Udense bedrijven betrokken bij schilderen van plaatselijke schouwburg

‘Markant’

schilderwerk

Claassen Schilderwerken, verfgroothandel Woodfield
en verfmerk Veveo Coatings sloegen in Uden de handen ineen voor het schilderwerk van de nieuw- en verbouw van ‘hun’ theater Markant. Het resultaat mag er
zijn, mede dankzij uitvoering in de eigen spuiterij.
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