Klanteninformatie 6
Statisch opladen van bekledingen
Overigens: Ook na de garantietermijn zijn wij er voor u!
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Ter plaatse repareren of renoveren van:
 gestoffeerde zit en ligmeubelen
 van stof, leder, vulling, frame of mechaniek
 zittingen van auto‘s, vrachtauto‘s, bussen en treinen  voor iedereen
 kantoorstoelen en restaurantstoelen,
 snel, goed en eerlijk.
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