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DE BRANDWEERklok!
Fresco produceert ook de Brandweerklok!
EuroSign-Fresco klokken ontwerpt en produceert als
een van de grootste klokkenfabrikanten van Nederland
al sinds vele jaren een groot assortiment aan prachtige,
kwalitatief hoogwaardige klokken. Naast leveringen aan
veel woonwinkels en warenhuizen in binnen- en buitenland
produceren wij ook regelmatig klokken voor bedrijven
en instellingen. Klokken volledig uitgevoerd in de eigen
huisstijl of een door de klant gekozen klok uit onze
grote collectie voorzien van het eigen logo. Fresco
klokken zijn altijd gemaakt uit kwalitatief hoogwaardige
materialen als geslepen glas, aluminium en hout. Wij voorzien onze Fresco klokken van
de allerbeste Duitse uurwerken
in combinatie met aluminium
wijzers. De klokken worden per
stuk verpakt in een plastic stofzak en
mooie doos.
stationsklok brandweer
aluminium / glas, ø 40 cm

Profiteer nu van onze speciale aanbieding
en bestel de brandweerklok in één van de standaard
uitvoeringen of geheel volgens eigen ontwerp gemaakt!

glazen klok brandweer
logo onder
glas, ø 40 cm

glazen klok brandweer
logo boven
glas, ø 40 cm

www.fresco.nl
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uw eigen BrANDWEERklok!

Ook uw regiokorps kan in het bezit
komen van een eigen Brandweerklok.
Bestel de prachtige standaard Brandweerklok of
een Brandweerklok geheel vervaardigd in uw eigen
huisstijl of voorzien van uw eigen tekst of logo. Een
pracht van een Brandweerklok die de naam van uw
regiokorps gedurende lange tijd de aandacht geeft
die het verdient. Door de uitstraling van de door ons
gekozen kwaliteitsmaterialen kunt u er zeker van zijn
dat uw eigen Brandweerklok in uw kantoren of het
kantoor van uw relaties een mooie plek aan de
wand zal krijgen. Aangezien het ontwerpen en
produceren geheel in onze eigen fabriek te
Wormerveer plaatsvindt zijn wij zeer flexibel en
kunnen wij desgewenst zeer snel leveren. Wilt u meer
weten omtrent de mogelijkheden, vlijmscherpe
prijzen en onze uitgebreide service? Neem gerust
contact met ons op. Ons creatieve team staat reeds
in de startblokken!

Fresco is ook leverancier van de Politieklokken
Tue ea core modigna feu feu feu feum zzrit inim velit vel dolum aute ming elismodigna aliquat. Dolorper sit nullan veros eu feuguer ipisci tio odolore etumsandre erat,
commy nonsequatue min hendigna con utem quat, cor aut ese con henim dolorem
zzriliquam vulpute vel iustrud magna alis nit adipit ex exercin utat adit am inci tatisi.
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de BRANDWEERklok!
Bestelformulier

Speciale zomeraanbieding!
Momenteel hebben wij voor de Nederlandse Brandweerkorpsen een prachtige zomeraanbieding.
Een glazen, poly geslepen Brandweerklok met een doorsnede van 40 cm, geheel gemaakt conform de wensen van
uw regiokorps met als basisuitgangspunt de kleuren rood, goud en wit. Deze poly geslepen glazen klok heeft normaal
een advies winkelprijs van 35 euro.

Onze speciale aanbieding is als volgt:
Geen ontwerpkosten
Speciale aanbiedingsprijs
Geen eenmalige kosten lithografie
Gratis batterij

Prijsstaffel speciale zomeraanbieding
“uw eigen brandweerklok”; Poly geslepen glas,
Vanaf 20-50 stuks:
50-100 stuks:
100-250 stuks:
Vanaf 250 stuks

24 euro per stuk
19,75 euro per stuk
16,50 euro per stuk
op aanvraag

Wij produceren en leveren eveneens de prachtige,
originele aluminium “Brandweer”stationsklok voorzien
van het Brandweerlogo. Eventueel ook leverbaar
tegen geringe meerprijs met uw geheel eigen tekst.
Deze aluminium stationsklok met glazen voorplaat
heeft eveneens een doorsnede van 40 cm en een
totale diepte van 5 cm. Deze originele stationsklok
heeft normaal een winkel adviesprijs van 69 euro.
De prijs van deze originele Fresco “Brandweer”
aluminium stationsklok met Brandweerlogo in
standaard uitvoering bedraagt slechts 39,95 excl.
BTW en is al leverbaar vanaf 1 stuks.

Ja, wij willen graag een Brandweerklok bestellen!
O

Standaard aluminium Brandweerstationsklok 40 cm, prijs 39,95 per stuk excl. BTW
.......... stuks aluminium stationsklok “Brandweer”

O

Standaard geslepen glazen Brandweerklok 40 cm, prijs 29,00 per stuk excl. BTW
.......... stuks glazen klok “Brandweer” met logo onder
.......... stuks glazen klok “Brandweer” met logo boven

O

Graag willen wij meer informatie over een Brandweerklok
met ons eigen logo of tekst.

Regiokorps:.....................................................................................................................
Naam: ............................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
Postcode/plaats: ..........................................................................................................
Afleveradres: .................................................................................................................
Postcode/plaats: ..........................................................................................................
Contactpersoon: ..........................................................................................................
Telefoonnummer:...........................................................................................................
Emailadres: ....................................................................................................................
Fax uw bestelling naar 075-6214935 of mail deze naar info@fresco.nl. Telefonische informatie: 075-6218001
Handtekening opdrachtgever: …………….
Naam:					

functie:				

Datum:
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