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Even voorstellen

Beste lezer,
 
Vanaf 14 januari mogen we u verwelkomen en helpen met onze service 
en diensten in Würth Shop De Brand.
 
Met een team van specialisten hebben wij hard gewerkt om deze Shop zo 
in te richten zodat deze voldoet aan de wensen zoals geïnventariseerd bij 
onze klanten.
 
Met meer dan 5.000 producten op voorraad en 125.000 producten 
in het centrale magazijn zouden wij toch altijd een oplossing moeten 
kunnen aanreiken. Wij hebben veel aandacht besteed aan de product 

samenstelling als product presentatie zodat de klant makkelijk een keuze 
kan maken uit de ons enorme aanbod.
 
Ook service elementen met de koppeling naar onze specialisten en diensten 
(zoals de mogelijkheden van e-commerce) komen tot uiting in de Shop. 
Tevens is deze locatie de nieuwe thuisbasis geworden voor de divisie ORSY® 
systemen en ORSY® Mobil, de bedrijfswageninrichtingen van Würth.
 
Al met al te veel om op te noemen, we nodigen u dan ook graag uit zodat 
u dit zelf kunt ervaren. De koffie staat klaar, en kijken uit naar uw komst.
 
Met vriendelijke groet, Susanne, Robert en Peter

Peter Coppens
Coördinator Voorraad Management Systemen

HARTELIJK WELKOM  
IN ONZE NIEUWE SHOP!
Kom kijken en ervaar onze volledig nieuwe shop.  
Bekijk hier ons uitgebreide assortiment gereedschappen, bevestigings-
materialen, werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en vele 
andere artikelen. 

Van 14 januari tot en met 26 februari 2021 hebben wij vele  
acties, demo’s en lekkernijen die u niet wilt missen. Wij zijn enorm  
enthousiast en willen dit graag met u delen!

Nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten?  
Kijk op www.wurth.nl/flagshipstore of scan de qr code:

Susanne Hommen
Shopmedewerkerster Flagship Store De Brand

Robert Batens
Coördinator ORSY® mobil

EVEN VOORSTELLEN
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Aanbiedingen

Ontvang een gratis  
Würth emmer met  
goodies bij uw bezoek aan 
flagship store De BRAND

OPENINGSAANBIEDINGEN

BESCHERMENDE HANDSCHOEN  
MAXIFLEX AD-APT

Maat 7 t/m 11
Art.nr. 0899 400 48.
VE/st. 12

LASERAFSTANDSMETER  
WDM 3-19

Art.nr. 5709 300 523
VE/st. 1

GEREEDSCHAPSKOFFER, 91 DELIG

Art.nr. 0965 93 120
VE/st. 1

Per paar

3,95
Per stuk

124,-
Per stuk

179,-

Geldig van 14 januari t/m 26 februari 2021. Max. 1 per klant.  

GRATIS  
BBQ

Art.nr. 0WAG 001 423
VE/st. 1 

GRATIS
GRATIS ACCU LED-
HANDLAMP WLH 1.2  

Art.nr. 0827 940 600
VE/st. 1

OPENINGSACTIES 
GRATIS BIJ BESTEDING VAN...

GRATIS
RINGSTEEKSLEUTEL 
ASSORTIMENT, KORT TYPE  
Art.nr. 0713 301 41
VE/st. 1 

EEN ORDER V.A. € 1.999,- EEN ORDER V.A. € 999,- BIJ EEN ORDER V.A. € 499,- 

Acties en aanbiedingen gelden bij Flagship Store De Brand. Geldig van 14 januari t/m 26 februari 2021.  

Max. 1 per klant. 

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 14 januari t/m 26 februari 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 

+ GRATIS EMMER



ORSY® mobil

Orde & Systeem in uw bedrijfswagen.
Onze nieuwe locatie op de Brand in ‘s-Hertogenbosch wordt tevens de 
nieuwe thuisbasis van onze divisie ORSY® Mobil, de bedrijfswageninrich-
tingen van Würth. De laatste maanden is er hard gewerkt aan een gloed-
nieuw bedrijfswagen inbouwcenter waarin het team van ORSY® Mobil 
alle middelen en faciliteiten tot haar beschikking heeft om haar klanten tot 
in de kleinste details te kunnen ontzorgen.  ORSY® Mobil heeft voor ieder 
voortuig een geschikte oplossing. 
 
Wij streven ernaar om iedere klant, groot of klein, te voorzien van de 
best mogelijke service en deze zo deskundig mogelijk te informeren over 
het juiste product voor zijn of haar situatie, tegen een zeer aantrekkelijke 
prijs-kwaliteit verhouding. Onze specialisten zijn allemaal voorzien van 
een volledig ingerichte demonstratie bus waarin ze onze oplossingen zeer 
graag aan u presenteren. Mocht u een vrijblijvende demonstratie wensen, 
neemt u dan contact met ons op.

U kunt bij ORSY® Mobil terecht voor:
• Bedrijfswageninrichtingen
• Imperialen
• Signaalverlichting
• Stroomvoorziening
• Klimaatbeheer
• Ladingszekering
• Boxen en koffers
• Gereedschap & machines

Nieuwsgierig geworden?  
Wij verwelkomen u graag in onze showroom!

