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THE ELGERSMA
E-SHOP
Met de E-shop kunt u gemakkelijk het overgrote deel van uw handels-,
gebruiks- en verbruiksartikelen online bestellen.

✔ 24/7 ONLINE UW PRODUCTEN BESTELLEN
✔ UITGEBREID AANBOD VAN PRODUCTEN
✔ A-MERKEN
✔ 1 PLATFORM, VOOR MEER DAN 20 LEVERANCIERS
✔ CENTRALE FACTURATIE

Voorwoord

Met het najaar en de winter in zicht presenteren
wij hierbij de 2e uitgave van het Elgersma
magazine. Na een prachtige zomer tijd om de
balans op te maken en ons voor te bereiden op
wellicht een strenge winter.
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De eerste uitgave van ons magazine is met
veel enthousiasme ontvangen. We kregen
veel reacties van klanten die aangenaam
verrast waren over de veelzijdigheid van het
assortiment van Elgersma. Naast dit uitgebreide
assortiment staan wij ervoor om onze klanten
continue te ontzorgen door passende
concepten aan te bieden om het werk efficiënter
en gemakkelijker te maken.

NAVIGATIE TOMTOM
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In dit magazine laten we u graag kennismaken
met een aantal vertrouwde en nieuwe
productgroepen. In het kader van ‘Veilig werken’
aan elektrische voertuigen is het assortiment
‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ uitgebreid.
Ook geven we u een ruime en unieke keuze uit
give-aways waarmee u uw klant kunt verrassen!
Met de kennis die Elgersma in huis heeft,
zijn wij dé partner voor u!
Henri van Hout
Directeur Elgersma

VRAAG NU EEN ACCOUNT AAN VIA
WWW.ELGERSMA.NL
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DRAADLOOS OPLADEN

NIEUW

OPLADEN
ONDERWEG
Voor het gemakkelijk en draadloos opladen van een
smartphone in de auto zijn diverse mogelijkheden
beschikbaar, allen voorzien van een geïntegreerde
snelle oplaadfunctie. De smartphone dient geschikt
te zijn voor QI inductieve oplading.

OPLAADMAT
De oplaadmat is voorzien van 3 oplaadspoelen
en zorgt er voor dat de smartphone altijd op de
juiste plaats ligt om op te laden. De oplaadmat
kan worden aangesloten op de 12V aansluiting
of op een USB-poort.
Art.nr. 1024530

ACTIEVE TELEFOONHOUDER
BURY

ARMSTEUN VOORZIEN
VAN OPLAADMAT

Een stevige universele en verstelbare houder
die voor iedere smartphone geschikt is. De
universele houder is eenvoudig aan de arm
te bevestigen d.m.v. de magnetische baljonet
sluiting. De Powermount kan op zowel op het
dashboard als op de middenconsole bevestigd
worden.

Het optimale gemak, een armsteun inclusief
oplader! Zodra de smartphone in de armsteun
wordt geplaatst, wordt de smartphone direct
opgeladen. Dankzij de plug-and-play aansluiting
is de armsteun snel en gemakkelijk te monteren.
De armsteun wordt aan de bestuurdersstoel
gemonteerd.

Art.nr. 33710010

Stabiliteit

3 jaar garantie

Flexibiliteit
Gebruiksvriendelijk
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VERPLICHTE BAGAGE IN
HET BUITENLAND

MET DE JUISTE VEILIGHEIDSUITRUSTING
IN DE AUTO VOORKOM JE BOETES!
In Nederland is alleen een gevarendriehoek in je auto verplicht, maar in het buitenland gelden er
andere regels. Zo is in sommige landen een alcoholtest of veiligheidshesje verplicht.

EXPERT IN
VEILIGHEID!

Wat verplicht is in de meest populaire Europese vakantielanden hebben we onderstaand in een
overzicht gezet. Er wordt altijd geadviseerd dat Nederlandse bestuurders de lokale regels volgen
uit veiligheidsoverwegingen om een eventuele discussie met de politie ter plaatse te voorkomen.

Verbanddoos

Gevarendriehoek

Veiligheidshesjes
bezit

België

Elgersma, de specialist op het gebied van Car Safety Packs.
Ons aanbod hierin is zeer compleet. Zo kunnen wij uw Car
Safety Pack volledig naar uw wens ontwerpen en voorzien
van de gewenste inhoud.
Uw eigen customized Car Safety Pack! Ideaal voor
aflevering bij nieuwe of gebruikte auto’s.

VAN ONTWERP NAAR
UITLEVERING IN 4 WEKEN!

WERKWIJZE:

x*

x

Duitsland

x*

x*

x*

Frankrijk		

x

x6

x4

Griekenland

x

x

Hongarije

x

x

Italië 		

x

Kroatië

x1

x

x4

Luxemburg 		

x

x

x

Nederland 		

x5

Noorwegen 		

x

x 6*

x*

Oostenrijk

x

x

x

x4

Polen 		

x

x

x

Portugal 		

x*

x*

x 4*

Slovenië

x*

x1

Slowakije

x

x

Stap 1 Bepaal de inhoud
Stap 2 Bepaal de gewenste tas
Stap 3	Bepaal de look & feel met
eigen bedrijfslogo en tekst

Spanje 		

x2

Tsjechië

x

x

Turkije

x

x3

EIGENSCHAPPEN TASSEN:

Zweden 		

x*

•	
Materiaal: Polyester
Binnenzijde dubbel gestikt
•	
Naden afgewerkt met zwarte zoom
•	

Zwitserland 		

x6

Ook extra producten die niet geschikt
zijn voor in de tas, zoals een
LifeHammer of brandblusser, kunnen
meegeleverd worden.

x4

x

x

Brandblusser

gebruik

Denemarken		
x*

Reservelampjes

x*

x
x

x
x

x
x

x7

x

x*

x
x

x

x

* Geldt niet voor auto’s met een Nederlands kenteken (let op: dus wel voor auto’s die je ter plekke huurt).
1. Er zijn twee gevarendriehoeken verplicht bij een aanhanger
2. Er zijn twee gevarendriehoeken verplicht als de auto een Spaans kenteken heeft
3. Er zijn twee gevarendriehoeken verplicht
4. Alleen verplicht voor bestuurder
5. Gevarendriehoek is alleen verplicht als alarmlichten niet functioneren
6. Binnen handbereik bewaren
7. Geldt niet voor auto’s met xenon, neon of LED verlichting

x

8 | ELGERSMA | PERSLUCHT

ELGERSMA | TOMTOM NAVIGATIE | 9

AUTOMATISCH
ONDERHOUDSCONCEPT
COMPRESSOREN
Perslucht is essentieel binnen een autobedrijf. Zonder perslucht kan de werkplaats
niet naar behoren functioneren. Het is van groot belang dat de persluchtinstallatie
goed en met regelmaat wordt onderhouden door een specialist. Mocht er onverhoopt
toch een storing optreden, dan moet deze snel worden opgelost.

