
 

Kuipers bouwmaterialen Zwolle! 

 

 

Vestiging Hardenberg 

Kruiwiel 13 

7773 NL  Hardenberg 

postbus 290 

7770 AG  Hardenberg 

tel 0523-280390 

fax 0523-280391 

hardenberg@kuipers-bmh.nl 

_____________________ 

 

Vestiging Denekamp 

Edisonweg  4 

7591 HK  Denekamp 

postbus 37 

7591 AA  Denekamp 

tel 0541-351396 

fax 0541-354825 

denekamp@kuipers-bmh.nl 

_____________________ 

 

Vestiging Emmen 

Phileas Foggstraat 50 

7825 NL Emmen 

postbus 2054 

7801 CB Emmen 

tel 0591-676909 

fax 0591-676220 

emmen@kuipers-bmh.nl 

_____________________ 

 

Vestiging Veendam 

Transportweg 7 

9645 KZ  Veendam 

Postbus 147 

9640 AC Veendam 

tel 0598-612375 

fax 0598-620707 

veendam@kuipers-bmh.nl 

_____________________ 

 

Vestiging Zwolle 

Popovstraat 23 

8013 RK Zwolle 

tel 038-2031040 

Fax 038-2031050 

zwolle@kuipers-bmh.nl 

Eerste week bouwvak open! 

 

Om u als klant beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij de eerste week van de 

bouwvak, 1 t/m 5 augustus, geopend op al onze vestigingen!  Onze openingstijden zijn: 

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur  

Gedurende deze week zijn wij geopend voor het afhalen van goederen, het opvragen 

van prijzen en offertes en het geven van (technische) adviezen. Van 6 t/m 20 augustus 

zijn wij gesloten wegens bouwvak vakantie. 

Wij wensen u een fijne vakantie en graag tot ziens bij Kuipers bouwmaterialen! 

 

 

 

Per september openen wij de deuren van onze nieuwe vestiging in Zwolle aan de 

Popovstraat 23. Met de toevoeging van deze vestiging willen wij onze aanwezigheid in 

de regio Zwolle versterken om een betere dekking te kunnen bieden en u als klant 

beter te kunnen bedienen. Ook op deze vestiging kunt u terecht voor een ruim 

assortiment hout- en bouwmaterialen, 

een showroom met diverse producten 

en een bouwshop met ijzerwaren en 

gereedschappen. Loop gerust eens 

binnen; de koffie staat klaar! 

 

     Tot ziens in Zwolle! 

September 

Bouwvak 
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Protex® Gevelbekleding 

De innovatieve gevelbekleding die u en uw klant een nieuwe 

keuze geeft voor iedere geveltoepassing! 

 

Protex is de nieuwste toevoeging in het kunststof gevelassortiment. Protex heeft de 

uitstraling van hout en de duurzaamheid van kunststof. Het beste van twee werelden 

gecombineerd in één product. Het product bestaat uit een massieve kuststof kern die 

bekleed is met Renolit kleurfolie. Protex is ongevoelig voor vocht, schimmels of 

bacteriën. Schilderen, vergrijzen, splinteren of rotten behoren dan ook tot het verleden! 

 

Omdat Protex massief is, is het niet noodzakelijk om de kopse kanten af te werken met 

visueel storende koppelstukjes. Net als hout kan Protex met een open voeg worden 

verwerkt en daardoor ziet het eruit als een houten gevel. 

Niet alleen visueel is dit een voordeel maar ook financieel: ervaringscijfers tonen aan dat 

er tot 25% kosten op arbeid, en tot 15% op materiaal, bespaard kan worden indien er 

niet met afwerkprofielen wordt gewerkt en het genageld wordt in plaats van geschroefd! 

Onze medewerkers vertellen u graag meer over de mogelijkheden! 

Nieuwsbrief 

De voordelen: 

• Kan verwerkt worden zonder afdekprofielen 

• Onderhoudsarm; schoonmaken is voldoende 

• Massief, voelt aan als hout 

• Kan genageld worden 

• Leverbaar in 10 populaire kleuren  

• 10 jaar garantie op kleurbehoud en 20 jaar op 

basismateriaal! 


