ADVERTORIAL

VBM Cushions
Cushions Unlimited
VBM Cushions biedt ongelimiteerde mogelijkheden
met tuinkussens. Klanten kunnen rekenen op een
grote variatie aan dessins, kleuren, materialen en
kwaliteiten, maar ook op een snelle orderafhandeling en een handig distributiesysteem. ‘Alles is
mogelijk’ is dan ook het credo van VBM Cushions.
VBM is een samenvoeging van Van Bijsterveld uit Middelbeers

wenst – uitgevoerd. Zo is het mogelijk dat een tuinmeubelset

en Mawi uit Wijchen. Deze combinatie van bedrijven heeft

voorzien wordt van verschillende soorten kussens.

maar liefst 100 jaar ervaring in het produceren van kussens.
VBM Cushions onderscheidt zich met name door het maat-

Doordat de binnenkussens al klaar zijn, kan VBM de kussens

werk in kussens dat de firma levert. Hierdoor is VBM in staat

nog sneller na afroep bekleden en leveren. Klanten kunnen op

om in alle wensen en behoeften op het gebied van tuin-

deze manier makkelijk en snel inspelen op trends en op de

kussens te voorzien, of het nu gaat om traditionele tuin-

behoeften van de consument. Succes verzekerd!

stoelen of verschillende series loungemeubilair.

Materialen en dessins
Snelle levertijd

VBM is sterk in het ontwikkelen van nieuwe dessins,

VBM garandeert een korte levertijd voor alle producten.

kleurstellingen en materialen. Zo maakt VBM gebruik van het

Concreet houdt dit in dat maatwerk-, lounge- of tuinkussens

nieuwe wetcare, een stof van een speciaal membraan dat

binnen drie weken worden geleverd, ongeacht maat of stof

zorgt voor een regenwaterdicht kussen dat buiten kan blijven.

(mits op voorraad). Ook hanteert VBM een handig systeem dat

Ondanks de waterresistente eigenschappen is wetcare wel

het best omschreven kan worden als serie-maatwerk. Dit

ademend, waardoor de kussens niet plakken aan de blote

houdt in dat VBM samen met de klant kussens ontwikkelt

benen. Naast wetcare maakt VBM gebruik van de materialen

voor een type tuinmeubelset. VBM produceert vervolgens de

katoen, dralon en sunbrella.

binnenkussens voor het totaal aantal meubelsets van een
type. De bekleding van de binnenkussens wordt op een later

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van VBM Cushions?

tijdstip – wanneer de klant weet welk materiaal en dessin hij

Met de professionele showroom in Peer illustreert VBM
Cushions diverse mogelijkheden op een bijzonder verrassende en informele manier.
Het verkoopteam – bestaande uit Jan van Schijndel, Reinald
Heijselaar, Joost Michiels en Christel Withofs – staat graag
voor u klaar. U kunt contact opnemen met VBM Cushions voor
meer informatie of het maken van een afspraak.
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