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Met het oog op de
toekomst laat Florigo
nog voor één keer zijn
“oude” pand zien
Eind 2007 hebben we u, best wel een
beetje trots, de ‘platte’ tekening van ons
nieuwe pand laten zien. Op dit moment
zijn we in de afbouwfase. Bij wijze van
afscheid laten we u nog voor één keer
onze vestiging aan de Gildenweg zien.
Want nostalgie is ook ons niet vreemd.
Een periode van vele vruchtbare,
ambachtelijke jaren daar, laten we 
achter ons. Net als met “Oud & Nieuw”
blikken we kort terug, maar richten ons
vooral op de toekomst.

Nieuw en toch oud
Dat we ons nieuwe pand aan de Glazen-
makersweg 1 opnieuw onder de aan-
dacht brengen, heeft alles te maken met
de bijzondere presentatie daarvan op
onze vertrouwde website www.florigo.nl
Na de klik op taalkeuze ziet u op de 
volgende pagina bovenaan een brede
banner met een afbeelding van onze
nieuwe vestiging. Als u daar op klikt
kunt via Google Earth het pand van alle 
kanten
bekijken. 

Oliebollen
Gebleven zijn het vakmanschap, de
degelijkheid, het zoeken naar nieuwe,
zuinige en vooral praktische oplossingen,
het oog voor detail en de service. 
Uitmondend in mooie apparatuur. We
blijven werken aan vooruitgang. Samen
met u! Trouwens, over “Oud & Nieuw”
gesproken, u kunt in onze bakwanden
ook uitstekend oliebollen bakken.
Graag proosten we nu - in overdrachte-
lijke zin vanaf deze plek - met u op het
nieuwe jaar. We zien er naar uit u weer
snel te ontmoeten, hopelijk in goede
gezondheid!
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Google Earth downloaden 
Klik en “vlieg” naar Florigo’s nieuwe fabriek (3D impressie)!
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