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Klunder Drachten investeert in design shop De Klink
In onze design shop ‘De Klink’ bij Klunder Drachten vindt u het meest
uitgebreide assortiment deurbeslag van Noord-Nederland. Kijk voor
openingstijden en routebeschrijving op www.deklink.nu
De Klink
Klunder Drachten heeft met De Klink een start gemaakt om haar showroom grondig
aan te pakken. “De Klink hebben we gebaseerd op het shop in shop concept, we
hebben getracht een huiskamer sfeer te creëren om ervoor te zorgen dat de klant in
een gemoedelijke omgeving de juiste keuzes kan maken” aldus Matthieu Kroon,
directeur/ eigenaar van Klunder Drachten.
De Klink is een design shop waar klanten zich kunnen oriënteren op een breed
assortiment deurbeslag. De Klink heeft voor elke doelgroep wat te bieden; vanaf een
paar tientjes tot bijzonder exclusief, van klassiek tot modern.
Het aanbod is uitgebreid, er is keuze uit diverse stijlen zoals bijvoorbeeld ‘landelijk’ of
‘jaren 30’ en klinken van ondermeer aluminium, brons, messing of RVS, u treft het
allemaal aan bij De Klink.
Nobilé; nieuwe lijn roestvast deurbeslag, exclusief te bewonderen bij De Klink
Klunder Drachten is voor Friesland exclusief dealer van Nobilé. Producent Van
Leeuwen International tilt met Nobilé roestvast deurbeslag naar designniveau van
topkwaliteit. Nobilé is voorzien van een gepatenteerde rozet, die volledig aansluit op
de kruk, waardoor er geen speling op de kruk kan ontstaan, en het beslag optimaal
blijft functioneren. “Nobilé is een collectie van bijzondere luxe modellen, passend in
elke sfeer en wordt gekenmerkt door haar duurzame en onderhoudsvriendelijke
karakter “ aldus Matthieu Kroon.
Klunder Drachten
Klunder Drachten is de Technische Groothandel voor hang & sluitwerk, ijzerwaren,
bevestigingsmateriaal, gereedschappen, werkkleding e.d.. De zorg voor reparaties
en de jaarlijkse NEN-keuringen van machines en klimmaterialen neemt zij voor vele
klanten uit handen.
Klunder is marktleider en specialist op het gebied van Deurtechniek. Uniek is haar
eigen vakbekwame montage team (VCA-gecertificeerd!) voor garage- en
bedrijfsdeuren, draai- en schuifdeurautomaten en elektronische sluitsystemen.
Klunder biedt een eigen 24 uurs storingsdienst naast jaarlijks onderhoud en
keuringen.
Het familiebedrijf is in 1912 opgericht door J.F. Klunder, werd sinds 1976 voortgezet
door de familie De Boer en is sinds oktober 2008 overgenomen door MK Technische
Handelsgroep.
Klunder Drachten is uitgegroeid tot een toonaangevende Technische Groothandel en
levert producten en diensten aan de bouw, industrie en overheid door geheel Noord
Nederland.
Meer informatie over De Klink is te vinden op: www.deklink.nu
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Voor meer informatie:
Jannie Numan, afdeling Marketing & PR, Klunder Drachten, De Lange West 104a,
9201 CH, Drachten, telefoon: 0512 – 51 10 00, e-mail: jannie.numan@klunder.nl

