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PLAN, RIJD EN 
BEZORG. OP 
EEN EFFICIËNTE 
MANIER

• Lifetime TomTom Traffic en Flitsers
• Op vrachtwagens en bussen  

afgestemde POI’s
• Routes voor vrachtwagens,  

bussen, bestelwagens en auto’s
• Lifetime maps 
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Voorwoord

Gefeliciteerd! U bent in het bezit van het eerste 

magazine van Elgersma. Met trots laten wij u 

nader kennismaken met Elgersma, wie we zijn 

en van welke toegevoegde waarde wij kunnen 

zijn voor uw bedrijf. 

Een goede relatie met onze klanten staat in 

alles wat we doen centraal. Werken in de 

automotive branche is vooral mensenwerk. 

Wij willen onze klanten niet alleen ontzorgen 

en van hoogwaardige producten en diensten 

voorzien. Ook streven we een langdurige 

samenwerking met onze klanten na, gebaseerd 

op vertrouwen en wederzijds respect.

Elgersma is allang niet meer alleen een 

traditionele groothandel van A-merken binnen 

de automotive, maar levert ook diensten ter 

ondersteuning van importeurs en het dealer- en 

garagebedrijf. Wij denken met de klant mee en 

zorgen voor passende oplossingen.

Met de kennis die Elgersma in huis heeft,  

zijn wij dé partner voor u!

Henri van Hout
Directeur Elgersma
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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

VRAAG NU EEN ACCOUNT AAN VIA  
WWW.ELGERSMA.NL
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WAXOYL  
VERZEGELING
VERZEGEL DE LAK VAN DE AUTO  
EN BEHOUD DAARMEE DE GLANS  
EN KLEUR VAN DE AUTO.
€ 150,- WINST PER BEHANDELING!  

Met een kleine investering in Waxoyl producten kunt u een hoog 
rendement behalen op de verkoop van een Waxoyl behandeling.  
Zo verdient u per behandeling € 150,00! 

Waxoyl 100Plus
Wanneer u een Waxoyl behandeling met 100Plus of GlazeGard uitvoert 
op een auto, dan verzegelt u de laklaag van de auto en krijgt deze een 
hoogglanzend en moeilijk doordringbaar pantser. Deze verzegeling 
zorgt er voor dat de lak beschermd is tegen allerlei schadelijke 
invloeden van buitenaf, zoals UV-straling, zure regen, modder, strooizout 
en luchtverontreiniging. Dankzij de grondige behandeling met Waxoyl 
100Plus ontstaat een lakverzegeling die garandeert dat het exterieur 
van de auto zijn diepe glans behoudt, waarmee u uw klant tot 3 jaar 
garantie kan bieden op een glanzende lak bij een nieuwe auto en 2 jaar 
bij occasions.

Waxoyl U.P.T.
Naast het exterieur kan ook het interieur verzegeld worden met 
Waxoyl U.P.T. Dit product is zowel op textiel als op lederen bekleding 
te gebruiken. Dankzij de vocht- en vuilafstotende eigenschappen van 
Waxoyl U.P.T. is het reinigen van het interieur van de auto voortaan 
heel eenvoudig. Reinigen met een stofzuiger of mild reinigingsmiddel is 
voldoende om het interieur fris en jong te houden!

Belangrijke voordelen van Waxoyl 100Plus, GlazeGard en U.P.T.
•  De lak behoudt gegarandeerd gedurende 3 jaar zijn diepe glans
•  De lak behoudt zijn kleur dankzij het krachtige UV-filter
•  U bespaart tijd en geld op het reinigen van zowel interieur als 

exterieur
•  De bekleding blijft gegarandeerd 2 tot 3 maal langer showroomfris
•  De bekleding behoudt langer zijn kleur dankzij het krachtige UV-filter
•  De auto blijft langer jong, waardoor een hogere inruilwaarde wordt 

behouden

BENT U GEÏNTERESSEERD EN WILT 
U DE PRODUCTEN VAN WAXOYL 
EENS TESTEN? NEEM CONTACT OP 
MET UW ACCOUNTMANAGER VOOR 
DE MOGELIJKHEDEN. 
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CERAMIC GREASE SPRAY 200ML
Duurzaam en hoogwaardig keramisch vet. Het 
is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar 
een hoge druk- en temperatuurbestendigheid 
vereist is.
Art.nr. 5090195

WINDSHIELD REPAIR SYSTEM
EFFECTIEF RUITREPARATIESYSTEEM
Speciaal ontwikkeld om op een efficiënte en 
zeer professionele manier steenslagschade en 
sterretjes in gelaagde voorruiten te repareren.
•  Kleine tijd- en materiaalinvestering
•  Systeem zit verpakt in duurzame aluminium 

koffer
•  Repareer sterretjes in gelaagde ruiten
•  Voorkomt doorscheuren en dure 

ruitvervanging
•  Door verzekeraars geaccepteerde en 

aanbevolen herstelmethode (Direct Acces) 
Art.nr. 8684965

EASY GASKET 275ML
Zeer hoogwaardige en gemakkelijk te 
verwerken pakkingmaker, als vervanger of 
ondersteuner voor allerlei standaardpakkingen 
of -afdichtingen in auto’s, trucks, boten, motoren.  
Art.nr. 5090675

ALU SCRATCH REPAIR SYSTEM
VOOR BESCHADIGING VAN DE 
VELGEN
Repareer snel en professioneel oppervlakte 
beschadigingen aan lichtmetalen velgen. 
Het systeem is zeer geschikt voor het 
repareren van stoeprandkrassen of andere 
beschadigingen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld 
ook beschadigingen aan dakrails en sierlijsten 
herstellen.
• Zeer kleine materiaalinvestering
•  Professionele reparatie van lichtmetalen 

velgen mogelijk in 30 minuten!
Art.nr. 8687016

HIGH-TEF OIL
Hoogwaardige smeerolie op basis van PTFE. 
Bijzonder goede smering onder hoge druk en 
binnen een breed temperatuurbereik van -50°C 
tot +250°C.
Art.nr. 5090410

TOP FIX BLACK 50ML
2-componentenproduct dat speciaal ontwikkeld 
is voor het snel verlijmen van veel verschillende 
toepassingen. Topfix heeft een uitstekende 
hechting op verschillende ondergronden, zoals 
kunststof, metaal en hout.
Art.nr. 5090797

INNOVATIE, 
KWALITEIT EN 
TOEGEVOEGDE 
WAARDE

Innotec is dé specialist in kwalitatief hoogwaarde producten voor de Automotive 
Aftermarket. Ze ontwikkelen innovatieve en kwalitatief hoogstaande onderhouds-, 
reparatie- en reinigingsproducten voor professioneel gebruik.
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HOOGWAARDIGE  
AUTO-
RECONDITIONERINGS 
PRODUCTEN
Het uitgebreide productassortiment van Cartec biedt de meest ideale 
oplossing voor de professionele gebruiker van auto-reconditionerings 
producten. De producten van Cartec worden in eigen beheer ontwikkeld 
en geproduceerd en staan bekend om de hoogwaardige kwaliteit.

