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Uitgelichte services
Verbinding maken met slimme apparaten
Met TomTom GO Premium en IFTTT kunnen kaarten, apps,
slimme thuisapparaten en virtuele assistenten samenwerken,
hoe en wanneer u maar wilt. Gaat u uit eten? Laat het uw
virtuele assistent weten, zodat de locaties van uw bestemmingen op uw TomTom GO Premium worden opgeslagen voordat
u vertrekt. Het enige dat u nog hoeft te doen, is erheen rijden.
Daarnaast kunt u ook uw evenementen automatisch
synchroniseren.

Waanzinnig nauwkeurige verkeersinformatie
TomTom Traffic geeft u waanzinnig nauwkeurige verkeersinformatie, in realtime. U weet waar het verkeer langzaam rijdt en
waarom. Wat u ziet op uw scherm is wat er op de weg gebeurt.
Gebruik TomTom Traffic op uw navigatiesysteem, smartphone of
pc voor realtime verkeersupdates.

Voorwoord

Wij willen continu in beweging zijn en
gedurende het jaar ons aanbod producten
en diensten blijven uitbreiden en vernieuwen.
Door het uitgeven van dit magazine (2x per
jaar) kunnen wij direct extra aandacht geven
aan onze nieuwe en/of uitgebreide producten
en diensten. Hierbij proberen wij aan te sluiten
bij uw behoeften en wat er op dit moment in de
markt speelt.
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Heeft u al van ELSA gehoord? Neem een kijkje
op pagina 6 van de catalogus om te zien welke
voordelen dit concept voor u in huis heeft.
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Met de kennis die Elgersma in huis heeft,
zijn wij dé partner voor u!

SCHONE WERKPLAATS
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Zo laten wij u in deze uitgave graag
kennismaken met een aantal nieuwe
productgroepen. Voor het organiseren van
een evenement, bijvoorbeeld een dealershow
of wintercheckdag, treft u een geheel nieuw
assortiment aan. Daarnaast hebben wij
zeer veel producten aan ons assortiment
toegevoegd om uw werkplaats geheel op orde
te krijgen en te houden. Laat u verrassen door
wat wij te bieden hebben en op welke wijze
wij u daarbij kunnen ondersteunen!

Elgersma, maakt het makkelijk voor u!
Henri van Hout
Directeur Elgersma
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COMFORTABEL
VERWARMEN
MAGICCOMFORT
INBOUW STOEL
VERWARMING
Verdubbel luxe en comfort en
monteer achteraf stoelverwarming
in de auto. De Dometic MagicComfort,
verkrijgbaar in een set van 2 of 4
elementen, wordt tussen de voering
en de stoelbekleding geschoven,
zodat ze de vorm of het uiterlijk
van de stoel niet veranderen.
De elementen werken binnen een
paar seconden, zodat berijder en/
of passagier lekker comfortabel en
luxueus kunnen zitten.

BRRRR…
WINTER!
ANTIVRIES

SNEEUWKETTINGEN

IJSVRIJ

EEN SCHONE ENTREE
Houd de weg naar uw showroom
vrij voor uw klanten.

NIEUW

NIEUW BIJ ELGERSMA:
ORVEMA SCREENWASH
Orvema Screenwash voorkomt het bevriezen van het ruitensproeiersysteem en is een
uitstekende reiniger van smerige autoruiten. Gebaseerd op bio-ethanol, niet irriterend en heeft
een uitstekend reinigend vermogen. Vrij van MEK, methanol, aceton en nitrieten.

DOMETIC DSH61
Inbouwstoelverwarming, 4 elementen.
Art.nr. DE6179

NIEUW: ORVEMA BAG-IN-BOX
ORVEMA SCREENWASH
CONCENTRATE
Verkrijgbaar in 500 ml – 1000 liter
Diverse artikelen

ORVEMA SCREENWASH
READY TO USE

Art.nr. 13007ORV04

Art.nr. 13003ORV12

ORVEMA SCREENWASH
DE - ICER

Art.nr. 9031494

NIEUW

Art.nr. 5666950

Nieuw! Een 20-liter Bag-in-Box verpakking.
De doos is een milieuvriendelijker alternatief
voor de kunststof 20-liter can. Naast voordelen
voor het milieu, biedt de ‘BiB’ ook meer
gebruiksgemak.

500 ml

Diverse artikelen

SNEEUWSCHUIVER

Het complete pakket tegen ijs, vorst en slecht
zicht. Deze set is geseald.
Inhoud:
• 1 x ruitenontdooier 500ml
• 1 x antivries & helder zicht 250ml
• 1 x deurslotontdooier 50ml
• 1 x helder zicht doek
• 1 x ijskrabber

Dé milieuvriendelijke oplossing!

Na gebruik is afvalscheiding eenvoudig.
De doos van massief karton is bijna volledig
recyclebaar en de kunststof zakken reduceren
de restafvalstromen aanzienlijk. Voor een
kunststof zak van 20 liter is 90% minder plastic
nodig dan voor een conventionele can.

Verkrijgbaar in 5 liter – 1000 liter

SONAX 5-DELIGE WINTERSET

SNEEUWKETTINGEN
Ga veilig op reis en maak gebruik van de
sneeuwkettingen van Maggi of Weisselfels.
Bekijk het volledige assortiment per
bandenmaat in de E-shop.

IJSKRABBERS

STROOIZOUT BAAL 25 KG

DOMETIC DSH601

Diverse verkrijgbaar, ook met bedrukking.

