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 sinds kort op de markt is en over de speciale 50 jaar PFT 'Ga voor 'Goud' actie!
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

PFT 50 jaar: Ga voor Goud!
Dit jaar bestaat PFT 50 jaar! Om dat te vieren loopt er
een speciale verjaardagsactie. Vanaf eind juni kun je bij
jouw PFT Machinetechniek Servicedealer één van de
100 PFT Limited Edition Gouden G4 Machines bestellen
met een actiepakket. Daarnaast vallen er vele prijzen te
winnen! Ga jij voor Goud?
Ga voor Goud winactie

Actie MP 75 Diamant verlengd!
De KEIHARDE 5 halen = 4 betalen actie van onze MP
75 Diamant is wegens groot succes verlengd! Vorig jaar
werd onze MP 75 Diamant vernieuwd: 3 x harder dan
gewone MP 75, maar met dezelfde KEIHARDE
eigenschappen. De verwerking, verwerkingstijd, de
kleur van het gips en de smeuïgheid zijn nog altijd even
goed. Lees op onze website ook over het project Lidl in
Beilen.
Meer over MP 75 Diamant

Knauf Skin in vrijstaande woning,
Limmen
Bewoners van een vrijstaand huis in Limmen sloegen
met de renovatie van hun woning meteen een flinke
verduurzamingsslag. Zo werd met het Knauf Skin
buitengevelisolatiesysteem de isolatiewaarde van de
gevel meer dan verdrievoudigd.
Bekijk dit project

Knauf is jouw Gevelpartner
Ook dit buitengevelseizoen is Knauf jouw partner voor
de juiste geveloplossingen. Zo geven wij jou graag
projectadvies over isolatie en gevelafwerking met Knauf
Skin Buitengevelisolatie en het Aquapanel Outdoor
systeem. Vaak wordt hier ons product Aquapanel
Exterior Basecoat White toegepast.
Bekijk Aquapanel Exterior Basecoat White

Wat vond je van deze nieuwsbrief?
Top!
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