VELGENREINIGER 
Sterk reinigende zuurvrije velgenreiniger. Het 
verwijdert moeiteloos remstof en vuil van sterk 
verontreinigde velgen. Het product geeft een 
glanzend schoon resultaat zonder borstelen!
Verkrijgbaar in varianten van 500 ml tot 1000 liter.

TYRE CARE 
Een siliconenhoudend reiniging- en beschermings- 
middel speciaal ontwikkeld voor de banden. 
De originele kleur en glans worden beschermd. 
Bandenglans droogt snel en is niet vet. 
Verkrijgbaar in varianten van 20 tot 1000 liter.

ALLESREINIGER
Sterk geconcentreerd reinigingsproduct velerlei 
toepassingen. Verwijdert nicotineaanslag, 
vliegen, boomhars, olie, vet en sterk vuil. Zeer 
geschikt voor reiniging van de autobekleding, 
kunststof en textieldelen en de buitenkant van 
automobielen. Verkrijgbaar in varianten van  
500 ml tot 1000 liter.

SPLASH SHAMPOO
Een volschuimende, reinigende autoshampoo 
met wax. Een speciale combinatie van 
wasactieve stoffen zorgen voor een goede 
reiniging. Geeft na het afspoelen met water 
een diepglanzend waterafstotend resultaat, 
waardoor de auto nauwelijks nog gezeemd 
hoeft te worden. Verkrijgbaar in varianten van 
500 ml tot 1000 liter.

FAST GLAZE
Fast Glaze geeft de lak een perfecte glans. Fast 
Glaze wordt gebruikt om nieuwe en gepolijste 
lakken te voorzien van een snelle en egale glans.
Verkrijgbaar in varianten van 1 liter tot 200 liter.

VINYL
Een siliconenhoudend reinigings- en 
beschermingsmiddel. Reinigt en beschermt alle 
kunststofdelen zoals bumpers, spiegels, banden 
en vinyldaken. Vinyl geeft een zijdematte glans 
en is eenvoudig aan te brengen. Verkrijgbaar in 
varianten van 500 ml tot 1000 liter.

GLASREINIGER
Extra geconcentreerde glasreiniger die 
streeploos opdroogt. Optimaal product om snel 
en gemakkelijk de ruiten mee schoon te maken. 
Verwijdert vuil, vet, nicotine en insecten.
Verkrijgbaar in varianten van 500 ml tot 1000 liter.

DASH-FRESH 
Een siliconenhoudende reinigings- en 
beschermingslotion. Verfraait en reinigt het 
interieur, zoals het dashboard en bekleding van 
portieren. Verkrijgbaar in varianten van 500 ml 
tot 1000 liter.

INTERIEURREINIGER 
Sterk geconcentreerd reinigingsproduct voor het 
reinigen van de binnenkant van de auto zoals 
het dashboard, de stoelbekleding, deurpanelen 
etc. Verkrijgbaar in varianten van 500 ml tot 
1000 liter.

CARFUM 
Carfum is een sterk geconcentreerde 
luchtverfrisser die een aangename geur creëert. 
Het is speciaal ontwikkeld om onaangename 
geuren te verdringen uit het interieur. 
Verkrijgbaar in 6 verschillende geuren.

LEDERREINIGER MEDIUM 500ML
Reinigt effectief de lederen bekleding in de auto. 
Inhoud 500ml.

INTERIEUR

EXTERIEUR
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WE BIEDEN EEN BREED ASSORTIMENT  
VERDEELD IN 3 CATEGORIEËN: 
• AUTOVERLICHTING 
• WERKPLAATSLAMPEN 
• BEDRIJFSVERLICHTING

OP HET  
GEBIED VAN 
VERLICHTING 
BENT U BIJ 
ELGERSMA 
OP DE JUISTE 
PLAATS. 
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VERLICHTING

OSRAM ORIGINAL 
STANDAARDPROGRAMMA  
12 VOLT 
Original Spare Parts
•  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

OSRAM NIGHT BREAKER® 
LASER 
OSRAM’s helderste en krachtigste 
halogeenlamp
•  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

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

OSRAM XENARC ORIGINAL
•  Kwaliteit van oorspronkelijke apparatuur
•  Uitgebreid assortiment
•  Betrouwbare kwaliteit
•  4 jaar garantie

OSRAM  
AUTOMOTIVE -  
DE NUMMER 1  
WERELDWIJD
Precisie, kwaliteit en innovatie op alle 
gebieden van autoverlichting.
Al meer dan 110 jaar is OSRAM wereld- 
marktleider op het gebied van auto- 
verlichting en een gewaardeerde en 
vertrouwde partner van ’s werelds 
toonaangevende autofabrikanten. 
Sterker nog, elk jaar is de helft van 
alle wereldwijd geproduceerde 
personenauto’s uitgerust met OSRAM-
verlichting. Als innovatieleider 
probeert OSRAM voorop te lopen bij 
technologische ontwikkelingen en 
gebruikt het de nieuwste verlichtings- 
technologieën zoals Laser, OLED 
of SMARTRIX om nieuwe normen 
te stellen. OSRAM staat voor 
betrouwbaarheid en vertrouwen, 
verbetert zijn producten voortdurend en 
vertrouwt op een sterke samenwerking 
met OEM, setmakers en partners in 
handel en detailhandel en e-commerce.
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RESERVELAMPEN 

DE JUISTE 
AUTOLAMP 
ALTIJD  
BIJ DE HAND. 
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. De praktische 
reservelampdozen van OSRAM vormen 
een handige lampenset voor elke 
reis – OEM-kwaliteit met de nieuwste 
koplampen en de essentiële hulplichten. 
De compacte OSRAM miniboxen kunnen 
gemakkelijk in het voertuig worden 
opgeruimd en bieden snelle hulp 
wanneer dat nodig is.

OSRAM MINIBOX  
PRODUCT RANGE

GLOEILAMPENSET  
OSRAM H4 
•  H4 60/55W
•  P21W knipper-/remlicht 
•  PY21W knipperlicht
•  P21/5 rem-/achterlicht 
•  R5W remlicht
•  W5W parkeerlicht 
•    Standaard platte zekeringen  

van 15, 20, 30 ampère
Art.nr. 4220002

GLOEILAMPENSET  
OSRAM H7
•  H7 55W
•  P21W knipper-/remlicht
•  PY21W knipperlicht
•  P21/5 rem-/achterlicht
•  R5W remlicht
•  W5W parkeerlicht
•    Standaard platte zekeringen  

van 15, 20, 30 ampère
Art.nr. 4220004

GLOEILAMPENSET  
OSRAM H1/H7
•  Gloeilamp 12V H1 55W
•  Gloeilamp 12V H7 55W
•  Gloeilamp 12V P21W
•  Gloeilamp 12V P21/5W
•  Gloeilamp 12V PY21W
•  Gloeilamp 12V W5W
•  Gloeilamp 12V R5W
•  Ministeekzekering 15A
•  Ministeekzekering 20A
•  Ministeekzekering 30A
Art.nr. 4220017

