Showroom
Wij nodigen u graag uit in onze showroom.
U kunt daar zien, en voelen, wat een
passende stoffering voor uw caravan of
camper kan doen.
Neem uw caravan of camper mee !
U kunt uw kampeermiddel bij ons stallen
tijdens de werkzaamheden !

“Wij vinden een persoonlijke advisering
erg belangrijk, vandaar dat we u willen
vragen om uw bezoek aan onze
showroom vooraf telefonisch te melden.
Zo weet u zeker dat u op een deskundig
advies kunt rekenen.”

Openingstijden Showroom
Maandag t/m vrijdag
09.00 – 12.30 uur
13.30 – 17.00 uur
Ruime parkeergelegenheid

In onze showroom vindt u ook onze ruime
collectie Twenteland matrassen.
Van stevig tot uitermate comfortabel,
speciaal ontwikkeld voor caravans en
campers.
De meeste Twenteland hoofdkussens
zijn aangepast op een beperkte bedlengte.

Bezoek onze showroom,
een vers kopje koffie hoort daar bij!

Schalk Twente Contact
Hulsbrookstraat 9, 7665 CE, Albergen
+31 (0)546 - 44 28 00
info@schalktwente.nl

Schalk
Twente
Specialist in:
Complete caravan- en
Camperstoffering

www.schalktwente.nl

www.schalktwente.nl

Complete caravan- en 		
		

camperstoffering

Wij richten ons op de volledige caravan en
camperstoffering. Door onze jarenlange
ervaring bieden wij u de professionele
hulp die u mag verwachten.
Wij maken uw kussens, matrassen,
panelen, gordijnen en vitrage keurig op
maat. Uiteraard stemmen we de kleuren
en dessins keurig op elkaar af.

Twenteland Matrassen

De voordelen:

Een goede vakantie nachtrust begint bij
de juiste matraskeuze.

· Alle werkzaamheden in eigen beheer
· Meer dan 30 jaar ervaring
· Complete caravan- en camperstoffering
· Maatwerk uit eigen atelier
· Diverse prijsklassen
· Verzending in Nederland is mogelijk
· Wij ontwikkelen zelf onze producten !
· Snelle levertijden

Wij maken de matras die aan uw eisen
voldoet, helemaal voor u op maat.
Een schuine zijde, afgeronde hoeken,
bijna alles is mogelijk met korte levertijden!
Ook maken wij de bijpassende
hoeslakens en moltons op maat.

Twenteland Hoofdkussens
Comfortabele hoofdkussens in de juiste
afmeting.
Tevens bijpassende kussenslopen.

Ook voor de doe-het-zelvers!
Wilt u zelf aan de slag ?
Dat kan natuurlijk ook, we verzorgen en
verzenden uw bestelling voor u. Kijk op
onze website !

Oplossingsgericht
Graag kijken wij samen met u hoe we het
zit- en slaapcomfort naar uw wens
kunnen optimaliseren. Of het nu gaat om
een andere indeling of vorm van de
kussens, de vulling van de kussens of
zelfs kleine aanpassingen aan het
interieur, bijna alles is mogelijk.
Vertel ons uw wensen en onze adviseurs
zoeken oplossingen.

