
Knauf presenteert 
PFT G4 van de ‘neXT GeneraTion’: G4 X

iedereen die actief is in de afwerkingbranche kent wel de ‘G4’ van PFT. deze meng- en spuitmachine van het dochterbedrijf van 
Knauf is de meest verkochte ter wereld, precies omwille van zijn in de praktijk bewezen deugdelijkheid. ‘never change a winning 
team’, zou je dus denken, maar toch… 

Hoe kan je de meest verkozen machine nog beter maken? Welke slimme verbeteringen spelen perfect in op hedendaagse noden 
van vakmensen? Kortom, wat maakt de G4 tot de G4 X? Liever dan het uit te leggen laten we de machine voor zichzelf spreken. 
Tijdens twee lanceringsevents stelt Knauf deze nieuwe marktontwikkeling voor aan professionelen uit de sector voor, en…

nodiGT u van harTe uiT om daarbij aanwezig te zijn, 
op 25 april in enGis of op 16 mei in WielsbeKe.

Programma

18u00 Onthaal

18u45 Presentatie laatste ontwikkelingen in de Knauf gipsen door Fernand Debasse, 
Verantwoordelijke opleidingen

19u30 Voorstelling Gipsspuitmachine PFT G4 X  door Henry Spitznagel, Verantwoordelijke 
PFT producten

19u50
Kennismaking nieuwe machines 
 • Ritmo L, XL  
 • G4X 220V, 400V, omschakelbaar

20u30 Receptie

22u30 Einde

maak snel uw keuze en geef een seintje  
via yannick@rca.be of 011 590 595

❍ Ik zal aanwezig zijn tijdens de presentatie op 25 april te Engis 

❍	Ik zal aanwezig zijn tijdens de presentatie op 16 mei te Wielsbeke 

❍	Neen, ik zal niet aanwezig zijn, maar wens de persinformatie te ontvangen

Persuitnodiging

over knauf
Knauf is producent van innoverende afbouw- en isolatiematerialen, systemen en gereedschap die een veelzijdige toepassing vinden in de 
nieuwbouw, renovatie en restauratie. Met meer dan honderd productievestigingen over de hele wereld levert Knauf complete oplossingen voor 
wanden, plafonds en vloeren. Een perfecte afwerking en de doordachte montagetechniek van Knauf-systemen staan garant voor professionele 
bouwresultaten die voldoen aan alle technische voorschriften en architectonische wensen. Het familiebedrijf Knauf, dat in 1932 in Duitsland 
werd opgericht, heeft van gips een onmisbaar materiaal gemaakt binnen het domein van de afwerking van gebouwen. Met de jaren heeft het 
aanbod van Knauf de professionals over de hele wereld overtuigd. Ondertussen is het assortiment aanzienlijk uitgebreid en staat Knauf gekend 
als wereldspeler in zijn sector.

voor meer info – www.knauf.be / www.knaufinsulation.be
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