4220002 ▲ 4220004 ▲

4220017 ▲
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Huidige situatie Verbuik T8* Verbruik T5 Besparing LED Besparing

150 cm/58 watt 74 35 52,7 % 24 67,6 %

120 cm/36 watt 44 28 36,4 % 20 54,5 %

Inlegarmatuur 60 x 60 - 4 lamps 104 56 46,2 % 40 61,5 %

Inlegarmatuur 60 x 60 - 3 lamps 104 42 59,6 % 40 61,5 %

Inlegarmatuur 120 x 30 88 56 36,4 % 40 54,5 %

* verbruik inclusief ‘ballast’, voorschakelapparaat en spoel

Besparen op energiekosten is zeer gemakkelijk door het vervangen 
van uw huidige T8 TL verlichting door LED of T5 verlichting. Hier zijn 
geen bouwkundige aanpassingen voor nodig, gewoon het vervangen 
van de huidige traditionele TL armaturen. Besparingen tot 60% zijn 
eenvoudig te realiseren. Snel, simpel en goedkoop!

Rendement
Door de lage investering en de hoge besparingen kunt u jaarlijks een 
rendement behalen van 50% tot 100% op uw investering. Besparen op 
energie wordt zo wel heel aantrekkelijk! De lange levensduur van LED 
Tubes en TL5 maakt rendementen van 500% in vijf jaar tijd mogelijk.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Het lagere energieverbruik komt ook tot uiting in een lagere CO

2
 

uitstoot. Zo draagt u direct bij aan een betere samenleving.
In onderstaande tabel worden een enkele berekeningen gemaakt met 
verschillende aantallen. U krijgt zo direct inzicht in de voordelen die er 
te behalen zijn. Ook wordt de verminderde CO

2
-uitstoot berekend. 

Toekomstige verhogingen van de energietarieven zijn nog niet 
meegenomen. Deze leveren mogelijk nog extra voordelen op! 

INFORMEER BIJ UW ACCOUNTMANAGER  
HOEVEEL U KUNT BESPAREN.

BESPAAR 50% 
OP UW  
BEDRIJFS- 
VERLICHTING!
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ACHTERUITRIJCAMERA SET 
PACK-500HR
Een complete achteruitrijcamera set met 
een 5” LCD monitor en een mini opbouw 
kleurencamera met parkeerhulplijnen (fixed). 
De camera kan zowel horizontaal als verticaal 
gemonteerd worden.
Art.nr. 12510506

CAMERA’S ENTERTAINMENT

DASHCAM PIONEER  
ND-DVR100
Totaal onopvallende Dash Camera die u helpt 
uw voertuig te beschermen en fungeert als 
derde oog op de weg. Neemt op in HD en 
heeft een brede kijkhoek van 114°, waardoor 
niets aan de aandacht ontsnapt. In de 
parkeermodus detecteert de Dash Camera 
automatisch beweging, dus elke aanrijding 
terwijl het voertuig geparkeerd staat, wordt ook 
automatisch opgenomen. Inclusief nachtmodus. 
Een MicroSD-kaart van 8 GB is inbegrepen.
Art.nr. 1162852

VISION REARSEAT 
ENTERTAINMENT
Een compleet entertainment systeem voor in 
de auto. De Rearseat Entertainment Systemen 
van Vision worden op een console achter de 
hoofdsteun waarin een monitor is verwerkt. 
Voorzien van een scherm met een LED display 
van 7 inch (bijna 18 cm) met veilige touch-tip 
toetsen voor de instellingen. Om het helemaal af 
te maken zijn de koptelefoons draadloos.

WAECO MAGIC WATCH 
MWE820
Parkeersensoren voor personenwagens,  
met 4 inbouwsensoren voor achterbumper.
•  Activering met behulp van de 

achteruitversnelling
•  Akoestische waarschuwingsfunctie
•  Detectiebereik ca. 40 tot 160 cm
•  Instelling van de sensorsensibiliteit in  

3 standen 
•  Gebruik in combinatie met trekhaak mogelijk.
•  Overspuitbaar
Art.nr. 1250500

WAECO MAGIC WATCH 
MWE860
Parkeersensoren met 4 inbouwsensoren en een 
led-display voor de achterbumper. 
•  Activering met behulp van de 

achteruitversnelling
•  Akoestische en optische 

waarschuwingsfunctie
•  Detectiebereik ca. 40 to 160 cm
•  Instelling van de sensorsensibiliteit in 3 standen
•  Gebruik in combinatie met trekhaak mogelijk 
•  Overspuitbaar
Art.nr. 1250501

PARKEERSENSOREN

VEILIG  
IN- EN UIT- 
PARKEREN

GEEN  
SAAIE 
AUTORIT 
MEER!
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PORTABLE 
NAVIGATIE
De portable navigatiesystemen TomTom 
(Go, Start en VIA serie) zijn veruit de meest 
verkochte navigatiesystemen op de markt. Deze 
draagbare navigatiesystemen zijn te herkennen 
aan de zuignap houder en losse autolader 
waardoor ze zeer flexibel inzetbaar zijn.

TOMTOM VIA 52
Met de TomTom Via 52 plant de berijder 
intelligente routes waarmee hij of zij de 
verkeersdrukte in realtime kan vermijden. De 
berijder kan gebruik maken van handsfree 
bellen, MyDrive en realtime services door de 
telefoon eenvoudig te verbinden met Bluetooth. 
Kaartupdates en TomTom Traffic zijn gratis 
gedurende de levensduur van het systeem. 
Touchscreen van 5 inch.

Kenmerken TomTom Via 52 
•  5 inch touchscreen
•  Lifetime Maps (Europa)
•  Kaarten van 45 landen in Europa
•  Lifetime TomTom Traffic
•  TomTom Services via smartphone
•  Handsfree bellen
•  3 maanden flitsers
Art.nr. 1027155

NAVIGATIE

ELGERSMA:  
DISTRIBUTEUR VAN 
TOMTOM

TomTom: marktleider op het gebied van navigatie

Als distributeur van TomTom kunnen wij 
u altijd een actueel en compleet aanbod 
van navigatieproducten en accessoires 
leveren. 

SEMI-INTEGRATIE 
NAVIGATIE
Een navigatiesysteem zonder zuignap en kabels 
in het zicht? Dan biedt het semi-integratiepakket 
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.

TOMTOM SEMI-INTEGRATIE  
GO WORLD 520
Navigatiepakket bestaande uit een unieke 
houder voor op de A-stijl van de auto en 
TomTom Go 520 World.