Onderhoud en service wordt verzorgd
door Creemers Compressoren.
Onderhoud en reparatie is voor alle
merken compressorinstallaties van
toepassing. Kosten voor eventuele
reparatie worden kenbaar gemaakt via
een prijsopgave vanuit Elgersma.
Voorkom problemen aan uw
compressoren en stel samen met
Elgersma een onderhoudsschema per
vestiging op.

Het onderhoudsplan biedt u
onderstaande voordelen:
Profiteer van de scherpe tarieven
•	
via Elgersma.
Vast tarief, berekend 1 x per jaar (gelijk
•	
tarief ongeacht het type onderhoud)
Optimaal onderhouden
•	
compressorinstallatie.
Preventief onderhoud, dit
•	
voorkomt storingen.
Data beschikbaar op verzoek (uitvoer
•	
data-onderhoud, werkbonnen en
technische specificaties).
Minimale “down” tijd van de
•	
compressor bij een defect (24 uurservice).
Contacten worden centraal beheerd
•	
voor alle vestigingen.

NAVIGATIE

ELGERSMA:
DISTRIBUTEUR
VAN TOMTOM
Als distributeur van TomTom kunnen wij u altijd een actueel en
compleet aanbod van navigatieproducten en accessoires leveren.

KEUZE VAN DE
JUISTE COMPRESSOR
Welke compressor is voor uw
bedrijf de juiste keuze? Een
schroefcompressor of een
zuigercompressor, wel of niet geluid
gedempt? Elgersma biedt samen
met Creemers een uitgebreid
assortiment en adviseert u graag in
uw keuze.

UNIEK BIJ
ELGERSMA:
SEMI-INTEGRATIE
NAVIGATIE
Een navigatiesysteem zonder zuignap en
kabels in het zicht? Dan biedt het semiintegratiepakket van TomTom uitkomst.
Deze console kan worden bevestigd op de
linker A-stijl van de auto voor een handige
(en snelle) bevestiging zonder zuignap en
bedrading op het dashboard. De stand van
het navigatiesysteem is voor verschillende
rijhoudingen in alle hoeken verstelbaar. Het
zicht wordt hierdoor niet gehinderd en zo kan
men zonder ergernissen snel de weg op.

VERSCHILLENDE SOORTEN
NAVIGATIESYSTYEMEN:
•	Autonavigatie
•	Vrachtwagennavigatie
•	Campernavigatie
•	Motornavigatie

10 | ELGERSMA | KENNISMAKEN

ELGERSMA | GADGETS & GIVE-AWAYS | 11

EVEN VOORSTELLEN:
BAS VAN IERSEL

AUTOMOTIVE
EN INNOVATIE
Nieuwe technologie begint zijn stempel op de automotive
branche te drukken, waarbij elektrische, hybride,
zelfrijdende voertuigen en connectiviteit in de auto de keuze
van de consument verandert. Ook duurzaamheid blijkt
hierbij een belangrijk element te zijn om te innoveren.
Om mee te gaan in deze trend, heeft Elgersma een nieuwe
functie gecreëerd die zich speciaal richt op innovatie,
duurzaamheid en ontwikkeling in onze branche. Op die
manier kunnen we inspelen op de behoefte die er in onze
markt speelt.

GEÏNTERESSEERD?

Meld u direct aan voor onze gadget en
give-away mailing via de QR-code of
via info@elgersma.nl.

Sinds januari 2018 ben ik in dienst
bij Elgersma als Product Marketeer,
een nieuwe functie bij Elgersma die
er volledig op gericht is om u beter
te kunnen bedienen. Ik houd me met
name bezig met het sneller inspelen
op trends in de markt en de laatste
innovaties op automotive gebied.
Concreet kun je dit het beste indelen
in 3 verschillende categorieën:
Concepten
Een actieve aanpak voor de grote
thema’s die spelen in de markt,
zoals digitalisering en elektrificatie.
Hierbij proberen we altijd voorop
te lopen en zijn we niet bang om
nieuwe proposities te ontwikkelen
die anderen nog niet aan durven.
Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
de voorbereiding van dealers
•	
op de komst van waterstof en
elektrische auto’s (WE-Power) of
ELSA; ons nieuwe verkoopportal
•	
om verkopers te assisteren.
Nieuwe producten
Elk jaar introduceren wij vele nieuwe
producten, waarbij we goed luisteren
naar de feedback van onze klanten.
Dagelijks ben ik op zoek naar
de voor u beste leveranciers met
innoverende producten, uiteraard
met een juiste prijs/kwaliteit garantie.
Een recent voorbeeld zijn de nieuwe
stoelhoezen voor bedrijfswagens, die
ook in deze catalogus staan.
Producten gepersonaliseerd
Wij krijgen regelmatig de vraag of
we leuke artikelen kunnen leveren
ter promotie van de dealer. Uit deze
wens zijn onze gadgets & give-aways
ontstaan. Interessante artikelen die
u in kunt zetten ter promotie van uw
bedrijf of om uw klanten te bedanken
en zijn of haar loyaliteit daarmee te
verhogen. Deze artikelen kunnen we
uiteraard bedrukken in uw huisstijl.

GADGETS

NIEUW

SPECIAAL VOOR
U GESELECTEERD!
Op het gebied van gadgets en give-aways bent u bij Elgersma ook aan
het juiste adres. Als toegevoegde waarde op een evenement of juist een
artikel om uw klant extra waardering te geven en onder de aandacht te
blijven. Het aanbod is zeer divers en uitgebreid, waarbij bedrukking op
alle artikelen uiteraard mogelijk is.

Zeer effectief tegen autodiefstal waarbij
gebruik gemaakt wordt van het ‘kopiëren’ van
autosleutels. Als de autosleutel in de etui zit,
is het onmogelijk om de sleutel uit te lezen.

WINTER GIVE-AWAYS

ELGERSMA WINTERPAKKETTEN

ANTI-RFID SLEUTELETUI

IJSKRABBERS

ITAG

Een handige give-away, die men vaak jaren
bewaart. Verkrijgbaar in 7 kleuren.

Sleutelhanger tegen het verliezen van de
autosleutels of telefoon. Find your Key, Find
your Car, Find your Phone.

