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WÜRTH LEVERINGSPROGRAMMA
Würth levert aan hout- en metaalverwerkende bedrijven, de bouw- en installatiebranche, de automotive-
branche, de transportsector en vele andere takken van nijverheid en industrie. 

Tot het leveringsprogramma behoren o.a. bevestigingsmaterialen, ankers en pluggen, onderhouds-, lijm- 
en kitproducten, elektrische-, perslucht- en handgereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, 
verspanende gereedschappen, werkplaatsuitrusting, opbergsystemen, meubel- en bouwbeslag.
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Wij bieden u de mogelijkheid om ook in de shops van België, Luxemburg 
en Duitsland te kopen.

Bent u bijvoorbeeld werkzaam op een locatie in Duitsland, dan kunt u 
in elke Würth Shop uw benodigde artikelen ophalen. Deze artikelen 
zullen gefactureerd worden, onder uw individuele condities, vanuit Würth 
Nederland tegen het in het land van afhalen geldende btw-tarief. 

Via deze service maken wij het mogelijk om in meer dan 
450 shops in vier landen Würth artikelen te kopen.

GRENZELOOS INKOPEN 

Würth is veel meer dan een leverancier van bevestigings- en montage- 
materialen. Würth is een partner in business die kan inspireren tot extra 
omzet en een hoger rendement. U kunt vertrouwen op onze competente 
en meedenkende Würth medewerkers, onze innovatiekracht en de enorme 
kwaliteit van onze producten en diensten. Het jaar 2020 lijkt ver weg, 
maar dat is het niet. Würth heeft de doelstelling om in dat jaar wereldwijd 
20 miljard euro omzet te halen. En op de weg daar naartoe willen we het 
verschil maken: voor onze klanten, voor onze mensen en voor de wereld 
waarin we leven. 
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DE MARKT
Würth is over de volle breedte van de markten actief. Van kleine ambach-
telijke bedrijven, middelgrote bedrijven tot de grote industriële ondernemin-
gen. En dat in diverse branches, allemaal met hun eigen uitdagingen. Die 
markten zijn voortdurend in beweging, maar dat zijn wij ook. Dat vraagt 
bij Würth om dynamiek, om de energie om voortdurend die uitdagingen 
aan te gaan en in nieuwe richtingen te durven denken. 

ONZE SERVICE
Het gaat om meer dan producten. Würth staat voor optimale service;  met 
adviesmedewerkers die snel en adequaat handelen. U als klant tevreden 
stellen is voor ons niet voldoende, we willen uw verwachtingen overtref-
fen. Op het juiste moment komen met de juiste oplossingen zodat we u 
ontzorgen. U mag er bijvoorbeeld op rekenen dat 98 procent van onze 
producten binnen 24 uur uit voorraad wordt geleverd. Dat is voor ons 
vanzelfsprekend; we hebben niet voor niets een logistiek centrum dat klaar 
is voor de toekomst richting 2020.

UW RENDEMENT
Producten en diensten worden samengevoegd om u nog beter van dienst 
te zijn, bijvoorbeeld op logistiek gebied. Denk aan prefab-oplossingen voor 
serieafnemers, klanten met afroeporders en bouwplaatsmanagement. Würth 
Nederland heeft meer dan 100.000 producten uit voorraad leverbaar. Dat 
combineren we met optimale technische ondersteuning, advies van werkplaats 
tot directiekamer. We helpen u om commerciëler te denken en te handelen. 
Wij geven gericht advies over hoe u meer kunt verkopen aan uw klanten  
door uw service te verbeteren. Würth zorgt voor een compleet pakket:  
van praktische instrumenten tot complete (online) trainingen.