ORSY® mobil  voor de complete  
bedrijfswageninrichtingen

OPENING FLAGSHIP STORE4
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ORSY®

Scan de QR-code en
bekijk het filmpje.

ontdek
ORSY® VOORRAADMANAGEMENT
in 150 seconden
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Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 14 januari t/m 26 februari 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 

Aanbiedingen Metaal/Installatie

yes

Per stuk

439,-

Art.nr. 5701 403 004
VE/stuk 1

Accu-boorhamer ABH 18 Compact 
Compacte, krachtige en borstelloze boorhamer 
voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte 
beitelwerkzaamheden

Leveringsomvang van art.nr.
2 x Accu Li-ion 18 V Basic M-CUBE® 5 Ah; 1 x Laadapparaat ALG 18 
Volt M-CUBE; 1 x Systeemkoffer 8.4.2; 1 x Case Insert for MASTER 
power fools 

LED-werklamp op accu, 20 W
Ideaal voor alle mobiele  
verlichtingstoepassingen

Art.nr. 0981 503 120  
VE/st. 1

Per stuk

57,50

Kabelhaspel, kunststof, rubber kabel, H05RR-F 

•  Kabelhaspel in kunststof uitvoering
•  Met stabiel stalen buizenframe en ergonomische,  

geïsoleerde booggreep
•  Stekker voor parkeerstation
•  Rotatiestopschakelaar
•  Uiterst stabiel dankzij laag zwaartepunt
•  Spatwaterdichte, 3-wegcontactdoos
•  Thermische beveiligingsschakelaar
•  Stekkerafdichtingslip
•  Diagnosesysteem en bescherming  

tegen overbelasting

Art.nr. 0774 50 050 
VE/st. 1

Per stuk

71,50

Per stuk

259,-

Art.nr. 5964 648 075
VE/stuk 1

Hamerboor Plus Quadro-L Vario set

Inhoud:
30 x D6 X L165mm, spiraallengte 100mm
30 x D8 X L165mm, spiraallengte 100mm
15 x D10 X L165mm, spiraallengte 100mm

Per stuk

95,-

Art.nr. 0702 20 20
VE/stuk 1

Elektronische heteluchtblazer HLG 2000
Handig, licht apparaat met traploze temperatuurregeling

Mocht de Würth Shop een artikel op deze pagina niet (meer) op voorraad hebben dan is deze uiteraard op bestelling leverbaar.*   
*Dit i.v.m. beperkte voorraadmogelijkheden
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Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 14 januari t/m 26 februari 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.   

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 14 januari t/m 26 februari 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 

Aanbiedingen Metaal/Installatie

Mocht de Würth Shop een artikel op deze pagina niet (meer) op voorraad hebben dan is deze uiteraard op bestelling leverbaar.*   
*Dit i.v.m. beperkte voorraadmogelijkheden

Per stuk

475,-

Systeemassortiment gereed-
schappen, gemengd
Gemengd 8.4.1 + 4.4.1, 127-delig

Art.nr. 0965 905 111
VE/stuk 1

Gereedschapswagen BASIC 8.8 

•  Ruime gereedschapswagen in een uniek ontwerp dat dankzij de 
afmetingen van het systeem kan worden uitgerust met alle schuim- en 
inzetstukken evenals de systeemdozen van het ORSY-systeem.

•  Kleur: verkeersrood RAL 3020
•  6 laden

Art.nr. 0962 642 060
VE/stuk 1

Per stuk

529,-

Gereedschapswagen BASIC 8.4 

•  Unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan 
worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en  
alle systeemboxen van het ORSY-systeem.

•  Kleur: verkeersrood RAL 3020
•  4-6 laden

Art.nr. 0962 641 060
VE/stuk 1

Per stuk

399,-

de gereedschapswagen 
met systeem-inrichting
Met de ORSY® systeemwagens heeft u nu alles binnen handbereik.
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veiligheidsbril op sterkte

STAP 4
Bril ophalen na ontvangstbevestiging 
en passen bij opticien

STAP 2
Kom langs bij één van onze Würth Shops 
en kies je favoriete model

STAP 1
Regel een verklaring van je werkgever

VERKLARING

STAP 3
Laat een oogmeting doen bij  
aangewezen opticiens

N E D E R L A N D

Stel je veiligheidsbril zelf samen in 4 stappen
Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je bij ons een veiligheidsbril op sterkte kunt bestellen. Je kunt nu veilig werken met een bril die speciaal voor 
jouw ogen is gemaakt waardoor er geen overzetbril meer nodig is!

Service en advies

Een otoplastiek is een gehoorbeschermer welke in de oorschelp en gehoor-
gang wordt geplaatst. Men maakt een afdruk door middel van een pasta 
van de oorschelp/gehoorgang. Dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag. 
Van deze afdruk kan vervolgens een gehoorbeschermer gemaakt worden, 
welke precies past en goed afsluit in het oor. Alleen op deze manier kan een 
goede demping gewaarborgd worden. Met veel zorg voor afwerking en 
draagcomfort zal het handmatige productieproces vervolgens worden ge-
start. De levertijd zal dan ook ongeveer vier weken na aanmeting bedragen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u een afspraak maken om otoplastieken 
aan te meten? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Würth Shop 
Nederland.

