Bekijk de webversie

Breaking News!
De hele zomerperiode zal Keymer Essential Fabrics gewoon geopend blijven en dagelijks
de bestellingen versturen...dat is geen nieuws!
Wat velen niet weten is, dat wij naast de INTERIEUR COLLECTIE DAGEN in Gorinchem,
vanaf de VAKbeurs van 16 t/m 19 september 2018,
ook IEDERE MAANDAG in de Woonindustrie in Nieuwegein te vinden zullen zijn.
Benieuwd? Bekijk hieronder dan eens een artist impression van de Keymer-stand.
In de tussentijd wensen wij iedereen een fijne zomer(vakantie) toe.
Graag tot in september in Gorinchem of Nieuwegein!

Laatste nieuws

Work in progress

NK Meubelstofferen

De interieurvakhandel kan vanaf 16
september
2018,
wekelijks
op
maandag de vaste stand van Keymer
Essential Fabrics in de Woonindustrie
in Nieuwegein bezoeken.
Voordat we onze nieuwste collecties
kunnen showen, zal de stand op de
vide van de eerste verdieping een
ware metamorfose ondergaan waarbij
de pilaren in het midden van de stand
een centrale rol zullen krijgen en een
lichtkoepel voor daglicht zorgt.
We
verheugen
ons
op
een
inspirerende omgeving, temidden van
veel bekende meubelproducenten en
intererieurprofessionals.

Na onze mailing over de NK
Meubelstofferen,
hebben
de
organisatoren laten weten, dat
tijdens
de
Interieur
Collectie
Dagen, negen deelnemers met
elkaar de strijd aan zullen gaan om
de titel "Kampioen Meubelstofferen
2018".
Ga je ook deze professionals
aanmoedigen?
Keymer Essential Fabrics heeft als
trotse
sponsor
van
dit
evenement diverse meubelstoffen
beschikbaar gesteld en zoals
beloofd zullen alle deelnemers een
presentje ontvangen!

Aanmelden mailinglijst

InCoDa op Facebook

Op de Facebookpagina van Keymer
Essential Fabrics hebben we al beelden
laten zien van de fotoshoot voor de collectie
Structures, die gepresenteerd gaat worden
op de Interieur Collectie Dagen en de
VAKbeurs in de Woonindustrie Nieuwegein.
Nogmaals dank aan het team van Smaak &
Meer in Maassluis voor de gastvrijheid
tijdens de fotoshoot!

Reserveer vast in je agenda!
Reserveer de volgende data in je agenda en meld je aan voor de mailinglijst zodat we je
persoonlijk kunnen uitnodigen.
Interieur Collectiedagen Gorinchem
VAKbeurs Woonindustrie
MaterialXperience Rotterdam

16 t/m 18 september 2018
16 t/m 19 september 2018
12 t/m 14 maart 2019

Houd mij op de hoogte

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
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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.

