
Sinds de introductie van de plastic-vrije verpakkingen hebben we al zo’n 
60.000 plastic zakjes minder verbruikt.
Op elkaar gestapeld zouden deze een hoogte bereiken van de Mondriaan-
toren in Amsterdam! En dat in 3 maanden tijd!
Naar onze inschatting kunnen we per jaar 300.000 zakjes besparen, een 
groot succes!

Onze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. Toch afmelden?  
Reageer dan op deze mail met “Unsubscribe” of “Afmelden”.

EEN WOLKENKRABBER VAN PLASTIC

EEN ECHTE BLIKVANGER

DE BESTE RAAD IS VOORRAAD!

QBLADES NIEUWSBRIEF NR.2-2021

Wat er de afgelopen tijd is gebeurd had geen enkel  
voorraad systeem kunnen voorspellen. Qblades heeft als vast 
onderdeel van de bedrijfsvoering gekozen om een grote voor-
raad aan te houden, om als merk de voortdurende beschik-
baarheid en snelle levertijden te kunnen waarborgen.
Hierdoor zijn we in staat, zelfs in tijden van schaarste, onze 
klanten zonder vertraging en extra kosten van producten te kunnen voorzien. Daar zijn we erg trots op!
 
Qblades heeft als leverancier de keuze voor de professionele vakhandel gemaakt. Maak jij, als vakhandel, de 
keus voor ons?

§ Compleet assortiment direct uit voorraad leverbaar
§ Voor 15 uur besteld = dezelfde dag verstuurd
§ Franco levering vanaf 50 euro    
 
Bestellingen worden gewoon verwerkt en verstuurd tijdens de bouwvak.
Een hele fijne zomervakantie gewenst, Het Q-blades team

Naast de positieve impact op het milieu zijn de nieuwe verpakkingen ook een echte 
blikvanger in de winkel. We kregen enorm veel positieve reacties over de profes-
sionele en strakke uitstraling in het schap of display. De kleurcodering, duidelijke 
iconen voor de aansluitingen en toepassing maken het verschil.
 
Eindgebruikers, maar ook de medewerkers in de winkel vinden veel sneller en 
makkelijker het juiste zaagblad! De Qblades Flowchart met alle multitool aanslui-
tingen in een mooi overzicht speelt hierin ook een grote rol. We horen vaak; dit is 
wat we nodig hadden!

Wil je ook bijdragen aan een beter milieu en een mooie nieuwe Qblades  
winkelpresentatie? We ruilen de oude verpakkingen kosteloos om voor nieuwe.  
 
Nog geen wederverkoper van Qblades?
Graag komen we langs voor een kennismaking en vertellen graag over alle  
voordelen.

>>Maak een afspraak<<

>> Laat het ons weten<<

Meer informatie en prijzen? 