Kenmerken TomTom GO 520 World 
•  5 inch touchscreen
•  Lifetime Maps (wereld)
•  Kaarten van 152 landen
•  Lifetime TomTom Traffic
•  Hoogste score verkeersinformatietest volgens 

de Consumentenbond
•  Smartphone berichten
•  Geschikt voor Siri en Google Now
•  Interactieve 3D-Kaart
•  Lifetime flitsinformatie
•  Handsfree bellen
•  Updates via Wifi
•  TomTom Services via smartphone
Art.nr. 1027011
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THULE VELOCOMPACT
Compacte en lichte fietsendrager voor dagelijks 
gebruik. Verkrijgbaar in diverse varianten voor 
vervoer van 2 of 3 fietsen, 7 of 13-polig.
Art.nr. T925000 / T926000 / T927000

THULE EASYFOLD XT 933
(ANWB TESTWINNAAR)
De volledig opvouwbare, compacte en 
gemakkelijk te gebruiken fietsendrager 
voor op de trekhaak voor alle soorten 
fietsen. Geschikt voor 2 fietsen. 13-polig.
Art.nr. T933100

THULE FIETSENDRAGERS

DE PERFECTE 
FIETSENDRAGER VOOR 
IEDERE AUT0

THULE DAKKOFFERS

CREËER 
EXTRA 
RUIMTE

Thule fietsendragers zijn leverbaar in verschillende types en kunnen 
worden gemonteerd op het autodak, de trekhaak of kofferbak.

THULE MOTION XT
Stijlvolle en ruime dakkoffer, geoptimaliseerd 
voor gebruiksgemak. Verkrijgbaar in Black 
Glossy of Titan Glossy.
Inhoud : 450 liter
Laadvermogen  : 75 kg
Buitenmaten : 232 x 95 x 35 cm
Art.nr. T629801

THULE TOURING 100
Stijlvolle maar functionele, gemakkelijk te 
gebruiken dakkoffer voor al uw behoeften. 
Verkrijgbaar in Black Glossy of Titan Glossy.
Inhoud : 300 liter
Laadvermogen  : 50 kg
Buitenmaten : 190 x 63 x 39 cm
Art.nr. T634100

In het brede assortiment aan dakkoffers 
van Thule is voor iedereen wat wils, 
of u nu een actieve levensstijl hebt,  
op vakantie gaat of gewoon extra ruimte 
nodig hebt.
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KING PING 
BEDRIJFSIMPERIALEN

VOOR  
IEDERE  
VERVOERS- 
WENS
KING PING levert imperialen en 
dakdragers voor bijna alle bedrijfsauto’s, 
onderverdeeld in 3 groepen:

ALUMINIUM IMPERIALEN
Het imperiaal is geheel van aluminium (incl. de 
steunen) leverbaar met zowel dichte als open 
zijkanten. Het imperiaal past nagenoeg op elke 
moderne bedrijfsauto’s. De aluminium uitvoering 
geeft het imperiaal een lange levensduur. 
Vanwege zijn eigen lage gewicht wordt het 
laadvolume van de auto groter.

STALEN IMPERIALEN
Deze imperialen zijn perfect voor een 
prijsbewuste vervoerswens, gemaakt voor 
bestelwagens tot 3500 kg. Geschikt voor 
robuust vervoer. Inclusief  2 jaar technische 
garantie en 1 jaar corrosiegarantie.

ALUMINIUM DAKDRAGERS
De aluminium basislastdragers zijn speciaal 
ontworpen voor incidenteel gebruik, met 
name het vervoer van te lange, te brede of te 
hoge producten. Voor zwaar vervoer zijn deze 
dakdrager niet geschikt. Ze zijn licht en stevig en 
indien niet in gebruik, weer snel te verwijderen.

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

BRINK TREKHAKEN

SPECIAAL  
ONTWIKKELD EN 
GETEST VOOR  
UW AUTO

VASTE TREKHAAK
• Meest schappelijke prijs 
• Permanent beschikbaar 
• Onderhoudsvrij

WEGDRAAIBARE TREKHAAK
• Onzichtbaar na wegdraaien 
• Eenvoudige en veilige bediening 
•  Biedt zelfde veiligheid en kracht als vaste 

trekhaak

FIETSENDRAGER TREKHAAK
• Ideaal voor fietsendragers 
• Niet trekken, alleen dragen 
•  Bevestiging en afname binnen enkele 

seconden

FLENSKOGEL TREKHAAK
• In hoogte verstelbaar 
• Permanent beschikbaar 
• Voor het zwaardere werk

Al meer dan honderd jaar staat Brink 
voor expertise op trekhaakgebied 
en is daarmee uitgegroeid tot 
wereldmarktleider op dit gebied. 
Het assortiment bestaat uit meer 
dan 100 specifieke trekhaken en 
kabelsets. Elgersma levert het volledige 
productgamma van Brink.

AFNEEMBARE TREKHAAK
• Beïnvloedt design van de auto niet 
• Bevestiging en afname in paar seconden 
•  Biedt zelfde veiligheid en kracht als vaste 

trekhaak
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MAD HULPVEREN 

HULPVEREN: DÉ OPLOSSING 
VOOR ZWARE BELADING

Is de auto zwaar beladen? Dan ontstaan onveilige situaties. 
Maak kennis met de krachtige en comfortabele hulpveren 
van MAD.

MAD hulpveren bieden extra veerkracht voor iedere auto, 
precies op maat. Ze vullen de standaard veer exact aan. Ze 
zijn er altijd en toch merk je ze niet op. Je mist ze pas als ze er 
niet zijn.

De voordelen:
• Verhoging van de veiligheid
• Verbetering van het weggedrag van de auto
• Betrouwbaarheid, MAD geeft levenslange garantie
• Per autotype op maat ontwikkeld
• Gemak, geen aanpassing van de originele veren
• Bespaart onderhoud- en reparatiekosten
• Productie conform ISO en TÜV voorschriften

KWALITEIT IS 
EEN KEUZE
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ARMSTEUNEN

Een middenarmsteun geeft net dat beetje 
extra comfort onder het rijden, staat 
mooi en biedt bovendien in veel gevallen 
extra opbergruimte. Naast de praktische 
functie in de auto, geeft het ook een 
stijlvoller en strakker aanzicht.

De Zweedse fabrikant Sydmeko staat 
bekend om haar uitstekende TÜV 
goedgekeurde armsteunen. 

Comfort Armrest System® is beschikbaar 
voor meer dan 250 verschillende 
automodellen en kenmerken zich door 
een perfecte pasvorm, kwaliteit en 
ergonomisch ontwerp.

Met een pasklare adapter worden de 
armsteunen direct aan het stoelframe 
gemonteerd. Hiervoor worden bestaande 
montagepunten gebruikt, waardoor 
voor montage geen aanpassingen aan 
het frame nodig zijn. De armsteunen 
zijn verstelbaar, opklapbaar en bieden 
een optimale comfortabele zitpositie 
ongeacht de positie van de stoel in de 
auto of de lengte van de bestuurder. 
Iedere armsteun is verstevigd met een 
stalen frame waardoor speling wordt 
uitgesloten en een lange levensduur 
gegarandeerd is. Doordat de steunen 
beschikbaar zijn in een variatie van 
kleuren en bekledingsvarianten is er 
altijd wel een steun die goed aansluit bij 
het interieur.

