Houten verpakkingsspecialist Gerrit van Lierop

Vertrouwde service
vanaf een nieuwe locatie
Op het gebied van houten verpakkingen is Gerrit van Lierop alweer veertig jaar een bekende naam in
Helmond en omstreken. Of het nu gaat om een grote machine die verscheept moet worden of om een schilderij
dat naar de andere kant van de wereld moet. Gerrit van Lierop heeft altijd een houten verpakkingsoplossing op
maat. Sinds kort is het familiebedrijf te vinden op industrieterrein Hoogeind in Helmond. “Het voor velen
vertrouwde adres aan de Pastoor van Leeuwenstraat waren we ontgroeid”, vertelt Manuela van Lierop.
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