Ook toenemende vraag naar brandwering

Renovatie centraal

bij raamroosters

Op ons (jaarlijks) verzoek de jongste ontwikkelingen op het gebied van raamroosters voor
het voetlicht te brengen, reageren Duco en Buva met nieuwe roosters voor renovatie en
brandwering, terwijl ‘nieuwkomer’ Van Sabben succesvol is met de revisie van roosters.
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Meer informatie
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www.buva.nl
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www.duco.eu
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www.schuifventilatieroosters.nl
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later bij een machinefabriek ingetrokken
www.glasinbeeld.nl
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