WAT BIEDEN WIJ NOG MEER?
De Shop is naast een verkooppunt van Würth producten ook een servicepunt voor u als klant. U kunt er  
advies inwinnen, producten testen, producten ter keuring aanbieden, artikelen retourneren of ter reparatie  
aanbieden. Bovendien bieden de Shops u complete productondersteuning bij de uitvoering van projecten.  
Wilt u advies over welk product u het beste kunt gebruiken voor een project? De shopmedewerker zorgt ervoor  
dat u een passend advies krijgt. 

Om de veiligheid van u en uw werknemers te waarborgen is het noodzakelijk 
om uw gereedschappen en materialen jaarlijks te keuren. De Würth Shops 
kunnen binnenkort deze keuringen in één van de shops verzorgen. Op deze 
manier grijpt u niet ineens mis op uw materiaal en kunt u het materiaal wat 
gekeurd dient te worden afgeven en later weer ophalen bij uw Würth Shop.

De Würth Shops kunnen het volgende materiaal en gereedschap keuren op 
locatie:
• Klimmaterialen, waaronder ladders en rolsteigers
• Elektrische arbeidsmiddelen conform de NEN 3140 norm.
• Valbescherming 

Voor vragen over Würth keuringen of het aanvragen van een gereedschap 
keuring kunt u terecht bij het Würth Service Center of via onze website.
Telefoon: 073 629 1600

OTOPLASTIEKEN

WÜRTH KEURINGEN
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Algemene informatie

ORSY®

Würth is de uitvinder van het systeemdenken voor vakmanschap en indus-
trie. Onze formule voor productiviteit en tijdbesparing heet ORSY® (Orde 
en Systeem). Wat ooit met een rek begon, is tegenwoordig een logistiek 
concept voor magazijn, werkplaats, voertuiginrichting en bouwplaats. 
Eén universeel systeem waarin alle onderdelen perfect samen passen. De 
basis van de ORSY® systeemwereld staat de maat van de kleinste rode 
systeembox. Omdat alle elementen op deze maat gebaseerd zijn, past 
alles naadloos in elkaar. Magazijnstellingen, losse rekken, vakindelingen, 
gereedschaps- en kleinmateriaalassortimenten, systeemkoffers, bedrijfs-
wageninrichting, en de gereedschapswagen.

ONLINE-SHOP
De Online-Shop biedt naast online bestellen vele andere mogelijk-
heden zoals het elektronisch bestellen via uw ERP-systeem, bestellen 
via de Würth app, snel en eenvoudig bestellen met de Würth scan-
ner of een Würth vending automaat op de werkvloer.

MODYF
Würth MODYF combineert de bekendheid van Würth met de 
creativiteit van Modyf. Würth MODYF ziet zichzelf graag als een 
onderneming die unieke werkkleding ontwerpt en de creatie van 
meesterwerken door zijn gepassioneerde, creatieve en innovatieve 
ambachtelijke klanten begeleidt. Een grote collectie is te vinden in de 
Würth Shop. 

Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om met uw medewerkers naar een 
Würth Shop te komen dan komen wij naar u. Met de Modyf pasbus 
bieden wij de mogelijkheid om werkkleding en werkschoenen te laten 
passen op locatie. In de bus vindt u een ruime selectie van de Modyf 
werkkleding en –schoenen collectie in diverse maten. U kunt vooraf uw 
voorkeur aangeven voor de gewenste kledinglijn of veiligheidsklasse.

Wilt u uw medewerkers een professionele uitstraling geven die herken-
baar is voor uw klanten en uw omgeving? Laat dan uw werkkleding 
bedrukken met uw logo en/of bedrijfsnaam. Informeer bij uw Würth 
Shop naar de mogelijkheden.

Scan de  
qr code  
voor meer  
informatie

ORSY®

ONLINE-SHOP

MODYF
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Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig in week 4 en week 7 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 

Deze acties zijn alleen geldig in week 4 (25 t/m 31 januari 2021)  
en week 7 (15 t/m 21 februari 2021) 
Artikelen op deze pagina zijn op bestelling leverbaar

Aanbiedingen Auto/Cargo

COOLIUS A10
De Coolius A10 biedt volautomatische aircoservice met het 
koudemiddel R134a van personenauto’s, bestelauto’s en 
landbouwvoertuigen

•  Instapmodel R134a
•  Zowel volautomatische als handbediening mogelijk

Art.nr. W050 101 000
VE/stuk 1

COOLIUS y10
De Coolius Y10 biedt volautomatische aircoservice met het 
koudemiddel R-1234yf van personenauto’s

•  Instapmodel 1234YF
•  Zowel volautomatische als hand- 

bediening mogelijk

Art.nr. W050 111 000
VE/stuk 1

Per stuk

2.799,-

Per stuk

2.995,-
Mocht de Würth Shop een artikel op deze pagina niet (meer) op voorraad hebben dan is deze uiteraard op bestelling leverbaar.*   
*Dit i.v.m. beperkte voorraadmogelijkheden.
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Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig in week 4 en week 7 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 

Aanbiedingen Auto/Cargo

Wanneer er in week 4 (25 t/m 31 januari 2021) en week 7 (15 t/m 21 februari 2021) meer dan 8 airco 
machines (combinatie A10/Y10) worden aangekocht, ontvangt 1 klant zijn aangekochte machine 
GRATIS, bij 16 of meer aangekochte airco machines (combinatie A10/Y10) ontvangen 2 klanten hun 
aangekochte machine GRATIS.*

* Maximaal 1 gratis aircomachine per klant.
** Meer info ontvangt u tijdens de divisieshopdagen van auto/cargo in week 4 en 7.

