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 handelaar. Zo is
bijvoorbeeld de MP 75 Diamant 5=4 actie verlengd! Ook lichten we een gaaf
project uit waarin trendy Knauf StucBeton is toegepast. Lees het interview met
onze Klusvrouw Alexandra en meer in deze nieuwsbrief.
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Actie MP 75 Diamant verlengd!
De KEIHARDE 5 halen = 4 betalen actie van onze
MP 75 Diamant is wegens groot succes verlengd!
Ook hebben we onze speciale inkoopactie vanuit
vorig jaar doorgezet waardoor u de MP 75 Diamant
nog steeds zeer voordelig inkoopt die de verkoop
actie 5=4 goed mogelijk maakt. De vernieuwde
MP 75 Diamant is 3x harder dan gewone MP 75
maar met dezelfde verwerking. Lees op onze
website ook over het project Lidl in Beilen.
Meer over MP 75 Diamant

Project: trendy Knauf StucBeton
Geen tegels meer maar heel hedendaags
stucwerk voor de Van Hogendorpflat in
Vlaardingen. De wanden van het trappenhuis zijn
afgewerkt met stijlvolle en steenharde Knauf
StucBeton.
Lees meer over dit project

Ken je Knauf TS Mix al?
Knauf TS Mix is een verfilmings versneller voor
bescherming van de afgewerkte pasteuze
afwerkingspleister Conni S en is tevens inzetbaar
op de pastol als wapeningslaag. Daardoor
bereiken de materialen een snellere stabiliteit bij
natte en koude weersomstandigheden.
Meer over Knauf TS Mix

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

Masters in de Bouw op locatie
Het tweede seizoen van Masters in de Bouw is al
een tijdje te zien op onze website en via ons
YouTube kanaal. In 2022 komt een nieuw seizoen
Masters in de Bouw uit, dus houd ons in de gaten.
In deze serie video's delen experts waardevolle
verwerkingstips waarmee de verwerker
onverslaanbaar wordt in het vak!
Bekijk Masters in de Bouw

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
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