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Ook zo genoten van de winterse taferelen de afgelopen week in Nederland? Wij zijn trotste
sponsor van het prachtige Wereld Erfgoed Kinderdijk en hebben in dit betoverende decor de
ijzers onder kunnen binden. Cees van der Wal maakte deze foto mooie foto: het bovenaanzicht
van ons natuurgebied. Inmiddels is de dooi ingezet en de werkweek weer van start gegaan,
dus wij versturen de eerste nieuwsbrief van dit jaar!

https://mailchi.mp/47e7c5b64c23/nieuwsbrief-korteland-reclame-janfeb2021?e=[UNIQID]


Laat je vrachtwagen wrappen, beletteren of bestickeren 
 
Bij Korteland In- & Outdoor Signing hebben we opdrachtgevers waarmee we al járen
samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan Wemmers Tanktransport en Kleijn Transport. De hoofdfoto
van dit artikel is niet voor niets uit 1995. Hierop is te zien dat Adrie Korteland een wagen van
Wemmers bestickert. Zoʼn 25 jaar geleden dus! En nog langer geleden… schilderde Adrie de
signing keurig met de hand. Zo is hij begonnen. Een echt ambacht en hij beheerst het nog steeds.
Gelukkig werken we nu met technieken die het minder tijdrovend maken. Blijf onze
Facebookpagina in de gaten houden. Ricardo neemt je daar binnenkort mee in het proces door
middel van een timelapse die wij gemaakt hebben bij het wrappen van de  nieuwste modellen
van Scania.  En bekijk hier voor de volledige blog.

https://www.korteland.eu/ons-paradepaardje-de-belettering-op-de-wagens-van-wemmers-tanktransport/
https://www.korteland.eu/portfolio-item/kleijn-transport/
https://nl-nl.facebook.com/pg/kortelandreclame/posts/
https://www.korteland.eu/laat-je-vrachtwagen-wrappen-beletteren-of-bestickeren/
http://%20https//www.korteland.eu/wp-content/uploads/2020/04/Korteland-Reclame-Kartonnen-promotieartikelen-in-de-aanbieding.pdf


Vier kilometer glasvlies voor de ʻIda Hoeveʼ van Perfectkeur 
 
Afgelopen voorjaar hebben we in opdracht van Aannemersbedrijf P. Van Leeuwen het
schilderwerk van kantoorpand ʻIda Hoeveʼ uitgevoerd. Dit is het nieuwbouwpand van
Perfectkeur. Alle wandafwerkingen, kozijnen en plinten hebben we voor onze rekening genomen.
We zijn vijf maanden bezig geweest. Vier collegaʼs waren continu aan het werk in het
kantoorpand dat zo bijzonder is door de goed doorgevoerde, modern-landelijke stijl. Hier is een
prachtige fotoserie van gemaakt. Echt de moeite waard om even te bekijken op de website. 

Metershoog naadloos behang bij Van Ho�en Installatietechniek 
 
Soms kloppen opdrachtgevers bij ons aan, omdat ze ons werk gezien hebben bij een ander
bedrijf. Zodoende denken ze aan Korteland In- & Outdoor Signing als er een signingklus aan
komt en ze nemen dan direct contact met ons op. Maar soms gaat het ook anders; indirect dus.
Zoals in het geval van Van Ho�en Installatietechniek. Zij schakelden Van Es architecten in voor de
kantoorinrichting van hun nieuwe pand. En Van Es kwam op zijn beurt weer bij ons uit.  Bekijk in
deze blog alle kleurrijke fotoʼs die gemaakt zijn van de kantoorinrichting waarin wij onder andere
het  naadloos behang mochten verzorgen.

https://kortelandschilders.nl/vier-kilometer-glasvlies-voor-de-ida-hoeve-van-perfectkeur/
https://www.korteland.eu/metershoog-naadloosbehang-bij-van-hoften-installatietechniek/


Buitenschilderwerk, óók in de winter
 
Het lijkt heel logisch: 's zomers buiten, 's winters binnen. Zo is het ook jarenlang geweest in ons
vakgebied. Ik merk nog altijd dat bedrijven, maar vooral particuliere opdrachtgevers, wachten
met een aanvraag voor het buitenschilderwerk tot de winter voorbij is. En ze vragen ons tijdens
de wintermaanden om de binnenboel te doen. Maar, dat is niet echt meer nodig! Of wij schilders
dat nu leuk vinden of niet. Hoe dat komt? Twee belangrijke redenen. Lees er alles over op onze
website.
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