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“De dolle vrijdag”.
In navolging van Lecot in België introduceren wij in Nederland “De dolle vrijdag”. Een aantal keren per jaar organiseren wij
deze op een vrijdagmiddag in één van onze vestigingen. We nodigen leveranciers en fabrikanten uit met demonstraties,
introducties van nieuwe gereedschappen en technieken en we bieden onder het genot van een hapje en een drankje onze
producten aan met speciale kortingen en acties.
“De dolle vrijdag” zal als eerste plaatvinden op 24 september 2021 in onze vestiging in Kapelle. Toevalligerwijs vieren wij
dan tevens het 10-jarig bestaan van ons filiaal in Kapelle.
Lecot-Biermans is al decennia lang vertegenwoordigt in Zeeland waar we een grote en loyale klantenkring hebben
opgebouwd. Echter de grote doorbraak in Zeeland kwam na de start van de vestiging in Kapelle. Tegenwoordig is LecotBiermans in Kapelle een begrip in de wijde omgeving met vier ervaren collega’s in de winkel en twee vertegenwoordigers
op de weg.
“De dolle vrijdag” gaat toeren en komt in de toekomst ook in het filiaal bij u in de buurt. Wij houden u graag op de hoogte
en wensen u veel leesplezier!

“De dolle vrijdag”.

Op 24 september 2021 vieren we het 10 jarig bestaan van
Lecot-Biermans Kapelle.
Daarom introduceren we “De dolle vrijdag”.
Met onder andere acties, demonstraties en uitverkoop.
Er wordt uiteraard gezorgd voor een hapje en een
drankje.
Wilt u aanwezig zijn, laat het ons uiterlijk 19 september
2021 weten. Stuur een mail naar info@lecot-biermans.nl.

Meer informatie >>

>>

Meer informatie >>

>>

TEC7 demodagen.
Wat jij nog niet weet over lijmen, monteren en afdichten...
Bezoek onze demodagen!

We maken stappen in onze automatisering.
Achter de schermen zijn we hard aan het werk om ons logistiek systeem te
vernieuwen en te verbeteren. We verhogen op dit moment onze voorraden
standaard producten en zijn bezig met een herverdeling van producten in ons
distributiecentrum in Breda om voorbereid te zijn op de toekomstige groei in
filialen en aantallen transacties. Er staan ons in de nabije toekomst nog grotere
veranderingen te wachten maar daar berichten wij u in een later stadium nader
over. Voor dit moment merkt u als klant nog niet veel van alle verbeteringen,
maar voor de toekomst betekent dit dat er nog gemakkelijker besteld kan gaan
worden en communicatie alsmede uitwisseling van documenten zal steeds
gestroomlijnder gaan plaatsvinden.
Als Nederlandse organisatie met een eigen identiteit communicatie,
inkoop en logistiek zullen we vanaf november 2021 het (zelf ontwikkelde-)
automatiseringsprogramma van Lecot gaan gebruiken. Hiermee zetten we met
onze automatisering in één keer een forse stap vooruit.

Lecot-Biermans naar Vianen.
De vestiging van Lecot-Biermans in Lexmond groeit gestaag en wij realiseren
ons al enige tijd dat we meer ruimte en een betere, maar een vooral meer
centraal gelegen pand wensen, om de continuïteit van de groei en onze service
naar onze klanten te kunnen blijven waarborgen.
Het is om deze redenen dat we al langere tijd op zoek zijn naar een nieuwe
locatie en onvoorziene omstandigheden daargelaten, ziet het er naar uit dat we
binnenkort gaan verhuizen naar Vianen.
Tussen de beide locaties is er slechts een geringe reisafstand van circa
10 minuten. We verwachten dan ook dat onze trouwe en loyale klanten ons zullen
blijven bezoeken. (Overigens bezorgen wij ook graag uw bestelling “aan huis”.)
Binnenkort zullen wij u hier meer concreet over gaan informeren.

Nieuwste prijslijst Duco.
Helaas krijgen we per 1 januari 2022 opnieuw te maken
met prijsstijgingen bij Duco.
Wij zullen daarom binnenkort een nieuwe prijslijst
verspreiden.
Mocht u onze nieuwe prijslijst willen ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar: info@lecot-biermans.nl
o.v.v. Duco Prijslijst.

Huidige prijslijst >>

>>

Bekijk de folder >>

>>

Acties >>

>>

Hikoki.
Hernieuwde introductie.
Bekijk de nieuwe folder.

Nieuwste acties!
Voor de maanden september en oktober 2021 staan er
weer nieuwe acties op de Lecot-Biermans website.
Ga snel kijken.
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