ELEKTRISCHE SLOTONTDOOIER

MULTIFUNCTIONELE
AUTOLADER

Voor de winterperiode zijn er drie winterpakketten
samengesteld. Deze zijn per 100 stuks te
personaliseren door middel van een foedraal.
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen,
Basic, Deluxe en Premium:
Basic pakket:
•	1 x Ruitenontdooier 500 ml
•	1 x Antivries & helderzicht 250 ml
•	1 x Deurslotontdooier 50 ml
•	1 x Helderzicht doek
•	1 x IJskrabber
Deluxe pakket:
Basic pakket +
•	1 x Vorstbescherming vooruit
Premium pakket:
Basic pakket +
•	1 x Vorstbescherming vooruit
•	1 x Rubberonderhoud 100ml
•	1 x Warmtepad

Deze slotontdooier met zaklamp ontdooit
vastgevroren sloten binnen enkele seconden.
Steek de lans in het slot en druk op het knopje.
Door de warmte is het slot binnen no time
ontdooid.

Naast een 12 volt USB-lader beschikt de lader
over een powerbank en een zaklampje. Door de
Y- vorm zijn er twee USB-poorten beschikbaar,
waar tegelijk uit geladen kan worden.
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NIEUW

GOED BESCHERMD
AAN HET WERK
Zorg ervoor dat u altijd goed beschermd bent tijdens uw werkzaamheden
om ongelukken op de werkvloer te voorkomen. Speciaal voor veilig
werken aan elektrische auto’s hebben we een aantal producten in ons
assortiment opgenomen.

PVC PAALTJE
Art.nr. 5050001

VOET T.B.V. PAALTJE

BESCHERMINGSMIDDELEN

Art.nr. 5050002

PVC KETTING
Art.nr. 5050003

OORDOPPEN
Zachte oordoppen. Demping tot 31 db. Voldoet
aan normen NEN 352- 1 en 352- 2.
Art.nr. KA681485

GEHOORBESCHERMERS
MET BEUGEL

BOLLÉ SPHÈRE
GELAATSSCHERM
Gezichtsveld van 180°. Makkelijk op te zetten
met zijn in de hoogte en de breedte verstelbare
kap en hoofdband. Beschermt tegen elektrische
schokken.
Art.nr. 5050006

SIGNING
Hoogspanning levensgevaar bord 200x350 mm
Art.nr. 5050004

De handschoenen hebben een hoge
scheurweerstand, zijn tweezijdig draagbaar en
daarom kostenbesparend. Voorzien van een
speciale visschub structuur. De handschoenen
zijn 100% nitril.
Art.nr. 5050110

KUNSTSTOF VERBANDTROMMEL
MET WANDHOUDER
Voldoet aan de eisen gesteld in de Arbowet. Trommel en verpakkingsmaterialen zijn
vervaardigd uit gerecycled materiaal en
voldoen aan het verpakkingsconvenant. Oranje
Kruis gecertificeerd.
Art.nr. KA680232

De RSA producten van Sonax zijn
de betrouwbare reinigings- en
vorstbeschermingstoevoeging
voor de ruitensproeierinstallatie.
Verwijdert olie, roest, zout en
andere typische wintervervuilingen.
Het verhindert bevriezing van de
sproeiers en het vastvriezen van de
wisserbladen op de ruiten.

UW SHOWROOM GOED
BEREIKBAAR HOUDEN

IDEAAL VOOR OP DE BALIE
VOOR UW KLANTEN

STROOIZOUT ZAK 25KG

WINTERSET 5-DELIG

Art. nr. 9031490

Winterset ter voorkoming van ijs, vorst en slecht
zicht.

RSA: RUITENSPROEIER
ANTIVRIES

Lichtgewicht en comfortabel alternatief voor
oordopjes of gehoorbeschermingskappen. Kan
onder de kin of om het hoofd in de nek worden
gedragen. Demping : SNR=22dB
Art.nr. KEV1217

HANDSCHOENEN GRIPPAZ

GOED
VOORBEREID
OP DE WINTER!

Inhoud:
• 1 x Ruitenontdooier 300ml
• 1 x Antivries & helderzicht 250ml
• 1 x Deurslotontdooier 50ml
• 1x Helderzicht doek
• 1x IJskrabber
Art.nr. 5666950

VEILIGHEIDSSCHOENEN PUMA
We hebben een divers assortiment aan
veiligheidsschoenen. Kijk op de E-shop welke
types.

RSA ANTIVRIES CONCENTRAAT

HONEYWELL ELECTROSOFT
LATEX CL0 HANDSCHOEN
Speciaal gemaakt voor een werkspanning van
maximaal 1.000 Volt en voldoet aan de EN 60903
norm. Uitstekende dielektrische eigenschappen.
Art.nr. 5050005

VEILIGHEIDSBRIL 3M CLASSIC

OOGDOUCHE VLOEISTOF 500 ML

Ruimzicht veiligheidsbril, beschermt tegen
splinters, (stof)deeltjes en brokstukken.
Art.nr. 9080690

Steriele gebufferde isotone zoutoplossing.
Verpakt per 2 stuks.
Art.nr. KA320036

•	1 liter
Art. nr. 5666900
•	5 liter
Art. nr. 5666330
• 60 liter
Art. nr. 5666940
•	1 liter pallet
Art. nr. 5666902

RUITENONTDOOIER
TRIGGERFLACON 500 ML
Art. nr. 5666300

SNEEUWSCHUIVER
KUNSTSTOF

IJSKRABBERS MET
HANDSCHOEN

Om de weg snel sneeuwvrij te maken.
Art.nr. 9031494

Art. nr. 654652
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KING PING
BEDRIJFSIMPERIALEN

MATTENSETS

VOOR IEDERE
VERVOERSWENS

Elgersma heeft een divers assortiment
aan modelspecifieke automatten.
De automatten zijn gemaakt van
hoogwaardig naaldvilt tapijt in
een donkergrijze kleur. Er is op de
bestuurdersmat een hakstuk bevestigd
die de duurzaamheid van de mat
ondersteunt. De rug is gemaakt van
granulaat. Ook zijn de matten voorzien
van een bevestigingssysteem, waardoor
het eventuele verschuiven van de mat
tegengegaan wordt. De bevestiging is
altijd geheel afgestemd op de auto zelf.

KING PING levert imperialen en dakdragers voor bijna alle
bedrijfsauto’s, onderverdeeld in 3 groepen:

ALUMINIUM IMPERIALEN

ALUMINIUM DAKDRAGERS

Het imperiaal is geheel van aluminium (incl.
de steunen) leverbaar met zowel dichte als
open zijkanten. Het imperiaal past nagenoeg
op elke moderne bedrijfsauto. De aluminium
uitvoering heeft een licht gewicht, waardoor
het laadvolume van de auto groter wordt en
garandeert een lange levensduur.

Speciaal ontworpen voor incidenteel gebruik,
met name het vervoer van te lange, te brede
of te hoge producten. Niet geschikt voor zwaar
vervoer. Licht en stevig en indien niet in gebruik,
weer snel te verwijderen.