Art.nr. 9031490

Inbouwstoelverwarming, 2 elementen.
Art.nr. DE6181
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ALLES VOOR
UW BEDRIJFSWAGEN
Ook voor de aankleding en inrichting van uw bedrijfswagens kunt u
bij Elgersma terecht. Zo verkopen wij o.a. wandbekleding, lat om lat,
vloerpanelen, raamroosters, opbergsystemen, wielkastbescherming,
bumperbescherming, camerasystemen, sloten en nog veel meer.

MATTENSETS

MAAK
KENNIS
MET ELSA
ELSA (Elgersma Sales Assistant) is een
web-based applicatie voor het maken
van offertes voor uw klanten. D.m.v. de
online configurator kan de verkoper
de juiste accessoires en inrichting voor
een bedrijfswagen selecteren en direct
in een offerte voor de klant verwerken.

Elgersma zorgt ervoor dat de
accessoires in ELSA altijd up-to-date
zijn met de meest recente modellen.
U selecteert de juiste producten van
uw eigen leveranciers, voegt deze toe
aan de offerte en u kunt deze direct
uitprinten of mailen naar de klant.
Net zo makkelijk!
Van offerte tot levering
Indien gewenst, kan het u nog
makkelijker gemaakt worden. Nadat de
offerte in uw DMS is verwerkt, kan de
bestelling automatisch naar Elgersma
worden verzonden. Wij dragen zorg voor
de bestelling bij uw leveranciers tegen
úw condities, bewaken de performance
en verzorgen het betalingsverkeer.
U krijgt alle bestellingen gezamenlijk
gefactureerd in een heldere specificatie.

Offertetool

In uw
huisstijl

TREKHAAKSLOTEN

SIDEBARS

STOELHOEZEN

WANDBEKLEDING

ARMSTEUNEN

BUMPERPLATEN

KLUIZEN

HULPVEREN

IMPERIALEN

U bepaalt
de inhoud

Online etalage

ELSA
Snel en
overzichtelijk
alle productinfo

Offerte
definitief?
Wij nemen
het over!

Maandprijs
per vestiging,
onafhankelijk
van aantal
gebruikers
Geen
zorgen over
contentbeheer,
dat doen wij!

VOORDELEN VOOR DE DEALER:
•	Omzet verhogen
Toename van accessoire verkoop
en bedrijfswageninrichting

•	Gemak voor de verkoper
Alle relevante accessoires en correcte
klantprijzen in één overzicht

•	Kostenbesparing
Stappen uit het interne bestelproces
worden geautomatiseerd en/of
overbodig

•	Klanttevredenheid
De overzichtelijke offertes worden
samen met de klant samengesteld

8 | ELGERSMA | SHOWROOMINRICHTING & EVENTS

ELGERSMA | SHOWROOMINRICHTING & EVENTS | 9

NIEUW

NIEUW

VLAGGEN
Wapperende vlaggen zijn bij uitstek
geschikt om uw merknaam of boodschap
onder de aandacht te brengen. Vlaggen
bedrukken met uw eigen logo? Dat kan!
Wij zorgen ervoor dat uw logo of ontwerp
in exact de juiste kleuren op uw vlaggen
terecht komt!

PRIJSKAARTHOUDERS
ZONNEKLEP
Prijskaarthouders met voorgevormde haak om
de houder aan de binnenspiegel of zonneklep
te hangen.

Wij kunnen een divers assortiment leveren aan vlaggen.
Van beachvlaggen tot aan mastvlaggen.

SHOWROOM
INRICHTING
& EVENTS

STIFTEN
Watervaste stift om prijzen of informatie op de
voorruit van de auto te schrijven. De stift schrijft
op glas, folie of papier. Beschikbaar als set of in
losse kleuren.

WWW.EZUP.NL
Ook mogelijk met uw eigen ontwerp

STICKERS
Verkoopstickers met diverse teksten. Makkelijk
te bevestigen op de voorruit van de auto.

1

2
Uitvinder van het easy up tentsysteem

3
7 jaar framegarantie

PRIJSKAARTHOUDERS RAAM
Prijskaarthouder voor het raam. Inclusief zuignap
en haak. Leverbaar in horizontale en verticale
uitvoering.

Ideaal voor productintroducties
en evenementen

Wereldmarktleider

PRIJSKAARTHOUDERS
INSTEEKHOES
Insteekhoes met magneetbevestiging aan de
achterzijde of statische foliehoezen.

BROCHUREHOUDERS
Transparante houders om uw folders en
brochures op een professionele manier te
presenteren. Ideaal voor bij uw verkoopbalie of
in de showroom. Beschikbaar in diverse maten.
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OPLADEN IN DE AUTO

TELEFOONHOUDERS

AUTOLADER USB ZWART/WIT
GRAB `N GO

BRODIT HOUDER ACTIEF
VASTE INSTALLATIE

BRODIT HOUDER ACTIEF
12 VOLT PLUG AANSLUITING

BRODIT PROCLIPS

BRODIT HOUDER PASSIEF

Hoge kwaliteit,
aantrekkelijk geprijsd

+
Lanova garandeert de kwaliteit van haar laadkabels
door alleen de beste materialen te gebruiken.
Onze oplaadkabels voor elektrische- en plug-in
hybride voertuigen zijn ontworpen om snel en veilig
te kunnen laden in elke omgeving en onder alle
weersomstandigheden. De laadkabels zijn geschikt
voor iedere auto.

