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GlassWall met aluminium kaderdeuren in combinatie met FineWall
Na de introductie van het enkelglas wandsysteem GlassWall en aluminium
kaderdeuren zijn er inmiddels veel projecten door de ASW dealers ingericht met
deze producten. Vooral de flexibiliteit in opname van de diverse glasdikten van
10 tot 16 mm en het CAD tekenwerk door ASW wordt als toegevoegde waarde
ervaren. In combinatie met onze haarvoegwand FineWall, in 18 mm dik
melamine, krijgen de systeemwanden samen een strak uiterlijk wat past in elk
interieur. Ook de opname van whiteboards in deze FineWall met haarvoeg is
uiteraard mogelijk.

Leveringen voor de kerstvakantie

Heeft u dit jaar nog systeemwanden nodig? Dan hebben wij goed nieuws.
Wij kunnen u deze namelijk nog voor de kerstvakantie leveren; ook als het
maatwerk glas betreft.

Uiteraard liggen onze profielen op voorraad in de kleuren;
Wit

Ral 9016 30% MAT

Zwart

Ral 9005 30% MAT

ALU

Naturel geanodiseerd

Alle bestellingen na 30 november, welke dit jaar nog geleverd dienen te
worden, in nader overleg met ASW ivm oplopende levertijden bij diverse
leveranciers.

Om te bestellen, een kleurenwaaier aan te vragen of voor meer informatie bel:
036-5400158.
U kunt uiteraard ook een mail sturen naar info@asw-wanden.nl .
Bestellingen en (aan)vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord.

Aangepaste openingstijden ASW

In de kerstvakantie is ASW gesloten
van 24 december tot en met 4
januari. Laatste leveringen en afhaal
materialen op
21 december tot 13.00 uur
Vanaf dinsdag 8 januari leveren wij
weer materialen op de projecten.

ASW Informatiemap en nieuwe koffermonsters

Onze nieuwe ASW Informatiemap is beschikbaar voor alle dealers. Wij zijn
momenteel druk met de verspreiding hiervan zodat u weer helemaal up to date
bent met hetgeen wat wij voor u kunnen betekenen.
Dealer afspraken, nieuwe beschikbare onderdelen, de ASW folders, prijslijsten
en meer vindt u allemaal in deze map.

Ook zijn er compleet nieuwe koffermonsters gemaakt in een framewerk van
zwart MDF waarmee u, uw klanten kan laten zien welk wandsysteem u heeft
aangeboden. De koffermonsters zijn beschikbaar in de uitvoering; OmegaWall

– Monoblock elementen verticaal – FineWall – GlassWall

Snel deze informatie en materialen benodigd ? Neem dan gerust contact met
ons op per mail naar info@asw-wanden.nl of bel ons op 036-5400158, dan
maken we op korte termijn een afspraak met u.

Vooraankondiging prijsverhogingen
Wij hebben vanuit een deel van onze leveranciers de informatie ontvangen
dat er een prijsverhoging per 1-1-2019 komt.
Exacte verhogingen in % en een compleet overzicht is momenteel nog niet
voorhanden. Wij adviseren u om hier nu al rekening mee te houden tijdens
het calculeren voor projecten welke uitgevoerd / geleverd gaan worden in
2019.Verwachtte prijsverhogingen tot op heden bij ons bekend in;


Glas



Melamine panelen



Poedercoating



Steenwol



Gips

Onze huidige prijslijst is geldig tot 31-12-2018. Zodra alle nieuwe prijzen van
onze leveranciers binnen zijn ontvangt u onze nieuwe prijslijst per mail en
per post als u inmiddels onze informatiemap heeft ontvangen.

Met hartelijke groet uit Almere, team ASW.
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