
Herkenbaar ? Gun je zelf dan vanaf
nu weer ‘ruimte’ en ‘orde’ OVERAL
bij u thuis. Met het Gladiator Worx
concept verandert de chaos in een
stijlvolle, flexibele, functionele
ruimte waar u trots op kan zijn.
Gladiator Worx is een totaal nieuw
inrichtingsconcept voor garages,
kelders, wasplaatsen, tuinhuizen,
…kortom alle plaatsen waar rom-

mel vaak de overhand neemt. De
basis van dit unieke en wereldwijd
gepatenteerde systeem bestaat uit
de onverwoestbare kunststof pa-
nelen waarmee de wanden van de

te ordenen ruimte worden be-
kleed. Die panelen zijn voorzien
van een uitgekiend groefsysteem,
waarop alle toebehoren zoals
schabben, mandjes, haken, bakjes
en zelfs kasten eenvoudig kunnen

Eindelijk orde !

Uw keuken, wellicht heel mooi uitge-
rust en in orde. De badkamer, ...een
pareltje. Maar, ....hoe is het met uw
garage, kelder, berging of tuinhuis
gesteld ? U komt er liever niet vanwe-
ge de rommel, vanwege de fietsen
die de doorgang blokkeren, de dozen
die er al jaren opgestapeld staan, het
gereedschap dat telkens weer omver
valt als u iets probeert te nemen of -
erger nog - niet meer te vinden is
wanneer u het nodig heeft.

Een ordelijke garage of
berging zonder moeite ?
Het kan ! U contacteert
ons en wij zorgen voor de
rest: opmeten, advise-
ren, plan uittekenen aan-
gepast aan uw behoef-
ten en budget, leveren
en plaatsen. Waar wacht
u nog op ?

Bezoek ons vandaag nog en laat u overtuigen door de mogelijkhe-
den van Gladiator Worx voor de inrichting van:
G particuliere garages
G kelders
G bergplaatsen
G tuinhuizen...

vastgeklikt worden. Je hoeft dus
nooit meer te boren of te schroe-
ven. Alles kan in een handomdraai
gemonteerd of verplaatst worden.
Het gamma Gladiator toebehoren
is haast onbeperkt, zodat alle spul-
len snel en eenvoudig een juiste
plaats vinden. Ook grotere zaken
zoals kruiwagens, fietsendragers,
ski’s, golftassen of fietsen vinden
een plaatsje tegen de muur en ma-
ken daardoor de vloer van de gara-
ge of berging vrij. Werkbanken,
kunststof vloertegels en gereed-
schapwagens vervolledigen dit
unieke concept.
Gladiator Worx Belgium beschikt
in Brasschaat over een unieke Con-
cept Store waar alle producten uit
het gamma te zien en te voelen zijn
en waar u aan de hand van voor-
beelden kan zien hoe eenvoudig de
weg naar blijvende orde en netheid
kan zijn. Gladiator Worx zorgt voor
een gratis offerte met ontwerp en
desgewenst een tot in de puntjes
verzorgde installatie.

Publi redactioneel

“Vandaag open van 10u tot 17u !!!!”


