
 

          

  

 

December 2010 
Cekamon Saws Nieuwsbrief 
 
Het einde van het jaar is weer aangebroken. Ook in 2011 kunt u weer rekenen op de service 
van Cekamon Saws! In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over onze producten en diensten. 

In deze nieuwsbrief: 
>> Openingstijden 
>> Wat heeft 2011 u 
   te bieden? 
>> Bestel eenvoudig   
   uw zagen!  
>> Online bedrijfsfilm 

 

>> Online bedrijfsfilm Cekamon Saws  
Maak kennis met Cekamon Saws. Bekijk nu onze nieuwe bedrijfsfilm en zie  
wat Cekamon Saws voor u kan betekenen. 
 

      
 
  

>> Bestel eenvoudig uw zagen! 
 
Wij zijn u ook graag van dienst bij het leveren van uw lint-, recipro- en cirkelzagen. Klik 
hier voor meer informatie over onze verschillende zagen. Van een aantal zagen kunnen 
wij u vrijblijvend een monster toesturen. 

  
 

>> Wat heeft 2011 u te bieden? 



In het afgelopen jaar hebben veel bedrijven de kosten verlaagd door de productie te
verhogen met de oplossingen van Cekamon Saws. Is 2011 het jaar voor u om te investeren in een goedkope en snelle 
oplossing voor het sorteren, demonteren, repareren en/of fabriceren van uw pallets?
 
Kijk op onze website voor meer informatie

 

>> Openingstijden Cekamon Saws
Tijdens de feestdagen zijn wij gewoon bereikbaar zoals u 
op oudejaarsdag, vrijdag 31 december, zijn wij gesloten. 
U kunt dus gerust uw bestelling plaatsen, u ontvangt deze zo snel mogelijk!

 

 

 

Informatie aanvragen 
Bespaar ook duizenden euro's per jaar op 
uw palletkosten en pallethout inkoop, maak 
een afspraak voor een offerte op maat! 

 

 

 

 

 

hebben veel bedrijven de kosten verlaagd door de productie te 
van Cekamon Saws. Is 2011 het jaar voor u om te investeren in een goedkope en snelle 

en, demonteren, repareren en/of fabriceren van uw pallets? 

op onze website voor meer informatie 

>> Openingstijden Cekamon Saws 
gewoon bereikbaar zoals u van ons gewend bent. Alleen 

op oudejaarsdag, vrijdag 31 december, zijn wij gesloten.  
U kunt dus gerust uw bestelling plaatsen, u ontvangt deze zo snel mogelijk! 

De medewerkers van 
 

CekamonSaws wensen u  
 

fijne feestdagen en  
 

een succesvol 2011!  

Bespaar ook duizenden euro's per jaar op 
uw palletkosten en pallethout inkoop, maak 
een afspraak voor een offerte op maat!  
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van Cekamon Saws. Is 2011 het jaar voor u om te investeren in een goedkope en snelle 

 

 

Contact 
Cekamon Saws BV 
Kalkoenweg 40 
3851 SC te Ermelo 
Tel: 0341 - 55 00 38 
Fax: 0341 - 55 01 25  
info@cekamonsaws.nl  
  