Mocht de Würth Shop een artikel op deze pagina niet (meer) op voorraad hebben dan is deze uiteraard op bestelling leverbaar.*   
*Dit i.v.m. beperkte voorraadmogelijkheden.
Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig in week 4 en week 7 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.  

Maak kans op een gratis airco machine**
 
 
** Meer info ontvangt u tijdens de divisieshopdagen van auto/cargo in week 4 en 7
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Vanaf nu zijn wij bij Flagship Store De Brand 24/7 beschikbaar voor het 
afhalen van uw goederen. Of het nu ‘s morgens vroeg is, ‘s avonds na 
sluitingstijd of in het weekend. Bij onze nieuwe pakketstations kunt u dag 
en nacht op elke dag van de week kosteloos uw bestelling afhalen.

Zo gemakkelijk is het:

Stap 1
Bestelling in de shop, telefonisch 
of via e-mail doorgeven

Stap 2
U ontvangt een e-mail met 
een toegangscode

Stap 3
Ga naar het pakketstation: 
overdag, ‘s avonds, ‘s nachts of  
in het weekend

Stap 4
Toegangscode ingeven en het 
pakket uitnemen

WÜRTH PAKKETSTATIONS
NIEUW BIJ FLAGSHIPS STORE  
DE BRAND 

Geen tijd? geen probleem!
Altijd voor u beschikbaar – ons pakketstation.

Würth pakketstations

NIEUW!
24/7 beschikbaar  
voor afhalen!
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WÜRTH PAKKETSTATIONS
NIEUW BIJ FLAGSHIPS STORE  
DE BRAND 

24/7 beschikbaar  
voor afhalen!

FOOTDISC
DE JUISTE INLEGZOOL LATEN METEN: 
MET DE FOOTDISC VOETVORM SCANNER

ZO WORDT DIT GEDAAN:
U dient 30 seconden op de plaat te staan. Daarna stapt u hiervan af en zijn 
uw voetafdrukken zichtbaar. Naast de juiste maataanduiding, is ook de voet-
vorm zichtbaar. Deze kunnen worden vergeleken met de afbeeldingen in het 
midden van de footdisc en daarmee wordt de kleur van de Secosol bepaald.

 reduceert drukbelasting door het anatomisch gevormde voetbed
 vermindert impactbelasting door geïntegreerde stootabsorptie
 ontlast de voorvoet door geïntegreerd kussen 
 zorgt voor een aangenaam voetklimaat
 zorgt voor een optimale stand en verbetert de lichaamshouding
 reduceert knie- en rugklachten 
 voorkomt dat men voortijdig vermoeit raakt

 verbetert de prestatie
 garandeert de veiligheid doordat de schoen en zolen  
volgens DGUV 112-191 getest is

 is antistatisch 
 volgens ISO 20345 en ISO 20347
 PBM-verordening  (EU 2016/425)
 geproduceerd in Europa

Belangrijk: de Secosol complete+ is geen orthopedische inlegzool.

VERBETERT  
VOETKLIMAAT

ADEMEND    ENERGIE  
TERUGGAVE

ANTISTATISCH      GEÏNTEGREERDE 
STOOTABSORPTIE

HOOG OPLOPENDE  
ONDERSTEUNING  
(ARCHSUPPORT)

LICHTE  
HIELVOORVORMING

KUSSENTJE TER  
ONDERSTEUNING 

VOORVOET

HIGH
M437392…

MID
M437391…

LOW
M437390…

Footdisc
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Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 14 januari t/m 26 februari 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 

Aanbiedingen Hout/Bouw

Mocht de Würth Shop een artikel op deze pagina niet (meer) op voorraad hebben dan is deze uiteraard op bestelling leverbaar.*   
*Dit i.v.m. beperkte voorraadmogelijkheden

2

M-CUBE®

PROFITIP

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 1 januari t/m 28 februari 2021 en zolang de voorraad strekt.  
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

Art.nr. 0988 010 427
VE/stuk 1

Accu kitpistool AKP 18 COMPACT
Krachtig 18V-kitpistool dat Würth heeft ontwikkeld om 
aan de behoeften van vakmensen te voldoen.NIEUW!
Geschikt voor lijmen en afdichtmiddelen met een gemid-
delde tot hoge viscositeit uit kokers van 310 ml en worsten 
van 400 ml en 600 ml.
• Duurzame metalen transmissie
• Overbelasting beveiliging
• Toerentalregeling voor de optimale toepassingssnelheid
• Perskracht: 5000 N
• Gewicht incl. accu: 2,3 kg
 
Leveringsomvang
5701 410 004 Accu kitpistool AKP 18-600 M-CUBE®  
 (incl. Worsthouder)
5700 202 004 Drukplaat voor kokers
5700 202 005 Kokerhouder
5703 420 000 2x Accu’s 2Ah Li-ion 18 V Basic M-CUBE®

5705 180 000  Laadapparaat
 Nylon Transporttas

Set 2
1x  Accu kitpistool AKP 18 COMPACT 

art.nr. 0988 010 427
 
24x  Fixit High tack koker wit 

art.nr. 0893 225 105 

Art.nr. 0988 010 434
VE/stuk 1

Per set

419,-

Set 1
1x  Accu kitpistool AKP 18 COMPACT 

art.nr. 0988 010 427
 
20x  Fixit High tack worst wit 

art.nr. 0893 225 118 

Art.nr. 0988 010 433
VE/stuk 1

Per set

429,-
2

ACTIESETS

++

Per stuk

349,-

24x
20x
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Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 14 januari t/m 26 februari 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.   

