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Kuhlmann News 2023 - Mailing 

 

        Oktober 2022 

Beste handelspartner, 
 
"Kuhlmann – maatwerk in serieproductie" - het huisbeursmotto van dit jaar 
werd tijdens onze huisbeurs in Löhne meermaals bevestigd. Wij zijn blij dat u 
er was en danken u voor uw bezoek.  
 
Als u dit jaar onze beurs niet kon bezoeken, willen wij u graag kort en bondig 
informeren over onze nieuwe producten en assortimentsaanpassingen; voor 
meer informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde documenten. 
 
-TA'OR - Box  
-Front-Innovaties 
-Update: Multicorner in voorontwerp 
-RBP 20 als "plintkleur" 
-Ladefront Senza 
-Fronten over plinten 
-FREE Handgrepen bord 
 

Onze jubileumkeuken "editie 100" werd bijzonder goed ontvangen. De 
standaardcombinatie met een neutrale achterwand in linnen decor, de 
bekledingstoebehoren voor een optisch nog aantrekkelijker interieur in 
combinatie met de TA'OR-prijsvoordelen voor ons jubileumjaar 2023 zijn 
overal positief beoordeeld. Dit blijkt ook uit het aantal door onze Europese 
handelspartners geplaatste jubileumkeukens. 

Uit voorzorg informeren wij u dat u onze nieuwe producten - monsters 
uitsluitend via onze vertegenwoordigers zult ontvangen. Aarzel niet en neem 
direct contact op met de collega. 

In aanvulling op onze prijsinformatiebrief van 13.05.2022 willen wij u 
vandaag informeren over onze verdere koers met betrekking tot onze 
prijsstelling. 

Alle bestellingen die ons vóór 28.02.2023 bereiken en uiterlijk in de 
kalenderweken 18 / 19 - 2023 worden geleverd, worden gefactureerd tegen 
de thans geldende prijzen (prijs- en typelijst 2022 met de thans geldende 
toeslagen in de respectieve kortingsgroepen). 
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Op 01.03.2023 verschijnt ons nieuwe verkoopshandboek in gedrukte vorm - 
het bevat alle nieuwe producten die op de laatste interne tentoonstelling 
zijn gepresenteerd. 

Een IDM data update voor uw planningssoftware, inclusief alle visuele 
vernieuwingen voor het keukenjaar 2023, verschijnt op 1 of 15 december 
2022, afhankelijk van de software provider. U ontvangt deze update 
automatisch via download informatie van uw software service provider. 
Houd er rekening mee dat deze prijsupdate zal blijven verschijnen op de 
oorspronkelijke prijsbasis van 2022 en dat u de momenteel geldende 
toeslagen voor elke kortingsgroep handmatig zult moeten aanpassen. 

Wij wensen u winstgevende verkoopsuccessen met onze huidige collectie en 
danken u voor de vertrouwenwekkende en coöperatieve samenwerking in 
deze zeer uitdagende tijden. 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de collega's op kantoor of 
met uw verantwoordelijke veldmedewerker. 

Wij wensen u winstgevende zaken, een goede gezondheid en het allerbeste 
voor het laatste kwartaal van dit jaar. 

 

Uw RWK & Kuhlmann Küchen Team 

 


