Voorkom verrassingen
En neem contact met ons op. Ieder type bouwproject is
anders. Weber heeft voor elke vloer de combinatie van
oplossingen. Afgestemd op de situatie en de eisen van het
project. Succes Gegarandeerd!

Dé Combinat ie
Razendsnel Renoveren

Met weber vloer & tegel

Kijk voor meer informatie op: www.weberbeamix.nl
Of bel met de helpdesk: +31(0)40 2597 900
Saint-Gobain Weber Beamix BV
Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
Telefoon: +31 (0)40 2597 911
Fax: +31 (0)40 252 62 50

Volg ons voor het laatste nieuws: @WeberBeamix

helpdesk@weberbeamix.nl
info@weberbeamix.nl

Gegarandeerd succes
Razendsnel

Geen overlast

Groot, klein, voor elke renovatie uitdaging de juiste oplossing.
De geadviseerde producten zijn op elkaar afgestemd.
Gegarandeerd succes.

Stof, afval en lawaai behoren tot het verleden. Producten zitten
meestal in een gesloten systeem en producten die handmatig
gemengd moeten worden zijn stofarm. De omgeving en de
verwerker zijn hier de winnaars.

Dé Combinatie
Renoveren in 48 uur

Arbo verantwoord
Inzet van het juiste equipement zorgt ervoor dat het tillen en
handmatig mengen tot een minimum wordt beperkt.

Ondersteuning van a tot z
De juiste vloer op de aanwezige ondergrond. Afgewerkt met
dé tegellijm en –voegmiddel. Het juiste advies, begeleiding en
ondersteuning. Samen zorgen we voor een vloeiend project en
gegarandeerd succes!

			Winkelvloer 				Woonkamer
			
De week ervoor: 			
De week ervoor:
			vraag advies 			vraag advies
Vrijdag
19.00 uur 		
Winkel dicht,			
Thuis,
			leeg ruimen 				kamer leeg ruimen
21.00 uur 		Gieten					Gieten
23.00 uur 		
Naar bed				
Naar bed
Zaterdag
06.00 uur 		
12.30 uur 		
16.00 uur		

Start tegelen 			
Start voegen 			
Tegelvloer klaar 			

Start tegelen
Start voegen
Tegelvloer klaar

Zondag
09,00 uur		Ontbijt				Ontbijt
10.00 uur		Schoonmaken			Schoonmaken
13.00 uur 		
Winkel inruimen			
Kamer inruimen
19.00 uur 		
Grand Opening			
Studio Sport

Gegarandeerd goed:
• Razendsnel
• Arbo verantwoord
• Geen overlast
• Ondersteuning van A tot Z
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