Kvalitet, tid og pris
helt som aftalt

-

avs Hedelund,
onschef, Domea

Dansk Boligbyg og Domea har fIIesskab opført
2 større byggerier pa Fyn indenfor de sidste 2 àr:
• Udbygning at Vesterbo plejecenter i Søndersø
med 40 plejeboliger og servicearealer.
• 16 nye boliger I 8 dobbelthuse I Arslev.

Lysende tekstiler

I øjeblikket samarbejder vi om 56 nye boliger I Târup
Strandpark, Kerteminde. Vi har et godt og konstruktivt
samarbejde, som bygger pa trovrdighed, imødekom
menhed og fleksibilitet.
Dansk Boligbyg er gode til at pIanIgge, overholde
aftaler og styre byggerierne sikkert frem til afleveringen.
De afleverer byggerierne I den aftalte kvalitet og til aftalt
tid og pris.
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Gesimser
I POLYMERBETON

• VedligehoIdeIsesfri
• Nem montage
• Kan males elier
stâ ubehandiet
• Stort sortiment
i forskellige former
• Designes til
enhver opgave

ecjajdesignede gesimser
VI LEVERER:
lie former for gesimser, skorstensafdkninger,
I urafdkninger, vinduespiader og sibnke...
DANSK PRODUKTION & DANSK KVALITET

pOLYSqfl®

POLYSAN NS Industrivej 17 DK-5672 Broby
TIf. +45 2 6R 12 21 www nnIuin ilk

Pa Light+Building 2012 intro
ducerede Philips Luminous
Textiles, udvikiet i sarnar
bejde med Kvadrat. Der or
tale om et lydabsorberende
panel med dynarnisk belys
ning, srdeios velegnet til
kontorer, hotelier mm. IJet er
muligt at designe indholdet

pa paneierne fuldstndig
corn man vii fx ogsa at
integrere en virksomheds
logo eller corporate-f arver i
designet. T]JC har opsat en
del at disse paneler i deres
hovedkvarter i København.
-

www.philips.com

Prolicht I Danmark
Den østrigske belysnings
producent Prolicht repr
senteres nu pa dot danske
marked af Delux Denmark.
Proiicht fokuserer pa inden
dørsbeiysning i high-class

design, hurtig produktion
og ejebiikkelig levering, og
med systemet ,,Give me 5”
ggr Prolicht det muligt at
oplylde kundens ønsker pa
kun fern dage. Armaturerne
fremstilies i 25 forskellige
tarver samt farvekombina
tioner efter anske. Prolichts
nye 700 siders katalog or
udstyret med 25 tilhørende
udtagelige puiverlakerede
farveprøver, sâ man direkte
kan opleve mulighederne.

