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Profnorm Kampen kwaliteit voor
professionals en doe-het-zelvers

“Wij richten ons voor tachtig procent
op de industrie en professionele
bouwwereld”, zegt eigenaar Wim
Knijnenberg. “Ook de doe-het-zel-
vers vergeten wij niet. Die zijn altijd
welkom. Zij kunnen bijvoorbeeld
binnenkort profiteren van een bij-
zondere vaderdagactie. Die wordt
bekendgemaakt in De Brug. Ons
vakkundig en betrouwbaar perso-
neel staat altijd klaar.”
Profnorm Kampen is onderdeel van
een landelijke keten, waardoor uit-
stekende service, kwaliteit en scher-
pe prijzen zijn gewaarborgd.
Profnorm biedt een zeer uitgebreid
assortiment voor de bouwwereld en
de industrie. Dat bestaat bijvoor-
beeld uit NEN-keuringen van lad-
ders, trappen en elektrisch handge-
reedschap. IJzerwaren, gereed-

schappen en (stationaire) machines
vormen een belangrijk onderdeel
van het assortiment, evenals hang-
en sluitwerk, beveiliging en bouwbe-
slag. Bevestigingsmaterialen, lijmen
en kitten ontbreken ook niet. Daar-
naast biedt Profnorm ook hoge kwa-
liteitsproducten voor persoonlijke
bescherming en veiligheidskleding.
“Klanten zijn altijd welkom aan onze
infobalie. Het personeel begrijpt on-
middellijk de taal van de vakmensen.
Daardoor is onze service snel, zijn
onze klanten eerder geholpen en
kunnen ze snel aan de slag.”
Profnorm Kampen bezorgt de pro-
ducten desgewenst op de werkplek. 
Profnorm Kampen BV is gevestigd
aan de Handelsstraat 10 in Kampen.
Voor meer informatie: 038-3313680
of www.profnormkampen.nl.

KAMPEN - Profnorm Kampen is hét vertrouwde adres voor de bouw- en in-
dustriewereld. Het bedrijf is gespecialiseerd in ijzerwaren, gereedschap-
pen, machines en bouwbeslag van bekende merken.

VOOR AL UW BINNEN- EN BUITEN
SCHILDERWERKEN!

Voor woningen van 15 jaar of ouder betaalt 
u maar 6% BTW in plaats van 19%!

Wij bieden u de kwaliteiten als:

• Schilder in onderhoud en renovatie
• Schilder in nieuwbouw en utiliteitsbouw
• Stucadoor en behanger
• Glaszetter

Vraag vrijblijvend advies of
een offerte aan en bel:

Tel: 0527-68 44 57 - 06-51 33 98 92
Keteldiep 11 - 8321 MH Urk

www.klaaysenyachtpainting.nl

WIJ STAAN GARANT VOOR

VAKMANSCHAP & KWALITEIT EN WERKEN

NAAR VOLLE TEVREDENHEID

OPPAKKEN E N MEENEMEN
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L A M I N A A T
Landhuisdeel
Voor de doe-het-zelver!
Laminaat Adante Quick, 
beuken 3 strook en
5 jaar garantie!

Voor € 6,55p/m2

Direct uit 
voorraad

 

leverbaar
!

P L A N K E N  
Kasteel Vloer
Voor de doe-het-zelver!
Massief Frans Eiken
Planken-vloer, met open
structuur, 18 cm breed en
22 mm dik. 
voor € 46,95p/m2

Kant en kl
aar

geolied!

Plankenmarkt is gevestigd in Veenendaal, Dronten, Zwolle, Leeuwarden en Dokkum.

PLANKENKOORTS NU OOK IN DRONTEN!
Bezoek onze showroom met 450 m2 laminaat, planken en 
lamel-parket, 5.000 m2  vloeren direct uit voorraad leverbaar!

Plankenmarkt Dronten
Handelsweg 35 B

8251 JS Dronten

T 0321 33 98 60

dronten@plankenmarkt.nl

www.plankenmarkt.nl

Openingstijden:

Maandag van 13.00 tot

17.30 uur,

dinsdag t/m vrijdag van

9.00 tot 17.30 uur en

zaterdag van 9.30 tot 

16.00 uur. Gratis parkeren!

Stijlvol 

adverteren?

Bel naar:

038-3331027

Stijlvol 

adverteren?

Bel naar:

038-3331027

Stijlvol 

adverteren?

Bel naar:

038-3331027

Stijlvol 

adverteren?

Bel naar:

038-3331027

Tel. 06-53619329 of 06-53750745
Adres: Vormtweg 14D, 8309 PW  Tollebeek

• Centrale verwarming

• Vloerverwarming

• Sanitair/badkamers

• Zink / Koperwerk

• Reinigingsinstallaties

• Koelinstallaties

Ook voor de 
complete badkamer
Ook voor de 
complete badkamer

BEESTJES?
ONKRUID?

WIJ
HEBBEN
ER SPUL
VOOR?

BERTUS VAN FLIP
KLIFKADE 3 • URK
TEL 0527-681768 

Bonairestraat 1 Urk
Tel. 0527-292827

OP HET HOFSTEEPLEIN

Voor bank
of stoel...

... kom naar
De Paddestoel!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


