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&

Wegens groot succes bij de Van Noordenne Groep
zijn er nieuwe vertegenwoordigers aangenomen,
hierdoor is de rayonverdeling bij de Van Noordenne
Groep aangepast.
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E-mail gebruik Glasprojecten
Voor het leveren van glas inclusief montage.
Projecten:
projecten@noordennegroep.nl

Nieuwe soorten glas
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Voor het snel en adequaat kunnen afhandelen van uw
vragen is de volgende verdeling in e-mail adressen van
belang:
Prijsaanvraag: calculatie@noordennegroep.nl
Bestellen:
glas@noordennegroep.nl
Export:
export@noordennegroep.nl
Algemeen:
info@noordennegroep.nl
Alle e-mailadressen kunt u vinden op de website
www.noordennegroep.nl/contact.
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De Van Noordenne Groep wenst
iedereen een fijne vakantie!

De
Van
Noordenne
Groep stelt u graag voor
aan zijn nieuwste lid:
DaVinci Glas.
DaVinci adviseert en levert
alles op het gebied van
beglazing
voor
monumentale panden. Het doel van DaVinci is om met
behoud van het authentieke karakter van een object zo
veel mogelijk hedendaags comfort te realiseren voor de
eindgebruiker. Door altijd te zoeken naar een oplossing
waarbij ook de bestaande vensters waar mogelijk kunnen
worden behouden geeft DaVinci Glas het begrip
‘duurzaam’ weer zijn oorspronkelijke betekenis. Voor al
uw vragen en een deskundig advies kunt u vanaf heden
bij ons terecht op 0184-675897 of www.davinciglas.eu
Tevens is het al bestaande
Glacoverre Glas nu ook op de
website van de Van Noordenne
Groep te bekijken. Glacoverre is
glas dat op een geheel nieuwe
wijze bewerkt is. Glacoverre is aan
een zijde over het gehele
oppervlak voorzien van een
coating. Dit is speciaal ontwikkeld
voor decoratieve toepassingen in
interieur. Glacoverre is volgens de
ISO-normen
getest
op
krasvastheid ( ISO-1518) en op
hechting (ISO-2409). Om
het beeld te completeren van
wat de Van Noordenne
Groep allemaal verkoopt is
er nu ook een foto overzicht en een synoniemenlijst van
figuur glas te vinden op de website.
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