
INSPIRATIEDAG 
MOBILITEIT

Uitnodiging

16 maart 2023 van 14:00 tot 21.00 uur 
Würth Flagshipstore ś-Hertogenbosch 

Win een gevulde Win een gevulde 
gereedschapswagen gereedschapswagen 
of BBQof BBQ

Referox Formule-1 simulator

Houd u van een uitdaging, 

bent u competitief ingesteld, 

beschikt u over alle “driverskills”? 

Bewijs dat maar eens door de 

snelste rondetijd neer te 

zetten in de Referox Formule-1 

simulator en win deze 

geweldige BBQ!

Maak een proefrit in een Mercedes E-Actross!

Duurzaam, toekomstgericht, gedreven door innovatie en stil! Voorbereid op weg naar lokaal emissievrij rijden. Aangeboden door: En er zijn nog meer  En er zijn nog meer  
leuke en unieke aanbiedingen!leuke en unieke aanbiedingen!



CARGO EQUIP SPECIAL TOOLS

Tijd en mankracht besparen. Personeel is kostbaar en schaars. 
Tijdens deze workshop ziet u de nieuwe Special Tools Cargo 
voor onder andere truck, trailer en bedrijfswagens. 
Sneller, veiliger en ergonomisch werken.

TRUCK - BUS - TRAILER DIAGNOSE  

Wilt u alles weten over de mogelijkheden die Würth te bieden 
heeft op het gebied van truck-, bus- en trailerdiagnose? 
Neem dan deel aan de workshop met live demonstraties 
spiegel- en camerakalibratie en nog veel meer. Overtuig uzelf 
van de mogelijkheden, het gebruiksgemak en ons specialisme.

ORSY MOBIL BEDRIJFSWAGEN INRICHTING

Bent u benieuwd naar wat wij kunnen betekenen voor uw 
bedrijfswagens? Kom dan kijken bij onze live ORSY®-mobil 
inbouw! Proef de competentie, voel de kwaliteit en laat u 
verrassen door de veelvuldigheid en mogelijkheden voor 
uw in te richten bedrijfsvoertuig!

TRUCK & TRAILER VERLICHTING

Laat uzelf “verlichten” door ons uitgebreid en kwalitief 
assortiment aan LED-verlichting voor de trucks en trailers.

2 Actie loopt t/m 31 oktober 2022

8 Actie loopt t/m 31 oktober 2022

LED MARKERINGSVERLICHTING

IP67 E CE 5Y
R10

IP67 E CE 5Y
R10

IP67 E CE
5Y
R10Specificaties

• Markeringslicht zijkant

• Kleur: amber

• 20cm kabel

• Multivoltage 12-24V

• Zwarte behuizing

Specificaties

• Markeringslicht voorkant

• Kleur: wit

• 20cm kabel

• Multivoltage 12-24V

• Zwarte behuizing

Specificaties

• Markeringslicht achterkant

• Kleur: rood

• 20cm kabel

• Multivoltage 12-24V

• Zwarte behuizing

Art.nr. 9501 010 568

VE/st. 1

Art.nr. 9501 010 569

VE/st. 1

Art.nr. 9501 010 570

VE/st. 1

Per stuk

7,35

Per stuk

7,35

Per stuk

8,70

1
Actie loopt t/m 31 oktober 2022

LED VOERTUIG 
VERLICHTING 

Aangeboden door:

Voor de snelste deelnemer van de F1 Race simulator staat er een BBQ klaar.
Daarnaast verloten we onder alle aanwezigen een gevulde gereedschapswagen.

Maar ook als u niet gewonnen heeft laten we u niet zomaar vertrekken, 
voor alle aanwezigen verzorgen we hapjes, drankjes en een avondmaaltijd, 
daarnaast staat er een kleine goodybag klaar.



SPECIAL TOOLS AUTOMOTIVE

Veiliger, efficiënter en zekerder werken. Met de Special Tools 
Auto van Würth doet u dit allemaal. En wat de denken van ons 
paradepaard Maximus 3000; de pneumatische veerspanner 
met veiligheidskooi. Geen risico meer op ongevallen en 
verwondigen. Een musthave voor elke werkplaats.

