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Nieuw pand!
De vestiging in Breda, waar we ons richten op speciale producten is de laatste
tijd enorm gegroeid. We zijn daarom blij dat we kunnen vertellen dat we deze

vestiging hebben uitgebreid met het naastgelegen pand. Hierdoor is onze
ruimte meer dan verdubbeld en kunnen we nog meer voor onze klanten

betekenen.

De afgelopen jaren hebben we f link geïnvesteerd in het realiseren van
innovatieve producten. Dit heeft geleid tot mooie items zoals De Inhaker, een

mooie samenwerking met Invroheat warmtepanelen en een Premium
Dealership van 3M warmtefolie.

Dankzij de uitbreiding van de vierkante meters zijn we nu nog beter in staat
e.e.a. te produceren en te realiseren. Het nieuwe pand biedt onderdak aan de

meest innovatieve machines. Zoals je van ons gewend bent staan onze
ervaren experts klaar om voor jou aan de slag te gaan!

Ben je benieuwd wat we allemaal voor jou kunnen betekenen? Neem dan
gerust contact op. Wil je eens een kijkje bij ons komen nemen in Gorinchem of

Breda? Bel ons dan voor een afspraak en je bent van harte welkom

Doe maar duurzaam!

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6339743264396d376a32
https://www.gcc.nl/product/inhaker/
https://invroheat.com/
https://www.folieopraam.nl/
https://www.gcc.nl/contact-met-gcc/
tel:0031183628288


Momenteel wordt de klimaatconferentie
COP27 in Egypte gehouden. Hierdoor
worden we ons weer eens extra bewust van
het belang om zorgvuldig om te gaan met
onze planeet.

Binnen ons bedrijf  is duurzaamheid al
geruime tijd een onderwerp dat wij hoog in
het vaandel hebben staan.

Het WK voetbal trapt nu écht bijna af en wij
hebben er zin in. Jij toch ook? Laat deze kans
dan vooral niet onbenut om te laten zien dat
jij het Nederlands elftal steunt!

Dankzij onze fantastische selectie aan WK
artikelen zorg jij dat jouw kroeg, kantine of
kantoor volledig Oranje kleurt.

Haal de sterspelers nu in huis want de transfer
deadline is bijna verstreken!

We zijn dan ook doorlopend kritisch op onze manier van produceren en de
materialen die we hierbij gebruiken.

Zo printen we op FSC Of REFC gecertif iceerd papier waardoor we de zekerheid
hebben dat de grondstof voor dit papier afkomstig is uit verantwoord beheerde

bossen.

De folies en andere zelfklevende materialen waar onze signmakers mee werken
zijn PVC vrij. In een aantal van onze groot-formaat plotters gebruiken we

EcoSolvent inkt. Dit is een milieuvriendelijk inktsoort zonder agressieve stoffen.
Veiliger voor onze productiemedewerkers en voor onze planeet. 

Het is standaard dat de resten van toners en inkten milieuvriendelijk afgevoerd
worden. Zo dragen ook wij ons steentje bij en hopen we de schade aan het

klimaat te beperken.

� Download het gratis WK
speelschema �

Bekijk onze WK artikelen

Wil jij een handig overzicht hebben van alle WK wedstrijden?
Download gratis ons WK speelschema en vul de uitslagen in!

https://www.gcc.nl/wk-voetbal/
https://www.gcc.nl/producten/signing/
https://www.gcc.nl/wk-voetbal
https://www.gcc.nl/wp-content/uploads/2022/11/GCC_WK-Schema-A3-download.pdf


PERSOONLIJK ONE STOP SHOP RECLAME STUDIO

Einsteinstraat 1 Je ontvangt deze e-mail omdat je recent of

Download hier gratis het WK 2022 speelschema

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

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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https://www.linkedin.com/company/gcc-personal-printers-gorinchem/
https://www.instagram.com/gcc_print_professionals/


4207 HW Gorinchem
+31 (0) 183 628 288

Gijzenveld 5
4817 ZE Breda
+31 076 520 9449

Schrijf  een review

in het verleden zaken hebt gedaan met
GCC print professionals. Geen e-mails

meer ontvangen? Dan kun je je gemakkelijk
uitschrijven.

Uitschrijven mailing
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