ONZE MENSEN
Würth heeft de technische competentie, maar ook de mensen.  
Medewerkers die weten wat er in de specifieke branches omgaat. Daar 
hebben we onze producten en diensten op aangepast. Met ervaring,  
kennis, enthousiasme en vertrouwend op onze competenties kunnen  
wij u een goed advies geven. U kunt zich concentreren op uw core 
business en u krijgt meer zicht op een beter rendement. Bij Würth weten 
we hoe we met nieuwe concepten direct voor rendementsverbetering kun-
nen zorgen. Würth ziet iedere medewerker als een kleine ondernemer met 
een eigen werkterrein, maar die wel in staat is over grenzen heen te kijken.  
Zo is Würth een totaalleverancier die u ontzorgt, een echte partner.
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producttoepassingen
Vraag uw vertegenwoordiger naar de mogelijkheden

VERBINDINGSELEMENTEN

Sharkplug
W-ZX

Schuren

Polijsten

Onderhoud

Gereedschap

Superanker 
W-HaZ 

Fixanker W-FAZ

Betonschroef W-BS

WIT VM-250

ANKERS & PLUGGEN oppervlaktebehandeling

Diverse 
bout- 
vormen

Diverse
moeren

Draad- 
einden

ZEBRA PIAS®

Plaat- 
schroeven

Overige 
bevestigings-
middelen
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producttoepassingen
Vraag uw vertegenwoordiger naar de mogelijkheden

Boren Seconde lijmen Blindklinknagels

Machines

Blindklink-
moeren

Handgereedschap

Kunststof 
lijmen

Powertape

Lijmkitten

Slijpen

Tappen

Zagen

Verzinken

materiaalbewerking VERLIJMING BLINDKLINKEN
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producttoepassingen
Vraag uw vertegenwoordiger naar de mogelijkheden

STAALBOUW/CONSTRUCTIE machines &  
handgereedschap

werkplaats

SB/HV-bouten Stiftslijpmachines

Perslucht 
blindklink- 
nagel- 
machine

HV balkdrager
klemsysteem

Hellingplaten Haakse slijpmachines

Kokerprofielbevestiging Accuboor-
schroefmachines

Ladders

Haspels

Papier

Zeep

BHV
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Reinigings- en 
onderhoudsmiddelen

Certificeringen

Smeeroliën / vetten

Hulpmiddelen

NSF / ANSI Allergenenvrij

Halal Kosjer

PRODUCTEN voor de levensmiddelenbranche
Vraag uw vertegenwoordiger naar de mogelijkheden

Lijmen & kitten

Afdichtstoffen

ISEGA
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persoonlijke beschermingsmiddelen

Adem- 
bescherming

Oogbescherming Gehoor- 
bescherming

Hoofdbescherming Handbescherming Valbeveiliging

EHBO Kleding Schoenen
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persoonlijke beschermingsmiddelen ORSY®MOBIL
Bedrijfswageninrichtingen

Orde, SYsteem en Mobiliteit komen samen in ORSY®mobil 
bedrijfswageninrichting. Deze synergie resulteert in  
een mobiele werkomgeving, passend gemaakt op de  
individuele situatie van de klant en voorzien van alle 
benodigde materialen en gereedschappen.

ORSY®mobil staat voor design, functionaliteit, efficiëntie, veiligheid en 
maximale bewegingsvrijheid. ORSY®mobil is geschikt voor elk type 
voertuig en alle denkbare werkzaamheden. De unieke details in deze 
productlijn realiseren een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in 
het desbetreffende voertuig.

Met de voorgemonteerde modules van ORSY®mobil kunt u op een 
voordelige manier uw bedrijfswagen ordenen. Ook leveren wij een 
groot assortiment accessoires om uw inrichting compleet te maken. U 
kunt hierbij denken aan spanstangen, dakdragers, gereedschapskisten, 
spanbanden etc.
Van kleine bestelauto tot bedrijfswagens, voor ieder type voertuig, van 
elk automerk en voor elke branche zijn er standaard modules beschik-
baar die de ruimte van uw bedrijfswagen optimaal benutten.

PROFESSIONEEL EN FUNCTIONEEL

Standaard modules

Würth Nederland B.V. is een ervaren bedrijf dat al sinds jaar en dag 
zorgt voor de meest efficiënte bedrijfswageninrichtingen. ORSY®mobil 
producten zijn duurzaam en betrouwbaar. Bij gemiddeld gebruik van 
een inrichting gaan wij uit van een levensduur van 15 jaar.

Op diverse locaties in Nederland heeft Würth Nederland B.V. inbouw-
partners. Doordat wij met vaste inbouwpartners werken hoeven onze 
klanten nooit ver te rijden, ongeacht waar zij zich in Nederland bevinden.

