Beste relatie,
De eerste maanden van 2022 zitten er weer op. Graag brengen we je op de
hoogte van ons laatste nieuws wat interessant is voor jou als architect. Zo is
bijvoorbeeld de Knauf Planner Suite tool geüpdatet en lichten we diverse gave
projecten uit. Lees hierover en meer in deze nieuwsbrief.
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Knauf Planner Suite geüpdatet
Eind 2021 lanceerden we de Knauf Planner Suite,
dé tool voor elke architect, aannemer en
verwerker die op een makkelijke en snelle manier
systemen en producten wil selecteren en/of wil
importeren in BIM. Na de laatste update zijn nu
ook voorzetwanden en schachtwanden
beschikbaar. Probeer deze tool nu vrijblijvend.
Probeer de Planner Suite

Project: Isala Ziekenhuis, Meppel
Zoals bij de meeste ziekenhuizen wordt bij het
nieuwe Isala Ziekenhuis in Meppel veel gevraagd
van de wanden. Vandaar dat de multifunctionele
plaat Knauf Diamond Board in alle wanden van het
Drentse ziekenhuis is toegepast.
Lees meer over dit project

De Zalmhaven - video
Knauf is al een aantal jaar betrokken bij de
realisatie van De Zalmhaven in Rotterdam. Voor de
215 meter hoge woontoren leverde Knauf maar
liefst 170.000 gipsblokken én deskundige
projectbegeleiding. Inmiddels hebben de hoogste
woontoren van de Benelux en de twee
aangrenzende 70 meter hoge torens het
eindstadium bijna bereikt.
Bekijk de video

Onze Klusvrouw Alexandra
Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag.

Deze dag wilden wij graag een vrouw in de
spotlight zetten die voor een baan in de
bouwwereld heeft gekozen. Daarom hebben we
een interview gehouden met Alexandra Goes van
Onze Klusvrouw.
Lees het interview met Alexandra

Ben jij tevreden over Knauf? Geef
nu jouw mening
Wij als Knauf willen ons blijven verbeteren en de
bouw gezamenlijk met jou blijven versterken. Wij
vinden het daarom belangrijk om inzichtelijk te
krijgen welke wensen, behoeften en
verwachtingen je van ons hebt. Deel jouw mening
met ons en help ons te kunnen verbeteren. Het
invullen van de vragenlijst duurt slechts 5-7
minuten.
Start vragenlijst

Knauf op TikTok
Sinds kort vind je Knauf ook op TikTok. Benieuwd
naar wat er achter de schermen gebeurt bij Knauf?
Van rondspinnende magazijnkarretjes tot
dansende collega's. Volg ons op TikTok en bekijk
alle filmpjes.
Volg Knauf op TikTok
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