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O nas – PELI Glass Products B.V.
peliglass.eu/about/

Firma PELI Glass Products B.V. jest hurtownią szklanych i ceramicznych wyrobów, z
siedzibą w Voorburg, w Holandii. Twórcami jej są Peter Heijman i Lisa Di Campli.
Łącznie wnosimy do PELI Glass ponad 50 letnie doświadczenie – starannie dobieramy
wysokiej jakości produkty do pracy twórczej – od koncepcji do
rzeczywistości! Realizujemy dostawy na terenie całego świata.

Dostarczamy szkło, farby do szkła, pędzle i narzędzia, wstępnie powlekane profile
ołowiane, piece, produkty na indywidualne zamówienia, książki, filmy wideo i
organizujemy seminaria dla profesjonalnych szklarzy i artystów. Realizujemy dostawy na
terenie całego świata.

Dostarczamy szkło, farby do szkła, farba ceramiczna, pędzle i narzędzia, profile
ołowiane, piece, produkty na indywidualne zamówienia, książki, filmy wideo i
organizujemy seminaria dla profesjonalnych szklarzy i artystów. 

Lisa Di Campli miała własną pracownię Di Campli Glas Studio w Den Haag, w Holandii,
gdzie tworzy witraże, a także wykonuje prace renowacyjne. Jej prace można oglądać na
terenie Hagi. Zanim otworzyła swoją pracownię, studiowała artystyczne techniki
szklarskie w Montrealu i Brukseli oraz pracowała w pracowni szklarskiej w Hadze,
doskonaląc swoje umiejętności oraz prowadząc zajęcia z malarstwa witrażowego.

Peter Heijman jest artystą – szklarzem w drugim pokoleniu i właścicielem pracowni
Glasatelier Oud Rijswijk, znajdującej w Holandii. Jako właściciel jednej z wiodących
pracowni szklarskiej w Holandii, zajmuje się głównie tworzeniem nowych witraży oraz
renowacją dzieł narodowych o wartości muzealnej, z których wiele zawiera witraże. Peter
był prezesem Holenderskiego Stowarzyszenia Artystów Szklarzy (Dutch Glazier
Association (OVG)). Peter przeszedł na emeryturę, ale nadal jest dostępny do konsultacji.

PELI Glass Products
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 2274 XA  Voorburg, Holandia
 tel: + 31 (0)628 755 901
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Pracujemy zwykle od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00, ale przed
planowaną wizytą u nas, prosimy o kontakt telefoniczny!

Lisa Di Campli
 + 31 (0)628 755 901
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Akceptujemy przelew bankowy i PayPal. Możesz użyć swojej karty kredytowej do
PayPal.

 W przypadku PayPal prześlemy Ci za ich pośrednictwem żądanie płatności. Klient
korzystający z PayPal nie ponosi kosztów transakcji finansowych (wszystkie koszty będą
dotyczyły szkła PELI).

Informacje dotyczące przelewów bankowych:

PELI Glass IBAN: NL23RABO0105240664
 Rabobank: 1052.40.664

 SWIFT-code (BIC-code): RABONL2U

Adres banku:
 Rabobank

 Croeselaan 18
3521 CB Utrecht, Niderlandy

 


