NIEUWSBRIEF JANUARI 2018 PROBEWA KEUKENGROEP

50 jaar Probewa, 50 jaar een passie voor keukens
Afgelopen jaar bestond Probewa 50 jaar. Op de Küchenmeile stonden wij hier middels twee wanden
met foto’s en oude herinneringen al uitgebreid bij stil.
Het jubileum hebben wij met ons personeel gezellig gevierd in Limburg en op de dag zelf hebben we
bij onze klanten een overheerlijke taart laten bezorgen.
Wij bedanken iedereen voor de felicitaties!
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SmartCollection 2018
In ons keukenprogramma SmartCollection hebben wij dit jaar veel noviteiten geïntroduceerd. Diverse
materiaalsoorten met verschillende groefverdelingen. Meerdere nieuwe kleuren, greeplijsten in alle
1950 NCS lakkleuren, SmartCube regalen en keukens compleet voorzien van tip-on systeem.
De nieuwe prijslijsten zijn inmiddels uitgereikt en beschikbaar in Simar (type 2), Carat en Compusoft.
Meer informatie over SmartCollection

Winnaar weekendje Parijs
De bezoekers aan de Küchenmeile van afgelopen september konden bij Art of Kitchens in verband
met het 50 jarig jubileum van Probewa kans maken op een weekendje Parijs. De heer en mevrouw
Knipping van B. Knipping Maatkeukens-Keukenrenovatie-Badmeubels uit Schaijk waren de
gelukkige winnaars.
Ronald Gelsing heeft de cheque overhandigd en de trip staat inmiddels gepland voor komend
voorjaar.

2

Artego 2018
Ook Artego is in het nieuwe jaar met veel nieuws gekomen. De nieuwe standaard lade variant en
andere binnenwerken in antraciet zorgen voor een ware metamorfose. Ook is er flink wat nieuws op
assortimentsgebied. Denk aan de kleur Carbon zwart die in het hele programma is doorgevoerd,
twee nieuwe betonlook kleuren, supermat in drie kleuren en een geheel nieuwe stijl in brons en
titaangrijs.
De nieuwe prijslijst is inmiddels beschikbaar in Simar en heeft u wellicht al ontvangen van uw
account manager. Zo niet, dan zal deze zich een dezer dagen bij u melden.
Meer informatie over Artego

+31 70 32 98 501

info@probewa.nl

U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op updates van Probewa
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