Universele dubbele USB autolader. Geen
verpakking, geen afval.
Art.nr. 16860/16861

POWERBANK CARD 2600 MAH
WIT GRAB `N GO
Een zeer compacte en lichtgewicht powerbank
voor onderweg.
Art.nr. 16849

Type 2 > Type 2

Type 1 > Type 2
1-fase 16A (3,7 kW)

1-fase 16A (3,7 kW)

O.a. geschikt voor:
- Citroën C-zero
- Citroën Berlingo Electric
- Mitshubishi Outlander PHEV
- Peugeot Partner Electric

O.a. geschikt voor:
- Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid
- Hyundai Sonata Hybrid
- Kia Optima PHEV
- Kia Niro PHEV

1-fase 32A (7,4 kW)

3-fase 16A (11 kW)

O.a. geschikt voor:
- Kia Soul EV < 2019
- Nissan Leaf < 2018
- Nissan E-NV200

O.a. geschikt voor:
- DS 3 Crossback e-tense
- Opel Corsa-e
- Peugeot e-208

+

Ga voor meer informatie naar
www.elgersma-e-shop.nl

Zowel actieve als passieve houders
leveren wij voor een verscheidenheid aan
toestellen.

1-fase 32A (7,4 kW)
O.a. geschikt voor:
- Hyundai Ioniq Electric
- Hyundai Kona Electric
- Kia Soul EV > 2019
- Kia Niro EV
- Nissan Leaf > 2018
- Opel Ampera E
- Renault Kangoo Z.E.
- Renault Master Z.E.

3-fase 32A (22 kW)
O.a. geschikt voor:
- Renault Zoe

LAADKABELS
Altijd en overal bereikbaar! Elgersma biedt
diverse laadkabels voor onderweg. Zowel
originele kabels (o.a. voor iOs en Android) als
universele kabels behoren tot ons assortiment.
Diverse artikelen

Laadkabels voor iedere Plug In of elektrische auto.
Nu én in de toekomst!
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Voor een eenvoudige montage van uw
telefoonhouder gebruikt u één van onze
proclips, waarbij het interieur van de auto intact
blijft. Bekijk ons volledige assortiment in de
E-shop.

Verkrijgbaar in verschillende lengtes
Lange levensduur door hoge kwaliteitsstandaard
Klasse V-O, niet vlambaar, hoogste klasse
Inclusief draagtas
Eenvoudig én snel online te bestellen
Volledige personalisatie mogelijk
Geschikt voor iedere auto

OPLAADMAT DRAADLOOS
LADEN
Voorzien van 3 oplaadspoelen dat ervoor zorgt
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. De smartphone dient geschikt te zijn
voor QI inductieve oplading.
Art.nr. 1024530

24/7
BEREIKBAAR
TELEFONIE | TELEFOONHOUDERS |
OPLAADKABELS | (POWERBANKS)

12 | ELGERSMA | SIGNAAL- EN INSPECTIEVERLICHTING

GENOEG
RUIMTE
VOOR
EXTRA
BAGAGE

ELGERSMA | SIGNAAL- EN INSPECTIEVERLICHTING | 13

DAKSETS

LOOP / KLEINE LAMPEN

DAKDRAGERS

HULPVEREN

Voor iedere vervoerswens hebben wij
dakdragers en accessoires beschikbaar.
Bekijk het volledige assortiment in de E-shop.

De oplossing voor zware belading! Bekijk het
volledige assortiment in de E-shop.

INSPECTIE
LAMP SLIM
BETA

LED LAMP
CREE 100
LUMEN

Art.nr. 1900501

Art.nr. 1218180

LED LOOPLAMP OSRAM
26-LEDS

ROADFLARE
LED OSRAM

DAKSET LEGION BASE1 12/24V

Art.nr. 7451280

Art.nr. 4223000

Art.nr. 4272410 / 4272411 / 4272412

Voor compacte, medium en grote bedrijfswagens

FLITSERS

LED FLITSER ULTRA SIM
GRILLE 6 LEDS 12/24V
Art.nr. 4272400

LED FLITSER ULTRA SIM
VLAK 6 LEDS 12/24V
Art.nr. 4272401

NIEUW

DAKKOFFERS

THULE PACIFIC

BEKIJK OOK
HET BREDE
AANBOD AAN
DAKKOFFERS
IN DE E-SHOP!

Betaalbare, functionele
en handige dakkoffer voor
extra ruimte. Voorzien van
opening aan passagierskant
en central locking systeem.
Verkrijgbaar in maat M en L.
Art.nr. T631215 / T631811

SIGNAALEN INSPECTIEVERLICHTING

Art.nr. 4272402

LED FLITSER ULTRA SIM
VLAK 3 LEDS 12/24V

THULE TOURING
De Thule Touring is een stijlvolle maar
functionele, gemakkelijk te gebruiken dakkoffer
voor al uw behoeften. Met Dual-side opening
voor het gemakkelijk monteren, laden en lossen.
Verkrijgbaar in diverse maten.

