
Jubileumevent op 27 en 28 juni 2013
Toen de heer Landré 150 jaar geleden begon met de verkoop 
van stoommachines, stond de ondernemer aan het begin van 
een nieuwe industriële revolutie. Landré haalde later ook als 
één van de eerste CNC-machines naar ons land. De huidige 
generatie zet die strategie voort met het vermarkten van 3D 
printtechnologieën. Landré is altijd actief gebleven met ver-
koop, installatie en onderhoud van innovatieve productietech-
nologieën, waarmee zij de maakindustrie op voorsprong zet.

Het 150-jarig bestaan is voor ons daarom een moment om 
zowel terug, als vooruit te kijken. Graag nodigen wij u uit voor 
ons 150-jarig jubileumevent op 27 en 28 juni aanstaande. Op 
beide dagen staan onze deuren vanaf 15.00 tot 21.00 uur open 
en tonen we naast de nieuwste machines, 3D printsystemen, 
softwaresystemen en gereedschappen ook onze visie op de 
ontwikkelingen voor de komende 20 jaar. 

150 jaar Landré

150 Jaar voorop  
in innovatieve  
productie- 
technologieën.

Landré bestaat  
150 jaar en u bent 
uitgenodigd.
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Een donatie in plaats van een cadeau
In plaats van cadeaus geven wij de voorkeur 
aan een donatie voor een goed doel.  
Op 7 september a.s. gaat een team van 13 
fanatieke Landré medewerkers per fiets de top 
van de 2.642 m hoge Galibier in de Franse  
Alpen beklimmen. Daarmee willen we dona-
ties binnenhalen voor mensen in Bangladesh, 
om hen via de stichting Wereldfoundation, 
aan een duurzaam huis te helpen. Steun daar-
om, ook wanneer u niet komt, ons fietsteam  
www.fietsvooreenhuis.nl/Overzicht_teams  
en klik op sponsor ons.
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Donderdag 27 & vrijdag 28 juni 2013  
15.00 – 21.00 uur

Firmanaam 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Naam 

Datum aanwezig donderdag 27 / vrijdag 28 juni *

Ik neem deel aan het buffet  (±17.30 uur) ja / nee *

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Dit antwoordformulier a.u.b. vóór 31 mei 2013 sturen naar Landré,  

ter attentie van mevrouw Marianne van Iperen :

- per fax:   0347-329.330 of  

- per e-mail:   m.iperen@landre.nl  


