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Korteland In- & Outdoor Signing produceert vanaf nu ook
zonnepanelen 

Bijna iedereen heeft ze waarschijnlijk al

eens bij iemand op het dak zien liggen:

zonnepanelen. Duurzaam, maar

niet altijd een verfraaiing van het

dak. Wij leveren sinds kort fake panelen.

Ze vangen geen zonne-energie op, maar

dragen wel bij aan een mooi esthetisch

geheel. Op ieder gewenst formaat

én niet van echt te onderscheiden. Lees

er in deze blog meer over.

Onderhoudsschilderwerk

Laat onderhoudsschilderwerk planmatig door Korteland Schilders uitvoeren. Dan ben

je op de langere termijn goedkoper uit en verzekerd van een uitstekend onderhouden

pand. Goed schilderwerk is vakwerk. Als VCA-gecerti�ceerd en Onderhoud NL-
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schildersbedrijf beschikt Korteland Schilders over goed opgeleide medewerkers die

alle moderne regelgeving rond schilderwerk in acht nemen. Bovendien zijn wij

aangesloten bij Onderhoud NL Garantie, het keurmerk voor schildersbedrijven die

werken volgens vastgestelde kwaliteitsnormen. 

Fris het nieuwe jaar in!

In een mum van tijd een nieuwe look in

jullie interieur? Zonder stof, stank,

rommel, natte verf en geuroverlast? Dat

kan Korteland In- & Outdoor Signing

voor je regelen. Met wrapfolie kunnen

we meubels aanpakken en wanden

decoreren we met bijvoorbeeld

naadloosbehang of textielframes. Ons

eigen kantoor hebben we begin dit jaar

ook aangepakt. Lees het in deze blog. 

Binnenschilderwerk

In principe is alles te schilderen. Of het nu gaat om houten deuren, kunststof kozijnen,

radiatoren, stalen liggers of betonnen muren. De ondergrond bepaalt de kwaliteit van

het schilderwerk. Dat houdt in: oude ver�agen weghalen, scheuren en gaatjes

repareren, het oppervlakte opschuren en eventueel randen afkitten. Afhankelijk van

het materiaal van de ondergrond en het gebruiksdoel bepalen we de soort verf. De
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houdbaarheid van binnenschilderwerk is langer dan van buitenschilderwerk. In

principe blijft het schilderwerk binnenshuis tien jaar netjes, maar is wel afhankelijk van

de gebruiksintensiteit. Bovendien is een interieur aan mode onderhevig. Met een

nieuwe kleur verf op de muur frist een ruimte in no time weer op. Korteland Schilders

helpt graag met de keuze voor een andere kleur op wand, plafond, deur of kozijn.

Geloof jij in sprookjes?!

Bij van Hoorne Entertainment, specialist

in de wereld van familie-

entertainment, doen ze dat zeker! Wij

mochten het hoofdkantoor voorzien van

onder andere sfeerwanden en frames.

Ook voor hun

Avonturenboerderij Molenwaard

hebben we de signing verzorgd. In deze

blog vertellen we meer over Van

Hoorne en het werk dat we voor deze

partij hebben gedaan.
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