THUIS in... Noordoostpolder

Dé verhuurspecialist van het Noorden

9

Met meer dan 25 jaar ervaring en elf vestigingen verspreid in Noord Nederland is
Sijperda Verhuur dé verhuurspecialist van het Noorden. Voor zowel de professional, de industrie als de particulier geldt: Sijperda helpt u bij het klaren van
elke klus.

van een accupakket en een dieselmotor. Dit alles

Dankzij het grote aantal vestigingen in Noord

maakt Sijperda niet alleen een goede keuze voor u

Nederland is de dekking zeer dicht en kan mate-

en uw klanten maar ook voor het milieu.

riaal snel geleverd worden. Voor de aflevering en
het ophalen van materieel wordt gezorgd. Dus

Van A tot Z ontzorgd

Nieuw en duurzaam materieel

Opleidingscentrum

blader gerust eens door het ruime aanbod op de

Het verhuurbedrijf begeeft zich in bijna alle takken

Dat Sijperda al meer dan 25 jaar een vertrouwde

Vorig jaar is in de nieuwe vestiging in Heerenveen

website of neem contact op voor vrijblijvend meer

van sport. Van een graafmachine tot mobiele toilet-

naam is in Noord Nederland, betekent allerminst

het opleidingscentrum geopend. Het opleidings-

informatie.

ten en van een glaslift tot stalen steigers: dankzij

dat het bedrijf zich niet blijft ontwikkelen. In tegen-

aanbod is erg breed, zo kunt u er onder andere

de vele producten uit de zeer uitgebreide ver-

deel: het bedrijf gaat mee met de nieuwste innova-

terecht voor BHV, VCA, hoogwerker trainingen en

huurafdeling wordt u compleet ontzorgd. Sijperda

ties. Binnen de organisatie krijgt Maatschappelijk

een heftruckopleiding.

beschikt over een breed scala aan specialismen

Verantwoord Ondernemen (MVO) een steeds

waaronder klimaatbeheer, steigerbouw, valbevei-

belangrijker aandeel in het doen en laten op de

Op de website van Sijperda vindt u het volledige

liging, bouw- en personenliften, bouwplaatsin-

vestigingen en op de inkoop van nieuw materieel.

aanbod, u kunt dan gelijk eenvoudig controleren

Sijperda Emmeloord

richting, evenementen én opleidingen. U kunt uw

Zo zijn er onlangs E-aggregaten toegevoegd aan

of er nog ruimte is op de trainingsdatum van uw

Traktieweg 10

aanvraag voor materialen telefonisch of per mail

de collectie. Het E-aggregaat is een volledig door

keuze. Ook intern wordt er gebruik gemaakt van

8304 BA Emmeloord

plaatsen. Indien gewenst kan een specialist bij u

accu’s geleverde stroombron. Wanneer u een

het opleidingscentrum. Alle personeelsleden heb-

T. 0527-611150

op locatie komen om u van een gepast advies te

hoogwerker nodig heeft, kunt u kiezen voor de

ben écht verstand van alle facetten van het vak

emmeloord@sijperdaverhuur.nl

voorzien.

hybride knik-telescoophoogwerker die is voorzien

dankzij interne trainingen en bijscholing.

www.sijperdaverhuur.nl

Behangersbedrijf Peters, vakmanschap in de regio!
PARTICULIER

muur altijd scheurvorming krijgt na het sausen,

Gespecialiseerd op alle behangwerkzaamheden

wat door het gebruik van Reno-Vlies voorkomen

voor de particulier als de zakelijke markt, is

wordt. Uiteraard kan dit daarna in elk gewenst

Behangersbedrijf Peters een begrip in de hele

kleur gesaust worden! Kortom, Behangersbedrijf

Noordoostpolder. Het bedrijf, wat bestaat uit vader

Peters plakt werkelijk alle soorten behang!

en zoon Peters, krijgen de laatste tijd steeds
vaker e-mails van mensen die iemand ingehuurd

PROJECTEN

hadden om hun fotobehang te plakken waarvan

Tevens pakt Behangersbedrijf Peters grote projec-

ze dachten dat het een vakman was en teleur-

hebben en ontelbaar veel behang hebben mogen

ten aan als het moet, veel schildersbedrijven laten

gesteld erachter kwamen dat dit niet het geval

plakken. Heeft u de wens tot het plakken van

het behangwerk uitvoeren door Behangersbedrijf

was. Conclusie, hun dure fotobehang mislukt, een

fotobehang, dan kunt u dat met een gerust hart

Peters. Denk hierbij aan grote scan-projecten van

kale muur en opnieuw bestellen. Waarom niet in

aan Behangersbedrijf Peters overlaten, zij plakken

duizenden vierkante meters waarbij zij snel en

een keer een professionele behanger bestellen

het netjes en met uiterste precisie voor u! Of wilt u

efficiënt te werk gaan. Een mooi voorbeeld van

om dit soort teleurstellingen te voorkomen? Want

uw woning laten voorzien van Reno-Vlies (vlakke

een groot pas afgeleverd project van 800 vier-

behangen is toch echt een vak apart, het is niet

scan), deze methode is enorm in de mode voor

kante meter met DURAFORTE OF ARTE voor een

voor niks een vak waarin ze al jarenlang ervaring

de nieuw gestucte muren aangezien een nieuwe

bekend wellness resort in Nederland, wat betekent
dat u ook als bedrijf bij Behangersbedrijf Peters
aan kunt kloppen!

super strak in de lak en geen strepen van kwast of
roller te zien. Mocht u nieuwsgierig zijn geworden

SPUITWERK

naar wat Behangersbedrijf Peters allemaal voor

Maar dat is niet het enige wat Behangersbedrijf

u kan betekenen, neem dan gerust eens contact

Peters kan, want ook op het gebied van profes-

met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

sioneel spuitwerk zijn wij zeer actief. Bij spuitwerk

ook voor: schilderwerk en spuitwerk

kunt u denken aan prachtig, strak afgewerkte
wanden, plafonds, deuren, kozijnen, plinten en
natuurlijk ook meubels. Spuiten heeft vooral zijn
voordeel bij woningen waar niet veel afgeplakt
dient te worden, bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning of een huis wat leeg staat en binnen enkele
uren in zijn geheel gespoten kan worden. Kortom,

Behangersbedrijf Peters

een huis met 20 deuren en kozijnen, 100 meter

Urk

plint en alle raamkozijnen, staat in een tijd van 4

T. 06-13685118

tot 5 uur helemaal strak in de lak. Uiteraard is dan

info@bestebehangers.nl

alles eerst wel geschuurd en afgeplakt! Resultaat,

www.bestebehangers.nl

