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Een nieuw jaar ligt voor ons. En hoe kun je het jaar nou beter beginnen
dan met het lezen van inspirerend nieuws over Schellevis? Steeds meer
mensen willen Schellevis in de tuin en ook architecten weten ons steeds
beter te vinden!
Nieuw in 2018 wordt onze nòg slimmere verpakking met praktische
icoontjes zodat iedereen in één oogopslag de belangrijkste verwerkingstips kan zien! Nu het buiten koud is denkt u misschien niet ieder
moment van de dag aan zitelementen. De basic vormen en het pure
karakter van deze producten zijn een prachtige aanvulling op uw tuin of
terras. Het Schellevis zitelement past overal. Van (kantoor) tuin tot park
en van plantsoen tot rand langs het zwembad.
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Kortom, wij wensen iedereen veel leesplezier en inspiratie met deze
nieuwsbrief, maar bovenal een goed en succesvol 2018!

Het verkoopteam van Schellevis

TIPJE VAN DE SLUIER

Schellevis komt met een nieuwe
Verpakking!
In 2018
introduceert
Schellevis
een nieuwe
verpakkingslijn
met extra
veel aandacht
voor handige
verwerkingstips.
De tips worden
gevisualiseerd met
nieuw ontworpen
icoontjes, die niets
aan de verbeelding
overlaten.
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Plein in nijmegen
50 x 50 tegels in grijze kleur geven het plein een strak aanzien. Waterpartij
met goot zorgt voor speels effect, maar is ook functioneel. Het hemelwater
wordt zo afgevoerd over maar liefst 500 meter.

Tevens kunt u een onderhoudsleaflet downloaden met
informatie over het schoonhouden van de Schellevis tegels.

www.schellevis.nl
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zitelementen bij crematorium
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