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- LEKKER BLIJVEN PLAKKEN!!! - 

 www.sigaonline.nl en www.luchtdichtshop.nl - Samen sterker verder 

 

Geachte relatie van Sigaonline, 

Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen! Sigaonline is, zoals u wellicht weet, een handelsnaam van Karsten 
Online Shops B.V. Naast Sigaonline handelen we ook onder de naam Luchtdichtshop. Die twee namen naast 
elkaar is soms handig, maar soms ook wat minder handig. Daarom hebben we in overleg met Siga 
Zwitserland besloten om vanaf 1 januari 2023 alleen nog naar buiten te treden onder de naam 
Luchtdichtshop. Het gehele SIGA-assortiment en méér is te vinden op www.luchtdichtshop.nl 

Dé voordelen voor u 
Siga biedt u de beste en sterkste oplossing voor heel veel naden en kieren. Maar met de samenvoeging van 
bedrijven heeft u toegang tot een nóg breder assortiment, van zowel Siga als ook aanvullende producten. 
Hierdoor kunnen wij u beter en breder adviseren. Altijd het beste product voor de juiste toepassing! 

Het Sigaonline team blijft 
Voor u verandert er verder niets! Dirk Jan en Corine blijven uw vaste aanspreekpunt. Als Siga Reseller 
bieden wij u de service en het advies dat u van ons gewend bent. Ook de technische ondersteuning vanuit 
Siga Zwitserland blijft voor u onveranderd. 

Aanpassen gegevens 
Wij willen u vragen om onze nieuwe gegevens in uw administratie op te nemen en per 1 januari 2023 
zoveel mogelijk onderstaande gegevens te gebruiken: 

Luchtdichtshop.nl 
info@luchtdichtshop.nl 
0546-760201 
whatsapp via 06-21862901– 

Omdat we blij zijn met u als klant, ontvangt u de hele maand januari bij elke bestelling een gratis 
Luchtdichtshop bouwemmer met SIGA goodies. We hopen onze fijne samenwerking nog jaren voort te 
zetten!   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dirk Jan & Corine Karsten   Jan Peter de Jong 
Sigaonline/Luchtdichtshop   Technisch adviseur Siga 

 