STALEN IMPERIALEN
Perfect voor een prijsbewuste vervoerswens,
gemaakt voor bestelwagens tot 3.500 kg.
Geschikt voor robuust vervoer. Inclusief 2 jaar
technische garantie en 1 jaar corrosiegarantie.

TÜV CERTIFICERING
Alle imperialen zijn TüV gecertificeerd.
De dakbelasting wordt bepaald door de
autofabrikant, als richtlijn wordt 10% van het
laadvermogen gehanteerd.

NIEUW

AUTOSPECIFIEKE
STOELHOEZEN
De fraaie oplossing tegen bevuiling
van de bekleding in (bedrijfs)auto’s!
Voor het beschermen van de stoelen
tegen slijtage en vervuiling zijn er
pasvorm stoelhoezen beschikbaar.
Deze stoelhoezen zijn modelspecifiek
te bestellen. De stoelhoezen hebben
een Dekra / TüV goedkeuring voor zijairbags, deze gaan door de stiknaad
heen van de stoelhoes. De stoelhoezen
worden in set geleverd.

Haal meer uit je voertuig.
Vanaf vandaag.
Laat niets je in de weg staan.
Met MAD veersystemen
die zijn ontworpen voor de meest
uiteenlopende toepassingen.
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NIEUW

INDUCTIE HEATER iDUCTOR

PREMIUM ALUMINIUM USB LED LAMPEN*

DER
EN ZON
K
A
M
S
PLAATS
EILIG LO
ALLES V R IN DE WERK
UU
OPEN V

Extra Sp

otlight

Pocket deLux

VIA SINGLE SIGN ON
DIRECT INLOGGEN
BIJ GESELECTEERDE
LEVERANCIERS

• 350 Lumen
Art. nr. 249057

ESK
DE ALL

UNNER
DE HAN

DIGE

iDuctor start set
Inductie heater iDuctor inclusief 2 spiralen (M8 x 150 en
M10 x 150) en wikkelspiraal (0,6 m) in overzichtelijke
opbergkoffer
Art. nr. 333708

Extra Sp

De iDuctor is ook inzetbaar voor andere specifieke
doeleinden dan het verhitten van vastzittende onderdelen.
Bijvoorbeeld:

Verwarmen
van spoorstang
(art. nr. 333711)

Via Single Sign On (SSO)
heeft u de mogelijkheid om
rechtstreeks in te loggen en
te bestellen op de webshops
van diverse geselecteerde
leveranciers, zonder
opnieuw in te loggen.

VOORDELEN:

LAMP
DÉ APK TEK
S
BIJ UIT

Verwarmen en
losweken van
laklagen en stickers
(art. nr. 333698)

Pocket Lux Slim
• 600 Lumen
Art. nr. 244406

INTERIEURREINIGING
AKKET
STARTP7492
Art. nr.

36

•	
Slechts 1 keer inloggen voor
meerdere bestelplatforms
Profiteer van de scherpe
•	
prijzen via Elgersma
Bespaar op uw
•	
administratiekosten ->
facturatie op 1 factuur
Facturatie via uw importeur
•	
mogelijk

erpakte
f 20 losv om mee
Inclusie
en
zeldoek
microve n uw klanten.
n aa
te geve

1 x Bekledingsreiniger 10 l; 1 x Ruitenreiniger 10 l; 1 x Interieurreiniger 5 l;
20 x Interieurspray 100 ml; 2 x Pompsproeier 1250 ml;
1 x Handsproeier 500 ml; 3 x Aftapkraan voor 5 l en 10 l cans

MET ONDERSTAANDE LEVERANCIERS WERKEN WIJ O.A. D.M.V. SINGLE SIGN ON (SSO):
Berner Produkten b.v. - Vogelzankweg 175 - 6374 AC Landgraaf
T +31 (0) 45 5339-133 - F +31 (0) 45 5314-588 - info@berner.nl - www.berner.nl

otlight

Pen Light 6+1
• 150 Lumen
Art. nr. 249056
* Alle lampen zijn voorzien van
een micro USB laadconnector
en worden geleverd zonder
oplaadset (art. nr. 215102).
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MOTORREINIGING

UNIEK: FORTÉ ARTIKELEN
PER STUK TE BESTELLEN

FUEL & EMISSION IMPROVER
FORTÉ 400 ML

SYSTEM CLEANER ADVANCED
FORTÉ 400 ML

Forté Fuel & Emission Improver is een nieuwe
brandstofsysteemreiniger dat voldoet aan de
toekomstige benzinekwaliteiten. Reinigt ook na
de verbranding de sensoren van het uitlaatgasnabehandelingssysteem die voor de bijsturing
van het lucht/brandstofmengsel zorgen.
Tegelijkertijd worden katalysatoren en het GPFroetfilter gereinigd en hun functies verbeterd.

Forté heeft zijn reinigingsproduct voor benzinemotoren aangepast om klaar te zijn voor toekomstige
benzinekwaliteiten en om storingen van moderne
motoren zo goed als mogelijk te voorkomen.
Een zeer effectieve reiniger waarmee vervuilde
injectoren, zowel aan de binnenzijde als aan
de buitenzijde gereinigd worden, zodat de zeer
nauwkeurig berekende hoeveelheid benzine weer
exact gedoseerd wordt.

Art.nr. FOR42117

Art.nr. FOR42017

JARNO VAN DEN HOOGEN
VERKOPER NIEUW
AUTO BROCKHOFF
AMSTERDAM

FORTÉ TOP END TREATMENT
Samengesteld volgens de nieuwste
motorolietechnologie. Vele duizenden
testkilometers hebben de reinigende
capaciteiten bevestigd. Forté Top End Treatment
houdt de motor inwendig schoon voor het
optimaal functioneren van de motorolie.
Art.nr. FOR40517

EEN SNELLE
E-SHOP ÉN NET
DAT ENE STAPJE
EXTRA IN
PERSOONLIJKE
SERVICE.
De E-shop is voor ons ideaal: snel, duidelijk en
eenvoudig in gebruik. Juist de combinatie van
die E-shop en net dat stapje extra service zijn
typerend voor Elgersma. Ze doen dus echt moeite
voor je als klant. En dat gebeurt heel vriendelijk en
professioneel. Niet voor niets werken we al jaren
samen met Elgersma.
Meer lezen?
Kijk op www.elgersma.nl/nl/referenties

WILT U ÓÓK GENIETEN VAN PERSOONLIJKE SERVICE?
ELGERSMA. ÚW PARTNER IN AUTOMOTIVE SUPPLY.
ELGERSMA.NL | 030 - 609 15 91
ONTDEK OOK DE ELGERSMA E-SHOP!
FASTER. SMARTER. EASIER.
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DE EFFECTIEVE
PROMOTIE VOOR
UW BEDRIJF!
BANDENGLANS PROFILINE
SONAX

BANDENKOORD SEALFIX
50 STUKS

BANDENMONTAGEWAX
NEUTRAAL

Ideaal om de banden in optimale conditie te
houden of als opfrisbeurt voor uw occasions.