Wilt u meer informatie over ORSY®mobil?
Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 
+31(73) 629 1490 of neem contact op met uw vertegenwoordiger.  
U kunt natuurlijk ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen .

MAATWERK
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VALBESCHERMING
Ongeveer 20% van alle arbeidsongevallen in Nederland komt voort uit vallen 
van hoogte, waarbij er in 3/4 van alle gevallen sprake was van ontoereikende 
of niet ingezette rand- of valbescherming.

Uiteraard moet volgens de regelgeving iedereen veilig kunnen werken  
op hoogte en dienen er voorzorgsmaatregelen getroffen te worden.  
Valbescherming kan hierin een uitstekende aanvulling zijn. Würth levert al  
jaren valbeschermingsmiddelen die voldoen aan alle wettelijke normen. Ook  
kunnen wij demonstraties verzorgen voor uw personeel in praktische toolbox-
meetings.

Deze veiligheidsmiddelen dienen tevens minimaal 1 maal per jaar gekeurd te 
worden. Würth kan hierin ruimschoots voorzien. Zowel op locatie als in een 
groot aantal shops. Vraag naar de mogelijkheden bij de shop in de buurt of 
aan uw vertegenwoordiger.

Würth biedt u een totaalpakket voor veiligheid op het werk. Van veiligheidsschoenen, werkkleding, valbescherming, adembescherming tot hand-, gehoor-, 
oog- en gelaatsbescherming.

Borduren/bedrukken bedrijfskleding
U wilt op een goedkope en doeltreffende manier dat uw medewerkers een professionele uitstraling hebben die herkenbaar is voor uw klanten en uw omge-
ving? Dan biedt Würth u tal van mogelijkheden om uw bedrijfskleding van logo’s en/of bedrijfsnamen te voorzien. 

Voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfskleding kunt u terecht bij uw Würth Shop, uw Würth vertegenwoodiger, het  
Telesalesteam of bestel onze PBM artikelen via de Würth Online-Shop, www.wurth.nl.

WÜRTH MODYF & PBM

WÜRTH & VEILIGHEID
Persoonlijke beschermingsmiddelen, valbescherming, ISI!! gevaarstofmanagement
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ISI!! GEVAARSTOFMANAGEMENT

Veiligheidsinformatiebladen actueel 
houden

Werkplekinstructiekaarten schrijven Registratie van gevaarlijke stoffen

Voorlichting geven Passende beschermende middelen 
kiezen

Bij de opslag van gevaarlijke stoffen 
op safe spelen

Het besluit gevaarlijke stoffen regelt de omgang met gevaarlijke stoffen en dient om de mens en het milieu te beschermen tegen stofgerelateerde schade.
Om u te helpen met het concentreren op het werk in plaats van op de regels, biedt Würth de uitgebreide online tool „ISI!! beheer van gevaarlijke stoffen“ 
aan die zal helpen om eenvoudig en snel aan de wettelijke eisen te voldoen met veiligheidsinformatiebladen, RI&E, bedrijfsinstructies en het registreren 
van gevaarlijke stoffen.
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WÜRTH & E-COMMERCE
Geld verdienen door e-business

met meer dan 100.000 artikelen

De Würth website is ontworpen om u zoveel mogelijk te ondersteunen in 
uw dagelijkse werkzaamheden. Met behulp van de Würth Online-Shop 
kunt u artikelen bestellen, orders, offertes en opdrachten inzien, levertijden 
achterhalen, uw facturen raadplegen en nog veel meer.

Daarnaast verschaft de Würth Online-Shop u toegang tot onze uitgebreide 
elektronische catalogus. Hierin vindt u alle artikelinformatie terug die u 
nodig heeft om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Voordelen Würth Online-Shop:
• 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar
• Eenvoudig artikelen zoeken en bestellen
• Snel vinden en bekijken van cataloguspagina’s
• Uitgebreide productinformatie, veiligheidsinformatiebladen
• Actuele prijzen en aanbiedingen, uw condities zijn direct beschikbaar
•  Vele instellingen zijn mogelijk voor gebruikers, zoals budget, kostenbe-

heer en kostenplaatsen
• Koppeling met uw eigen softwarepakket mogelijk

WÜRTH ONLINE-SHOP

WÜRTH APP
Online-Shop en scanner in één

In 60 seconden bestellen, na 60 minuten afhalen of laten 
verzenden binnen 24 uur! 
U kunt uw bestelling (indien voorradig) na 1 uur afhalen in de dichtstbij-
zijnde Würth Shop. Installeer eenvoudig en kosteloos de Würth App op 
uw smartphone en plaats uw bestelling, waar u ook bent!