EXTRA COMFORT 
IN DE AUTO!
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De betrouwbaarheid en de prestaties van 
Elgersma zijn voor ons essentieel. Samen 
hebben we onze eigen schadehulpset 
ontwikkeld, met ons eigen logo erop. Een 
‘visitekaartje’ dat onze klanten krijgen bij de 
aflevering van hun nieuwe auto. Elgersma weet 
ons steeds weer te verrassen.

Meer lezen?  
Kijk op www.elgersma.nl/nl/referenties

WILT U ÓÓK VERRAST WORDEN? 
ELGERSMA. ÚW PARTNER IN AUTOMOTIVE SUPPLY. 
ELGERSMA.NL  | 030 - 609 15 91
ONTDEK OOK DE NIEUWE ELGERSMA E-SHOP!
FASTER. SMARTER. EASIER. 

EDUARD HARREMAN
AFTERSALES MANAGER
AUTO BINNENMAAS 
HEINENOORD & RIDDERKERK

SAMEN  
ONTWIKKELDEN 
WE EEN EIGEN 
SCHADE- 
HULPSET.
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ELGERSMA EXPERT  
IN VEILIGHEID

BRANDBLUSSERS
 
BRANDBLUSSER ABC POEDER 
1KG
Poederblusser die inzetbaar is in de brandklasse 
ABC, voor vloeistof-, vaste stof- en gasbranden. 
De poederblusser van 1 kg heeft een spuitduur 
van 12 seconden en een spuitbereik van 2 meter.
Art.nr. 1218199

BRANDBLUSSER ABC POEDER 
2KG
Poederblusser die inzetbaar is in de brandklasse 
ABC, voor vloeistof-, vaste stof- en gasbranden. 
De poederblusser van 2 kilo heeft een spuitduur 
van 28 seconden en een spuitbereik van 3 meter.
Art.nr. 1218196
 
BRANDBLUSSER FIREFOX
De FireFox spray brandblusser op haarlak 
formaat is voorzien van een zeer effectief 
blusschuim dat gebruikt kan worden voor het 
blussen van beginnende (kleine) branden. De 
blusser is voorzien van het NCP keurmerk en 
geschikt voor de brandklassen: A, B en F. De 
blusser is onderhoudsvrij, milieuvriendelijk en 
recyclebaar. Veroorzaakt geen nevenschade.
Art.nr. 1218188

OVERIGE VEILIGHEIDSITEMS

VEILIGHEIDSVEST EN471 
One size fits all. Onmisbaar voor reizen door 
Europa is een veiligheidsvest. Er zijn inmiddels 
verschillende landen waar het verplicht is 
om een veiligheidsvest binnen handbereik te 
hebben.
Art.nr. 1218205

GEVARENDRIEHOEK EN13 
Opvouwbaar, geleverd met handige 
opbergkoker. Afmetingen: 428 x 47 x 31 mm.
Art.nr. 1218207

VERBANDSET EASYHELP  
DIN 13164
Een verbanddoos is verplicht in diverse 
Europese landen, zoals België, Duitsland, 
Hongarije, Griekenland, Kroatië, Oostenrijk, 
Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Turkije.
Art.nr. 1222008

ALCOHOLTESTERS
NF gecertificeerd. Deze alcoholtester is  
gecertificeerd volgens de Franse kwaliteits- 
normen NF X 20-702. Set van 2 stuks.
Art.nr. 1222010

Op het gebied van veiligheidsproducten mag Elgersma zich met recht expert 
noemen. Ons aanbod hierin is zeer compleet. Zo kunnen wij uw veiligheidstas 
volledig naar uw wens ontwerpen en voorzien van de gewenste inhoud. Uw eigen 
customized veiligheidstas! Ideaal voor aflevering bij nieuwe of gebruikte auto’s.

SAFETY KIT
Deze uitgebreide safety kit bevat denoodzake-
lijke veiligheidsproducten van kwalitatief hoog 
niveau. Alle producten zijn gecertificeerd, geho-
mologeerd of getest. Deze tas is bij afname van 
250 stuks te bedrukken met uw bedrijfsnaam.
Inhoud pakket: 
•   4x veiligheidsvestje geel XL/ISO 20471
•   1x paar griphandschoenen EN388
•   1x gevarendriehoek compact 27R koker (E13)
•   1x verbandset (DIN13164)
•   1x olie opvangmat 3M
•   1x RoadSmart schoonmaakdoekjes
•   2x lightstick geel 15 cm, brandduur 12 uur
•   1x eerste hulpboekje
Art.nr. 1100331

LIFEHAMMERS

LIFEHAMMER PLUS MET  
EASYFIX BEVESTIGING 
•   Innovatieve veiligheidshamer
•    Verbrijzelt de auto’s zij- en/of achterruit/snijdt 

gordels
•   Hamerkop van carbonstaal
•   Inclusief geavanceerde gordelsnijder
•   Anti-slip grip.
•    TÜV gecertificeerd volgens nieuwe Duitse 

standaard
•   Inclusief handig montagesysteem
Art.nr. 445130 

LIFEHAMMER EVOLUTION MET 
QUICK CLICK SYSTEEM
•   Automatische veiligheidshamer
•    Verbrijzelt de auto’s zij- en/of achterruit/snijdt 

gordels
•   Ultra harde keramische hamerkop
•   Inclusief geavanceerde gordelsnijder
•   Anti-slip grip
•    TÜV gecertificeerd volgens nieuwe Duitse 

standaard
•   Inclusief handig montage systeem
Art.nr. 445097 
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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. 

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.

BrandblusserReservelampjesVeiligheidshesjes

bezit           gebruik

GevarendriehoekVerbanddoos

België x* x   x 4    x*

Denemarken  x        

Duitsland x* x* x* x*    

Frankrijk  x x 6 x 4     

Griekenland x x       x

Hongarije x x x x    

Italië   x   x    

Kroatië x x 1  x x 4  x 7  

Luxemburg   x x x    

Nederland   x 5         

Noorwegen   x x 6*  x*    

Oostenrijk x x x x 4     

Polen   x x x    x

Portugal   x* x* x 4*     

Slovenië x* x 1    x x*  

Slowakije x x x  x    

Spanje   x 2    x    

Tsjechië x x  x  x    

Turkije x x 3        x

Zweden   x*        

Zwitserland   x 6        

*  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
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JEAN-PIERRE VERMEULEN
Ik woon met mijn vriendin in Oosterhout 
en we hebben net ons 1e kindje gekregen. 
Van kind af aan ben ik al een groot auto-
liefhebber. Na mijn studie Commerciële 
Economie ben ik bij de grootste verpak-
kingsproducent ter wereld gaan werken, 
eerst als verkoper binnendienst en daarna 
als accountmanager. Toch wilde ik graag 
de autobranche in en heb daarom de stap 
gezet om naar Elgersma te gaan.   

