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Papendrecht Verrast op de ko�ie

Wekelijks gaat Mariëlle van ʻPapendrecht

Verrast in Businessʼ een ʻBusiness Bakkieʼ

doen bij één van de verrassende bedrijven in

Papendrecht. Deze keer was ze op bezoek op

onze nieuwe locatie en dronk ze een kop

ko�ie met eigenaar Arjen Spek.

 Gol�oernooi Dutch Open 

De 101e editie van het internationale

gol�oernooi de Dutch Open wordt voor de

eerste keer gespeeld op de baan

van Bernardus Golf in Cromvoirt. Er zal van

16 tot en met 19 september 2021 gespeeld

worden, en wij zijn erbij! 

https://www.milati.nl/
https://www.milati.nl/papendrecht-verrast-op-de-koffie/
http://https//www.milati.nl/milati-bij-dutch-open-golftoernooi-2021/


 Cobra AirMow 5180V

zweefmaaier 

Bij Milati zijn we gek op innovatieve

machines en producten. Niet voor niets

waren wij de eersten met een accu

kooimaaier. En opnieuw komen we met een

bijzonder product: de eerste accu

zweefmaaier voor professioneel gebruik! 

 Grasmachines voor particulieren 

Wat veel mensen nog niet van ons weten is

dat wij ook een particulier assortiment

hebben. Vooral onze Allett Kooimaaiers zijn

erg in trek voor de particulier die groot

liefhebber is van een mooie grasmat.

  Nationale Sportvakbeurs 

Op 10 november 2021 komt de gehele

Nederlandse sportsector eindelijk weer LIVE

samen, tijdens de Nationale Sportvakbeurs!

Tijdens deze 10e editie van de beurs kun je

ons terugvinden op het GPS eiland met

standnummer 136. Tot dan!

https://www.milati.nl/accu-zweefmaaier-cobra-airmow-5180v/
https://www.milati.nl/grasmachines-voor-particulieren/
https://nationalesportvakbeurs.nl/
https://www.milati.nl/nationale-sportvakbeurs-2021/


 Fijne vakantie! 

 

Wij blijven ook in de zomermaanden

geopend en bereikbaar voor jullie van

maandag tot en met vrijdag. Onze

nieuwsbrief pauzeert wel even, die

ontvangen jullie in augustus weer. Natuurlijk

bomvol met allerlei nieuwtjes.

Tot dan, voor nu, geniet!
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