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2014 wordt voor ons een druk en interessant jaar! In februari namen we voor de eerste maal deel aan de ISE beurs in
Amsterdam. Dit was een onverwacht groot succes met bezoekers uit meer dan 40 landen op onze stand! Onze plaats
voor volgend jaar is alvast terug gereserveerd!
Binnenkort is het Light en Building. Een volledig nieuwe stand werd ontworpen om onze 2 volwaardige
productgroepen perfect tot hun recht te laten komen in Hall 11.1 stand C.93! Voorts stellen we daar onze volledig
nieuwe catalogus voor samen met de nieuwe Piano demo case waarin we de nieuwe schakelaar volledig tot zijn recht
laten komen. Uiteraard zal dit magazine er ook ter uwer beschikking liggen!
We hopen van harte U te mogen ontvangen op onze stand om onze nieuwigheden met U te delen. Tot dan!

Product in de kijker

Project in de kijker :
Embryo Clinic Griekenland

In 2013 lanceerden we voor het eerst in 10 jaar een volledig nieuwe design schakelaar: de Piano. De reacties die we
hierop kregen waren overweldigend. Architecten van over de hele wereld vroegen ons om samples en onze verdelers
startten direct de verkoop op vol overgave en enthousiasme. Reeds snel werden enkele fantastische projecten
gerealiseerd. De Embryo kliniek in Thessaloniki won the ‘Global Excellence Award’ mede dankzij de originele
verlichting en onze Piano schakelaars. Proficiat aan onze distributeur Reflect Lights voor deze prachtige realisatie.
Enkele foto’s van dit project vindt u verder in dit magazine alsook deze van een schitterende realisatie
van Domica uit Sint-Niklaas.
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Inhoud

Nieuwe partner België: Domica bvba
KNX showroom te Sint-Niklaas

In 2013 opende Domica – Silence Please hun nieuwe showroom en kantoren te
Sint-Niklaas. Deze showroom wordt gebruikt om KNX te promoten zowel voor de
residentiële als de tertiaire sector. Deze showroom kwam mede tot stand door
de steun van meerdere KNX fabrikanten. In de showroom wordt geprobeerd de
laatste technieken te tonen. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van constante
daglichtregeling, aansturing van stores voor zonsverduistering, aansturing van de
warmtepomp installatie, aansturing van de ventilatie in functie van de bezetting
van het gebouw, integratie van geluid in alle ruimtes en energiemeting. Ook de
burelen, de vergaderzaal, het magazijn, de werkplaats en de overige ruimtes worden
gestuurd door KNX zodat dit een representatief voorbeeld kan zijn voor eindklanten,
architecten, studieburelen en installateurs. Maar hiernaast bied dit ook het voordeel
dat de installatie permanent gebruikt wordt om nieuwe technieken te evalueren. Ook
fabrikanten gebruiken de showroom om nieuwe technieken te tonen en te evalueren
in een effectieve gebruiksomgeving.

Ook de privé-woning van de eigenaar van het bedrijf werd mee geïntegreerd in het
systeem. Dit biedt als voordeel dat een universele visualisatie kon gebruikt worden
voor het beheer van de installatie. In functie van de gebruikersrechten kunnen functies
al dan niet beheerd worden door een gebruiker.
In de showroom heeft Lithoss als belangrijke partner een prominente plaats. Een
ruim aanbod van zowel de Lithoss als de Piano-reeks is aanwezig in verschillende
uitvoeringen. Op deze manier kunnen zowel eindklanten als installateurs als
studiebureaus en/of architecten een overzicht krijgen van het uitgebreide gamma dat
Lithoss voor handen heeft. Reeds meerdere installaties werden succesvol uitgevoerd
in samenwerking met de partners van Domica en steeds tot tevredenheid van de
eindklant.

