
Catalogus Feelgood Collection 2021 
 
Geachte relatie, 
  
Met gepaste trots presenteren wij u bijgaand onze nieuwe Catalogus Feelgood Collection 2021.  
 
Op 21 mei jongstleden hebben wij u reeds via onze digitale nieuwsbrief op de hoogte gebracht van onze nieuwe catalogus, 
collectiepakketten en prijslijsten. Bijgaand treft u de catalogus en prijslijsten ook in gedrukte vorm aan. 
 
In de nieuwe Feelgood collectie vindt u nieuwe trendy kwaliteiten met veel kleuren. Prachtig handwerk, maatwerk en 
vakmanschap. Een groot deel van deze collectie komt uit eigen productie te India. De nieuwe collectie bestaat uit twee 
delen: Feelgood by Brinker en Feelgood Custom Sizes.. 
  
Met de komst van de nieuwe collectie gaan er ook enkele kwaliteiten uit collectie. De volgende kwaliteiten zijn uit collectie. 
ANGORA 

• BEAUNE 

• BOLZANO 

• CLIFF 

• GEOMETRICS 

• GREENLAND 

• LISBOA 

• MARRAKECH 

• MATEO 

• SHADOW 

• SKANA 

• VELLUTO          

Nabestellingen van deze uit collectie kleden is enkel mogelijk zolang de voorraad strekt. 
Van deze kwaliteiten kunt u de stalenhangers verwijderen uit de display in uw winkel.  

Uw vertegenwoordiger zal binnenkort contact met u opnemen. Mocht u eerder contact wensen, dan kunt u  natuurlijk ook 
zelf met hem/haar contact opnemen. 
 
Zoals in de digitale nieuwsbrief reeds aangekondigd gelden de nieuwe prijslijsten voor bestellingen vanaf 1 juni 2021.  
 
Heeft u onze nieuwe website al gezien? Kijk op www.brinkercarpets. Via de Dealer Login kunt u voortaan uw 
bestellingen doorgeven, uw orders en facturen raadplegen/downloaden, informatie zoals catalogus, prijslijsten, foto’s en 
artikelstamdata downloaden, serviceprocedure, FAQ’s en onderhoudsadvies raadplegen alsmede dealernieuws nalezen. 
Heeft u nog geen Dealer Login? Vraag deze dan aan via de website (klik op Dealer Login en registreer u) of stuur een 
email aan sales@brinkercarpets.nl. 
  
Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
BRINKER.      Huissen, juli 2021 
 
Roland Brinker     

   

http://www.brinkercarpets/

