BPG,
DÁÁR BOUW
JE MEE!

TOONAANGEVEND IN
BOUWMATERIALEN
BPG Jac Klijn is hét adres voor bouwmaterialen in de
regio Kaatsheuvel en wijde omgeving. Al vijftig jaar
vertrouwen aannemers, afbouwers, zzp-ers en hoveniers
op ons uitgebreide assortiment van kwaliteitsproducten,
overzichtelijke presentatie, grote leverbetrouwbaarheid
en vakkundige medewerkers. BPG Jac Klijn combineert de
persoonlijke dienstverlening en grote betrokkenheid van
een familiebedrijf met de scherpe prijzen van een landelijke
inkooporganisatie. Dankzij een grote voorraad en eigen
transport leveren we gegarandeerd just in time.
SAMEN STERKER
Samen bereik je meer, daarvan zijn we bij BPG Jac Klijn
overtuigd. Daarom bieden wij u als aannemer verregaande
ondersteuning. Ons Mijn Thuis-concept is speciaal ontwikkeld om uw klanten inspiratie te laten opdoen. Uiteraard zijn
ze ook van harte welkom in onze showroom.
BPG Jac Klijn staat voor jarenlange ervaring. In de jaren dertig
begonnen als brandstoffenhandel en transportbedrijf, maakten
de gebroeders Henk en Jac Klijn begin jaren zestig de overstap
naar de bouwmaterialen. Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een
toonaangevend bouwtoeleveringsbedrijf.

Het juiste gereedschap...
voor het juiste resultaat.
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EERST NAAR JAC KLIJN!
De betrokken en deskundige bouwpartner om de hoek
Ruime openingstijden
Alles op voorraad of snel leverbaar
Eigen transport: snelle en stipte levering door heel Nederland
Persoonlijke dienstverlening en grote betrokkenheid van familiebedrijf
Professionele kwaliteit tegen scherpe prijzen
Samen sterker: nauwe samenwerking met u als aannemer
Mijn Thuis-concept: inspireer uw klanten
De laatste trends altijd vertegenwoordigd
Webshop: digitaal gemak voor professionele klant
Actiekrant met speciale aanbiedingen en tips & tricks

BADKAMER
OP MAAT
Voor elke smaak biedt BPG Jac Klijn
een passende badkamer; van modern
tot traditioneel en van luxe tot basic.
Met een ruime keuze aan A-merken
is kwaliteit gegarandeerd, daarnaast
staan onze badkamers voor uitstraling en gebruiksgemak. We ontwerpen
de badkamer in 3D, waardoor uiterst
inzichtelijk wordt hoe deze eruit komt
te zien.
Inspiratie, daar gaat het om bij het
(ver)bouwen van een badkamer. Daarom heeft BPG het Mijn Thuis-concept
ontwikkeld. Met een speciale website,
folders en filmpjes geeft u uw klanten
een indruk van de vele mogelijkheden.

TEGELS
Tegels bepalen de look en feel van
uw badkamer. BPG Jac Klijn biedt
een compleet assortiment van wanden vloertegels van vooraanstaande
fabrikanten in natuursteen of keramiek.

ALLE BOUW- EN
AFBOUWMATERIALEN

Van de fundering tot het dak; voor
alle mogelijke bouwmaterialen kunt
u bij BPG Jac Klijn terecht. Cement
en mortels, chemische bouwstoffen,
dakbedekking, dakvensters, gips(vezel)
platen, isolatiematerialen, stenen
en blokken, zand en grind, hout en
ijzerwaren vormen slechts een greep
uit ons uitgebreide assortiment. Er is
niets wat wij niet op voorraad hebben
of snel kunnen leveren.
HUISMERK VAN TOPKWALITEIT
Naast de bekende A-merken in de
verschillende productgroepen heeft
BPG Jac Klijn ook veel private labelproducten. Deze zijn van topkwaliteit,
bedoeld voor de professional, maar
vriendelijk geprijsd.
Wat voor producten u ook zoekt, u
kunt te allen tijde rekenen op een
ruime keuze, gedegen advies en stipte
levering.

WELKOM IN
ONZE SHOP
BPG Jac Klijn is een bouwmaterialen
handel voor de professionele gebruiker,
maar met de overzichtelijkheid en
verwelkomende uitstraling van een
winkel. In onze shop vindt u een
compleet aanbod van onder meer
elektra, ijzerwaren, installatiemateriaal,
gereedschap, verf en werkkleding.
Van alle producten is de keuze in
merken en types bijzonder groot. Onze
vakkundige en betrokken bouwexperts
beantwoorden graag al uw vragen.

ALLES
VOOR DE TUIN
Ook alles voor in de tuin vindt u bij BPG Jac Klijn. Onze
showtuin van 800 vierkante meter biedt een ruime
keuze aan sierbestrating, tuinschermen, tuinhout en
tuinverlichting. Het aanbod is altijd up-to-date en de
laatste trends zijn altijd vertegenwoordigd.
Modern en strak of juist los en landelijk, de verhouding
tussen beton en hout, de grootte en kleur van de
sierbestrating; de mogelijkheden bij het aanleggen van
een tuin zijn oneindig. Ook nu biedt het Mijn Thuisconcept uitkomst. Hiermee maakt u de verschillende
opties inzichtelijk voor uw klanten.
Overigens is het ook mogelijk om tuinartikelen te bestellen in onze online webshop: tuin.mijnjacklijn.nl.
Digitaal gemak verzekerd.

in kalkzandsteen

MAKZ kalkzandsteen staat voor maximum in kwaliteit, flexibiliteit en
betrouwbaarheid. En dat zijn geen loze kreten. Want MAKZ kalkzandsteen
is een jonge, enthousiaste producent die alert inspeelt op de specifieke
wensen van aannemers en bouwmaterialenhandel. Door te gáán voor
topkwaliteit in product, maatwerk én in service. Dankzij innovatie in
productie en grondstoffen in onze moderne fabriek waarin volgens
maximale kwaliteitsnormen wordt geproduceerd. En door onze
gedrevenheid om u op alle fronten maximaal van dienst te zijn.
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GEGARANDEERD WATERDICHT
MET ONZE WD OPLOSSINGEN

Concept: JS Media Tools A/S • 61833 • www.jsnederland.nl

De kwaliteit zit in ons systeem