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 14 januari t/m 26 februari 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 

Aanbiedingen Hout/Bouw

9

ASSY®4

PROFITIP

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 1 november t/m 31 december 2020 en zolang de voorraad strekt.  
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

Per set

49,-
ASSY® 4 Ø 4,0 + 4,5 + 5,0mm

Leveringsomvang van art.nr.

0988 002 281

500 x 4 x 40 mm, 500 x 4 x 50 mm, 250 x 4,5 x 
50 mm, 250 x 4,5 x 60 mm, 200 x 4,5 x 70 mm, 
200 x 5 x 70 mm, 100 x 5 x 80 mm, 100 x 5 x 100 mm; 
10 x RW®-bit  RW20

ASSY®4 set Ø 5,0 mm
1.310 st Per set

47,50

Per set

89,-
ASSY® 4 Ø 3,5 + 4,0mm
8.000 st

Leveringsomvang van art.nr.

0988 002 286

1000 x ASSY® 4 CS voldraad verzonken kop 3,5 x 16 mm; 
ASSY® 4 CSMP deeldraad verzonken kop met freesholtes: 
1000 x 3,5 x 20 mm, 1000 x 3,5 x 25 mm, 1000 x 3,5 
x 30 mm, 1000 x 3,5 x 35 mm, 500 x 3,5 x 40 mm, 
500 x 4 x 30 mm, 500 x 4 x 35 mm, 500 x 4 x 40 mm, 
500 x 4 x 45 mm, 500 x 4 x 50 mm

Per set

45,-

Leveringsomvang van art.nr.

0988 002 285
500 x 4 x 30 mm, 500 x 4 x 35 mm, 500 x 4 x 40 mm, 
500 x 4 x 45 mm, 500 x 4 x 50 mm; 10 x RW®-bit  RW20

ASSY®4 set Ø 4,0 mm
2.510 st

ASSY®4 set Ø 6,0 mm
1.110 st

Leveringsomvang van art.nr.

0988 002 283

200 x 6 x 70 mm, 100 x 6 x 80 mm, 100 x 6 x 90 mm, 
100 x 6 x 100 mm, 100 x 6 x 110 mm, 100 x 6 x 
120 mm, 100 x 6 x 130 mm, 100 x 6 x 140 mm, 100 x 6 
x 150 mm, 100 x 6 x 160 mm; 10 x RW®-bit  RW40

Per set

95,-

ASSY® 4 CSMP DE UNIVERSELE 
SPAANPLAATSCHROEF VOOR ZEER 
VEEL TOEPASSINGEN.  
 
Van meubelmakerij tot aan elementbouw.
 
• Staal verzinkt
• Deeldraad
• Verzonken kop met freesholtes

2.110 st

Leveringsomvang van art.nr.

0988 002 282
500 x 5 x 40 mm, 250 x 5 x 50 mm, 250 x 5 x 60 mm, 
200 x 5 x 70 mm, 100 x 5 x 80 mm; 10 x RW®-bit  RW20

Mocht de Würth Shop een artikel op deze pagina niet (meer) op voorraad hebben dan is deze uiteraard op bestelling leverbaar.*   
*Dit i.v.m. beperkte voorraadmogelijkheden

9

ASSY®4

PROFITIP

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 1 november t/m 31 december 2020 en zolang de voorraad strekt.  
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

Per set

49,-
ASSY® 4 Ø 4,0 + 4,5 + 5,0mm

Leveringsomvang van art.nr.

0988 002 281

500 x 4 x 40 mm, 500 x 4 x 50 mm, 250 x 4,5 x 
50 mm, 250 x 4,5 x 60 mm, 200 x 4,5 x 70 mm, 
200 x 5 x 70 mm, 100 x 5 x 80 mm, 100 x 5 x 100 mm; 
10 x RW®-bit  RW20

ASSY®4 set Ø 5,0 mm
1.310 st Per set

47,50

Per set

89,-
ASSY® 4 Ø 3,5 + 4,0mm
8.000 st

Leveringsomvang van art.nr.

0988 002 286

1000 x ASSY® 4 CS voldraad verzonken kop 3,5 x 16 mm; 
ASSY® 4 CSMP deeldraad verzonken kop met freesholtes: 
1000 x 3,5 x 20 mm, 1000 x 3,5 x 25 mm, 1000 x 3,5 
x 30 mm, 1000 x 3,5 x 35 mm, 500 x 3,5 x 40 mm, 
500 x 4 x 30 mm, 500 x 4 x 35 mm, 500 x 4 x 40 mm, 
500 x 4 x 45 mm, 500 x 4 x 50 mm

Per set

45,-

Leveringsomvang van art.nr.

