Een greep uit de gerealiseerde projecten - eerste kwartaal 2022

Nieuwsbrief 2022 april - juni
KWARTAALACTIE!
Korting op volle pallet vloerverwarmingsslang
Bij afname van minimaal 5 rollen 16x2 PE-RT, 600 meter:
Nu € 276 per rol - € 0,46 per strekkende meter.

Bij afname van minimaal 4 rollen 18x2 PE-RT, 600 meter:
Nu € 300 per rol - € 0,50 per strekkende meter.

Vught
(binden)
6451m¹ + 905m²
KZP verdelers

Roermond
(frezen)
160m¹
Comfort verdeler

Beegden
(folie, netten, binden)
2885m¹ + 273m²
DHK verdelers

Kampen
(folie, netten, binden)
16.830m¹ + 1670m²
DHK verdelers

Bij afname van minimaal 3 rollen 20x2 PE-RT, 600 meter:
Nu € 390 per rol - € 0,65 per strekkende meter.

Voorwaarden:

Distriheat gesloten

- In één levering op één adres
- Per volle pallet. Bovengenoemde aantallen staan gelijk aan een volle pallet
- Bij webshop bestelling
- Geen uitzondering mogelijk
- Niet i.c.m. andere acties en staffels

Pasen:
Maandag 18 april 2022
Koningsdag:
Woensdag 27 april 2022
Hemelvaart:
Donderdag 26 mei 2022
Vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren:
Maandag 6 juni 2022

1 april

Verhuisbericht
Distriheat B.V. is per 1 maart verhuisd naar Randweg-Zuid 15
in Budel. Hemelsbreed is het slechts 30 meter verderop,
maar qua vierkante meters magazijn weer een stap groter.
Hierdoor kunnen we op grotere schaal inkopen en de prijs
scherp houden in tijden van flinke prijsdruk.
Ben je in de buurt? Kom gerust eens langs voor een kop koffie
en een kijkje in onze ‘keuken’. Als je vooraf laat weten dat je
komt, zorgen we voor iets lekkers bij de koffie.

Nog sneller jouw offerte?
Je bent waarschijnlijk gewend één van onze adviseurs te
mailen bij offerte- en/of orderaanvragen. Wij gebruiken voor
deze aanvragen: verkoop@distriheat.nl
Bij gebruik van verkoop@distriheat.nl heb je nog steeds het
persoonlijke contact met één van onze adviseurs, maar
wordt jouw aanvraag sneller verwerkt.
Noteer daarom dit nieuwe e-mailadres in je systeem, zodat
je in de toekomst gemakkelijk en snel contact legt.

