Bekijk de webversie

De Keymer 3D Showroom al ontdekt?
Op onze website kon je in het verleden de Keymer Stoffentool vinden.
De huidige 3D Showroom, met daarin de nieuwste stoffen uit de Keymer collectie heeft
een update gekregen. Het is nu ook mogelijk de diverse oppervlakken met verschillende
stoffen te visualiseren waarna je het meubel, door met je muis te slepen, van alle kanten
kunt bekijken.
De 3D Showroom is voor iedereen gratis te gebruiken en geeft zowel de
interieurprofessional als de consument een goed beeld van de mogelijkheden en
eigenschappen van de Keymer collectie.

Direct naar de 3D Showroom

Laatste nieuws

3D Showroom op je eigen
website?

De Keymer Care & Clean
Display al ontvangen?

Voor
interieurprofessionals
kan
Keymer
de
3D
Showroom
personaliseren met een eigen
bedrijfslogo. Daarnaast is het zelfs
mogelijk, tegen vergoeding, eigen
modellen toe te voegen.

Geweldig dat onze relaties zo
positief hebben gereageerd op de
Keymer Care&Clean Display.
Iedereen die deze display (alsnog)
wil ontvangen, kan deze aanvragen
via het contactformulier.
De folders met informatie over de
eigenschappen van de Keymer
Care&Clean collectie worden dan
z.s.m. toegestuurd.

Neem voor meer informatie
vrijblijvend contact op met onze
afdeling Verkoop.

Meer info

Interesse in display

Reserveer vast in je agenda!
Het afgelopen jaar heeft Keymer Essential Fabrics voor het eerst deelgenomen aan de
Interieur Collectiedagen in Gorinchem en aan het MaterialDistrict in Rotterdam.
Twee compleet verschillende evenementen die beiden een platform hebben geboden aan
o.a. de Keymer Care & Clean collectie.
Ook het komende jaar zal Keymer Essential Fabrics de nieuwste collecties op deze
beurzen presenteren.
Reserveer vast de volgende data en meld je aan voor de mailinglijst zodat we je
persoonlijk kunnen uitnodigen.

Interieur Collectiedagen Gorinchem
MaterialDistrict Rotterdam

16-17-18 september 2018
12-13-14 maart 2019

Houd mij op de hoogte

Instagram

Facebook

Pinterest

Keymer Essential Fabrics
Elbe 23
2491 BT Den Haag
Nederland
Telefoon: +31 (0)70 - 317 8033
E-mail: verkoop@keymer.nl
KvK Den Haag: 27251679
BTW: NL8117.42.738.B01

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u studio@keymer.nl toe aan uw adresboek.