Eigenlijk heb ik maar één belangrijke 
taak;  het ondersteunen van onze klan-
ten om nog succesvoller te zijn. Dit doe 
ik samen met onze professionele en 
vakkundige mensen binnen ons bedrijf.  
In mijn gesprekken met klanten kom ik 
erachter waar de uitdagingen liggen en 
kan ik een passende oplossing bieden.  

Ik heb Elgersma leren kennen als een 
warm bedrijf dat het belang van de klant 
centraal heeft staan. Alle collega’s zijn 
zeer behulpzaam en verstaan hun vak-
gebied. Elgersma durft te innoveren en 
beweegt zo goed mogelijk mee met de 
snelle bewegingen van de autobranche.  

Ik breng graag tijd door met familie en 
vrienden, daarnaast ben ik regelmatig 
op de mountainbike te vinden om de 
conditie op peil te houden. Ik volg F1 op 
de voet en lees graag een boek. 

Een klassieke Porsche 911 Turbo.

Behulpzaam, Vrolijk en Betrouwbaar.  

Ik heb altijd geleerd dat je twee oren 
hebt en maar één mond, het is goed om 
ze in deze verhouding ook te gebruiken. 
Dus ik probeer zo goed mogelijk te luis-
teren naar de klant waar de problemen 
zitten en door te vragen om het bij de 
bron aan te pakken. Het is soms belang-
rijk om een stapje terug te doen om er 
daarna twee vooruit te kunnen zetten. 

Tel: 06-20079423
E-mail: jp.vermeulen@elgersma.nl

Ze zijn relatief jong en sinds een 
paar maanden nieuw bij Elgersma, 
onze Accountmanagers Jean-Pierre 
Vermeulen en Paul Thomas.  
We stellen ze graag aan u voor...

Wat zijn je belangrijkste taken binnen 
Elgersma?

Hoe zijn de eerste paar maanden  
je bevallen?

Waar ben je in je vrije tijd zoal  
mee bezig? 

Heb je een favoriete auto?

Beschrijf jezelf in 3 woorden.

Hoe zorg je ervoor dat je toegevoegde 
waarde kan bieden aan onze klanten?

PAUL THOMAS 
Ik ben 24 jaar oud en ik woon samen 
met mijn vriendin in Houten. Als echte 
‘auto- en motorgek’ ben ik van kleins 
af aan al bezig met auto’s en motoren. 
Ik ben sportief maar ook zeker een 
Bourgondiër als het aankomt op eten, 
drinken en gezelligheid.

Als Accountmanager bij Elgersma is mijn 
belangrijkste taak het genereren en in 
stand houden van klanttevredenheid 
op een winstgevende manier. Mijn 
proactiviteit, commerciële instelling en 
klantgerichte houding helpen mij hierbij.

Erg goed! Ik heb Elgersma sinds januari 
leren kennen als een hechte, compacte 
organisatie waarin de lijnen kort zijn 
en er een sterk ‘Wij’ gevoel heerst. Een 
team waarin iedereen zich inzet voor het 
gezamenlijke belang!

Sporten (fitness en zwemmen), leuke 
dingen doen met vrienden en op de 
hoogte blijven van auto- en motorsport. 
Daarnaast ben ik bezig met het behalen 
van mijn motorrijbewijs!

De moeilijkste vraag… Ik heb niet één 
favoriete auto. Ik heb te weinig plek 
meegekregen in dit stukje om alle auto 
modellen te beschrijven die ik op een 
gedeelde favoriete plek zou zetten!

Proactief, Verbindend en Enthousiast.

Door de reeds opgedane kennis hoop 
ik van toegevoegde waarde te zijn bij 
iedere klant. Elke dag leer ik weer een 
beetje meer om de klant beter van 
dienst te kunnen zijn en ze succesvoller 
te kunnen maken. 

Tel: 06-20566964
E-mail: p.thomas@elgersma.nl

ONZE 
NIEUWE 
ACCOUNT- 
MANAGERS  
AAN HET 
WOORD
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MOBIELE DISPENSER WYPALL 
KC 6154
•  Verrijdbare dispenser voor grote rollen. 
•  Biedt grote capaciteit voor drukbezochte 

ruimtes waar gebruik hoog ligt. 
•  Afmeting 96 x 51,5 x 55 cm, rolkern 51,5 cm
Art.nr. 5140213

TORK FLOOR STAND 
DISPENSER TORK W1
•  Mobiele dispenser, kan worden geplaatst 

waar u het nodig hebt
•  Extra hoge capaciteit bespaart tijd bij het 

navullen
Art.nr. 5170960

Waar hard gewerkt wordt, wordt ook 
veel vies gemaakt. In de werkplaats zijn 
poetsdoeken en -rollen onmisbaar.  
Wij bieden een assortiment poetsrollen 
en dispensers aan van de merken Tork 
en Kimberly Clark.

EEN 
SCHONE 
WERK-
PLAATS!

DISPENSERS

POETSROLLEN

WYPALL KIMBERLY CLARCK L10 
7202
•  Materiaal airflex
• Rol met 1000 doeken van 38 x 23,5 cm 
•  Kleur: wit
•  Aantal lagen: 1
Art.nr. 5160210

TORK CLEANING CLOTH
•  Kleur: wit 
•  Aantal vel: 400 vellen 
•  Toepasbaar in systeem: W1/W2/W3 Tork
•  Aantal lagen: 1
Art.nr. 5170137

MOBIELE DISPENSER WYPALL 
KC 6146
•  Grote capaciteit voor drukbezochte ruimtes 

waar het gebruik hoog ligt. 
•  Ameting 32,8 x 51,5 x 30 cm, rolkern 51,5 cm 
Art.nr. 5140214

TORK WALL STAND DISPENSER
•  Dispenser bevestigd aan de wand bespaart 

waardevolle vloerruimte
•  Extra hoge capaciteit bespaart tijd bij het 

navullen
Art.nr. 5170961
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Met het One2Clean concept van Dreumex wordt het verbruik 
van handzeep per wasbeurt teruggebracht naar slechts 5 gram, 
wat een flinke besparing op kan leveren! 

BESPAAR TOT WEL 60% 
MET HET DREUMEX 
ONE2CLEAN CONCEPT

HANDZEEP

BENT U BENIEUWD WELKE BESPARING DIT VOOR UW 
ORGANISATIE OP KAN LEVEREN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP EN WIJ MAKEN VRIJBLIJVEND 
EEN VOLLEDIGE CALCULATIE MET UW BESPARING. 

Dreumex One2Clean concept
Dreumex is de leverancier van werk- 
plaats handzeep, dat voornamelijk 
geleverd werd in emmers en blikken. 
Waar voorheen de zeep met de 
handen uit de emmer werd geschept, 
maakt men nu veelal gebruik van een 
pompdispenser. Beide varianten zorgen 
voor veel verbruik en dus hoge kosten. 
Dreumex heeft de oplossing met het 
One2Clean concept. Zo wordt het 
verbruik per wasbeurt teruggebracht tot 
maar 5 gram handzeep.

