
O V E R  O N S  B E D R I J FVeelzijdig,  vakkundig en erkend



Of het nu gaat om een kleine particuliere schilderklus, of een groot nieuwbouw- 
of onderhoudsplan op het gebied van woningbouw of utiliteitsbouw, met Nutma 
Schilders haalt u een bedrijf in huis dat graag met u meedenkt over de juiste oplos-
sing voor uw schilderproject.

Nutma Schilders is een familiebedrijf dat haar oorsprong kent in 1960. En al zijn 
de tijden veranderd, de know-how die sindsdien werd vergaard, wordt vandaag 
de dag nog steeds toegepast. De schat aan ervaring die in de loop der jaren is 
opgedaan en het netwerk dat Nutma Schilders binnen de branche nu kent, is van 
ongekende waarde. En dat is terug te zien in het werk dat Nutma Schilders levert. 

Benieuwd naar de meest recente projecten? Kijk op www.nutma.nl

O V E R  N U T M A



Nutma Schilders heeft de juiste mensen op de juiste plek. De medewerkers, voor 
het grootste deel allemaal opgeleid binnen het bedrijf, kennen ieder hun eigen 
specialisatie. Zo kan op ieder project een ervaren medewerker ingezet worden en 
op alle gebieden kwaliteit geleverd worden. 

Binnen- en buitenschilderwerk, wand- en plafondafwerking, stuc- en spuitwerk,  
restauratiewerk, beglazing en brandwerend schilderwerk, de werknemers van  
Nutma Schilders verzorgen het voor u. Vanuit het bedrijf aan de Roptawei in  
Metslawier wordt bovendien graag met u meegedacht over de controle op de  
planning en organisatie van uw project. Ook geeft Nutma Schilders kleur- en  
onderhoudsadvies.

O N Z E  J O N G E N S



Nutma Schilders is een AF-erkend schilderbedrijf en VCA gecertificeerd, en trots op 
die erkenning voor de kwaliteit die zij levert en het veiligheidsbeleid dat zij voert. 
Bovendien geeft het aan dat Nutma Schilders beschikt over de nodige vak- en  
bedrijfstechnische diploma’s en daarmee altijd up to date is. En dat is belangrijk in 
een tijd waarin trends en ontwikkelingen ook op schildergebied aan de orde van 
de dag zijn.

Nutma Schilders blijft graag bij de tijd en denkt vooruit als het gaat om duurzaam-
heid, milieuvriendelijkheid en energiebesparende voorzieningen. Dat dat veel  
verder gaat dan het traditionele schilderwerk is iets waar Nutma Schilders graag 
voor tekent. Meer weten? Neem contact op via de gegevens op de achterkant van 
deze brochure.

D U U R Z A M E  K W A L I T E I T



Roptawei 5

9123 JA  Metslawier

0519 242 348

info@nutma.nl

www.nutma.nl