Sealfix reparatiekoordjes voor noodreparatie bij
lek rijden op bijvoorbeeld spijkers of schroeven.
Lengte 100mm (10cm).

Pot van 5 kg.

Art.nr. 235.500

KENTEKENPLAAT BEVESTIGING

BORGSCHROEVEN 6X23 MM
Kentekenplaatboorschroeven, verpakking per
100 stuks. Verkrijgbaar in blauw of geel.

Art.nr. 3045080

Art.nr. 6500238/6500203

Art.nr. 3042240

BORGSCHROEVEN 6X29 MM
Kentekenplaatboorschroeven, verpakking per
100 stuks. Verkrijgbaar in geel.

ALLES
VOOR
BANDEN

Art.nr. 6500202

BEDRUKTE KENTEKENPLAATHOUDERS

Elgersma heeft een uitgebreid
assortiment aan producten voor
reparatie of wisseling van de banden.

OP ZOEK NAAR EXTRA
OMZET TIJDENS DE
BANDENWISSELWEKEN?
Met het Alu Scratch Repair System heeft u een
uniek systeem in huis om op een professionele
en betaalbare wijze schades aan lichtmetalen
velgen te repareren.
Alu Scratch Repair System
•	Professionele reparatie mogelijk in 30 min.
•	Conventionele herstelling of vervanging van
lichtmetalen velgen niet langer nodig.
•	Door verzekeraars geaccepteerde en
aanbevolen herstelmethode.
•	Ideaal om occasions in betere staat te krijgen.
Art.nr. 8687016

BANDEN ID-LABELS
De oplossing om op een geordende manier
zomer-/winterbanden op te slaan. Bevestig het
label om de band en de velg en noteer daarop
de gegevens van de klant en zijn of haar auto.
Verpakt per 100 labels.

SPANNINGSMETER MET SLANG

WIELGEWICHTEN

Bandenspanningmeter met slang Eurodainu,
type Michelin.

Diverse soorten en gewichten beschikbaar.

Art.nr. 8045350

PROFIELKLOK BANDEN RT-10
Art.nr. 3569500

Art.nr. 9073800

ETIKET KARTON T.B.V.
BANDEN ID-LABELS
Etiketten voor banden ID-labels. De labels zijn
gemaakt van karton en zijn verpakt per 100 stuks.

VENTIELEN

Art.nr. 9073801

Diverse soorten beschikbaar.

Met het bedrukken van kentekenplaathouders wordt uw bedrijf op een simpele
en effectieve manier gepromoot. Bestelt u met regelmaat kentekenplaathouders?
Dan is het interessant om gebruik te maken van onze dienst op het gebied van
warehousing, waarbij wij de kentekenplaathouders voor u op voorraad houden.

Welke voordelen brengt dit met zich mee?
•	Gratis drukproef
•	Geen overbodige voorraad, afname
per omdoos
•	Snelle levering
•	Geen kosten voor verzending
•	Altijd de juiste opmaak, tussentijdse
wijzigingen mogelijk
•	Scherpe prijzen, al vanaf € 0,72 p.st.
•	Betaling per uitlevering, niet op
voorhand.
In overleg met Elgersma wordt een
ontwerp vastgesteld en een frequentie
voor uitlevering besproken. De
frequentie kan tussentijds altijd worden
aangepast. U hebt de keuze om de
kentekenplaathouders zelf op voorraad
te houden of ze op voorraad bij
Elgersma te leggen. Zodra u de houders
nodig heeft, geeft u een seintje en
worden ze de volgende dag al geleverd!
U profiteert op deze manier van
bulkprijzen, waarbij wij een vast
aantal kentekenplaathouders
voor u op voorraad houden en na
iedere levering opnieuw uw actuele
kentekenplaathouders bestellen.

SCHROEFDOP E420
Schroefdop voor het bevestigen van
kentekenplaat borgschroeven.
Art.nr. 6500300

ONBEDRUKTE
KENTEKENPLAATHOUDERS

KENTEKENPLAATHOUDER
‘PUSH’ ZONDER TEKSTRAND

AFDEKKAPJES

De kentekenplaat kan gemakkelijk geklikt
worden in de houder. Vervaardigd van flexibel
polypropyleen.

Art.nr. 6897283/6897282

Verkrijgbaar per 250 stuks in blauw of geel.

Art.nr. 5201000

KENTEKENPLAATHOUDER DICHT
MODEL ZONDER TEKSTRAND
De kentekenplaat kan geschroefd worden op de
kentekenplaathouder. Deze versie is flexibel.
Art.nr. 525950

KLEMSET HANDELAARSPLATEN
Klemset voor handelaarsplaten, verpakt per 2
stuks.
Art.nr. 5209999
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ONZE
AFDELING
KLANTEN
SERVICE AAN
HET WOORD
De afdeling Klantenservice
bestaat uit Pascal Broeke,
Raymond Molenaar en Patrick
van Steenderen. Stuk voor stuk
professionals die al jaren deel
uitmaken van het team van
Elgersma.

Pascal: Ik ben 44 jaar getrouwd, woon in
Houten en heb 2 kinderen. Inmiddels al
23 jaar in dienst bij Elgersma en diverse
functies gehad. Sinds 8 jaar ben ik een
vertrouwde stem aan de telefoon op de
Klantenservice.
Raymond: Ik ben 54 jaar oud,
opgegroeid in een gezin van 5 kinderen,
waarvan 2 broers beide automonteurs
waren. Sinds 1987 ben ik werkzaam bij
Elgersma. Ik heb op diverse afdelingen
gemerkt, maar alweer geruime tijd
onderdeel van de Klantenservice.
Patrick: Ik ben 37 jaar en woon samen
met mijn vriendin in IJsselstein. Voordat
ik bij Elgersma kwam, ben ik werkzaam
geweest op een marketing en sales
afdeling van toeleverancier SONAX.
Ik heb Elgersma toen als een zeer mooi
bedrijf leren kennen en werk daar nu
ruim 5 jaar.