0988 002 285
500 x 4 x 30 mm, 500 x 4 x 35 mm, 500 x 4 x 40 mm, 
500 x 4 x 45 mm, 500 x 4 x 50 mm; 10 x RW®-bit  RW20

ASSY®4 set Ø 4,0 mm
2.510 st

ASSY®4 set Ø 6,0 mm
1.110 st

Leveringsomvang van art.nr.

0988 002 283

200 x 6 x 70 mm, 100 x 6 x 80 mm, 100 x 6 x 90 mm, 
100 x 6 x 100 mm, 100 x 6 x 110 mm, 100 x 6 x 
120 mm, 100 x 6 x 130 mm, 100 x 6 x 140 mm, 100 x 6 
x 150 mm, 100 x 6 x 160 mm; 10 x RW®-bit  RW40

Per set

95,-

ASSY® 4 CSMP DE UNIVERSELE 
SPAANPLAATSCHROEF VOOR ZEER 
VEEL TOEPASSINGEN.  
 
Van meubelmakerij tot aan elementbouw.
 
• Staal verzinkt
• Deeldraad
• Verzonken kop met freesholtes

2.110 st

Leveringsomvang van art.nr.

0988 002 282
500 x 5 x 40 mm, 250 x 5 x 50 mm, 250 x 5 x 60 mm, 
200 x 5 x 70 mm, 100 x 5 x 80 mm; 10 x RW®-bit  RW20

3

M-CUBE®

PROFITIP

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 1 januari t/m 28 februari 2021 en zolang de voorraad strekt.  
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

Accu-snelbouwschroefmachine 
ATS 18 COMPACT
Lichte en compacte accu snelbouwschroefmachine met 
automatische functie, ontwikkeld door Würth om te  
voldoen aan de behoeften van vakmensen

Leveringsomvang van art.nr.

5701 409 004

Phillipsbit: 3 x E 6,3 (1/4 inch), Lengte: 148 mm, 1 x C 
6,3 (1/4 inch), Lengte: 25 mm; 1 x Universele houder E 6,3 
(1/4”); 1 x Systeemkoffer 8.4.2; 1 x Accu-snelbouwschroef-
machine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE®; 1 x Schroefvoor-
zetstuk MSV 55-TS VOOR ATS 18 COMPACT®; 2 x Accu 
Li-ion 18 V Basic M-CUBE® 2 Ah; 1 x Laadapparaat ALG 18 
Volt M-CUBE; 1 x Kofferinlay voor MASTER-machines 

Per stuk

319,-

NIEUW!

Set 1
1x Accu snelbouwschroefmachine ATS 18 COMPACT + 
10.000 snelbouwschroeven met grove draad op strip
5000x 3,9 x 25 mm
5000x 3,9 x 35 mm
 
Set art.nr. 0988 010 429
VE/stuk 1

Per stuk

399,-

Set art.nr. 0988 010 430
VE/stuk 1

Per stuk

399,-

Set 2
1x Accu snelbouwschroefmachine ATS 18 COMPACT +
10.000 snelbouwschroeven met dubbele draad op strip
4000x 3,9 x 25 mm
4000x  3,9 x 35 mm
2000x 3,9 x 45 mm 

• Automatische functie
• Snelwisselbithouder
• Diepteaanslag
• Continue bewaking van de motor
• Ledlampje op het accublok
• Maximale schroefdiameter 5 mm 
• Gewicht met accu  

1,35 kg

Laadapparaat ALG 18 V M-CUBE ®

Art.nr. 5705 860 000
VE/stuk 1

Per stuk

64,50

Accu Li-ion 18 V/5Ah Basic M-CUBE®

Art.nr. 5703 450 000
VE/stuk 1

Per stuk

83,50

Accu droogstofzuiger AMTS 18 COMPACT

Art.nr. 5701 400 000
VE/stuk 1

NIEUW!

Per stuk

99,-

Compacte en draagbare, multifunctionele accustofzuiger (droog) met L-certificering
• Twee vermogensniveaus
• Multifunctioneel: Blaasfunctie voor schoonblazen en drogen
• Semi-automatische filterreiniging 
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Algemene informatie

Sinds enige jaren ondersteunt Würth Nederland B.V. het 
Ronald McDonald Kinderfonds op verschillende manieren. 

Zo kunnen klanten meesparen voor dit goede doel door bepaalde 
gereedschappen te kopen in de Würth Shops in Nederland. Würth 
Nederland B.V. draagt een percentage hiervan af om een volledig 
ingerichte gereedschapset te kunnen overhandigen aan uiteindelijk alle 

Ronald McDonald Huizen. De 
keuze van Würth Nederland 
B.V. om samen te werken 
met het Ronald McDonald 
Kinderfonds is niet uit de lucht 
komen vallen. De Würth Groep, 
beter bekend als wereldwijd 
marktleider op het gebied van 
bevestigings- en montagema-
terialen, zet zich namelijk óók 
in op sociaal maatschappelijk 
gebied. Het behoort tot de iden-
titeit van de onderneming. 

