
PRETTIGE FEESTDAGEN

De tijd vliegt voorbij en we zijn alweer aan het einde van het jaar. Dankzij jullie

hebben we weer een fantastisch jaar achter de rug. Ondanks de moeilijke

situatie – prijsstijgingen, moeilijk in te schatten leveringstermijnen,

energiecrisis – kunnen we alweer een positieve balans opleggen.

Er komen ook enorme uitdagingen op ons af, maar van Euro-Stores mag u

verwachten dat we steeds onze kwaliteit en prijzen van onze producten zullen

garanderen.

Namens alle medewerkers van Euro-Stores willen wij iedereen via deze weg

nogmaals bedanken voor jullie vertrouwen in ons bedrijf. 

Wij wensen jullie alvast � jne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023.

SLUITING TIJDENS FEESTDAGEN VANAF 25 december t.e.m.  8 januari

Euro-Stores is bezig aan zijn laatste opdrachten dit jaar alvorens een

welverdiende rustperiode. 

Na een alweer zeer intensief en bewogen jaar is het tijd dat ons

team eventjes zijn batterijen terug volledig oplaadt om weer vol aan

de slag te gaan vanaf volgende jaar. 
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Euro-Stores zal gesloten zijn vanaf 25/12 t.e.m.  08/01.

INVESTEREN IN ZONNE-ENERGIE

SYSTEMEN OP ZONNE-ENERGIE

Aangezien we momenteel midden in een energie crisis zitten is het moment

om te investeren in energiebesparende oplossingen.

Euro-Stores heeft al enkele toepassingen op zonne-energie zoals onze rolluiken

en windvaste screens die aangedreven worden door een zonnepanneel.

Enkele voordelen: Energie besparend,  geen bekabeling nodig,  volledig

onafhankelijk,  eenvoudige installaties.

Samen met onze leveranciers zijn we ook intensief bezig met nieuwe producten

die begin volgend jaar op de markt gebracht zullen worden zoals onze nieuwe

pergola lamellendak op zonne-energie of Panelen / shutters op zonne-

energie . Meer informatie hierover in onze nieuwsbrief januari-februari 2023.
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WAAROM EURO-STORES ?

BESTE PRIJS - KWALITEIT > 30 JAAR ERVARING

EIGEN PLAATSERS PERSOONLIJKE AANPAK

OFFERTE OP MAAT

Euro-Stores

Brixtonlaan 2F, Zaventem

Belgium

+32 (0) 2 720 83 31     

www.euro-stores.be

+32 (0) 2 720 83 31

info@euro-stores.be

Uitschrijven - Désabonnement
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