Contactgegevens:
Domica bvba
Grote Heimelinkstraat 204
B-9100 Sint-Niklaas
www.domica.be
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Specifiek voor de residentiële sector werd een cinema-ruimte voorzien die het gevoel
van een gemiddelde woonkamer moet geven. In deze ruimte wordt geprobeerd de
laatste technieken naar beeldoverdracht, geluidsoverdracht en centrale opslag van
zowel de geluids- als de film bibliotheek. Alles wordt gestuurd door middel van KNX
in combinatie met een AV processor die een twee-weg communicatie heeft met de
KNX installatie.
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Fotoshoot Piano @ Piano’s Maene (Ruiselede - België)

Voor de fotoshoot van de nieuwe Piano reeks schakelaars waren we te gast bij Piano’s Maene uit Ruiselede. We werden er uitermate vriendelijk ontvangen en zouden hen oprecht willen bedanken voor hun warme ontvangst. Piano’s Maene is de Belgische
verdeler van het bekende merk Steinway maar ze hebben ook hun eigen prachtige reeks piano’s genaamd ‘Doutreligne’
(www.maene.be). Maene is nog steeds een familie bedrijf van de derde generatie en met hun passie voor hun werk leveren ze
high end kwaliteitsproducten erkend over de ganse wereld!

Nieuwe distributeur: DVACO (China)

Nieuwe distributeur: 2ctrl (Zweden)

DVACO is een van de grootste domotica en home cinema spelers van de Chinese markt. Het hoofdkantoor is in Beijing met daarnaast
kantoren in Shangai, Shenzhen, Chengdu, Hangzhou en Hong Kong. DVACO verdeelt meer dan 20 high end domotica en home
cinema merken van over de hele wereld en voorziet op maat gemaakte en professionele oplossingen voor zijn klanten. Per jaar werkt
DVACO meer dan 300 high-end projecten af!

In de zoektocht naar voortdurende groei is Lithoss trots U ons nieuw partnership voor te stellen in Zweden en Denemarken met 2ctrl.
2ctrl is een jong en dynamisch Zweeds bedrijf met veel ervaring in de distributie van automatisatie en systeem integraties. 2ctrl
specialiseert zich voornamelijk in KNX producten maar biedt ook andere domotica systemen aan. 2ctrl focust heel sterk op het zoeken
van de juiste producten en oplossingen voor elk afzonderlijk project tegen de correcte prijs om zo samen met hun technische kennis
steeds de juiste oplossing aan hun klanten te bieden.

De reden waarom DVACO beslist heeft het Lithoss gamma op te nemen is als volgt: reeds enkele jaren zijn we op zoek naar een
kwalitatief merk schakelaars dat aan de hoge eisen van onze klanten kan voldoen. Zo zijn we uiteindelijk bij Lithoss terecht gekomen,
met dit designmerk in ons gamma is het makkelijker geworden om onze systemen te verkopen. Dit is als volgt te verklaren: in China
bestaat er een oude filosofie die men de “hemispherical dome cosmology” noemt. Die filosofie geeft onze traditionele visie op het
universum weer. Het harmonieuze mooie van de hemel (voorgesteld door een enorme cirkel) en de aarde (voorgesteld door een
vierkant zonder einde) is op deze manier perfect weergegeven. Via deze weergave van hemel en aarde integreert het oude China
in het nieuwe en verfijnen ze elkaar. Het is de combinatie van de ronde en stralende structuur met de gigantische rechthoek die de
verwevenheid van tijd en ruimte voorstelt. Hierdoor zijn cirkels en vierkanten de meest klassieke ontwerpen in de ogen van het
Chinese volk. Het basis element in elke ruimte is trouwens vierkant. Dus om een harmonieus geheel te bekomen in een woning is
de vierkante look van de Lithoss schakelaars een perfect match met onze filosofie en bekom je een natuurlijk evenwicht. Het feit
dat Lithoss zijn schakelaars in veel verschillende afwerkingen aanbiedt zorgt ervoor dat we er steeds kunnen voor zorgen dat de
schakelaars in elk type interieur ingepast kunnen worden volgens elk van ons klanten hun leefstijl.
Om Lithoss goed op de markt te kunnen zetten hebben wij een Chinese versie van de Lithoss brochure gemaakt om aan onze klanten
uit te delen. Daarnaast is er een uitgebreide training geweest voor onze verkoopsploeg en dealers om het unieke karakter van deze
schakelaar in de verf te zetten. Wij geloven dat Lithoss in de volgende 2-3 jaar een populair product zal zijn op de Chinese markt.
‘Anita Liu, Manager DVACO Group
Op onderstaande foto zie U de Hr Peter Wyffels (Export manager Lithoss) de producten demonstreren op het DVACO hoofdkwartier.

