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Een nieuw gezicht, vertrouwde kwaliteit…
Doréma is al ruim 34 jaar de complete specialist in topkwaliteit voortenten en luifels en is ondertussen 
een vaste waarde in de markt. 

Maar nu is het tijd voor vernieuwing! We vonden dat het na al die jaren tijd werd voor een nieuw jasje. 
Met veel trots stellen we je de nieuwe look & feel van ons merk voor. Van brochure tot aan de website, 
van social media tot aan het briefpapier: laat je verrassen!

Wij zijn trots op onze nieuwe huisstijl en ons nieuwe maar herkenbare logo en komen er nu graag mee 
naar buiten. Want buiten is waar we willen zijn ;-) 

Het nieuwe uiterlijk benadrukt nu nog meer de kwaliteit, het avontuurlijke, de vrijheid en het ruimtelijke 
aspect. De nieuwe huisstijl is ondersteunend aan onze missie en visie en dat komt ook tot uiting in het 
opgefriste logo. Met het nieuwe logo dat een stuk strakker en moderner en daarmee meer 
van deze tijd is geworden, willen we vooral het innovatieve, kleurrijke, herkenbare, 
moderne en veelzijdige karakter van ons merk benadrukken.

Doréma, geeft je echt de ruimte!  Met een nieuw gezicht, maar met onze
vertrouwde aanpak, service en kwaliteit.

Sunshine Group:
Doréma is onderdeel van de Sunshine Group, een toonaangevende toeleverancier van tent-gerelateerde 
producten. Zij heeft vestigingen in Nederland, Engeland en Duitsland. De productie vindt plaats in eigen 
faciliteiten in Slovenië en Tsjechië. Andere bekende merken zijn De Waard en Alpenkreuzer. 
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