 
Over het Ronald McDonald Kinderfonds 
Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun 
familie dicht bij elkaar zijn. In dertien Ronald McDonald Huizen logeren 
ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis. In twaalf 
Ronald McDonald Huiskamers in 
het ziekenhuis kunnen families in 
huiselijke sfeer ontspannen en in drie 
(aangepaste) vakantiehuizen komen 
gezinnen met een zorgintensief kind 
op adem tijdens een welverdiende 
vakantie. Het Ronald McDonald 
Kinderfonds krijgt geen subsidie en 
functioneert dankzij vrijwilligers, 
sponsors en donaties.  
#keepingfamiliesclose

www.kinderfonds.nl

RONALD MCDONALD HUIS EN WÜRTH NEDERLAND B.V.

SPAAR MEE VOOR LEUKE 
GRATIS PRODUCTEN EN 
ONTVANG EXTRA 
VOORDELEN!

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl - Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

 

22 punten

Mini waterpas,  
magnetisch
Art.nr. 0714 644 505

20 punten

Schroevendraaier 
29-delig

Art.nr. 0613 489 5
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19 punten

Snijmes 2-delig
Art.nr. 0715 662 76

45 punten

Dopsleutelset 1/4”
Art.nr. 0965 113 10

195 punten

Accu- 
boorschroef- 
machine BS 12-A
Art.nr. 5700 111 2

75 punten

Accu LED-
werklamp
Art.nr.  
0981 503 120

35 punten

Schroevendraaier set    

Art.nr. 0613 942 35

18 punten

Gereedschapskist
Art.nr. 0962 219 200

25 punten

Ronald McDonald
konijn

25 punten

Thermosfles
Art.nr. OWGE 105 005

Zonnebril met hoes
Art.nr. OWGE 300 422

17 punten 20 punten

Powerbank  

Art.nr. 7298 01

20 punten

Boren- 
cassette
gevuld 1-10 mm
Art.nr. 0634 4

Draadloze oplader
Art.nr. 8154 32

45 punten

25 punten

Strand-
handdoek
Art.nr. 15 999 08

12 punten

Pet
Art.nr. OWTE 115 010

Messenset
Art.nr. 5865 11

50 punten

35 punten

Trapezium mes
Art.nr. 0715 66 516

Thinsulate muts
Art.nr. M036 010 999

40 punten

Sporttas     
Art.nr. 7658 08

10 punten10 punten

Etui voor veiligheidsbril
Art.nr. 0899 102 350

Ringsteekratelsleutel 
assortiment
Art.nr. 0714 259 50

80 punten 80 punten

Trolley 
rood of zwart 
Art.nr. 5392 08

SPAAR VOOR GRATIS PRODUCTEN  
MET DE WÜRTH KLANTENPAS!

WÜRTH SHOPSPAARKAART

Uitgave van Würth Nederland B.V.Postbus 344, 5201 AH ‘s-Hertogenbosch
T +31 (0)73–629 19 11F +31 (0)73–629 19 22info@wurth.nlwww.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.  Verantwoordelijk voor de  inhoud: J. HageGrafische opmaak: J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 

druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever.
DTP - JG - D - 500 - 10/20 

SPAAR MEE

Noteer hier uw ordernummersOrdernr.: 
Ordernr.:

Ordernr.:
Ordernr.:

Ordernr.:
Ordernr.:

Ordernr.:
Ordernr.:

Ordernr.:
Ordernr.:

Ordernr.:
Ordernr.:

Ordernr.:
Ordernr.:

Ordernr.:

Ordernr.: 
Ordernr.:

Ordernr.:
Ordernr.:

Ordernr.:
Ordernr.:

Ordernr.:
Ordernr.:

Ordernr.:
Ordernr.:

Ordernr.:
Ordernr.:

Ordernr.:
Ordernr.:

Ordernr.:

Voorwaarden:*  Alleen volledig ingevulde formulieren worden na controle op geldigheid geaccepteerd. 

*  Kijk op www.wurth.nl voor een overzicht van de huidige klanten paskado’s. Deze spaarkaart is  

geldig tot 1 januari 2025. De klantenpaskado’s kunnen verschillen per periode.

* Druk- en zetfouten voorbehouden.
*  Afbeeldingen kunnen afwijken van origineel.

Deze spaarkaart is eigendom van:
 

 
Debiteurennummer:

Bedrijfsnaam:

De stempelkaart met het benodigd  
aantal punten kunt u inleveren bij uw 

Würth Shop tegen uw gekozen kado.
100 stempels = een volle spaarkaart

Scan de QR-code voor de algemene voorwaarden

Scan de QR-code voor de klanten-paskado’s

Tijdens de officiële opening op donderdag 14 januari  
zal Würth een gereedschapset overhandigen aan de  
Kindervallei Valkenburg.

VRAAG NU UW  
WÜRTH SPAARKAART AAN
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PROFESSIONAL WORKWEAR
Het is onze passie om veiligheid, techniek en innovatie op het  

gebied van veiligheidsschoenen en werkkleding te bieden.

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen en vraag vrijblijvend een passessie aan!

WURTH.NL/MODYF
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Aanbiedingen

25

MODYF

PROFITIP

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 1 januari t/m 28 februari 2021 en zolang de voorraad strekt.  
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

EcoFresh S1P lage veiligheidsschoenen
Eerste moderne veiligheidsschoen van 70% gerecycled 
materiaal. Het innovatieve ventilatiesysteem en de voe-
ring zorgen voor een ideaal voetklimaat tijdens het werk

Kleur: zwart-blauw
Maat: 40 t/m 47
Art.nr. M416 172 0..
VE/paar 1

One softshell winterjack
Modieus, comfortabel en zeer functioneel jack dat ideaal 
is voor koude dagen. Afneembare capuchon, winddichte 
manchetten met duimlussen.