Download de Würth App via www.wurth.nl/app of via de  
QR-code en ontdek het bestellen van nu!

wÜRTH VENDING SOLUTIONS 
Nooit meer zonder voorraad
De Vending machine – een volautomatisch uitgifte-automaat, waar vanuit  
veiligheidsartikelen, kwalitatief hoogwaardige materialen, gereed- 
schappen en nog veel meer gecontroleerd worden uitgegeven.  
U realiseert een kostenbesparing op materiaalgebruik tot wel meer  
dan 30% en de efficiency van uw medewerkers gaat omhoog.  
De uitgifte van verkeerde materialen of diefstal behoren tot het verleden.
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Bestellen met de Würth ORSY® Scan 
Snel en makkelijk bestellen of 
inventariseren

Barcodecatalogus
Eenvoudig en snel artikelnummer- en 
kostenplaatsbarcodes aanmaken

Geautomatiseerd bestellen bij Würth  
Foutloos en gemakkelijk

Goedkeuringsproces
Volledige controle over de bestellingen 
van uw medewerkers

Veiligheidsbladen – CAD data – 
Productinformatiebladen
De Würth website is uw persoonlijke 
informatiebron

Snelkoppeling Würth Online-shop
Met 1 klik direct bestellen

Online inkopen met gemak 
In 1 minuut registreren en bestellen  
en eenvoudig informatie vinden en 
bestellen

Bestelmodellen
Eenvoudig uw favoriete producten 
binnen handbereik

Bestelgeschiedenis
Wat heb ik eerder besteld bij Würth?
De Würth bestelgeschiedenis geeft u 
het antwoord

VOLG ONS EN BLIJF OP DE HOOGTE



WÜRTH & ORSY®

Voorraadmanagement
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ORSY® staat voor ‘orde‘ en ‘systeem‘. De ORSY® rekken 
van Würth brengen systeem in uw voorraad: flexibele, 
aanpasbare rekcomponenten.

Het interactieve ORSY® planningsprogramma geeft u de mogelijkheid 
zelf een op uw werksituatie afgestemd ORSY® systeem te ontwerpen. 
Voor een persoonlijk advies en de bestelling van het ORSY® systeem en 
de ORSY® service-overeenkomst staan onze buitendienstmedewerkers u 
met hun kennis en ervaring graag terzijde.

ORSY® VOORRAADMANAGEMENT
• Voorraadbewaking
• Tijdbesparing
• Orde en overzicht

ORSY® IS VEELZIJDIG Ontdek het ORSY® planprogramma

Het ORSY® systeem is ook  leverbaar in de kleuren: 
Groen: RAL 6011 
Blauw: RAL 5002
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KOSTEN REDUCEREN – WINST OPTIMALISEREN

WÜRTH & BESPAREN

24%
Waarde 

artikelen

6% 70%
Inkoopkosten 35%

Winst

30%
Waarde 

artikelen

35%
Inkoopkosten

Zo zou uw huidige voorraadsysteem er uit kunnen 
zien zonder het Würth voorraad- en serviceconcept: 
kleine voorraadwaarde en hoge inkoopkosten.
Zoals: melding van artikelbehoefte, opnemen van voorraad, 
keuze van leverancier, verwerking van de bestelling, goederen-
ontvangst, controle van de levering, op voorraad brengen van de 
artikelen, artikeluitgifte, verwerking van de factuur...

Besparing zonder ORSY® voorraadmanagement Besparing met ORSY® voorraadmanagement

Met ORSY® voorraadmanagement: 
inkoopkosten worden met de helft gereduceerd!
Uw winst - spaar tijd en geld bij de inkoopkosten en niet alleen 
bij de inkoopprijzen.

