
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was fantastisch op de Bouwbeurs. De eerste dag was wel rustig maar dinsdag werd het beter en woensdag, 
donderdag en vrijdag waren top. Heeeeeel veel aandacht voor ons bouwbeslag, heeeeeeel veel interesse in ons railing 
programma. Eindelijk kregen wij de kans om heel wat potentiele klanten ons concept en onze mogelijkheden voor te 
leggen. En dat hebben de klanten dan ook geweten . Concept: een mooi product maken voor een alleszins redelijke 

prijs. Mogelijkheden: U vraagt en wij draaien. Het beursteam 
bestaande uit Marcel, Willem, Myrthe, Ans en Wiebe hadden er 
zin in. Maar ook de backoffice (Saskia en Myrthe) ging er 
tegenaan om alle documentatie op tijd weg te krijgen. Inmiddels 
hebben wij al dik € 740 aan tante post mogen offeren. Maar het 
had ook wel het dubbele mogen zijn. Onze stand bestond uit een 
container. Veel complimenten gekregen over het “slimme” 
concept maar het was al een keer uitgevonden. En onder het 
motto “koester het goede en verwerp het verkeerde” hebben 
we een mobiele stand gebouwd die ook aan onze klanten ter 
beschikking gesteld kan worden voor een open dag of andere 
bezigheid.  

Veel aandacht trok ons nieuwe RVS koppelingssysteem om tafels, bureaus, stoelen, etagères, 
boekenrekken, kapstokken en wat de klant nog meer bedenkt te kunnen maken. Geen 

documentatie, geen prijzen en toch iedereen blij omdat eind April 
begin Mei e.e.a. beschikbaar zou moeten zijn. Inmiddels gaan we de 
lijn Tzuwidesign noemen en natuurlijk voeren we het onder de Tzunali 
vlag. Goed aan de maat dus strak bouwen en een heel scala aan 
verschillende koppelingen. Ook nog in 2 maatvoeringen t.w. 42,4x2 
(dan kunnen we ook nog alle producten uit ons railingsysteem inzetten) en 28x2mm. En dan 
“gewoon” in de superkwaliteit RVS Aisi 316.  

Buis komt er in 800 mm, 2 en 5 of 6 meter. 

Al met al een geweldige beurs. Iedereen die bij ons langs geweest is bedanken 
wij voor hun komst. Diegenen die ons hebben overgeslagen krijgen over 2 jaar 
weer een kans of bel ons dan komen we langs. 