Door de elektronische dispenser krijgt 
de gebruiker een exacte hoeveelheid 
handzeep (5 gram), wat voldoende is 
om de handen grondig te wassen. Dit in 
tegenstelling tot 30 gram bij gebruik van 
handpomp dispensers.  

Voordelen: 
•  Automatische dosering garandeert 

efficiënt gebruik: bespaar tot 60%! 
•  Eén dispenser concept voor uw 

complete handverzorging assortiment
•  Eenvoudig te installeren en 

gemakkelijk in gebruik

▲ 5260110
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ALTIJD FRISSE EN 
SCHONE LUCHT

FORTÉ AIR CONDITIONER 
TREATMENT
Forté Air Conditioner Treatment reinigt álle 
luchtkanalen en de verdamper, met als resultaat 
frisse en zuivere lucht, vrij van bacteriën, 
schimmels en sporen. Doordat er weer schone 
lucht in het interieur wordt verspreidt, worden 
allergische reacties voorkomen. Het klimaat in 
het voertuig zal als aangenaam ervaren worden 
en comfortabel aanvoelen. Verkrijgbaar in de 
geuren Apple en Lemon.
Art.nr. FOR07408/FOR07408A

AIRCOREINIGER GREENXL 
MILIEUVRIENDELIJK
Een innovatieve, natuurlijke en milieuvriendelijke 
aircoreiniger op probiotische basis. Om schade- 
lijke bacteriën in airconditioningsystemen te mini- 
maliseren en daarmee de luchtkwaliteit te 
verbeteren.

Voordelen Green XL: 
•  100% natuurlijk, dus milieuvriendelijk
•  Geen chemicaliën, veilig voor monteurs en 

klanten
•  Eenvoudig toepasbaar, binnen 5-10 minuten klaar 
•  Verdrijft onaangename aircogeuren 
•  Vermindert het risico op allergie
Art.nr. 5130000

KENT RE-ODOURISER II 
Een krachtige en kwaliteitsvolle spuitbusspray 
die de airco/luchtcirculatiesystemen in de auto 
reinigt. Verkrijgbaar in de geuren mint en fruit. 
• Spuitbusverpakking 150 ml
• Unieke formule
• Snelle werking
•  Verwijdert slechte geurtjes in de 

airconditioning
• Laat een frisse geur na in de auto 
• Bespaart tijd
Art.nr. KE85787/KE85259

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

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

BESPAAR € 1.100 
PER JAAR OP UW 
KOUDEMIDDEL MET 
HET LOW EMISSION 
CONCEPT VAN 
WAECO!

Kijk voor een volledig overzicht 
op de E-shop.

WINSTGEVEND,  
MILIEUVRIEN-
DELIJK, VEILIG 
EN ZEKER! 

AIRCO WERKPLAATSAPPARATUUR

AIRCOSERVICESTATION 
WAECO ASC 5500 RPA  
LOW EMISSION
De ASC-5500RPA is speciaal ontwikkeld voor  
het nieuwe koudemiddel R-1234yf. Omdat 
R1234yf zeer gevoelig is voor verontreiniging 
met andere koudemiddelen, is de ASC 
5500RPA uitgerust met een geïntegreerde 
analyser die de zuiverheid van het koudemiddel 
controleert. Voldoet aan alle brandveiligheids-
voorschriften en biedt alle voordelen die de 
‘klassieke’ modellen van de ASC-serie bieden.
Art.nr. EQ200035

KOUDEMIDDEL WAECO 
R1234YF
Voor hergebruik geschikte hervulbare flessen, 
inhoud 5 kg. Geschikt voor alle vulunits in 
mobiel of stationair gebruik.
Art.nr. 8702050
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GEDORE staat als geen ander merk voor 
hoogste kwaliteit, klantondersteuning, 
vakkennis en betrouwbaarheid. 

PERFECT 
IN VORM 
EN  
FUNCTIE

GEDORE GEREEDSCHAP

GEDORE GEREEDSCHAPWAGEN 
2005 0810 + GEREEDSCHAPSET 
TS 308 308-DLG
Met 9 laden en 308-delig assortiment.
•  Afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm 
•  Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
•  Brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig 

uittrekbaar, uitneembaar
•  Bediening met één hand met 

veiligheidsvergrendeling
•  Laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware 

schuiflade tot 60 kg
•  Totaal draagvermogen max. 500 kg 
•  Gereedschappen in metrische maten 
•  Gedore check-tool-systeem: controle op 

volledigheid via 2-kleurige kunststof-inzet 
•  Inhoud : TS CT2-D19-D20 TS CT2-7 TS CT2-

2154SK-119 TS CT2-142 TS CT2-6-8000 TS 
CT2-ITX19 TS CT2-2133-2163TX TS CT2-7R-2 
TS CT2-D30 TS CT2-710 407 + 2005 0511

Art.nr. G2980304

GEDORE MOMENTSLEUTEL 
DREMASTER ½ 40-200
Momentsleutel instelbaar van 40 tot 200 Nm 
met 1/2 aansluiting.
•  Geïntegreerde ratelfunctie
•  Voor het gecontroleerd rechts- en linksom 

aandraaien
•  Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 

6789:2003 type II klasse A, met een 
herleidbaar fabriekscertificaat

•  Gekalibreerd op een maximale afwijking  
van +/- 3% en beter

Art.nr. G2641240

GEDORE 
SCHROEVENDRAAIERSET 
6-DELIG PH + PZ
6 delige kruiskop-schroevendraaierset.
Inhoud:
•  3 schroevendraaiers type 2160 PH in de 

maten 0 - 1 en 2
•  3 schroevendraaiers type 2160 PZ in de 

maten 0 - 1 en 2
•  Schroevendraaiers met 3-componenten-

grepen, liggen goed in de hand
Art.nr. G2003589

GEDORE 666-U-20 
BITDOPSLEUTELSET ¼ 
35-DELIG
Geschikt voor alle gangbare 
schroefverbindingen voor zowel machinaal als 
handmatig gebruik.
Inhoud:
•  Slagmoerdopsleutels 1/4” in de maten 4,5 5 

5,5 6 7 8 9 10 11 12 en 13 mm
•  Dopsleutel-schroevendraaier 1/4”
•  inbus bits in de maten 4 5 6 en 8
•  TORX® bits in de maten T10 T15 T20 T25 T27 

T30 en T40.
•  Philips bits in de maten PH1 PH2 en PH3.
•  Pozidriv bits in de maten PZ1 PZ2 en PZ3.
•  Sleufkop bits in de maten 4,5 5,5 en 6,5
•  Cardan-verlengstuk 1/4” 50 mm
•  Bit-adapter 1/4” 4kt - 1/4” 6kt
•  Adapter 1/4” 6kt buiten - 1/4” 4kt buiten
•  GEDORE omschakelbare ratel 1/4” 2093 U-20
Art.nr. G2998211
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SCHOON  
PRESTEERT  
BETER!