CONSUMER LINE

Op zoek naar extra verdienmodellen voor uw werkplaats/bedrijf?  
Maak dan kennis met de kwalitatief hoogwaardige Consumerline 
produkten. Een concept met reinigingsmiddelen en additieven 
bestemd voor de verkoop aan uw klanten/eindgebruikers.

CONSUMER LINE

AIRCO SERVICE

Naast een demonstratie van onze kwalitatieve aircoapparaten 
(Coolius) bieden wij u ook een concept met toebehoren en 
verbruiksartkelen. Een verdienmodel voor u waarmee u geld kunt 
verdienen en een optimale service kunt bieden aan uw klanten!

AIRCOSERVICE
powered by Würth

ADAS CAMERA KALIBRATIE IN ÉÉN

Wilt u alles weten over de mogelijkheden die Würth te bieden 
heeft op het gebied van autodiagnose? Neem dan deel aan de 
workshop met live demonstraties spiegel- en camerakalibratie 
en nog veel meer. Overtuig uzelf van de mogelijkheden, het 
gebruiksgemak en ons specialisme.

E-MOBILITY

Wilt u weten hoe Würth u kan helpen met het inrichten van de 
werkplaats van de toekomst? Kom dan kijken bij ons e-mobility 
programma, speciaal voor het werken aan elektrische voertuigen.

NIeUw

PERFECTIE 
VOOR UW AUTO.



E-BUSINESS OPLOSSINGEN

Heeft u vragen over het optimaliseren van uw inkoopproces?  
Neem dan deel aan onze workshop. U ontvangt uitleg over onze 
Online-shop, E-procurement, ORSY®-voorraadmanagement- 
systeem, ORSY®Flex, uitgifteautomaten en ISI-gevarenstof- 
management.

INSPIRATIEDAG MOBILITEIT 16 MAART!
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

MODYF WORKWEAR

Laat u verrassen door ons uitgebreid assortiment Workwear en 
toebehoren. Hoge kwaliteit voor een goede prijs. En dat niet 
alleen; kom onze nieuwe Modyftrailer bewonderen. Niet alleen 
een lust voor het oog maar gereed om uw bedrijf in de toekomst 
te bezoeken en te ontzorgen. Alles wat uw medewerkers nodig 
hebben, kan ter plekke gepast en getest worden.

WÜRTH TERUGVERDIEN CONCEPT

Bij aanschaf van diagnose- en of aircoapparatuur bieden wij 
u de mogelijkheid om de aanschafprijs binnen een periode van 
4 jaar terug te verdienen door middel van het bestellen van 
C-artikelen. Met daarbij ook nog de mogelijkheid om de 
diagnose- of aircoapparatuur te leasen. Hierdoor kunt u uw 
geld gebruiken voor andere doeleinden.

 We zien u graag op 16 maart!
 We zien u graag op 16 maart!

Team Auto – CargoTeam Auto – Cargo

WÜRTH 
TERUGVERDIEN 
TEGOED

Beste relatie,

 
Van harte gefeliciteerd met de behaalde realisatie. 

Dit terugverdien tegoed vertegenwoordigd een waarde van:

 
Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de volgende aankoop en/of aankopen van product 

uit het Würth assortiment*. Dit in onderling overleg met uw vertegenwoordiger.

Wij als Würth Nederland B.V. vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest en zien uw gewaardeerde orders 

gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet, Würth Nederland B.V.

Airco Mobiel Service

Dhr. Reintjes
Kraanmeester 6

6004 RR Weert

* Investeringsgoederen van WOW! en Orsy Mobil 

zijn uitgesloten. Waardecheque kan niet worden 

ingewisseld voor contanten. Uitgegeven tegoed-

bonnen met een waarde tot € 1000,- hebben een 

geldigheid van 6 maanden. Uitgegeven tegoed-

 bonnen met een waarde vanaf € 1000,- hebben 

een geldigheid van 12 maanden.

 
 Datum van uitgifte: juni 2022 

 Geldig t/m december 2022

€ 775,-

Scan de QR code en 
schrijf u hier gratis in!

Würth Flagshipstore De Brand
Het Sterrenbeeld 35
5215MK ’s-Hertogenbosch

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • info@wurth.nl • www.wurth.nl
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Tijdens deze dag zullen filmopnamen gemaakt worden, voor eigen gebruik en promotiedoeleinden.


