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Editie 2021-5

Nieuw, vernieuwd doch vertrouwd.
Voor u ligt een nieuwe editie van de Lecot-Biermans nieuwsbrief. In deze boeiende tijd van sportspektakels en een
terugtrekkend coronavirus, zijn we op weg naar de zomervakantie. Maar ook tijdens de zomervakantie blijven wij u van
dienst zijn.
Na de zomer gaan we nieuwe assortimenten gereedschappen en bevestigingsmiddelen in ons productengamma
introduceren rondom het thema ‘luchtdicht bouwen’. We informeren u hierover meer in onze volgende nieuwsbrief!
In september 2021 vieren we groots het 10-jarig bestaan van onze vestiging in Kapelle en in oktober 2021 gaan
we de vestiging in Breda feestelijk heropenen. Deze festiviteiten plannen we uiteraard onder voorbehoud van
overheidsmaatregelen, maar we gaan er vooralsnog vanuit dat we twee feesten kunnen gaan geven.
Kom eens langs in één van onze vestigingen. We tonen u onder andere wandpresentaties met de nieuwste generaties
elektrische machines van alle toonaangevende fabrikanten. Laat u informeren over de laatste technische ontwikkelingen
en innovaties.
We wensen u veel leesplezier!

Het is feest!
In september 2021 bestaat Lecot-Biermans Kapelle
10 jaar. Hier zijn wij trots op en dit gaan we vieren.
Op vrijdag 24 september 2021 wordt het bij
Lecot-Biermans Kapelle groot feest.
Binnenkort zullen wij u hierover uitgebreider informeren.

We gaan door
tijdens de bouwvak

We gaan door tijdens de bouwvak.
Tijdens de vakantie periode willen wij u als klant gewoon
van dienst kunnen zijn met leveringen en adviezen.
Daarom is Lecot-Biermans tijdens de bouwvak geopend.
Wel zijn de openingstijden gewijzigd.
Klik hiernaast voor het overzicht van onze openingstijden
per filiaal tijdens de bouwvak 2021.

Week 31, 32, 33 en 34 open!!!

Openingstijden >>

>>

Lees meer >>

>>

Tec7 >>

>>

Prijslijst >>

>>

Opleidingsdagen.

Opleidingsdagen

Medewerkers van Lecot-Biermans zijn de afgelopen
maand bijgeschoold door vakmensen van o.a.
Spit Paslode en Blåkläder.
Op deze dagen kregen zij onderricht bijvoorbeeld op het
gebied van schiethamers. Hierdoor kunnen wij u met de
juiste, vakkundige en actuele kennis blijven adviseren.
Bekijk
Meer weten over Spit Paslode en Blåkläder?

Lecot-Biermans is TEC7, PRO Partner.
Nieuw in het assortiment van Lecot-Biermans: TEC7.
Dé nieuwe generatie afdichten, lijmen, afwerking
en lijmschuimen. Vanaf 1 juli 2021 voorradig in al
onze vestigingen.
Voor meer informatie kom kijken op één van
de demodagen:
5 juli – Werkendam
8.00-14.30 uur.
7 juli – Kapelle
9.00-14.30 uur.
12 juli – Lexmond
8.00-14.30 uur.
14 juli – Breda
8.00-14.30 uur.

Nieuwe prijslijst Duco.
In eerdere mailingen hebben we u geinformeerd over
de gestegen prijzen op de grondstoffenmarkt met als
gevolg een prijsverhoging van Duco producten.
Daarin hebben wij u de nieuwe Duco prijslijst doen
toekomen. Mocht u dit gemist hebben kunt u de
nieuwe prijslijst vinden op onze website.

Op=op actie.

OP=OP
SPECIAL 2021

Geniet nog even van speciale kortingen op mooie artikelen,
want al deze artikelen gaan echt weg.
#generator
#doppenset XXL
#gereedschapswagen
#bouwradio
#vouwsteiger
Bekijk de folder >>
#bouwlamp

>>

Vacatures.
Lecot-Biermans zoekt enthousiaste medewerkers.
Zoek jij of ken je iemand die op zoek is naar een leuke
baan laat het ons weten.
Bekijk
Vacatures >>

>>

Acties >>

>>

Nieuwe acties!
Voor de maanden juli en augustus 2021 staan er weer
nieuwe acties op de Lecot-Biermans website.
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