Meer dan ooit hebben professionals in de restauratiebranche
behoefte aan een vakblad dat gaat over hun werk, hun ambacht. Een
magazine dat past bij hun niveau en ervaring. Een vakblad dat aansluit
bij het dagelijks werk van de restauratie vakman en -vrouw.
Daarom: Restauratie Vakwerk, vakblad voor de restauratiesector.
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