“2ctrl koos ervoor om met Lithoss te werken omdat de producten en de service heel erg aan onszelf doen denken. We hebben vorig
jaar de fabriek bezocht in België en dan pas hebben we ons gerealiseerd dat de producten echt van artisanale kwaliteit zijn.
Daarnaast is het Lithoss design echt uniek en tijdloos! ‘
Mattias Ericsson, Sales Manager 2ctrl

Piano schakelaar wint design award
Na een positief onthaal van verschillende architecten op beurzen, krijgt de Piano design schakelaar nu ook erkenning van verschillende
experts in de design wereld. Piano werd gekroond tot A’Design Award Gold winnaar. Samen met 68 andere fabrikanten werd Piano
geselecteerd uit 1942 deelnemers! Van het German Design Council kregen we een eervolle nominatie voor onze deelname aan de
prestigieuze German Design Award. Het unieke karakter van deze schakelaar en de talloze mogelijkheden lijken de jury telkens te
overtuigen.
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A’ Award & Competitions is blij u te mogen meedelen dat het project Piano van David Dos Santos
de befaamde Golden A’ Design Award gewonnen heeft in de categorie bouwmaterialen, constructie
onderdelen, gebouwen en systemen. Dit design werd uitgekozen als 1 van de winnaars uit vele
inzendingen door een internationale jury samengesteld door A’ Design Awards & Competitions.
De Golden A’ Design Award is een prestigieuze award die enkel toegekend wordt aan de top 3%
designs die uitblinken in excellentie. De designs worden beoordeeld door 3 verschillende jury’s:
universitairen, professionelen en ervaringsdeskundigen. De designs worden beoordeeld op gebied
van functionaliteit, ergonomie, technologie, prestatie, innovatie, gebruik, originaliteit en elk ander
domein dat relevant kan zijn tot betrekking installatie en gebruik van het product.
A’Design Award & Competitions, beweert expert te zijn op het gebied van design, design ideeën en
design georiënteerde producten. A’ Design Award & Competitions wordt jaarlijks georganiseerd
en uitgereikt, en dit wereldwijd en voor verschillende categorieën, voor een design-georiënteerd
publiek.
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David Dos Santos wint de befaamde Golden A’ Design Award

Panchshil Group India
Interview met algemeen directeur, Mr. Abhay Chordia voor Lithoss magazine.

•

•

•

•
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Panchshil is gestart als een project management bedrijf
in de jaren ‘98-’99 met daarnaast de ontwikkeling
van residentiële projecten in Pune, India. Sinds 2002
diversifieerden we onze beleggingsstrategie.
Panchshil Reality is nu Indië’s grootste luxe
bouwpromotor met een portefeuille die high-end
residenties, kantoorgebouwen, luxe hotels en resorts,
shopping centra en retail malls en bedrijvenzones bevat.
Wij ontvingen reeds meerdere awards voor onze luxe
residenties en vastgoedontwikkelingen. Panchshil staat
synoniem voor gedetailleerde afwerking, uitgekiende
planindeling, innovatieve oplossingen, uitvoering
met kwalitatieve oplossingen en een degelijk blijvend
onderhoud.
Sinds 2013 hebben we reeds 134,71 hectare opgeleverd
en hebben we nog 161.65 hectare in ontwikkeling.
Als je naar de luxueuse skyline van Pune kijkt dan
heeft Panchshil hier een groot aandeel in. Via onze
vooraanstaande projecten en ons sociaal engagement
hebben wij een grote impact op het alledaagse leven van
de inwoners van Pune.

