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Ons gemist de laatste keer?
Florigo komt naar ú toe,
als u dat wilt!
Laat het duidelijk zijn. Wij van Florigo willen
beursbezoek zeker niet afraden. Tenslotte
zijn we zelf vrijwel overal aanwezig en
vinden het leuk u dan te ontmoeten.
Bovendien is er altijd wel iets over een nieuw
model of over de laatste ervaringen uit te
wisselen. Maar ja, een beurs past nu eenmaal niet altijd in uw of onze ‘agenda’.
Vanzelfsprekend heeft Florigo ook dáár een
‘hoog rendabele’ oplossing voor. Wij komen
gewoon naar ú toe.
Naar u toe komen
Daar is voor ons trouwens niets ongebruikelijks aan. Niet voor niets is een team zeer
ervaren vertegenwoordigers door heel
Nederland continu bezig om onze klanten
en geïnteresseerden van informatie en
advies te voorzien.
Naast het verkoopteam hebben wij een
uiterst accurate - snelle en goede - buitendienstservice. Voor het installeren van nieuwe
bakwanden of onderhoud/reparatie van
bestaande apparatuur.
Kortom, we zijn het wel gewend om naar u
toe te komen. En, altijd op de tijd die ú
schikt.

Ook welkom in Woerden
Tenslotte heten we u van harte welkom in
Woerden, bijvoorbeeld voor het proefbakken in onze nieuwste HR-ketels. Dan krijgt u
meteen een kijkje in onze fabricagekeuken.
Er is altijd gelegenheid om te ontdekken
of we juist aan uw specifieke wensen
kunnen voldoen.
NIEUW:
Met de verbeterde FLOTRONIC snackcomputer
heeft u per ketel de beschikking over:
• drie vooraf instelbare temperatuurtoetsen
• twee displays voor baktijdenprogramma’s
• separaat display voor de temperatuuruitlezing.

Meer weten? Bel Florigo (0348) 420138 of Van Gestel (055) 5263333. Voor alle informatie die u wenst
of voor een afspraak of demonstratie.
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