LED FLITSER ULTRA SIM
GRILLE 3 LEDS 12/24V

Art.nr. 4272403

WERKLAMPEN

Art.nr. T634200 / T634208 / T634800 / T634804

THULE FORCE XT
De Thule Force XT dakkoffer is het nieuwste
model van Thule, uitgerust met het PowerClick montagesysteem met een geïntegreerde
krachtindicator voor een snelle en veilige
bevestiging. Verkrijgbaar in diverse maten.
Art.nr. T635200 / T635700 / T635800

WERKLAMP CURVED
LEDBAR 55 CM 10/30V
Art.nr. 4272334 / 4272335 / 4272336

WERKLAMP URAN 10/30V

WERKLAMP WL-1 10/30V

Art.nr. 4272319

Art.nr. 4272311
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ALARMSYSTEMEN

ACHTERUITRIJCAMERA’S

DASHCAMS

DEFA ALARMSYSTEEM
DVS90R-MGBS

3E REMLICHTCAMERA

DASHCAMERA PIONEER
FULL HD INCL KABEL VOOR
VASTE INSTALLATIE

Het intelligentste voertuigalarmsysteem
van de wereld werkt met een 3-traps
veiligheidsconcept. Het reageert op externe
manipulaties, glasbreuk, niveauveranderingen
(bandendiefstal!) en kan bedreigende
bewegingen in het interieur onderscheiden.
Dus geen vals alarm meer door bijvoorbeeld
vliegen. Het systeem voldoet volledig aan de
nieuwste SCM eisen.

KLUIZEN

Een 3e remlichtcamera is een bijna onmisbare
toevoeging op uw bedrijfswagen. Het bestaande
3e remlicht wordt hierbij geheel vervangen
door een nieuw 3e remlicht met geïntegreerde
camera. Bekijk ons assortiment voor alle merkspecifieke oplossingen.
Diverse artikelen

EXTRA
BEVEILIGING

Deze totaal onopvallende dashcam helpt het
voertuig te beschermen en fungeert als derde
oog op de weg. De camera neemt op in HD,
detecteert automatisch bewegingen en heeft een
brede kijkhoek. Zelfs ’s nachts worden duidelijke
opnamen gemaakt in de nachtmodus van Pioneer.

De eerste FULL HD social dashcam met
ingebouwde WiFi en GPS. De ingebouwde batterij
maakt het mogelijk om kort buiten het voertuig
een opname te maken zonder de setup aan te
passen. De video- en audio opnamen worden
opgeslagen op een geheugenkaart, waarna u
deze gemakkelijk kan analyseren en bekijken
met behulp van de meegeleverde software.

Art.nr. 1162852

Art.nr. 10220007

De diefstal van 2 jaar oude auto’s is in het eerste halfjaar van
2019 met ruim 38% gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk
Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Beveilig het voertuig
optimaal met ons uitgebreide assortiment.

NIEUW

SLOTEN

ACHTERUITRIJCAMERA
BEDRIJFSWAGENS 5.0

NIEUW
TREKHAAKSLOT
MATADOR BULL LOCK

ELEKTRONISCHE KLUIS
Een elektronische kluis met een automatisch
vergrendelsysteem. Met een 4-cijferige code
en twee 18 mm gehard stalen grendels zijn
waardevolle bezittingen goed beschermd.
Art.nr. MD281C
Art.nr. MD361C

ROADEYES RECSMART

Een complete achteruitrijcamera set met
een 5 inch LCD monitor en een mini opbouw
kleurencamera met parkeerhulplijnen (fixed).
De camera kan zowel horizontaal als verticaal
gemonteerd worden.
Art.nr. 12510506

De beste oplossing om inbraak
via de achterdeuren of klep van
uw bedrijfswagen te voorkomen.
Passend voor bijna alle trekhaken.
Aanbevolen door verzekeraars
en politie.

Inhoud van 8,2 liter
Inhoud van 24 liter

CAMERASYSTEMEN

Art.nr. BR14068

RAAMROOSTERS
VEILIGHEIDSSLOT SATURN EVO

ACHTERUITRIJALARM 12-48V

Beveilig de achter-, zij- of schuifdeuren met dit
oersterke Saturn deurslot. Het slot blijft op de
deur zitten wanneer deze geopend is. Geschikt
voor iedere bedrijfswagen.

Met dit achteruitrijalarm vermindert u de kans
op schade en ongelukken in het verkeer.
Dit achteruitrijalarm kan heel gemakkelijk
geïnstalleerd worden door middel van één
schroef en twee draden.

Art.nr. 2600003

Art.nr. 12510122

RAAMROOSTERS
Raamroosters bieden bescherming tegen
inbraak. De platen zijn verkrijgbaar in wit en
zwart en zijn leverbaar voor uitvoeringen met een
zijdeur, klep of achterdeuren en voor elk merk
/ type bedrijfswagen. De raamroosters worden
aan de binnenzijde van de auto gemonteerd,
waardoor de laadruimte ook gelijk beschermd is
tegen ruitschade door een schuivende lading.

TOEBEHOREN / ALARMEN
PARKEERSENSOREN
WAECO MAGICWATCH
MWE 890 VOOR/
ACHTER

Het slot wordt automatisch geactiveerd als
de deur gesloten wordt. Mogelijkheid tot
uitschaking van het automatisch slot om het
laden en lossen makkelijker te maken.

WAECO MagicWatch MWE 890
met vier inbouwsensoren voor
de voor- en/of de achterbumper.
Activering via snelheidssignaal,
achteruitrijversnelling of
druktoets en akoestische
waarschuwingsfunctie.

Art.nr. 26002210

Art.nr. 1250502 / 1250500

VEILIGHEIDSSLOT
BLACKSTONE COMBO

IS UW DEALERBEDRIJF
KLAAR VOOR DE TOEKOMST?
MAAK UW WERKPLAATS GEREED VOOR HET
WERKEN AAN DUURZAME VOERTUIGEN

WE-POWER
WATERSTOF EN ELEKTRISCH
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WE-POWER
WE-POWER is hét concept dat importeurs en dealers ondersteunt bij alle
benodigde aanpassingen in de bedrijfsvoering rondom het veilig werken aan
hybride en zero-emission auto’s. Elgersma ondersteunt middels analyses en
een compleet assortiment aan producten voor het veilig werken aan deze auto’s.