Brink Trekhaken: al jaren de beste keus voor OE en aftermarket
Al 115 jaar staat Brink voor expertise op trekhakengebied en is daarmee uitgegroeid tot één van
de grote spelers op de markt. Er rollen jaarlijks meer dan een miljoen trekhaken van de band en er
worden ieder jaar zo’n 150 nieuwe types ontwikkeld. Brink staat voor kwaliteit en levert met de
kernwaarden innovatie, gebruiksgemak en veiligheid een ‘perfect fit’ aan alle klanten. Niet alleen
voor klanten wil Brink een ‘perfect fit’ zijn, maar ook voor monteurs. Brink deelt graag kennis met
monteurs in de vorm van trainingen, duidelijke handleidingen en ondersteuning tijdens montages.

1. EVEN VOORSTELLEN,
KUN JE KORT IETS OVER
JEZELF VERTELLEN?

2. WAT VIND JE HET LEUKSTE
AAN JOUW WERK?
PASCAL BROEKE

Pascal: De afwisseling tussen verkopen
en klanten helpen hun vragen te
beantwoorden.
Raymond: Het klantcontact. Elke
telefoontje is verrassend. De ene vraag
is met gemak te antwoorden, de andere
kan een uitdaging zijn.
Patrick: Het in contact staan met onze
klanten en professioneel advies geven
over ons productassortiment.

3. WAAR BEN JE IN JE VRIJE
TIJD ZOAL MEE BEZIG?

Wegdraaibare trekhaak

Afneembare trekhaak

Fietsendrager trekhaak

- Onzichtbaar na wegdraaien
- Eenvoudige en veilige
bediening
- Biedt zelfde veiligheid en
kracht als vaste trekhaak

- Beïnvloedt design van de auto
niet
- Bevestiging en afname in paar
seconden
- Biedt zelfde veiligheid en
kracht als vaste trekhaak

- Ideaal voor fietsendragers
- Niet trekken, alleen dragen
(hybride en elektrische auto’s)
- Bevestiging en afname
binnen enkele seconden

RAYMOND MOLENAAR

Pascal: Het vermaken van mijn kinderen,
voetbalkijken en mountainbiken.
Raymond: Ik hou van muziek, liefst de
“foute muziek” keuze. Daarnaast rijd ik
graag auto en hou ik van uitgaan met
vrienden of familie.
Patrick: Ik doe graag leuke en gezellige
dingen met mijn vriendin, vrienden en
familie. Ik ga graag naar het strand, naar
de bioscoop of een borreltje in de stad.

Your perfect fit
brink.eu
PATRICK VAN STEENDEREN

4. HEB JE EEN FAVORIETE AUTO?
Pascal: Ik kan wegdromen bij de
Amerikaanse klassiekers uit de jaren
50 & 60, vooral de lange Cadillacs van
5 à 6 meter met staart “vleugels”.
Raymond: Een echte droomauto heb
ik niet. Mijn eigen autokeuze is zeer
afwijkend, op dit moment rijd ik een
Fiat 500.
Patrick: Ik vind dat bijna elk automerk
goed z’n best doet om mooie modellen
op de markt te brengen en dat is goed
terug te zien in de showroom. Als
favoriet heb ik momenteel de nieuwe
Ford Focus.

5. ALS JE JEZELF IN 3 WOORDEN
MOET BESCHRIJVEN, WELKE
3 WOORDEN ZOUDEN DIT
DAN ZIJN?
Pascal: Vriendelijk, behulpzaam, eerlijk.
Raymond: Geduldig, optimistisch en
authentiek.
Patrick: Betrouwbaar, pro-actief,
servicegericht.

6. HOE ZORG JE ERVOOR
DAT JIJ TOEGEVOEGDE
WAARDE KAN BIEDEN AAN
ONZE KLANTEN?
Pascal: Ik probeer de klantbehoefte
te analyseren en daarbij de juiste
oplossing te bieden. Door verder te
denken kan een extra verkoopkans
voor zowel de klant als eindklant
gerealiseerd worden.
Raymond: Ik denk mee met de
verwachting en wens van de klant. En ik
denk niet in problemen maar in snelle
oplossingen!
Patrick: Door de binnengekomen
aanvraag zo snel mogelijk te
behandelen, de klant van relevante
informatie te voorzien en problemen zo
snel mogelijk op te lossen.

Benieuwd naar
meer medewerkers
van Elgersma?
Scan de QR-code
hiernaast.
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SANITAIRE RUIMTES

PRIMESOURCE TOILETPAPIER

KLEENEX TOILETPAPIER

DISPENSERS

2 laags tissue - 96 x 120 mm - 400 vel.

2 laags tissue - 95 x 123 mm - 600 vel.

Art.nr. 9390800

Art.nr. 9390760

Voor alle producten hebben we dispensers
beschikbaar.

KIMBERLEY CLARK

KLEENEX

Handdoek z/z vouw - 2 laags - 250 x 230 mm.

Handzeep algemeen gebruik 1 liter.

Art.nr. 5140350

Art.nr. 5140275

EEN
SCHONE
WERKPLAATS!
Waar hard gewerkt wordt, wordt ook
veel vies gemaakt. In de werkplaats
zijn poetsdoeken en -rollen onmisbaar.
Ook bieden wij een ruim assortiment
aan met diverse hygiëneproducten
voor de sanitaire ruimtes.

WERKPLAATS

TORK POETSROL

KIMBERLY CLARK POETSDOEK

blauw - 2 laags - 24cm x 170m.

blauw - 2 laags - 23,5 x 38 cm Wypall L30.

Art.nr. 5170174

Art.nr. 5160110

VLOER- EN MUURDISPENSERS
Voor alle poetsrollen hebben we zowel vloer
als muurdispensers beschikbaar.

TORK POETSROL

KIMBERLY CLARK POETSDOEK

wit - 1 laags - 25cm x 275m.

wit - 1 laags - 23,5 x 38cm Wypall L20.

Art.nr. 5170170

Art.nr. 5160210

ELGERSMA
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GEREEDSCHAPSET GEDORE
HYBRIDE 53-DELIG
Speciaal voor veilig werken aan elektrische
auto’s heeft Gedore een gereedschapset
ontwikkeld. Alle gereedschappen zijn geïsoleerd
volgens de norm EN 60900 / EC 60900.
De gereedschapset bestaat uit :
•	10-delige schroevendraaierset 1000 V
geïsoleerd.
•	6-delige tangenset 1000 V geïsoleerd.
•	3/8 ratelset inclusief doppen en
verlengstukken assortiment, 20-delig.

PERFECT
IN VORM
EN
FUNCTIE
Perfect in vorm en functie, zowel mobiel
als stationair. Extreem robuust, kras- en
stootvast en tevens corrosiebestendig
en onderhoudsvriendelijk. Duurzaam
en hoog belastbaar, gekoppeld aan de
hoogste stabiliteit. Veelzijdig optioneel
toebehoren voor een flexibele uitbreiding
van alle basismodellen mogelijk.

