Passie voor
interieurwerk

Zagen • Boren • Frezen • Kantverlijmingen • HPL-Persen

samen completer
en sterker!

Flexibel machinepark

Snelle levering

Niet de beschikking over de juiste machines of bijvoor-

U opdracht ronden we snel en nauwkeurig af. Uw opdracht

beeld een capaciteitsprobleem? U neemt graag wat risi-

is gegarandeerd binnen 5 werkdagen klaar voor afhalen.

co’s weg zoals beschadigingen of zaagverlies? Wij nemen

Plakwerk zelfs al vanaf 3 werkdagen! Levering op locatie is

graag diverse plaatbewerkingen van u over die wij met

als vanzelfsprekend ook een mogelijkheid. Met ons eigen

moderne CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines uit-

wagenpark leveren wij met kooiaap op iedere locatie.

voeren. Zo concentreert u zich op de verkoop en montage
en doen wij de productie. Als vanzelfsprekend op interieurbouwkwaliteit. Zo doet ieder waar hij goed in is en kunt u

Optima Plaatbewerkingen is onderdeel van de Maiburg

Klantgerichte
ondersteuning

groep. Hiermee hebben wij beschikking over de grootste

Op werkdagen ontvangt u altijd binnen

voorraad (decoratief) plaatmateriaal in Nederland. Wij

4 uur een reactie op uw aanvraag. We sturen

leveren decoratief plaatmateriaal van alle topmerken.

u een offerte of hebben telefonisch overleg

Zo heeft u eindeloos veel keuzemogelijkheden. Voor

over de invulling van uw opdracht. We

corpuswerk hebben wij bijvoorbeeld ook standaard

denken graag met u mee en verlenen

panelen op diverse afmetingen gezaagd en voorzien van

technische ondersteuning en advies

kantenband voorradig.

waar nodig. Onze specialist Harold

Alle topmerken plaatmateriaal

snel door naar een volgende opdracht

de Jong is direct bereikbaar viaw
telefoon 0416 - 56 65 72
Zagen • Boren • Frezen • Kantverlijmingen • HPL-Persen, kijk voor meer info op www.optimaplaatbewerkingen.nl

Uw partner voor
professioneel maatwerk/
vakwerk:

Uw voordelen:

� Sterk in elk topmerk plaatmateriaal en HPL

� Eenvoudige montage voor u

� Snel getekend, berekend en aangeboden

� Meer tijd voor verkoop en dus omzet

� Geoptimaliseerd voor de

� Maatwerk zonder zorgen en geen risico’s
� Hoogwaardige afwerking

meest efficiënte oplossing
� Professionele interieurbouwkwaliteit

� Geen beperking in ontwerp
� Samen denken, samen doen
� Snelle levering & afhalen mogelijk

Onze topmerken uit voorraad leverbaar

KASTEELDREEF 18
5151 RS DRUNEN
TEL. 0416 531 500
INFO@OPTIMAPLAATBEWERKINGEN.NL

SCHUTWEG 6
5145 NP WAALWIJK
TEL. 0416 566 572
VERKOOP@MAIBURG.NL

MAIBURG.NL
OPTIMAPLAATBEWERKINGEN.NL