WERKPLAATS

Laat uw omgeving zien dat er wordt
gewerkt aan hybride en elektrische
voertuigen!

WAT KAN ELGERSMA PRECIES
VOOR U BETEKENEN?
1. Producten voor werkplaatsinrichting
2.	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
3. Speciaal gereedschap
4. Opstellen van een EVD
5. Auditing, training en consultancy

PVC PAAL
Art.nr. 5050001

PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
WILT U MEER INFORMATIE
OVER WE-POWER? KIJK DAN
OP WWW.ELGERSMA.NL

Bescherm uw medewerkers!

SPECIAAL GEREEDSCHAP
Voorkom ongelukken!

VOET T.B.V. PAAL
Art.nr. 5050002

PVC KETTING
Art.nr. 5050003

BOLLÉ SPHERE
GELAATSSCHERM

MULTIMETER HYBRIDE
VOERTUIGEN

SIGNING

Een uitzonderlijk gezichtsveld van 180°.
Makkelijk op te zetten met zijn in de hoogte en
de breedte verstelbare kap en hoofdband past
zich aan alle vormen en aan alle toepassingen.
Beschermt tegen elektrische schokken.

CAT III (1000v) safety rating speciaal ontwikkeld
voor hybride voertuigen en alle andere
motorvoertuigen.

Art.nr. 5050004

Hoogspanning levensgevaar bord 200x350 mm

Art.nr. 840225

Art.nr. 5050006

HONEYWELL ELECTRASOFT
LATEX CLO HANDSCHOENEN

GEREEDSCHAPSET
GEDORE 53-DELIG

Speciaal gemaakt voor een werkspanning
van maximaal 1.000 Volt en voldoet aan de
EN 60903 norm. Uitstekende dielektrische
eigenschappen.

Een complete gereedschap set voor het
onderhouden en repareren van hybride en
elektrische voertuigen. Alle gereedschappen
zijn geïsoleerd volgens de norm EN 60900.
De gereedschappen worden opgeborgen in
de bijgeleverde Sortimo L-Boxx.

Art.nr. 5050005

Art.nr. G2979063

EV REEL
Steeds meer mensen ervaren het ongemak van
losse kabels die rondslingeren, vies worden en
beschadigd raken. Deze haspel kan gemakkelijk
in de kofferbak worden geplaatst en zorgt voor
het makkelijk oprollen en opbergen van de
laadkabel. Bestellen mogelijk vanaf 60 stuks.
Mogelijk om te bedrukken met eigen logo.
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E-SHOP, DÉ UNIEKE
ONE-STOP-SHOP
VAN ELGERSMA
GADGETS &
GIVE-AWAYS
Persoonlijk contact met de klant is in deze moderne tijd minimaal.
Elgersma helpt u om uw klant elk moment als verrassend en
onvergetelijk te laten ervaren!

Met onze E-Shop kunt u gemakkelijk het overgrote deel van uw handels-,
gebruiks- en verbruiksartikelen online bestellen.

De voordelen van onze E-Shop:
• 24/7 Online uw producten bestellen
• Uitgebreid aanbod van producten
• A-merken
•	1 Platform, voor meer dan
50 leveranciers
• Centrale facturatie

Een give-away is een slimme en effectieve manier om uw klanten
te belonen. Zo wordt 87% van de give-aways langer dan een jaar
bewaard! We kunnen ons voorstellen dat u geen grote budgetten
heeft vrijgemaakt voor een give-away. Daarom hebben wij enkele
handige en betaalbare items voor u geselecteerd die wij snel aan
u kunnen leveren.

Op zoek naar een leuke gadget om uw relaties een blijk van
waardering te geven en daarmee zijn/haar loyaliteit te verhogen?
Wij zijn altijd op zoek naar leuke items die hierbij aansluiten.
Deze artikelen kunnen we uiteraard bedrukken in uw huisstijl.

NIEUW
Naast losse gadgets &
give-aways, is het nu ook
mogelijk om complete
goodiebags door ons
samen te laten stellen.
Denk bijvoorbeeld aan
een luxe pakket bij het
verkopen van een nieuwe
auto. De mogelijkheden
zijn hierin oneindig!

GEMAKKELIJK INLOGGEN
Heeft u een gebruikersnaam en
wachtwoord? Dan kunt u direct
inloggen via de button ‘E-Shop’
aan de rechter bovenzijde van
onze website.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord?
Wilt u voor uw bedrijf ook
eenvoudig online uw artikelen
bestellen, maar heeft u nog geen
account? Vraag dan via onze
website gemakkelijk een account
aan of bel met onze klanten
service op 030-6091591.

Naast het online bestellen van
artikelen kunt u ook uitgebreide
productspecificaties en
voorraadinformatie van onze producten
bekijken. Van ieder product kunt u
verschillende afbeeldingen bekijken en
kunt u de status van uw order volgen.

VOLGT U
ONS AL?
Op LinkedIn
houden wij u op
de hoogte van wat
er zich in de markt
en bij Elgersma
afspeelt. Neem een
kijk op onze pagina
en volg ons!
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Haal meer werk binnen met KENT!