Breed toepasbaar
LED-lampen zijn tegenwoordig beschikbaar in verschillende dimensies, 
vormen, lichtsterktes en kenmerken, welke meer mogelijkheden bieden 
voor consumenten en industrie in vergelijking tot spaar- en gloeilampen.

Langere levensduur/economische keuze
Significant langere levensduur leidt tot minder onderhoudsintervallen  
en reparatiekosten.

Energiezuinig
Stroomconsumptie: 80% minder dan gloeilampen en tot 20% minder  
dan spaarlampen. Lage warmtegeneratie.

Duurzaamheid
Sterke reductie in CO² uitstoot. Kwikvrij.   

Minimale UV- en infraroodstraling
Vermindert vervaging van kleuren en afbraak van plastics.   

LED ENERGIEBESPARING
Profiteer door om te schakelen van conventionele verlichting naar LED-verlichting

Robuust
Moderne halfgeleider technologie vermindert de gevoeligheid voor 
schokken en trillingen.
Een speciale acrylaat coating vermindert de kans op scheuren en barsten 
op de lens.
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IEDEREEN
Z’N EIGEN

WÜRTH

WÜRTH VERTEGENWOORDIGER WÜRTH ONLINE-SHOP

WÜRTH SCANNER WÜRTH SHOP WÜRTH APP

Shop Amsterdam Arena
Hoogoorddreef 80
1101 BG Amsterdam Zuid-Oost 
T 020 - 365 98 79

Shop Amsterdam Haven 
T.T. Vasumweg 32 
1033 SC Amsterdam Noord
T 020 - 337 10 05

Shop Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 74
7317 AW Apeldoorn
T 06 - 1098 4850

Shop Barneveld 
Harselaarseweg 92 
3771 MB Barneveld 
T 06 - 1098 4472

Shop Den Haag  
Moezel 9-11 
2491 CV Den Haag
T 070 - 320 40 20

Shop Dordrecht
Toermalijnring 300
3316 LC Dordrecht
T 06 - 1098 4987

Shop Drachten 
Het Anker 1-01
9206 AL Drachten 
T 0512 - 54 58 62

Shop Ede
Galvanistraat 55
6716 AE Ede
T 0318 - 63 66 80

Shop Eemshaven
Robbenplaatweg 15H
9979 XL Eemshaven
T 0596 - 362 206

Shop Eindhoven
Hurksestraat 42-02
5652 AL Eindhoven
T 040 - 291 07 06

Shop Enschede
Twekkeler Es 2 
7547 SM Enschede
T 053 - 430 49 10

Shop Heerhugowaard 
Industriestraat 14A
1704 AA Heerhugowaard
T  072 - 571 65 92

Shop Helmond
Lagedijk 9
5705 BX Helmond 
T 06 - 1098 4631

Shop Den Bosch De Brand
Het Sterrenbeeld 35 
5215 MK ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 629 14 99

Shop Den Bosch Rietvelden 
Rietveldenweg 54
5222 AS ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 622 25 92

Shop Hoogeveen 
Dr. Anton Philipsstraat 21A 
7903 AL Hoogeveen 
T 06 - 1098 4954

Shop Meppel
Blankenstein 200B
7943 PG Meppel
T 0522 - 24 15 50

Shop Nijmegen 
Bijsterhuizen 1106 
6546 AS Nijmegen
T 024 - 345 13 54

Shop Nijverdal
Nikolaus Ottostraat 11-01
7442 DV Nijverdal
T 0548 - 61 32 74

Shop Oss
Gasstraat Oost 11L
5349 AH Oss
T 0412 - 486 059

Shop Roosendaal
Argon 5
4751 XC Oud Gastel
T 0165 - 51 17 59

Shop Rotterdam
Schuttevaerweg 7 
3044 BA Rotterdam
T 06 - 1098 4901

Shop Utrecht 
Mississippidreef 89C
3565 CE Utrecht 
T 030 - 261 48 15

Shop Waalwijk 
Altenaweg 2 
5145 PC Waalwijk 
T 0416 - 34 78 73

Shop Zwolle
Nikolaus Ottostraat 3C
8013 NG Zwolle
T 038 - 460 89 67

Würth Shops
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