NIEUWSBRIEF dR-am (de Ruiter ambachtelijke meubels) - 13 augustus 2018

Beststeller
Vandaag op social media nogmaals de kledingladder onder de aandacht gebracht; een product waar
ik trots op ben! Ladder heb ik op verzoek/brainstormend met een bevriende klant vorig jaar
ontworpen en het is echt een handig en mooi product geworden.
Kledingladder! Voor studenten, scholieren en iedereen die van een geordende kamer houdt,
vooral als er niet zoveel ruimte is, is deze kledingladder de oplossing! Vrij van de vloer,
ruimte voor veel kleding, en op maat te maken, zodat hij overal past. Afmetingen, houtsoort
en kleur in overleg.

Wil je jouw kamer/badkamer ook geordend achterlaten, dan is deze kledingladder een mooie optie.
De kledingladder is te koop in de webshop; https://www.dr-am.nl/product/accessoires-ladderkledingrek-eiken-hout/. Voor jullie – lezers van mijn nieuwsbrief – geldt de aanbieding: 1
kledingladder voor € 55,00, 2 ladders voor € 100,00. Bij bestellen dit graag even toevoegen bij de
opmerkingen.
Wie het kleine niet eert, …
Naast meubels is het ook bijzonder leuk om kleine accessoires te maken. Vorige week afgerond een
klein theeblad van eiken om cadeau te geven. Ook een variant van maple gemaakt; onbehandeld
zodat er nog iets mee gedaan kan worden, bijv. verven of mozaïeken. Beide theebladen zijn te
koop/te bestellen in de webshop; https://www.dr-am.nl/shop-accessoires/

Nieuw in portfolio
Wie zijn schoenen poetst, weet dat het een gezoek kan zijn in een bak of doos, waarin alle potjes,
tubes, borstels en doeken bewaard worden. Dit was voor mij aanleiding om een schoenpoetsdoos te
maken van eiken hout. Meer info over deze doos in mijn portfolio; https://www.dram.nl/project/schoenpoetsdoos/

Social media
dR-am is te liken en te volgen op facebook https://www.facebook.com/DR-am-174365606549114/ ,
en op Instagram, https://www.instagram.com/deruiter_ambachtelijkemeubels/
Tot snel in mijn webshop?

Met vriendelijke groet,
Wilma de Ruiter

www.dr-am.nl

U ontvangst deze nieuwsbrief omdat u in het verleden een ambachtelijk gemaakt product bij mij heeft besteld, van iemand cadeau heeft
gekregen, of – geheel vrijblijvend – kenbaar heeft gemaakt belangstelling te hebben voor (één van) mijn producten.
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur een mail naar dramnl@dr-am.nl.

