eenvoudig realiseert!
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_____________________

Uw voordelen op een rij:
•

Ruime keuze in afgelakte binnendeuren

•

Svedex Superlak® met 10 jaar garantie

•

Snel en eenvouding te monteren

•

Superstrak eindresultaat
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Voor meer informatie over de talloze mogelijkheden met Svedex afgelakte binnendeuren en een
aanbieding op maat helpt één van onze medewerkers u graag verder. U kunt voor een impressie van de
collectie ook kijken op www.svedex.nl.

