INGEN OPGAVE
ER FOR LILLE
- og ingen opgave er for stor
Hos Rødding Blik har vi mange års erfaring.
Vi sætter en ære i at levere kvalitetsprodukter og
et højt serviceniveau uanset opgavernes størrelse.
Vores mål er at fremstå som en seriøs og
kvalitetsbevidst samarbejdspartner med ét
klart fokus: Vores kunder.
Hver dag gør vi os umage for at levere de
bedste løsninger, og vi går langt for at løse vore
opgaver hurtigt og effektivt uden at gå på
kompromis med kvaliteten.
Ring til os på 86 69 00 60, hvis du vil
have et uforpligtende tilbud på plader
og/eller pladebukning.

HØJ KVALITET OG
HURTIG LEVERING

PLADER &
PLADEBUKNING

- til gode priser

- for håndværkere

Rødding Blik ApS | Hobro Landevej 2 B | 8830 Tjele
Tel. 86 69 00 60 | roeddingblik@gmail.com
www.roeddingblik.dk

KVALITETSPLADER
I SPECIALMÅL

EFFEKTIV
PLADEBUKNING

- bestil på tlf. 86 69 00 60

- bestil på tlf. 86 69 00 60

Rødding Blik kan levere alt i tyndplader og langt
de fleste på ganske kort tid. De plader, vi ikke har
på lager, kan typisk skaffes og leveres på få dage.

På eget værksted bukker vi tyndplader i længder
op til 320 cm og i tykkelser op til 1,5 mm.

Vi er lagerførende af plader fra VMZINC i længder
op til til 3 mtr og i tykkelser op til 0,8 mm.
Vi har alt fra kobberplader til zinkplader, hulplader,
aluminiumsplader og stålplader, og kan levere
disse til rigtig gode priser.
Har du spørgsmål vedr. bestilling af plader,
eller ønsker du at få et uforpligtende tilbud,
skal du bare kontakte os på tlf. 86 69 00 60 eller
sende en mail til roeddingblik@gmail.com
– vi er altid klar til at hjælpe.

www.roeddingblik.dk

KUNDERNE
HUSKER OS FOR DEN
GODE SERVICE
- og hurtige levering

Vores maskinpark sikrer præcise buk, og
giver os mulighed for at effektivisere vores
arbejdsgange, så vi kan tilbyde pladebukning
til konkurrencedygtige priser.
Vi er altid klar til at hjælpe, så kontakt os
på tlf. 86 69 00 60 eller send en mail til
roeddingblik@gmail.com hvis du vil høre
mere om bukning af tyndplader, eller hvis
du ønsker at få et uforpligtende tilbud.

www.roeddingblik.dk