OPLADEN
EN STARTEN

Op de E-shop zijn deze wagens te
bestellen inclusief inhoud. De inhoud
is modulair aanpasbaar, variërend van
147 tot 308-delig.

STARTBOOSTERS

Om uw auto´s én alle apparaten in de werkplaats dag in en
dag optimaal te laten functioneren bieden wij u een uitgebreid
assortiment aan batterijen, acculaders en startboosters.

GEDORE GEREEDSCHAPSWAGENS

BATTERIJEN

ACCULADERS

STARTBOOSTER POWER-START
12/24V
Voltage: 12 V + 24 V DC
Accu: 2 x 22 Ah
Startstroom: 1200 A/700 A
Piekstroom: 3500 A/1600 A
Kabels: 35 mm2 / 1.6 m
Art.nr. 8724690

STARTBOOSTER POWER-START
12V 700A
GEREEDSCHAPSWAGEN 2004

GEREEDSCHAPSWAGEN 2005

GEREEDSCHAPSWAGEN WSL-L7

•	Afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
•	Aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken
voor kleine onderdelen.
•	Bergvak met gereedschapsbord (euro-perforatie
10 x 38 mm) en 2 uitneembare laden voor kleine
onderdelen en deur aan de greepzijde.
•	Kopse kant aan voorzijde met euro-perforatie
10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en
gereedschappen.
•	Brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig
uittrekbaar en uitneembaar.
•	Laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware
schuiflade tot 60 kg (behalve 2004 1000).

•	Afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
•	Aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken
voor kleine onderdelen.
•	Zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm
voor de bevestiging van haken en
gereedschappen.
•	Brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig
uittrekbaar en uitneembaar.
•	Laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware
schuiflade tot 60 kg.

•	Afmetingen: H 1045 x B 785 x T 510 mm
•	Werkblad met afdekplaat van PP-kunststof
met uitsparing aan de voorzijde en
rolbeschermrand, evenals kleine extra
opbergbakken.
•	Zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm
voor de bevestiging van haken en
gereedschappen.
•	Afrondingen aan de zijkanten – minimalisatie
van stootranden.
•	Brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig
uittrekbaar en uitneembaar.
•	Laden tot 20 kg belastbaar.

Voltage: 12 V DC
Accu: 22 Ah
Startstroom: 700 A
Piekstroom: 1600 A
Kabels: 25 mm2 / 1.15 m

GP BATTERIJEN
Bekijk het gehele assortiment in de E-shop.

LITHIUM KNOOPCEL
CR2016, CR2025, CR2032, CR1220, CR1616 en
CR1620.

ULTA ALKALINE BATTERIJEN
AA en AA.

ACCULADER SPI6 12V 6AMP
AUTOMAAT
De automatische acculader SPI6 is een
intelligente microprocessor gestuurde oplader
die de batterijen opgeladen houdt. Dankzij de
scrollende tekst in het scherm, ziet u precies de
status van het opladen van de batterij. Laadt
AGM, standaard, gel, calcium en start/stop
batterijen.
Art.nr. 8002200

Art.nr. 8724680

STARTBOOSTER POWER-START
12V 750A
Voltage: 12 V DC
Accu: ALiFePo4 Lithium
Startstroom: 750 A
Piekstroom: 1600 A
Kabels: 25 mm2 / 1.15 m
Art.nr. 8724685
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DE JUISTE
AUTOLAMP
ALTIJD BIJ
DE HAND

LAMPENSETS
LAMPENSET H4

4220002 ▲

De hoogwaardige lampen van OSRAM
zetten met hun krachtige licht nieuwe
standaarden op het gebied van
verlichting. OSRAM lampen bieden een
hoog niveau van betrouwbaarheid en
een optimale kwaliteit.

•	H4 12V 60/55W
•	P21W 12V 21W
•	PY21W 12V 21W
•	P21/5W 12V 21/5W
•	R5W 12V 5W
•	W5W 12V 5W
•	Steekzekeringen 15, 20, 30 ampère
Art.nr. 4220002

LAMPENSET H7
•	H7 12V 55W
•	P21W 12V 21W
•	PY21W 12V 21W
•	P21/5W 12V 21/5W
•	R5W 12V 5W
•	W5W 12V 5W
•	Steekzekeringen 15, 20, 30 ampère

OSRAM is gecertificeerd volgens:
•	Kwaliteitsborging systeem ISO 9001
•	Kwaliteitsbeheer norm voor de
automobielbranche ISO TS 1649
•	Milieubeheersysteem volgens
ISO 14001

Art.nr. 4220004

LAMPENSET H1/H7

Alle lampen van OSRAM zijn
gecertificeerd “ORIGINAL SPARE PARTS”.
4220004 ▲

•	H1 12V 55W
•	H7 12V 55W
•	P21W 12V 21W
•	PY21W 12V 21W
•	P21/5W 12V 21/5W
•	R5W 12V 5W
•	W5W 12V 5W
•	Steekzekeringen 15, 20, 30 ampère
Art.nr. 4220017

NOOIT MISGRIJPEN MET
DE JUISTE RESERVELAMPEN

AUTOVERLICHTING

OSRAM XENARC ORIGINAL
•	Kwaliteit van oorspronkelijke apparatuur
•	Ideale standaard vervangingslampen
voor xenonlampen
•	Betrouwbare kwaliteit
•	4 jaar garantie

OSRAM NIGHT BREAKER®
LASER
•	130% meer licht en 20% witter licht
•	40 m langere lichtbundel, waardoor er
2 seconden extra reactietijd is
•	Hoger rijcomfort speciaal voor ouderen
en brildragende mensen
•	Wegtekens, hindernissen en gevaren
zijn eerder herkenbaar
•	Verkrijgbaar in H4 en H7 in single pack,
blister en DUO-BOX

OSRAM ORIGINAL
STANDAARDPROGRAMMA
12 VOLT
•	OEM kwaliteit
•	Perfecte prijs- kwaliteitverhouding
•	Met succes toegepast in nieuwe en
gebruikte automobielen van zeer
gerenommeerde merken wereldwijd
•	Indrukwekkende helderheid en
betrouwbaarheid
•	Verkrijgbaar in doos- en
blisterverpakking

COOL BLUE® INTENSE
•	Modern blauwachtig wit licht (tot 4.200
Kelvin net als Xenon licht)
•	Tot 20% helderder dan standaard
lampen
•	Hoog contrast verlichting van de weg
•	Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, HB3, HB4, HIR2 en W5W
•	In single pack, blister en DUO-BOX
verkrijgbaar

In vele Europese landen is het verplicht om reservelampen in de auto
te hebben. Ongeacht de regels is het altijd aan te bevelen om de juiste
reserveautolampen bij de hand te houden. Wij hebben een breed
assortiment reservelampensets. Zowel universeel als van Osram.

