Geachte Belship relatie,
Morgen, 7 mei 2019, start de Maritime Industry in de Evenementenhal
Gorinchem. De Maritime Industry is een vakbeurs voor de binnenvaart
met een groot aantal standhouders en een uitgebreid beursprogramma.
Wij nodigen u de komende dagen van harte uit voor een bezoek aan
onze stand G132.
De beursdagen zijn: 7, 8 en 9 mei van 13:00 tot 21:00 uur.

We presenteren onder andere:
- FRIGOMAR Airconditioning: compacte modellen met INVERTER
techniek, zonder opstart piekstroom en zeer laag stroomverbruik.
- LOPOLIGHT, deze fabrikant zet al jaren de standaard op het gebied
van navigatie- en scheepsverlichting. LOPOLIGHT is goedgekeurd voor
de binnenvaart.
- SPEICH ruitenwissersystemen.
- GIANNESCHI pompen en blowers.
Daarnaast willen we u een aantal noviteiten laten zien:
- POWERPADS: met dit nieuwe product bevestigt u voorwerpen aan
oppervlaktes zonder dat daar lijm of gereedschappen aan te pas komen.
De verbinding is bijzonder sterk, maar laat geen lijmresten of
beschadigingen achter. Powerpads zijn herbruikbaar en de verbinding is
watervast, daardoor ook buiten te gebruiken.
- WERKVEST met LED-verlichting. Maakt de drager beter zichtbaar.

Het vest geeft een in 7 standen te regelen gespreid licht en brandt tot
maximaal 100ur. De lichtgewicht accu is oplaadbaar.
Wij hopen u op onze stand (G.132) te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Team Belship
E-tickets aanvragen voor de Maritime Industry

PowerPads
Voor sterke tijdelijke bevestiging.

Werkvest met verliching.
Vergroot veiligheid.

MARITIME INDUSTRY 2019 - Gorinchem
Openingstijden

Locatie

Dinsdag 7 mei

13:00 - 21:00 uur

Evenementenhal

Woensdag 8 mei

13:00 - 21:00 uur

Franklinweg 2

Donderdag 9 mei

13:00 - 21:00 uur

4207 HZ Gorinchem
Plan uw route
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