Bekijk online

Beste relatie,
Met de zomervakantie voor de deur willen we je graag nog op de hoogte brengen van de
laatste ontwikkelingen binnen Knauf. Dat zijn er namelijk nogal wat! En zeker de moeite
waard om te lezen. In deze nieuwsbrief lees je onder andere over het Knauf Exoskelet
wat vanaf nu op de markt is en wat er vernieuwd is aan het Handboek Wandsystemen.
We wensen je heel veel leesplezier en hopen je snel weer terug te zien na de bouwvak!
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Knauf Exoskelet op de markt
Nadat uit de resultaten van het TNO exoskelet
praktijkonderzoek bleek dat 65% van de deelnemende
stukadoors het exoskelet in de toekomst wil gaan
gebruiken, gaf dat Knauf voldoende reden om het armondersteunend exoskelet op de markt te brengen.
Meer over Knauf Exoskelet

Fabriekspand De Vasim,
Nijmegen

Spinoza20first en
Bajeskwartier, Amsterdam

De Vasim in Nijmegen wordt gerenoveerd
en herontwikkeld. Er komen ruimtes in
voor creatieve bedrijven, horeca, sport,
evenementen en cultuur. Knauf leverde
advies en materiaal voor de uitzonderlijk
hoge scheidingswanden met Knauf
Diamond Board en leverde Knauf Brio
MW vloerplaten die contactgeluid
verminderen.

Het Bajeskwartier wordt Amsterdams
meest duurzame en groene buurt voor
wonen, werken, leren en recreëren. Knauf
leverde daar een bijdrage aan met circa
4000 m2 circulaire gipsplaten voor de
wanden van de school Spinoza20first en
de aangrenzende sporthal Bajeskwartier.
Bekijk dit project

Bekijk dit project

Knauf EasyFiller 45
Voegen vullen is makkelijker (en sneller) dan
ooit. EasyFiller 45 is speciaal gemaakt voor de klussen
waar een kortere verwerkingstijd is gewenst. EasyFiller
45 heeft dezelfde fijne verwerkingseigenschappen als
de EasyFiller, maar dan met een kortere verwerkingstijd.
Bekjk product EasyFiller45

Handboek Wandsystemen geüpdatet
Wat is er nieuw in deze update? Alle systeemdata is
geactualiseerd conform nieuwe rapporten en testen. Dat
betekent ook dat je in het Knauf Handboek
Wandsystemen exact dezelfde informatie vindt als in de
nieuwe Knauf Planner Suite.
Download hier de nieuwste versie
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