976

Premium Chemical
Products

Expert in

Automotive

33

accountmanagers
Industrie
Maritiem
in de Benelux

actieve klanten
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Europese Logistieke
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Herstel en vervang voorruiten!
Dankzij onze methode wordt ruitenherstelling en -vervanging kinderspel!
KENT Viewmaster Kit - herstelling
Uitstekende hechting
Vergeelt niet
Unieke vulhars
Herstelling quasi onzichtbaar
Ook voor verticale ruiten
TIP!
Een visuele check bij ontvangst
van het voertuig levert jaarlijks
circa 180 herstellingen op.

KENT Screenfix - ruitenvervanging

Art.nr.
Art.nr.

Bij aanschaf van een KENT-Viewmaster
Kit kunt u GRATIS gebruik maken van
een introductietraining door één van de
medewerkers van KENT.
Neem contact op met uw KENTaccountmanager via +31 (0)6 12227632
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Op basis van MS-Polymeer
Beschikbaar in 4 wegrijtijden
Kosten- en tijdefficiënt
TIP!
Afhankelijk van de toestand van de
wegen heeft 18% van de auto's in
West-Europa een beschadigde
voorruit !

Investeer in de toekomst van uw bedrijf en bestel nu!
ONTVANG EXTRA
HULP VAN KENT >>

! !
NEWNEW

PROFITEER VAN
DE ACTIE >>
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KENT Nederland BV, Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda T: +31 (0) 85 4868360
www.kenteurope.com
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MAAK UW
WERKOMGEVING
COMPLEET
EEN GREEP UIT HET ASSORTIMENT

ARCHIVEREN

BUREAU

Een goede organisatie is het halve werk! Met
deze producten voor archiveren schept u orde in
uw administratie.

Van klein tot groot: kantoortoebehoren komen
altijd goed van pas. Deze basics zorgen ervoor
dat u en uw medewerkers kunnen doen waar
jullie goed in zijn!

KANTINE

ETIKETTEN EN KASSAROLLEN

Zorg voor een goed gevulde bedrijfskantine voor
uw personeel en neem een kijkje in ons geruime
assortiment aan food- en non-food producten.

Ga naar onze E-shop voor het volledige aanbod
aan etiketten en kassarollen.

FACILITAIR

VERPAKKINGSMATERIAAL

Ook voor facilitaire goederen kunt u bij ons
terecht: van schoonmaakmiddelen tot aan
vuilniszakken en prullenbakken.

Elgersma biedt diverse oplossingen voor het
juist verpakken van uw zendingen.

EEN GREEP UIT HET
ASSORTIMENT: INKT- EN
TONERCARTRIDGES
Printers zijn één van de meest gebruikte
apparaten in een kantoor. Vul uw printer
vandaag nog aan met ons ruime assortiment
aan inkt- en tonercartridges.

EEN GREEP UIT
HET ASSORTIMENT:
KOPIEER- EN FOTOPAPIER
Kopieerpapier A4 80 gram 5 x 500 vel
Art.nr. KA600025

Photopapier A4 mat 200 gram 100 stuks
Art.nr. 9095350
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MAAK KENNIS
MET ONZE
MEDEWERKERS

Zowel Rob als Marco hebben veel
direct contact met onze klanten.
Wij stellen hen daarom graag aan
u voor…

Wat zijn je belangrijkste taken
binnen Elgersma?

Waar ben je in je vrije tijd zoal
mee bezig?

Heb je een favoriet model auto?

Beschrijf jezelf in drie kernwoorden.
Hoe zorg jij ervoor dat je toegevoegde
waarde kan bieden aan onze klanten?

MARCO VAN LINGEN

ROB VAN SCHAIK

Key-accountmanager

Klantenservice - commercieel
medewerker

Ik woon in Hoofddorp met mijn vrouw en
drie tienermeiden en werk al ruim 25 jaar
in de Automotive sector. Hiervoor heb ik bij
diverse bekende grossiers gewerkt en nu
bij Elgersma, altijd B2B. Door mijn interesse in auto’s en motoren vind ik het werken
in deze sector leuk. Het is afwisselend en
biedt veel mogelijkheden en uitdagingen.

Ik woon samen met mijn vriendin en twee
kinderen in Wijk bij Duurstede. Na een
lange tijd in de branche van fietsonderdelen gewerkt te hebben, ben ik nu de
boeiende wereld van de Automotive
binnengerold. Naast het zeer gevarieerde
werk vind ik het E-commerce gedeelte
van Elgersma erg interessant.

Er zijn meerdere belangrijke taken, maar in
de basis komt het erop neer dat ik samen
met de klant probeer te zoeken naar
een juiste oplossing, waardoor de klant
succesvoller kan zijn. Een win-winsituatie
voor alle partijen. Uiteraard kan ik dit niet
alleen en ben ik hierin een schakel van
een club met zeer betrokken en gemotiveerde mensen, die beschikken over veel
kennis van zaken.

Op de afdeling Klantenservice heb ik veel
contact met een groot aantal klanten: per
telefoon, per chat en per e-mail. Ik probeer
onze klanten waar nodig te ondersteunen
en adviseer daarnaast over het aankopen
van artikelen uit ons assortiment. Op onze
afdeling pakken we praktisch iedere vraag
op en proberen we altijd een passende
oplossing te vinden.

Ik wandel graag met mijn hond Mees, een
labrador. Tevens kan ik enorm genieten
van een goed glas whisky. Verder vis ik
graag en rij ik motor. Om extra gezelligheid aan het motorrijden toe te voegen
organiseer ik een aantal keer per jaar een
weekend weg: lekker met mannen onder
elkaar en één keer met de partners erbij.
Lekker genieten van eten, drinken en veel
gezelligheid, daar houd ik van!

