Bekijk de webversie

Think forward ... think H-o-i

EOL levertermijn !
Sinds dit jaar is EOL een nieuwe partner van H-o-i.
Een succesvolle start is het minste wat kan gezegd
worden ! De snelle leveringstermijnen zijn een
schot in de roos. Binnen 7 tot 14 werkdagen brengen
we stockproducten tot bij u... Dat is wat we hebben
mogen vaststellen. Hierdoor kunnen wij als H-o-i
zijnde onze servicegraad voor u als klant verder
optimaliseren. Een enorme troef in de snelle maatschappij waarin we vandaag
leven. Leuk om horen is dat onze klanten enthousiast reageren op de kwaliteit van
het aangeleverde product. H-o-i op zijn best. Daar doen we het voor !

Design catalogus op aanvraag
75 kaarsjes mag HAG dit jaar uitblazen. Een festijn
dat gepaard gaat met een enorme evolutie. Als
Scandinavisch producent van meubilair kunnen we dit
jaar zelfs van een echte revolutie spreken. Zo komt
hun partner RBM dit jaar uit met een heuse design
catalous. Eéntje om duimen en vingers van af te
likken. Scandinavisch design aan een betaalbare
prijs. Overtuig jezelf van de kwaliteit en schoonheid
van deze producten. Verschillende hiervan hebben we
in de showroom aanwezig of worden weergegeven op
onze site. Deze exclusieve catalogus bezorgen we u
graag op aanvraag. Aarzel niet een mailtje hiervoor te
sturen naar vraag@h-o-i.be !

'Due'stekkerdoos voor keuken/kantoor
De 'Due' stekkerdoos van Bachmann is een ideaal
product dat alle faciltieiten heeft, zowel voor uw
keuken als voor kantoorinrichting. De custom module
kan à la carte worden geconfigureerd, split covers
zorgen ervoor dat de verbindingen worden gebruikt
zoals voorgeschreven. Kortom, dit is veel meer dan
een elegante oplossing. Laat ons zeggen, een
oplossing op H-o-i maat. Helemaal ons ding.
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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 francis@h-o-i.be toe aan uw adresboek.
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