Residentieel
• Yoo Pune by Philippe Starck
• Trump Towers (The first Trump Project in India)
• Panchshil Towers
• EON Waterfront
Commercieel
• World Trade Center
• Business Bay
• Cummins - Built to Suit
Hotelsector
• The Ritz Carlton
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“Om de beste producten aan onze klanten te geven op
het gebied van kwaliteit, design en afwerking”.

•

Ons blijvend inzetten om uit te blinken in al onze
projecten door middel van innovatie en teamwork.

•

Focus om het lokale leven te beteren via ons werk. Onze
Panchshil stichting is dan ook heel trots op ons lokaal
vrijwilligerswerk en bijdragen voor onderwijs, gezondheid,
sport, kunst en cultuur.

3. Hoeveel mensen werken er voor Panchshil Group?
•

In totaal zijn we met ongeveer 900 medewerkers.

Wat er hier echter onveranderd blijft is de schoonheid van het
dagdagelijks bestaan. Het leven komt in Pune steeds op de
eerste plaats en Pune biedt zijn inwoners alle mogelijkheden op
een goed leven!

•

Panchshil is “ongeëvenaard” in de kwaliteit die wij bieden voor
al onze projecten.

6. Onder jullie lopende projecten werken jullie ook aan het
prestigieuze Yoo project in Pune. Kan je ons iets meer vertellen
over het concept en de filosofie van dit project?
•

Wij raden U zeker aan om eens de website te bezoeken op
onderstaande link:
http://www.yoopune.com/gallery_videos.html

•

Pune ligt dicht bij de miljoenenstad Mumbai. Veel mensen
uit Mumbai kiezen voor een tweede verblijf in Pune.

7. Naar wat we hebben begrepen werkt Panchshil dikwijls met
Europese leveranciers. Is er hier een bepaalde reden voor?

•

Pune is de 2de grootste stad van de provincie
Maharashtra, en fungeert ook als hub voor de auto en IT
industrie.

•

- Grote merken zoals Tata Motors, Mahindra & Mahindra,
Mercedes Benz, Volkswagen en Renault hebben hun
fabrieken hier gevestigd.

“Om weelde en welvaart te creëren voor onze stad door
de wereld naar onze stad te halen”.

•

•

5. De meeste van jullie projecten spelen zich af in de regio
van Pune, is er hiervoor een speciale reden?

2. Wat is Panchshil’s missie?
•

cultureel verleden. Pune is gegroeid en behoort nu tot een
van de gamma-wereldsteden en toch behoudt het zijn oude
charmante karakter!

4. Kan je ons een overzicht geven van de lopende
projecten waar jullie momenteel aan werken?

- 20% van de totale investering in de industrie voor gans
het land worden hier gerealiseerd en Pune staat voor
ongeveer US$2 miljard export in de IT branche, wat een
van de hoogste is voor een enkele stad.
- In het laatste decennium werd bijna US$1.3 miljard
private equity/venture capital fondsen geïnvesteerd in
Pune verspreid over diverse sectoren.
•

Pune is ook gekend als het Oxford van het Oosten
daar er hier veel universiteiten zijn en meer dan
100 onderwijsinstituten die aan de ganse bevolking
opportuniteiten biedt.

•

Er is hier een hoger rendement op je beleggingen.

•

Pune is een kosmopolitische stad met een groot aantal
expats die hier wonen en toch heeft Pune ook een rijk

•

Bij Panchshil geloven we dat het verschil zich in de details
bevindt, Europese design en zijn esthetiek gaan mee met de
filosofie van onze groep.
Wij bieden onze klanten de beste producten aan inzake design
en kwaliteit.

