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GCC print professionals nu
Premium Raamfoliedealer van 3M!
GCC print professionals mag zich vanaf heden gecertif iceerd raamfoliedealer

noemen van 3M. De folies van 3M hebben een zon- en warmtewerende werking
en daarmee zijn ze bij uitstek geschikt om je kantoor te verduurzamen. 

Het is niet voor niets dat de vraag naar zonwerende f olie  de laatste tijd
enorm is gestegen. Het kabinet heeft besloten dat vanaf 1 januari 2023 alle

commerciële gebouwen voorzien moeten zijn van energielabel C. Het
aanbrengen van zonwerende f olie  draagt hieraan bij. 

De climate control folie van 3M en met name de Prestige serie is de enige in
zijn soort. Gepatenteerd en ontwikkeld doormiddel van NANO technologie. De
folie biedt klimaatbeheersing en helpt de warmte in de winter binnenshuis te

houden en het gebouw in de zomer te koelen. Dit zorgt voor een f ijn en
comfortabel (werk)klimaat het hele jaar door.

Zoals je van ons gewend bent adviseren we je graag en gaan we op zoek naar
een comfortabele en duurzame oplossing voor jou!

Wil je meer weten over alle eigenschappen van 3M folie? Neem
gerust contact  met ons op voor meer informatie.

Verduurzamen door middel van zonwerende folie

Nieuw in ons assortiment: de
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Inhaker
De Inhaker is ons nieuwe, f lexibele plug & play concept: geschikt voor elke

branche, elke locatie en ieder moment. Profiteer met de Inhaker van
ongekende grafische mogelijkheden voor jouw visuele communicatie.

Deze slimme staander maakt het mogelijk om snel en voordelig in te spelen op
actualiteiten, zonder telkens te investeren in een compleet nieuwe display of

zuil. Dankzij een innovatief inhaaksysteem aan de binnenzijde van de standaard
kun je vrijwel alle denkbare soorten promotie- en communicatiematerialen

inhaken. 

Met de Inhaker kun je alle kanten op, het past altijd! Zet het bijvoorbeeld in als
promotiedisplay, bewegwijzering, vrijstaande wand, desinfectiezuil of

menustandaard.

Meer weten? Kijk op op onze website  of  neem contact op met ons via
inf o@gcc.nl. 

Bekijk de inhaker

Er even tussenuit? Geen probleem
met de brandportal.

Dankzij de Brandportal kun je er gerust even tussenuit. Doordat alle uitingen in
de Brandportal staan opgeslagen en het super makkelijk is voor al je collega’s

om content te maken binnen de portal kun je met een gerust hart op vakantie!

https://www.gcc.nl/product/inhaker/
mailto:info@gcc.nl
https://www.gcc.nl/product/inhaker/


PERSOONLIJK ONE STOP SHOP RECLAME STUDIO

Einsteinstraat 1
4207 HW Gorinchem
+31 (0) 183 628 288

Gijzenveld 5
4817 ZE Breda
+31 076 520 9449

Schrijf  een review

Je ontvangt deze e-mail omdat je recent of
in het verleden zaken hebt gedaan met
GCC print professionals. Geen e-mails

meer ontvangen? Dan kun je je gemakkelijk
uitschrijven.

Uitschrijven mailing

Geen mails van je collega’s over bestanden die ze niet kunnen vinden. Geen
flyers of social media berichten in de verkeerde huisstijl. En geen 500 gedrukte
posters in de verkeerde kleur. Ook op vakantie houd je grip op de branding van

je organisatie. 

Wil je weten hoe? Kijk snel op onze website . 

Meer informatie over onze brandportal

Volg je ons al?
Wil je geïnspireerd blijven? Volg ons dan op Instagram en Facebook. Hier delen

we wekelijks nieuwe producten uit ons uiteenlopende assortiment. We luisteren
naar de wens van onze klant en denken in oplossingen. We ontwerpen,

produceren en leveren het allemaal in eigen huis.
Laat je verrassen en volg ons.

GCC print prof essionals
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