Coördinaten en routebeschrijving naar de vestiging in Anderlecht
Adres van de vestiging in Anderlecht
Smals
Industrielaan 25
1070 Brussel

Uniek postadres
Smals
Fonsnylaan 20
1060 Brussel

Telefoon
Centraal: +32 (0)2 787 57 11
Telefax
+32 (0)2 511 12 42

Ligging
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Routebeschrijving met het openbaar vervoer
Vanuit het station Brussel Zuid (daarna te voet):
 het Zuidstation verlaten via de uitgang naar het Hortaplein (kant RSZ)
 de Frankrijkstraat nemen naar links en de straat volgen tot aan de verkeerslichten
 rechtdoor blijven gaan en de Tweestationsstraat nemen tot aan de rotonde (+/- 1 km 500)
 de rotonde oversteken en rechtdoor de Industrielaan volgen
 de site van Smals bevindt zich 300 m verder, aan uw rechterkant, op het nummer 25 van
de Industrielaan
Gemiddelde reistijd voor dit traject: 25 minuten
Vanuit het station Brussel Zuid (daarna met de bus):
 het Zuidstation verlaten via de uitgang naar de Fonsnylaan, langs de kant van perron 20
 50 m verder aan uw linkerkant bevinden zich de haltes van de bussen 49 (richting
Bockstael) en 78 (richting Humaniteit)
 met bus 49, afstappen aan de halte Vaartdijk op de Paepsemlaan en te voet naar de
Industrielaan gaan
 met bus 78, afstappen aan de halte Ontwikkeling op de Industrielaan
 de site van Smals bevindt zich op het nummer 25 van de Industrielaan
Gemiddelde reistijd voor dit traject: 10 minuten

Routebeschrijving met de wagen
Vanuit de richting van de kleine ring van Brussel:
 de kleine ring verlaten na de Hallepoort, voor de spoorwegbrug, links afslaan naar het
Zuidstation
 de Fonsnylaan volgen gedurende 1500 m
 aan de verkeerslichten, rechts afslaan en onder de spoorwegbrug doorrijden
 links afslaan naar de Tweestationsstraat
 de rotonde oversteken, rechtdoor
 de site van Smals bevindt zich 300 m verder, aan uw rechterkant, op het nummer 25 van
de Industrielaan
Vanuit Bergen of Gent:
 de autosnelweg E19 verlaten via de afrit "Brussel - Anderlecht industrie" (afrit 17)
 steeds rechtdoor blijven rijden naar de Industrielaan
 de verkeerslichten voorbijrijden, rechts ziet u de firma Bosch, links ziet u een Seat-garage
 de site van Smals bevindt zich 150 m verder, aan uw linkerkant, op het nummer 25 van de
Industrielaan
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