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Import/exportbedrijf S&S heeft zijn nieuwe
– bijzonder brede – collectie voor 2010 klaar.
Naast een omvangrijke collectie tuinmeubilair
zet S&S diverse collecties trendy tuinaccessoires
in de markt. Nu de container-voorverkoop voor
2010 is gestart, nodigt S&S tuincentra graag uit
in de nieuwe showroom.

S&S is klaar voor 2010
S&S is reeds 14 jaar actief op de Nederlandse markt als import/export-

met tal van nieuwe, trendy items en kleuren. Nieuw zijn onder meer

bedrijf van verschillende soorten tuinmeubelen. Door het zeer brede

diverse granieten banken, sfeermeubelen, kerstpoppen, houten sledes en

aanbod van tuinmeubelen in zowel hardhout, diep geïmpregneerd hout,

nog veel, veel meer.

aluminium, wicker en graniet is het bedrijf in staat een groot aantal
klanten te bedienen. Bovendien kan S&S de goederen zowel container-

Nieuw filiaal

matig als uit voorraad leveren. Uiteraard is S&S volledig FSC-gecertificeerd.

Immer op zoek naar de beste prijs-kwaliteitverhouding en een uitdagende
collectie voor zowel de Nederlandse als Duitse markt, is S&S de laatste

Aanvullend op het vele tuinmeubilair brengt S&S een uitgebreide collectie

jaren flink gegroeid. Mede daarom heeft het bedrijf in september 2008

tuinaccessoires op de markt. Tot deze collectie behoren onder meer een lijn

een nieuw filiaal geopend net over de grens in Niederlangen, Duitsland.

terrashaarden en barbecues alsook een granietlijn met fonteinen, bankjes

Hierin is de nieuwe showroom gevestigd alsook een nieuw en ruim

en brievenbussen. Voor iedere afnemer – tuincentra, tuinmeubelspeciaal-

voorraadmagazijn.

zaken of hout- en bestratingsbedrijven – heeft S&S kortom een passende
collectie in huis.

Een bezoek aan de showroom, vlak over de grens nabij Emmen aan de
A31, is – zeker nu de container-voorverkoop voor 2010 is gestart – absoluut

Collectie 2010

de moeite waard. Daarom nodigt S&S u graag uit om er eens

De grote diversiteit aan artikelen die S&S in de markt zet, is terug te zien

te komen rondkijken. Uiteraard op afspraak. Voor een goede eerste indruk

in de nieuwe collectie 2010 die momenteel klaar staat in de nieuwe, 600

van het brede aanbod kan men bovendien terecht op webstek:

m2 grote showroom. Het betreft een mooie en zeer uitgebreide collectie
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