
|  LIVE ON TOUR – UITNODIGING

|  Aanmelding

|  Perfecte systeemoplossingen –  

voor wand en vloer!  |

23.04.2020

Dit event mag  

u niet missen! 

Wij nodigen u uit en nemen u graag mee in de wereld van onze 

geselecteerde partners voor innovatieve product-oplossingen. 

Wij laten u live zien, hoe u uw leven gemakkelijker kunt maken. 

Meldt u aan en beleef een enerverend programma op een  

exclusieve locatie met een super entourage.

Reserveer nu uw tickets!

Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging per email. 

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Organisator:

Sika Deutschland GmbH  |  Vestiging Rosendahl  |  

Alfred-Nobel-Str. 6  |  48720 Rosendahl-Duitsland

U kunt zich via

https://live.schoenox.net/nl 

aanmelden.



|  LIVE ON TOUR – UITNODIGING

Trend bij de consument zijn interieurs van hoge kwaliteit. Binnen zijn ruimtes met  
harmonie gewenst. Veelzijdige ontwerpen voor wand en vloer zijn mogelijk en daar bent 
u als vakman voor nodig, om tot een geweldig resultaat te komen. Bij onze workshop 
willen wij u graag laten zien, hoe u uw leven makkelijker kunt maken.

|  Ervaar meer over....

... innovatieve producten van SCHÖNOX

... tijdloos mooi porcellanato grès van NordCeram

... de voordelen van calciumsulfaat-vloeivloer van Anhydritec

... eigentijdse, luxe vinylvloeren van ASPECTA

... het juiste mengen met COLLOMIX

... de optimale afwerkrand met Döllken

... gereedschap voor professionals van RUBI

|  Waar
LOUWMAN MUSEUM 
Leidsestraatweg 57
2594 BB Den Haag

|  Wanneer 
Donderdag, 23 april 2020
Toegang: 10:00 uur
Begin: 10:30 uur
Exclusieve museum-rondleiding ca.: 14:00 uur
Netwerkborrel: vanaf 15:30 uur

|  Bijzonderheden
Het Louwman Museum herbergt‚ werelds oudste privécollectie automobielen, bijeen-
gebracht door twee generaties van de familie Louwman. De basis werd reeds in 1934 
gelegd en inmiddels omvat de collectie ruim tweehonderdvijftig antieke en klassieke 
automobielen. Kenners beschouwen de collectie als één van de mooiste ter wereld. 

|  Voorwaarden
Graag tot 14.04.2020 aanmelden.
U ontvangt van ons een bevestiging van de deelneming + toegangsbewijs. 

Wees erbij! Wij kijken ernaar uit u te mogen begroeten.
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