In het weekend ben ik vaak te vinden op
het voetbalveld of op mijn zeilboot. Tijdens
vakanties ga ik altijd samen met mijn gezin
richting de bergen. Daar kan ik genieten
van de mooie natuur en kunnen we mooie
wandelingen en toertochten maken.

Ik vind veel auto’s uit de jaren ’70 en ’80
mooi. De Alfa Romeo GTV6 en de Peugeot
504 Coupé springen er hierbij echt uit.

Ik kan eigenlijk geen favoriet model benoemen. Ik rijd zelf vaak in Nissans: goede
auto’s die mij overal brengen. Mijn voorkeur gaat hierbij naar een niet te oude
auto, zodat ik er zeker van ben dat ik mijn
bestemming aankom.

Eerlijk, oplossingsgericht en betrouwbaar.
Door de klant centraal te stellen en te
bouwen aan een relatie voor de lange
termijn. En door het geven van duidelijkheid, waardoor de klant snel verder kan.
Dit doe ik in de vorm van meedenken,
informeren en ondersteunen in het bedrijfsproces, waarbij mijn jarenlange ervaring in
de Automotive goed van pas komt.

BETA 1/2 SLAGMOERSLEUTEL
1927P

BETA 1/2 SLAGMOERSLEUTEL
18QM

BANDENMONTAGEWAX
NEUTRAAL

Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd
uit composiet materiaal.

Accu moeraanzetter, 18V, borstelloos.

Pot van 5 kg.

Art.nr. 1900521

Art.nr. 3045080

Art.nr. 1900495

BANDENWISSEL
Elgersma heeft een uitgebreid assortiment van producten
voor opslag, reparatie of wisseling van de banden.

WHEEL TROLLEY EASY LIFT
De Wheel Trolley Easy Lift is een gloednieuwe
uitvinding en daarbij de meest ergonomische
variant binnen het wielentrolley assortiment.
Voorkomt fysieke klachten bij werknemers.
•	Past de hoogte aan in verhouding tot de
belasting
• Ontworpen voor 4 wielen
•	Standaard geleverd met remmen op
2 zwenkwielen
• Maximale draaggewicht: 180 kg
• Diameter: 700 mm
• Hoogte: 240-580 mm
Art.nr. 3045120

WIELGEWICHTEN
Diverse soorten en gewichten beschikbaar.

Probleemoplossend, betrouwbaar
en aanpakkend.
Ik luister altijd goed naar de klant en
probeer voor iedereen een passende
oplossing te vinden. Hierbij blijf ik altijd
vriendelijk, zodat onze klanten zich
welkom en begrepen voelen.

BANDEN ID-LABELS
SEALFIX WERKPLAATS
ASSORTIMENT
Complete set voor tijdelijke noodreparaties
van lekken aan het loopvlak.
Inhoud:
• 25x koorden
• 1x speciaal cement blauw pot 40 gram
• 1x handrasp
• 1x inbrengwerktuig
• 1x krijt
• 1x mes en een handleiding

VENTIELEN

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.

Diverse soorten beschikbaar.

Art.nr. 9073800

ALTEC BANDENLABELSTICKER
Wit. Verpakt per 450 stuks.
Art.nr. 8045181

VELGENLABEL MET
INSTEEKKAART
Kijk voor het gehele assortiment
bandenwisselartikelen op de E-shop.

Verpakt per 100 stuks.
Art.nr. SE0850300
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NIEUW
SLEUTELS EN TOEBEHOREN

STICKERS EN ETIKETTEN

WERK
PLAATS
OP ORDE

PLANNEN

Elgersma biedt diverse oplossingen
als het gaat om het op orde houden
van uw werkplaats. Sleutels zijn
hiervan een groot onderdeel en
het is dan ook van belang om deze
doeltreffend op te bergen. In de
E-Shop vindt u een ruim assortiment
aan kluizen en sleutelaccessoires,
zodat uw sleutelverzameling altijd
op orde is.

NIEUW

Maak het u zo makkelijk mogelijk in de
werkplaats en zorg voor een strakke
organisatie! Creëer in een handomdraai
duidelijkheid met behulp van onze
stickers en etiketten.

SLEUTELKAST 50 HAAKS

SLEUTELKAST 320 HAAKS

STICKERS 200 STUKS

ONDERHOUDSKAART

Art.nr. 8837372

Art.nr. 8837378

Ten behoeve van remvloeistof, koelvloeistof
en distributieriem

Art.nr. 8837521

Art.nr. 9193281

NIEUW

WERKPLAATSPLANBORD
T-KAARTJES
Met 7 kolommen en 20 rijen.
Art.nr. 8837018

T-PLANKAART WEEKPLANNER
Met 7 kolommen en 24 sleuven.
Art.nr. KA351201

SLEUTELKLUIS SALVUS
MONZA 200
Beschikt over een elektronisch slot.
Art.nr. 8831503

SLEUTELLABELS EN –RINGEN

SLEUTELKLUIS SISTEC SK 34

WERKPLAATSETIKETTEN

Bezoek onze e-shop voor het gehele
assortiment aan sleutelaccessoires.

