KITCHEN STORE

PROJECT WIELEWAAL

Keukens zijn het hart van het huis en
lekker koken is tot een lifestyle verheven.
Sinds 1973 geven wij vorm aan
keukenwensen van hoog niveau.
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Uitwerking woningen

6

Trees for All

Asto is een Rotterdams familiebedrijf sinds
1973. De liefde voor het vak zit dus in de
genen van het bedrijf. Daarbij gaan we altijd
uit van een persoonlijke benadering, eerlijk
advies en hoogwaardige service met ons
vaste team professionals. Bovendien kunt
u vertrouwen op een eigen installatie- en
montagebedrijf.
Voor het project Wielewaal hebben wij
gekozen voor ons eigen kwaliteitsmerk
Asto Line en Siemens apparatuur.
U kiest met Asto Line voor een keuken
die jaren meegaat door de hoogwaardige
kwaliteit en niet verveeld.
Een Asto keuken is het middelpunt van het
huiselijk leven, waar het gezin graag vertoeft
en gasten zich rondom thuis voelen.
Wij nodigen u van harte uit in onze
showroom aan de Driemanssteeweg 170
in Rotterdam en kijk ook alvast op asto.nl
Aangenaam ASTO.
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Trees for All
Asto is sinds 2018 partner van Trees for All.
Wij hebben tot eind 2020 ruim 1.500 bomen
gedoneerd aan de stichting om te mogen
planten in Bolivia/Costa Rica.
Na onze evaluatie met Trees for All hebben
wij besloten om een bos te adopteren in
Nederland.
Dit omdat wij als organisatie daar meer gevoel
bij hebben en het daardoor ook tastbaarder
wordt.
De kosten voor de aanleg van ons eigen bos
bedragen € 15.000,De verwachting is dat wij, in samenwerking met
Trees for All, met de aanleg van dit bos mogen
beginnen in 2023.
Dit is dan ook het jubileumjaar van Asto waarin
wij 50 jaar bestaan.
Een prachtig doel bij een bijzondere mijlpaal
voor Asto.
Aangenaam ASTO.
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