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Verbouwingen Brico Zaventem in eindfase
De ruwbouwwerken voor de nieuwe Maakplaats in Brico Zaventem zijn voltooid. Binnenkort zullen er
volop workshops kunnen worden gegeven en kunnen klanten er in gespecialiseerde servicepunten 

terecht voor professioneel klusadvies.

De afwerking en inrichting van de nieuwe Maakplaats in Brico Zaventem werden eind maart voltooid. Ook
werd het loopplan voor de klant heringericht. De U-vorm werd een O-vorm, een "loop" langs de vijf
werelden van de winkel. Het doel van de verbouwingen: de winkel een complete VOOR DE MAKERS
look geven.

Om deze loop te creëren moesten we voorafgaand eerst(heel) wat verbouwen en schuiven
met rayons. Tijdens de werken werd in elk van de 5 werelden plaats voorzien voor een service- of
infopunt, en waar mogelijk ook ruimte voor een kleine demo/workshopzone (1 à 2 m²)

— Gerrit Sevenants, Area Manager Brico Centrum.

Het Maker atelier zelf zal 49m² groot zijn (7 meter op 7 meter)en bevindt zich in het verlengde van de
hoofdingang, achteraan de winkel. Ook de gevel van de winkel kreeg een frisse VOOR DE MAKERS look
& feel.

 

Wat betreft de servicepunten werd in eerste instantie gekozen voor de COLORMIX (verfmenger en
kleuradvies) en voor de Brico Service: hout verzagen, glas versnijden.

On top staan de medewerkers van Brico Zaventem in de toekomst de klanten te woord in hun “American
Overall”-salopet. Zo wil Brico Zaventem de nadruk leggen op het ambachtelijke, onze roots, WIJ VOOR
DE MAKERS.
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OVER BRICO

Brico is the number one "Do It Yourself" chain in Belgium. At Brico customers find a wide range of do-it-yourself
items, garden products and decoration. Brico also offers a large number of services with regard to the do-it-
yourself sector.
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