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Over ons – PELI Glass Products B.V.
peliglass.eu/about/

PELI Glass Products B.V. is een leverancier voor glas en keramiek ateliers, gevestigd in
Voorburg, NL en opgericht door Peter Heijman en Lisa Di Campli. Gezamenlijk brengen
zij voor 50 jaar glaskennis in PELI Glass. Wij zijn er trots op om hoge kwaliteits producten
met een garantie, snelle service, concurrerende prijzen en gratis advies aan te kunnen
bieden. Al onze producten zijn speciale geselecteerd voor uw creatieve werk. We leveren
over de hele wereld! Wij organiseren regelmatig workshops voor de professionele
kunstenaar.

Wij bieden loodprofiel, bindlood, soldeertin, brandschilderverf, keramische verf,
zilvergelen en rode koper brandschilderverf, penselen, kwasten en
gereedschappen voor schilderen, en glas voor de kunstenaar en ateliers.

Lisa Di Campli had haar eigen glasatelier, Di Campli Glas Studio te Den Haag,
Nederland, haar specialiteit is brandschilderen zowel nieuw als restauratie werk. Haar
werk is tentoongesteld in de omgeving van Den Haag. Voor de oprichting van haar eigen
glasatelier heeft zij glas en glas-in-lood technieken gestudeerd in Montreal en Brussel, en
heeft gewerkt bij verschillende glasstudio’s om haar glazeniersvaardigheden te verfijnen
en brandschilder les geven.

Peter Heijman is een tweede generatie glazenier en is eigenaar van Glasatelier Oud
Rijswijk gevestigd in Nederland. Directeur van één van de toonaangevende glasateliers in
Nederland, heeft dit atelier als specialiteit zowel het ontwerpen van nieuw hedendaags
werk, de restauratie van nationaal cultureel belangrijke glasramen voor monumenten en
musea, waaronder gebrandschilderde glas-in-lood panelen. Peter was voorzitter van de
Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG). Peter is met pensioen en kan nog
steeds worden geraadpleegd.

PELI Glass Products
 Jacob van den Eyndestraat 73

 2274 XA  Voorburg, Nederland
 tel: + 31 (0)628 755 901

email: mail@peliglass.eu
 KvK Haaglanden 27322728

 BTW NL8196.98.829.B01

https://www.peliglass.eu/about/?lang=nl
http://www.dicampliglas.com/
http://www.glasatelier.nl/
mailto:mail@peliglass.eu
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Openingstijden: M-V, 10:00 – 16:00 en aub eerst bellen als u wilt langskomen!

Lisa Di Campli
 + 31 (0)628 755 901
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Wij accepteren bankoverschrijving en PayPal. U kunt uw creditcard gebruiken voor
PayPal.

Gegevens nodig voor een bankoverschrijving:

PELI Glass IBAN: NL23RABO0105240664
 Rabobank: 1052.40.664

 SWIFT-code (BIC-code): RABONL2U

Adres bank:
 Rabobank

 Croeselaan 18
 3521 CB Utrecht, Nederland

 


