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‘Brandveiligheid van groot
belang voor bestaande panden’
Aan de Vonderweg 46 in Enter bouwt KTN aan een uitbreiding van het pand. Voor het brandwerend
spuitwerk vertrouwen zij daarbij op de kennis en expertise van Brandex. Marc Roelofs, directeur van het
bedrijf uit Borne, geeft aan dat brandwerende oplossingen voor nieuwbouw slechts een deel is van het
dienstenpakket dat Brandex biedt.
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