8. Als BRIC land, vermoeden we dat er veel te doen is in de
vastgoedsector. Wat zijn Uw ambities en verwachtingen voor de
toekomst?
•
•

•
•
•
•

De vastgoedmarkt is altijd zeer dynamisch.
Het is een heel erg fluctuerende markt. Momenteel is de markt
van Luxeprojecten in India heel interessant. Bovendien zijn de
potentiële kopers naar een goede prijs-kwaliteit verhouding en
zijn ze zeer selectief voor de beslissing van hun aankoop.
Onze focus ligt op het product, en dit verkoopt zichzelf.
En in dezelfde zin weerstaat een sterk product de
marktfluctuaties.
Wij zullen blijven het beste van onszelf geven om hoogwaardige
projecten te kunnen opleveren.
Met wereldwijde spelers zoals yoo, Trump, Kelly Hoppen, JW
Marriott, Ritz Carlton en de World Trade Center, heeft Panchshil
een belangrijke rol gespeeld in het op de kaart zetten van Pune.
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1. Wanneer en hoe is de Panchshil Group opgericht?

Project de kijker: Embryo Clinic (Thessaloniki - Griekenland)

12

13
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Dit project won het jaarlijkse ‘global excellence award’ van IIDA en werd verkocht door onze Griekse distributeur Reflect Lights.
Deze internationaal gerenommeerde design wedstrijd huldigt originaliteit en uitmuntendheid van internationale architecturale en
binnendecoratie in 10 verschillende categorieën. De jury beoordeelt inzendingen van 36 verschillende landen wereldwijd en bestaat
uit: Marc Fornes, Architect D.P.L.G. (directeur en stichter van THEVERYMANY); Marlene M. Liriano, IIDA, LEED AP ID+C (Vice
President en Director van Interior Design, HOK FLORIDA); Patricia Rotondo, Associate IIDA (Associate Principal, VOA Associates
Incorporated); en John Schoenbeck (Director, Design Los Angeles Studio – BMW DesignworksUSA). The International Interior Design Association (IIDA) is een associatie van professionele networking met meer dan 13000 leden werkend in meer dan 50 landen.
IIDA is toegewijd de levenskwaliteit te versterken door uitmuntendheid in design en het verbeteren ervan door kennis, waarden en
gemeenschapsvorming.
Dit project werd onder meer gekozen voor zijn uitmuntendheid in de verlichting en de Lithoss Piano schakelaars!

Project in de kijker: Project Cieters (Scheldewindeke - België)
door KOVE interieurarchitecten en Domica

Lithoss Magazine - 03/2014
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Fotografie: Robert Van Dromme

Fotograaf: Robert Van Dromme

Product in de Kijker: KNX thermostaat en sensor
Het gekende 24V gamma is uitgebreid met een versie dat compatibel is met KNX/EIB systemen. De drukknoppen worden geleverd
met een plug & play bedrade KNX/EIB drukcontactinterface die de installatietijd to een minimum herleidt.

Temperatuursensor

Lithoss is compatibel met verschillende merken: Bticino
(Living, Light, Light Tech), Legrand (Mosaic 45),
Peha (Concept 45) en Vimar (Eikon en Plana).

De Lithoss KNX schakelaars (met of zonder LED)
worden geleverd met een plug & play vooraf
aangesloten KNX/EIB drukknop interface die
beschikt over 4 uitgangen, 4 ingangen en 2 extra
ingangen voor temperatuur. De temperatuurvoeler wordt verwerkt in de kader zodat deze in alle
opzichten discreet blijft.

De thermostaat kan geïntegreerd worden in een enkel kader
SBMG, dubbel kader SBMMG, driedubbel kader SBMMMG
of combinatie kaders: SB1TMG, SB2TMGR/L, SB4TMG.

16

Onderdelen toegeleverd:
•kader
•afdekplaat
•montuur
•beschermkader
Exclusief thermostaat
Afhankelijk van het merk, beschikbaar in 3 kleuren :
wit, antraciet en grijs.

