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Schitterende nieuwe series binnenpotterie
Naast de bekende buitenpotterie-, zinken tuinmeubelcollecties die Mega Ceramics
uit Waalwijk al jaren voert, is nu de collectie
binnenpotterie rigoureus uitgebreid met een
aantal compleet nieuwe series. Mega Ceramics is
hiermee hard op weg om een niet weg te denken
plaats te veroveren op de binnenpotteriemarkt.

De nieuwe collectie binnenpotterie van Mega Ceramics omvat vele for-

potteriecollectie. Want ook dat is van wezenlijk belang, zo vinden ze bij

maten, vormen, modellen en kleuren met voor deze najaar-winterperiode

Mega Ceramics.

de nadruk op aardse tinten, goud/brons, donkerrood, donkerbruin en
zwart. Strak vormgegeven in eigentijdse modellen sluiten deze series

Positieve reacties

binnenpotterie naadloos aan op de huidige trends.

Op vakbeurs Collectione afgelopen juli in Frankfurt en natuurlijk in de
eigen showrooms in Waalwijk heeft Mega Ceramics al een gedeelte van

Mega Ceramics heeft hiermee een complete en oogstrelende collectie in

de nieuwe collectie binnenpotterie gepresenteerd. De reacties uit de

huis waar (binnen)potten-land niet omheen kan. Zeker niet als je daarbij

branche op de series zelf én op het prijsniveau ervan zijn bijzonder positief

nog bedenkt dat het ook prijstechnisch helemaal snor zit met de nieuwe

te noemen. Mega Ceramics heeft hiermee een aantal succesnummers te
pakken waarmee de firma voor de komende winter bijzonder goed voor de
dag gaat komen.
En dat is natuurlijk nog niet alles. Er zijn ook nieuwe collecties fibreglass
binnenpotten. Bijvoorbeeld de serie ‘Quartz’, gemaakt van fibreglass met
een steenkoolachtige, zwarte glitteruitstraling. Strak en trendy. In het nieuwe Mega Ceramics-pand is gewoonweg te veel nieuws te zien om op te
noemen.
Wie zich wil overtuigen van al dat moois, is van harte welkom in het nieuwe kantoorpand/showrooms van Mega Ceramics in Waalwijk. De begane
grond van het vier verdiepingen tellende pand vormt een fikse uitbreiding
op de bestaande showrooms, die meteen ook in een compleet nieuw jasje
zijn gestoken. Maak daarom een afspraak met Mega’s verkoopafdeling en
kom uzelf overtuigen.
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