Kleur: antraciet
Maat: S t/m 4XL
Art.nr. M411 160 00.
VE/stuk 1

Per stuk

105,50

One softshell jack
Functioneel softshell jack met versterkte inzetstukken voor 
meer weerstand. De comfortabele stretchstof zorgt voor 
comfort en veiligheid. Lichaamsgevormde snit.

Per stuk

75,50

Kleur: antraciet
Maat: S t/m 3XL
Art.nr. M441 058 00.
VE/stuk 1

Nature werkbroek
Modieus gesneden, slijtvaste broek met maximale  
bewegingsvrijheid.

Per stuk

52,75

Kleur: zwart
Maat: 25 t/m 114
Art.nr. M403 332 4..
VE/stuk 1

Nature muts
Warme muts van gepatenteerde 
thermostof die snel droogt.

Kleur: Granietgrijs
Maat: Eén maat
Art.nr. M436 060 999
VE/stuk 1

Per stuk

10,10

Per paar

73,95

70% Gerecycled 
materiaal

Mocht de Würth Shop een artikel op deze pagina niet (meer) op voorraad hebben dan is deze uiteraard op bestelling leverbaar.*   
*Dit i.v.m. beperkte voorraadmogelijkheden

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig in week 4 en week 7 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 
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Aanbiedingen

27

Persoonlijke bescherming

Prijs 
vanaf 200 stuks

Prijs 
vanaf 200 stuks

PROFITIP

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 1 januari t/m 28 februari 2021 en zolang de voorraad strekt.  
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

GEHOORBESCHERMING
JUIST INBRENGEN

Rollen
Rol de oordop voorzichtig met lichte  
druk tussen je vingers.

1

Vasthouden
Houd de oordop minstens vijf seconden 
strak vast totdat deze volledig uitgezet is. 
Als hij van voren niet meer te zien is, dan 
zit het oordopje perfect op zijn plaats.

3

2

Inbrengen
Reik met je arm over je hoofd en trek 
je oor een beetje omhoog, zodat de 
gehoorgang recht wordt. Plaats nu de 
oordopjes.

Per set

65,-

Per 100 stuks

14,50

Art.nr. 0899 300 331
VE/stuks 200

Oordoppen x-100
Ergonomische, kegelvormige  
wegwerpoordoppen voor gebruik  
in zeer lawaaiige omgevingen

Art.nr. 0988 042 451
VE/set 1

Oordoppenset
Eenvoudige wandmontage.  
Eenvoudig te vullen.

Leveringsomvang van art.nr.
0988 042 451 1 x Draaimechanisme; 200 x Oordoppen x-100 

Askella veiligheidsbril
Sportieve en comfortabele  
oogbescherming

Art.nr. 0899 103 170
VE/stuk 1

Per stuk

6,50

Veiligheidsharnas Profi 3
Ideaal als veiligheidsharnas en  
valbeveiligingsharnas

Art.nr. 0899 032 915
VE/stuk 1

Per stuk

72,95

BHV verbandkoffer
Goedgekeurd door Het Oranje Kruis

Lengte: 23 cm
Breedte: 33 cm
Hoogte: 13 cm
Art.nr. 0899 520 601
VE/stuk 1

Per stuk

45,00
Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 14 januari t/m 26 februari 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 

Mocht de Würth Shop een artikel op deze pagina niet (meer) op voorraad hebben dan is deze uiteraard op bestelling leverbaar.*   
*Dit i.v.m. beperkte voorraadmogelijkheden

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig in week 4 en week 7 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 



TOT ZIENS BIJ FLAGSHIP STORE 
DE BRAND - DEN BOSCH
Uitgave van 
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH 
‘s-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: J. Hage
Grafische opmaak: J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG - DZ - 200 - 11/‘20

Flagship Store De Brand 
Het Sterrenbeeld 35 
5215 MK ’s-Hertogenbosch 
denbosch@wurth.nl 
T 073 629 1499

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 14 januari t/m 26 februari 2021 
en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 

Scan de QR code voor meer informatie

Per set

6,75

Art.nr. 0892 332 999
VE/stuk 1

Winterset
Alle producten voor de koude winter-
maanden in één pakket.

MANDEN-ACTIE • MANDEN-ACTIE • BALIE-ACTIE • BALIE-ACTIE • BALIE-ACTIE •

Per stuk

22,50Art.nr. 0714 257 017
VE/stuk 1

Dubbele ringratelsleutel 4 in 1
Meest voorkomende maten aanwezig 
in slechts twee ratelsleutels.

Per stuk vanaf

1,21

Art.nr. 0890 108 7
VE/stuk 1

Remmenreiniger
Voor reiniging en ontvetting bij onderhouds- 
en reparatiewerkzaamheden

Prijs bij afname van: 
1 stuk 1,38/stuk
48 stuks 1,28/stuk
96 stuks 1,21/stuk

Per stuk

6,95

Art.nr. NB0B 42 480
VE/stuk 1

Poetspapier
2-laags papier 15 X 21,3 cm 70 m