UNIVERSELE LAMPENSETS
Onze universele lampensets zijn verkrijgbaar in
veel diverse samenstellingen, bijvoorbeeld:

LAMPENSET H4

LAMPENSET H11

•	H4 12V 55/60W
•	P21W 12V 21W
•	PY21W 12V 21W
•	P21/5W 12V 21/5W
•	R5W 12V 5W
•	W5W 12V 5W
•	Mini steekzekeringen 10, 15, 20, 25 ampère

•	H11 12V 55W
•	P21W 12V 21W
•	PY21W 12V 21W
•	P21/5W 12V 21/5W
•	W5W 12V 5W
•	Mini steekzekeringen 7,5, 15, 15, 20 ampère

1218201 ▲

1215011 ▲

4220006 ▲

1218189 ▲

Art.nr. 1215011

Art.nr. 1218201

LAMPENSET HIR2

LAMPENSET H7/H15

•	HIR 2 12v 55W.
•	P21W 12V 21W
•	PY21W 12V 21W
•	P21/5W 12V 21/5W
•	W5W 12V 5W
•	W16W 12V 16W
•	Mini LP zekeringen 7,5, 10, 15, 20, 25, 30 ampère

•	H7 12V 55W
•	H15 12V 55W
•	P21W 12V 21W
•	PY21W 12V 21W
•	P21/5W 12V 21/5W
•	W5W 12V 5W
•	Mini steekzekeringen 10, 15, 20, 25 ampère

Art.nr. 4220006

Art.nr. 1218189

Ga naar de E-shop voor
alle overige varianten.

30 | ELGERSMA | KANTOORARTIKELEN

ALLES OP ORDE

Alles geregeld met King

TAPE

Als totaalleverancier kan King uw automotive
organisatie in alles voorzien. Voor al uw disposables,
toiletpapier, kofﬁebekers en schoonmaakartikelen,
A-merken, budgetmerken, maar ook slimme en
duurzame oplossingen. Elgersma en King maken
het u graag gemakkelijk!

Als u een brief of pakketjes wilt versturen, is niets zo vervelend
als de constatering dat u geen geschikt verpakkingsmateriaal
hebt. Ook voor alle producten voor verzending & verpakking
bent u bij ons aan het juiste adres!

ENVELOPPEN & ETIKETTEN
DOZENTAPE 48 MM X 66 MM
Sterke verpakkingstape voor het sluiten van
dozen. Polypropyleen.
Art.nr. 9059298

Plakband Staples 50 mm
Verpakt per 6 stuks.
Art.nr. 9059301

LUCHTKUSSEN ENVELOP
240 X 330 MM

POSTPAKKETDOOS BRUIN
310 X 230 X 40 MM

Economische. gebruiksvriendelijke en
lichtgewicht verzendenvelop. Sterke witte
buitenkant van kraftpapier (buitenlaag van
70gr/m2). Volledig gevoerd met luchtdichte
Aircap luchtkussenfolie voor hoogwaardige
bescherming.

Praktisch en veelzijdig te gebruiken om
materialen en kleine artikelen veilig te
verzenden. Gemaakt van kwaliteitskarton met
enkele golf voor een goede stabiliteit, met
praktische veiligheidssluiting.
Art.nr. KA328963

Art.nr. KA319180

TAPE P-TOUCH TZ-231 12 MM
De gelamineerde Brother TZ-231-tape is ideaal
voor het maken van glanzende, witte labels met
zwarte opdruk. Deze papieren rol is geschikt
voor Brother-labelprinters en maakt gebruik van
thermische afdruktechnologie.
Art.nr. 9010800

Ook verkrijgbaar in 18 mm:
Tape P-Touch TZ-241 18 mm
Art.nr. 9010805

BEDRUKKINGEN

DUURZAAMHEID

WERKPLAATS

Wilt u zich onderscheiden van

Bent u op zoek naar duurzamere

King biedt eigenlijk alle

uw concurrenten? Of wilt u uw

oplossingen? Wij geloven in

denkbare wegwerpartikelen

organisatie beter proﬁleren?

duurzaamheid. Wij helpen u

die nodig zijn op de werkplaats.

Kies dan voor uw eigen merk

daar dan ook heel graag mee!

Een mooi kofﬁeconcept - al

op uw producten! De mogelijk-

Naast een uitgebreid

dan niet bedrukt-, afvalzakken

heden voor bedrukkingen zijn

assortiment milieubewuste

en -bakken, poetsdoeken,

eindeloos. Of het nu gaat om

disposables, bieden wij ook

schoonmaakmiddelen

uw kofﬁebekers, servetjes,

verschillende duurzame

en-materialen, toiletpapier,

suiker, creamer of tassen.

concepten. Neem bijvoorbeeld

zeep; King heeft het allemaal in

Indien nodig, kunnen we

het CupR-concept waarbij de

huis. Bestel uw King-artikelen

samen met u een ontwerp

kofﬁebekers worden ingeza-

via Elgersma en u bent

maken. King biedt voor alles

meld, zodat deze weer als

verzekerd van goede kwaliteit

een oplossing.

grondstof kunnen dienen voor

tegen een scherpe prijs!

toiletpapier. Mooi toch?
Denkt u aan duurzaamheid,
dan denkt u aan King.

PAKLIJST ENVELOPPEN C5
Zelfklevende, transparante zakjes voor het
aanbrengen van facturen, vrachtbrieven en
overige documenten op de buitenzijde van de
verpakking. Goederen en documenten blijven
bij elkaar. Eenvoudig en snel te vullen en aan
te brengen op de verpakking. Verpakt per
250 stuks.
Art.nr. 9011721

ETIKET HERMA PREMIUM
148 X 105 MM
Herma Premium etiketten met rechte hoeken
105x148 mm. Gegarandeerd resultaat in
kopieerapparaten, inkjet- en laserprinters.
Perfect te gebruiken voor diverse doeleinden.
Per doos 100 A4 vellen.
Art.nr. 9012142

TAPE DYMO 12 MM
De 12 mm DYMO D1-labelcassette maakt
aangepaste etiketten met zwart op een witte
achtergrond. Ideaal voor binnen en buiten.
Geen inkt of toner nodig. Waterbestendig en
UV-bestendig en bestand tegen temperaturen
tussen -18 en 90 graden Celsius. Ze kleven aan
vrijwel alle schone, vlakke oppervlakken zoals
plastic, papier, metaal, hout en glas.
Art.nr. 9011320

#ALLES
GEREGELD

Écht kiezen voor een
duurzame oplossing?
Dan kies je CupR!
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