Marktgerichte producten
De bouwmarkt evolueert voortdurend. Met een aangepast productengamma wil Xella optimaal op de veranderingen inspelen. De nieuwe
SILKA blokken- en elementenformaten zijn afgesteld op de courante
vereisten en marktwensen.
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SILKA® en XELLA® zijn geregistreerde merken van de Groep XELLA.
XELLA neemt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval van eventuele schade opgelopen
door informatie die in dit dossier staat, alhoewel deze informatie zorgvuldig werd uitgewerkt.
Niets van deze publicatie mag overgenomen of hergebruikt worden zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van XELLA.
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