FORTÉ GAS TREATMENT 
Reinigt het benzine brandstofsysteem en is 
compatibel met alle soorten benzine tot en  
met E10. 
Art.nr. FOR42117

FORTÉ ADVANCED DIESEL FUEL 
CONDITIONER
Reinigt en smeert het complete diesel 
brandstofsysteem en is compatibel met alle 
soorten dieselbrandstof tot en met B30. Het 
product voldoet aan de EN 590 norm.
Art.nr. FOR44417

FORTÉ PETROL SAVER
Speciaal geformuleerd voor autobezitters die 
op zoek zijn naar een mogelijkheid om zuiniger 
te kunnen rijden en hiermee autokosten te 
besparen. Het wordt toegevoegd aan de 
brandstoftank om het gehele brandstofsysteem 
te reinigen en de delen van het systeem te 
smeren. Hierdoor wordt iedere druppel benzine 
optimaal gebruikt.
Art.nr. FOR40011FORTÉ 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

FORTÉ NEW GENERATION 
MOTOR FLUSH
Tijdens de toepassing van Forté Motor Flush 
wordt de smeercapaciteit verbeterd. Forté Motor 
Flush wordt geadviseerd in combinatie met Forté 
Top End Treatment. Forté Top End Treatment 
wordt ná de behandeling met Forté Motor 
Flush toegepast en heeft een conditionerende 
werking. Hierdoor wordt de motor inwendig 
schoon gehouden voor een optimale en 
langdurige bescherming.
Art.nr. FOR40611

MOTORREINIGING
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DE EFFECTIEVE 
PROMOTIE VOOR 
UW BEDRIJF!

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.

BEDRUKTE KENTEKENPLAATHOUDERS

KENTEKENPLAAT BEVESTIGING

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.

AFDEKKAPJES
Verkrijgbaar per 250 stuks in blauw of geel.
Art.nr. 6897283/6897282

ONBEDRUKTE 
KENTEKENPLAATHOUDERS

KENTEKENPLAATHOUDER 
‘PUSH’ ZONDER TEKSTRAND
De kentekenplaat kan gemakkelijk geklikt 
worden in de houder. Vervaardigd van flexibel 
polypropyleen. 
Art.nr. 5201000

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

BORGSCHROEVEN 6X29 MM 
Kentekenplaatboorschroeven, verpakking per 
100 stuks. Verkrijgbaar in geel.
Art.nr. 6500202

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

KLEMSET HANDELAARSPLATEN
Klemset voor handelaarsplaten, verpakt per  
2 stuks.
Art.nr. 5209999

BORGSCHROEVEN 6X23 MM 
Kentekenplaatboorschroeven, verpakking per 
100 stuks. Verkrijgbaar in blauw of geel.
Art.nr. 6500238/6500203
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ALLES VOOR 
DE KANTINE EN 
SHOWROOM

TOEBEHOREN KOFFIE/THEE

DOUWE EGBERTS FRESH BREW 
ORIGINAL KOFFIE
6 x 1 kg.
Art.nr. 9401830

PICKWICK ENGLISH TEA 
Doos 600 x 2 gram.
Art.nr. 9401900

PICKWICK VRUCHTEN THEE
180 x 2 gram. 
Art.nr. 9401922

KOFFIE THEE

KOFFIEBEKERS KARTON 
Inhoud 150 ml, verpakt per 2000 stuks.
Art.nr. 9400960

KOFFIEBEKERS DOUWE 
EGBERTS
Inhoud 180 ml, verpakt per 20 x 95 stuks.
Art.nr. 9401862

KOFFIEBEKERS KUNSTSTOF
Inhoud 180 ml, verpakt per 3000 stuks.
Art.nr. 9401000

CUP-A-SOUP
Nu zonder toegevoegde smaakversterkers, 
kunstmatige kleurstoffen en conserveermiddelen!

Cup-a-Soup tomaat 21x 
Art.nr. 9401973  

Cup-a-Soup kip 21x 
Art.nr. 9401970  

Cup-a-Soup champignon 21x 
Art.nr. 9401971  

CREAMERSTICKS
1000 x 2,5 gram.
Art.nr. 9401200

SUIKERSTICKS
1000 x 4 gram.
Art.nr. 9401250

ROERSTAAFJES  
DOUWE EGBERTS
2000 stuks.
Art.nr. 9401860

KOEKJES ‘MENGELMOES’
4 verschillende soorten koekjes.  
Stukverpakking dus altijd vers. 150 stuks.
Art.nr. 9385500

SOEP
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BIJZONDER INNOTEC: SAFE SEAL IQ
De snelste manier om ruiten stevig te verlijmen.

De crashtest bewijst het: de ruitverlijming blijft intact... een half uur na verlijming!

Innotec Automotive Nederland

Techniekweg 4
3481 MK Harmelen
Tel:  0348 42 02 23
E: info@innotec-automotive.nl
www.innotec-automotive.nl 

ALLES VOOR EEN GOED  
VERZORGDE WERKPLEK

In het assortiment van Elgersma vindt u een ruime keuze aan 
kantoorartikelen van het merk Staples. Van notitieboeken en 
schrijfwaren tot papier, inkt & toners en elektronica. 

Ordner A4 Leitz 80mm blauw
Art.nr. 9053200 

Ordner A4 Leitz 80mm zwart
Art.nr. 9053205 

Rugetiket Leitz 1642 grijs 
Art.nr. 9053875 

Tabbladen A t/m Z 
Art.nr. 9003250

Etiket Herma 148 x 105 wit 
Art.nr. 9012142 

 
Balpen BIC Atlantis blauw (12st)
Art.nr. 9004840

Balpen Bic M10 blauw (50st)
Art.nr. 9005050

Nietjes 24/6 Redstripe (2000st)
Art.nr. 9049100

Notitieblok CE 76x76mm neon (400v)
Art.nr. 9049404
 
Notitieblok CE 76x76 geel blok (400v)
Art.nr. 9049431
 

Brievenbak CE A4 zwart 
Art.nr. 9006210

Kleefband 50mm x 66m CE (6st)
Art.nr. 9059301 

Tape TZ-251 24mm zwart op wit
Art.nr. 9010780
 
Tape TZ-231 12mm zwart op wit
Art.nr. 9010800

Tape TZ-241 18mm wit op zwart
Art.nr. 9010805

 
Dozentape 48mm x 66m per stuk
Art.nr. 9059298

KOPIEERPAPIER DOUBLE A A4
Stralend wit kopieerpapier geschikt voor alle 
meest voorkomende kantoorapparatuur zoals: 
laser, copier en inkjet. 
•  Gewicht: 80 gram
•  Aantal vel per pak: 500 vel
•  Aantal pakken: 200 pakken
Art.nr. 9095670

KOPIEERPAPIER SKYSPEED A4
Dit kopieerpapier is geschikt voor alle vormen 
van correspondentie en de verwerking d.m.v. 
kopieermachines, inkjet- en laserprinters. Hoog 
volume is geen enkel probleem.
•  Gewicht: 80 gram
•  Aantal vel per pak: 500 vel
•  Aantal pakken: 200 pakken
Art.nr. 9095675

VOOR OP HET BUREAU
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