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Tuinmeubelland neemt Plaggenmarsch Tuinmeubelen over
Per 1 januari 2022 neemt de Tuinmeubelland organisatie Plaggenmarsch tuinmeubelen
in Hardenberg over. Op dit moment heeft Tuinmeubelland drie mega stores in
Nederland: in Dronten (3000m2), Veghel (3000 m2) en Zaandam (2500 m2). Met de
toevoeging van de nieuwe locatie in Hardenberg wordt er een mooie stap voorwaarts
gezet in de groei van de Tuinmeubelland organisatie.
De vestiging is met ruim 7000m2 de grootste vestiging tot nu toe. De mega store in
Hardenberg zal verder gaan onder de uitstraling van de Tuinmeubelland formule.
Met name de scherpe prijs-kwaliteit verhouding onderscheidt Tuinmeubelland;
Mooie tuinmeubelen bereikbaar en betaalbaar voor iedereen!

PLAGGENMARSCH
VUURWERK WORDT
DANKNALJEGOED
DANKNALJEGOED.NL

XXL Mega store: alles onder één dak
De huidige Plaggenmarsch vestiging in Hardenberg is één van de
*
grootste showrooms van Europa op het gebied van tuinmeubelen.
Ruimte genoeg om volop tuinmeubelinspiratie te bieden! Denk
aan loungesets, lounge dining, tuinsets, parasols, barbecues en
accessoires. Plaggenmarsch Tuinmeubelen zal dit tuinmeubelseizoen zelf voltooien. Vanaf dit najaar zal de winkel worden
omgebouwd tot stijlvolle Tuinmeubelland XXL Mega store. Een
deel van het personeel zal meegaan naar de nieuwe formule.
De openingsdatum is nog niet bekend, maar wordt uiteraard
groot gecommuniceerd wanneer het zo ver is.

Geweldig vuurwerk, ier!
direct van de leveranc

Danknaljegoed is groothandel, importeur en leverancier van
kwalitatief vuurwerk. Door jarenlange ervaring in binnen- en
buitenland weten zij als geen ander wat er gevraagd word.
Met hun uitgebreide assortiment voorzien zij een groot aantal
winkels in heel Europa. Danknaljegoed heeft maar één doel:
kwaliteitsvuurwerk tegen interessante prijzen. Door altijd op de
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in China zijn
zij blijvend actueel met hun assortiment.
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