Beschikt over een sleutelslot

Diverse artikelen

Art.nr. 8831504

SMEERKAARTHOEZEN
& AFSPRAKENKAARTEN
Art.nr. 9210010, 9198500

T-PLANKAARTJES IN DIVERSE
KLEUREN
Afmeting 60x85mm, te gebruiken in combinatie
met diverse planborden.
Diverse artikelen
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EEN SCHONE
WERKPLAATS!
REINIGINGSMACHINES

POETSROLLEN

BESCHERMHOEZEN

EEN SCHONE
AUTO VOOR
DE KLANT

REINIGINGSMIDDELEN
POETSROL BLAUW 2 LAAGS
24CM X 170CM
Art.nr. 5170174

SCHROB- EN ZUIGMACHINE
NILFISK SCRUBTEC 343.2 B

OPLOSMIDDEL SUPERSOLVE
ORAPI APPLIED 1 LITER

Art.nr. NIL0224

Art.nr. 5015510

STOELHOES OP ROL
MET ANTISLIP

VLOERTREKKER & STEEL
Art.nr. 9370204

POETSROL WIT 1 LAAGS
25CM X 275CM
Art.nr. 5170170

Art.nr. 9380520

MOBIELE DISPENSER
STOELHOEZEN
Art.nr. 9380530

STOF- EN WATERZUIGER
NILFISK AERO 26-2L PC

FLOOR CLEANER CARTEC
10 LITER

POETSDOEK WIT 1 LAAGS
23,5 CM X 38CM WYPALL L20

Art.nr. NIL0309

Art.nr. 5677013

Art.nr. 5160210

AUTO CLEANSET 5 IN 1
Art.nr. 9380100

FILTERZAKKEN FLEECE
Art.nr. NIL99042

ONTVETTER EXTRA MPD
ORAPI APPLIED 25 LITER

POETSDOEK BLAUW 2 LAAGS
23,5CM X 38CM WYPALL L30

VLOERMATTEN PAPIER

Art.nr. 5015130

Art.nr. 5160110

Art.nr. SE0990543

®
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WAECO AIRCO
WERKPLAATS
APPARATUUR

®

®

funcTionele bedrijfswagen accessoires
KOUDEMIDDEL
•
•
•
•
•

Elgersma biedt alle producten van Waeco op het
gebied van aircoservicestations, verbruiksartikelen
en accessoires voor R134a en R1234yf.

allesdragers
comforT bars
imperiaal c13 (closed)
imperiaal o19 (open)
roofrails

• ladders

• inbraakwering

BIJNA 100% TERUGWINNEN
VAN KOUDEMIDDEL!
AIRCOSERVICESTATION
WAECO ASC 5500 RPA
LOW EMISSION

KOUDEMIDDEL R134A 12KG
Navulbare stalen fles met typegoedkeuring.
Solide design, goede stabiliteit, met kraag en
praktisch afzuigventiel, fles zonder stijgbuis voor
afvoer in gasvorm of vloeibare vorm. Geschikt
voor alle vulunits in mobiel of stationair gebruik.

• Volautomatisch
•	Het gecontroleerd aflaten van niet
condenseerbare gassen
• Inhoud vulcilinder 16 kilo
• Grote vacuümpomp
• Printer
• Beschermhoes
• Geïntegreerde koudemiddel-analyser
Opties:
• Hybride spoeltank

• pushbars
• sidebars
• backbars

Art.nr. 8703000

KOUDEMIDDEL R1234YF 5 KG
Voor hergebruik geschikte hervulbare flessen.
Geschikt voor alle vulunits in mobiel of stationair
gebruik.

®

• bumperpanelen
• opsTappen

Art.nr. 8704000

Art.nr. EQ200035

Preferred Elgersma supplier
www.Q-Tech.eu

RETOURPROCEDURE
KOUDEMIDDEL

Surprisingly dif ferent

Q-Tech A5 Adv. Elgersma.indd 1

11-9-2019 10:32:58

Hoe retourneert u flessen koudemiddel?
1.	In de E-shop vult u een retouraanvraag
in (mijn account – orderoverzicht).
2.	Bij het retour te sturen artikel selecteert
u het artikelnummer voor ‘waarborg
koudemiddel’.
3.	Na aanmelding van de retour wordt
erbinnen 48 uur contact met u
opgenomen.
4.	De flessen (ATG) worden door de
vervoerder GRATIS bij u opgehaald.

ACCESSOIRES

LED BLAUWLICHT UV-LEKDETECTIELAMP OPTI-PRO™ PLUS
•	Vermogen vergelijkbaar met 135W-lamp met
hoge intensiteit.
•	Werkt met alle TRACERLINE® universele-/
ester- en PAG-aircovloeistoffen.
• Tot 4 uur gebruikstijd op één lading.
Art.nr. 8705010

LCD DIGITALE THERMOMETER
Voor een nauwkeurige meting van de
luchttemperatuur.
• Extra groot, gemakkelijk af te lezen display.
•	Lange sonde (213 mm) voor een uitstekende
meetnauwkeurigheid.
Art.nr. EQ101002

■ snel en eenvoudig te monteren
■ gegarandeerde kwaliteit
■ levenslange garantie
■ margeproduct

TRACER UV ADDITIEF WAECO
500 ML VOOR R134A
Tracer-UV additief voor circa 71 toepassingen
bij gebruik in combinatie met ASCaircoservicestations. Goedgekeurd door
belangrijkste voertuigfabrikanten.
Art.nr. 8702140

hulpveren

versterkte hoofdveren

verhogingsveren
Made in the Netherlands
mad-suspensionsystems.com

ELGERSMA.
ÚW PARTNER IN AUTOMOTIVE SUPPLY.
ELGERSMA.NL | 030 - 609 15 91
TUINSCHOUW 10, 4131 MD VIANEN

