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Maak kennis met het nieuwste lid van de Korteland familie

Het is vast geen nieuws dat wij de productie van onze wandpanelen, spandoeken,

folie, gevelreclame, banners en andere producten zelf verzorgen. Doordat we bijna

alles zelf doen is de kans op miscommunicatie kleiner, zijn de lijnen korter, werken we

sneller en houden we een scherp oog op de kwaliteit tijdens alle fases van het

productieproces. Hierdoor komt het geregeld voor dat we groot en zwaar materiaal

van de ene naar de andere machine moeten verplaatsen. Om dit e�ciënter te kunnen

doen hebben wij sinds kort een eigen kraanbaan. Hierdoor zijn we nog beter ingericht

op bestellingen met een grote omvang en het werken met zware materialen.
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Winkelcentrum in Breda krijgt een facelift

In opdracht van Duprofa Dutch Property Management zijn we begonnen aan

het Winkelcentrum Heusdenhout in Breda. Korteland Schilders en Korteland

Reclame  hebben samen een plan van aanpak gemaakt om het volledige

winkelcentrum te voorzien van een ‘facelift’ naar een eigentijds en vriendelijk

winkelcentrum. Korteland Schilders voert het gehele schilder- en reinigingswerk uit

aan het volledige winkelcentrum. Wie het onderhoud planmatig laat uitvoeren is op de

langere termijn goedkoper uit. Want op deze manier bent u verzekerd van een

uitstekend onderhouden gebouw.

Beeld spreekt tot de verbeelding!

Inspiratieloze wanden zijn natuurlijk niet

bevorderlijk voor het creatief denken.

Zonde dus, om de schoolmuren wit te

laten. Het Da Vinci college koos daarom

voor nieuw beeld aan de wanden met
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deze inspirerende designs. We hebben

deze opvallende wanden kunnen

realiseren dankzij naadloos behang en

deurfolie. De keuze viel op deze designs

omdat Virtual Reality letterlijk tot de

verbeelding spreekt.
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Molens van Kinderdijk

De molens van Kinderdijk zijn wereldberoemd. Wij hechten veel waarde aan dit

Werelderfgoed. In opdracht van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk zijn wij gestart met

het schilderwerk van de Nederwaard No. 1. De complete molen wordt aan de

buitenzijde geschilderd. Dit betreft alle houten, stalen en betonnen onderdelen. De

grootste uitdaging van dit werk zit hem in de bereikbaarheid, door de jaren lange

ervaring van het schilderen van de molens, weten we hoe we de molens moeten

bereiken. Wij hopen dat het Molengebied snel weer opengesteld kan worden voor al

het publiek.

Meer informatie over Werelderfgoed Kinderdijk kun je hier teruglezen.
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