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Bijna vakantie....
Nog een paar weken en dan begint weer een welverdiende zomervakantie. De komende weken is een
goed moment om uw inventaris na te lopen en te kijken of u klaar bent voor het nieuwe schooljaar. Wij
komen graag vrijblijvend en kosteloos bij u langs om u te helpen bij de inventarisatie en om u te
adviseren bij nieuwe aanschaffingen. Bel 038-4475750 om direct een afspraak te maken.
Landelijke platformdag PIE
Op donderdag 22 juni aanstaande vindt weer de landelijke dag van het platform PIE plaats op CSV het
Perron te Veenendaal. Brink Techniek zal hierbij, samen met een groot aantal andere leveranciers en
instellingen, aanwezig zijn om u te informeren over de laatste ontwikkelingen
rondom PIE. Inschrijven kan via de website www.vmbo-pie.nl
Producten bij VMBO Digitaal
Binnen het lesmateriaal van VMBO digitaal wordt gebruik gemaakt van een aantal modellen van Brink
Techniek, zoals onder andere de conveyor trainer, de digitale trainer, frequentieregelaar, het Easy
relais en de domotica set. Voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave kunt u contact met ons
opnemen.
Dealer Festo Didactic
Sinds begin 2017 is Brink Techniek dealer van de Festo Didactic producten. U
kunt dus ook voor de Festo Meclab opstellingen en de diverse pneumatiek en
hydrauliek opstellingen bij Brink Techniek terecht.
GUNT leermiddelen
Brink Techniek verkoopt in Nederland sinds kort ook de leermiddelen van de gerenomeerde Duitse
fabrikanten GUNT en HPS. Hiermee wordt een breed programma geboden op het gebied van o.a.
procestechnologie, duurzame energie en verwamings- en koelingstechniek. De complete catalogi van
GUNT kunt u downloaden op onze website
Nieuwe website Brink Techniek
Onze nieuwe website is in de lucht en hopelijk vindt u het een verbetering. Wij proberen de website
steeds actueel te houden met nieuwe producten en handige downloads. Ook de downloadsectie voor
lesmateriaal wordt regelmatig aangevuld. Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom!
Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
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