Beschikbaar tot 4 drukknoppen op een enkele
schakelaar en 8 op een dubbele schakelaar.
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Type sensor : NTC
Interne tolerantie : +/- 3%
Detectiebereik : -20° C tot + 100° C
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Thermostaat
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Review Architect@work: België & Frankrijk
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Project in de kijker: privé woning / showroom
KOVE interieurarchitecten (Sint-Niklaas - België)
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Nieuwe catalogus 2014

Piano mixed

to create a
new colours
finishes or add
your wall.
Mix different
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true original des
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interrupteur qui
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4 Buttons: Ral
7022 /
1 Button: Ral
1 Button: Ral

9010 / Ral

Ral 7022 / Ral

250VAC
KNX: 30VDC
Parts included:
• Piano frame
• Piano cover
able connectors
with double remov
• mounting frame

7030 / Ral 7030

/ Ral 9010

9010

9010 / Ral 7022
250VAC
KNX: 30VDC
Parts included:
• Piano frame
• Piano cover
able connectors
with double remov
• mounting frame

250VAC
KNX: 30VDC

bination ist
klassische Kom
0/7022: Die
u, mit dem
Combi RAL901
Sie verführt daz
Musikliebhaber.
nicht nur für
Licht zu spielen.
individuellen
o ist auch in
e stehen zur
Individual: Pian
. Viele RAL-Tön
tionen lieferbar
Farbkombina
Auswahl.

Parts included:
• Piano frame
• Piano cover
able connectors
with double remov
• mounting frame
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RAL9010

22

23

In many contemporary interiors the original
plaster
walls are featured, uncovered and unpainted.
RAL 9010 has a fine white finish which
makes the plates
all but invisible when recessed into a plaster
wall.
A perfect part of the whole.

Lithoss Magazine - 03/2014

Availab
A
Available
il ble in Standard,
Standard
Standard
ndard, Textured
Textured and Soft Touch
T uch

finish
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Bij veel eigentijdse interieurs merken we
dat witte
muren een evidentie zijn. Ral 9010 heeft
een mooie
witte finish
finish die de plaatjes haast onzichtb
onzichtbaar maakt,
k
ingebouwd of in opbouw.
Een perfect deel van het geheel.
Verkrijgbaar in Standaard, Structuur en

Soft Touch afwerking

Dans bon nombre d’intérieurs contempo
rains, les murs
d’origine sont mis en valeur, sans enduit
et sans
peinture.Le RAL 9010 est doté d’une fi
nition blanche
raffinée qui rend les plaques parfaiteme
nt invisibles
lorsqu’elles sont encastrées dans un mur
en plâtre.
Un ensemble qui s’intègre dans la plus
grande
perfection.
Disponible en finition Standard, Structure

et Soft Touch

In vielen zeitgenössischen Inneneinrichtungen,
sind
die verputzten Wände weder tapeziert
noch gestrichen.
RAL 9010 hat eine feine weiße Oberfläche,
weshalb die
Blenden, in der verputzten Wand eingelasse
n, praktisch
unsichtbar sind. Ein perfekter Teil des Ganzen.
Erhältlich als Ausführungen Standard, Struktur
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und Soft Touch.

SB2T
SBMG
KNX: 30VDC
24V pb: Max. 25 mA
250V pb: Max. 1 A
Accessories: Plaster kit
Parts included:
• frame
• cover plate
• mounting frame
• hook
• buttons

Optional parts:
• 250V pb: protection frame, clamps
• 24V+LED: connector, spacer, LED

Accessories: Plaster kit
Parts included:
• frame
• cover plate
• mounting frame
• protection frame
For mounting max 2 modules.

13

“To play without passion is inexcusable!”
Ludwig van Beethoven

Lithoss - designed switches
Rue des Bengalis 4
B - 7700 Moeskroen
T +32 (0)56 48 15 98
F +32 (0)56 48 15 91
Alle gegevens zijn te goeder trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons worden gebruikt.
De geregistreerde merken en alle andere rechten, inclusief fotografi sche weergave, zijn eigendom van Lithoss.
Technische wijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.

info@lithoss.com
www.lithoss.com

