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EVEN...
BIJ GERRITSE HALEN
Perfecte materialen en gereedschappen vormen de basis van gedegen bouwkwaliteit.
Heel terecht dus dat u er hoge eisen aan stelt. Dan gaat het om doordacht advies,
volop keuzemogelijkheden, innovatieve producten en een uiterst vlotte levering. En
dat is precies waar Gerritse, dé IJzerwarengroothandel voor bouwend Nederland, voor
staat. Onze vakkundige medewerkers geven hier dagelijks gepassioneerd betekenis
aan. Daar kunt u werkelijk op bouwen.
Méér dan 35.000 artikelen op voorraad
Vanuit 39 vestigingen en een flexibel distributiecentrum bedienen wij dagelijks
professioneel en snel de bouw- en installatiebranche. Als technische groothandel
hebben wij meer dan 35.000 artikelen op voorraad om u direct te kunnen voorzien.
Bouwbeslag, gereedschap, bevestigingsmiddelen, werkkleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen; allen voldoen aan de hoogste standaarden én Europese en
Nederlandse normen. Een prettige zekerheid voor u als professional met passie voor
uw vak.
Ervaar zelf onze deskundigheid en betrokkenheid. Deze brochure informeert u
uitgebreid over de mogelijkheden. We zijn u heel graag van dienst.

De meest nauwkeurige profielwaterpas komt van SOLA !
Bekijk onze passie voor precisie op www.sola.at
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Wat betekent
voor u?
1. Samenwerken
Snel antwoord op uw vragen, proactief advies, concrete
oplossingen. Als proactieve partner zijn wij u daarbij als geen
ander behulpzaam. Of het nu bijvoorbeeld gaat om de inrichting
van uw bouwplaats of advies over de ideale gehoorbescherming;
wij ondersteunen u op de best mogelijke manier! Daar kunt u op
vertrouwen.

2. Alles is mogelijk
Wilt u met spoed steigers laten bezorgen of uw klimmaterieel
laten keuren? Of wilt u een uitgebreide demonstratie of deelnemen
aan één van de inspirerende masterclasses; bij ons is het allemaal
mogelijk. Onze vakkundige medewerkers komen er graag met
u over in contact. Want één ding is zeker; bij Gerritse is alles
mogelijk!

3. Afspraak is afspraak
Wij zorgen ervoor dat u de juiste artikelen, op de juiste plaats,
in de juiste hoeveelheid en op tijd krijgt; bij Gerritse kunt u erop
vertrouwen dat afspraken feilloos worden nagekomen. Wij werken
dan ook met het kwaliteitsborgingssysteem ISO 9001 : 2008. Ook
al een prettige zekerheid.
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Waardevolle
extra’s voor u
Om u zo goed mogelijk te bedienen, zijn wij altijd
flexibel en snel. Met ons fijnmazige vestigingsnetwerk zijn wij sowieso dicht bij u in de buurt. Dankzij ons logistieke systeem met eigen wagens en
chauffeurs, kunnen wij altijd adequaat anticiperen
op de omstandigheden. Zodoende werken wij zowel
efficiënt als uiterst dienstverlenend. Met twee leveringen per dag wordt elk oponthoud van uw project
voorkomen. Bovendien is de bezorging altijd gratis.
Met maar liefst meer dan 1 miljoen artikelen die tot
ons uitgebreide assortiment behoren, kunt u altijd
de ideale keuze maken. Van al onze artikelen zijn
er altijd 35.000 op voorraad. Hiermee grijpt u nooit
mis.
U bent in onze 39 vestigingen altijd verzekerd van
de juiste vakkundige ondersteuning. Uw vragen
worden zorgvuldig behandeld en u kunt vertrouwen
op een doordacht advies.
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Elton is de partner voor de bouw in Europa.

Ons assortiment bestaat uit

Wij leveren een breed assortiment Ellen profielen

• Tochtprofielen

voor deuren en ramen. Ook voor maatwerk kunt u

• Valdorpels

bij ons terecht.

• Aanslag- en beglazingsprofielen
• Vingerbeschermingsprofielen
• Kaderprofielen

www.elton.nl | ellen@elton.nl
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www.rothenberger.nl

Bahco Ergonomische handgereedschappen
•
•
•
•
•

Met minder kracht hetzelfde doen
Voorkoming van blessures
Comfort en gebruiksgemak
Lange levensduur
Optimaal resultaat

Bahco innoveert voortdurend!

Bahco voor professionals.
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ASSA ABLOY Deurdrangers
Het complete assortiment voor het openen
en sluiten van deuren

Cam-Motion® technologie
Optimaal bedieningsgemak, eenvoudige
montage en lagere voorraden.
www.assaabloy.nl/deurdrangers

ASSA ABLOY Deurdrangers; complete serie met één uniforme vormgeving
De veelzijdige serie deurdrangers en deurautomaten

draaideurautomaten. Alle producten voldoen aan

van ASSA ABLOY is geschikt voor alle draaideurfuncties

nationale en internationale wet- en regelgeving voor rook-

in openbare, particuliere en commerciële gebouwen.

en brandwerende deuren. Naast uitstekende functiona-

Het assortiment bestaat uit hoogwaardige inbouw- en

liteiten en slimme installatiemogelijkheden, onderschei-

opbouwdeurdrangers, diverse geleiderailsystemen en

den de deurdrangers zich door hun moderne design.

T: 088 639 46 00 | WWW.ASSAABLOY.NL

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

DOM TECHNOLOGIES

Alles voor uw veiligheid

Alles draait om weerstand

DOM Technologies is expert in sluittechniek op het
hoogste veiligheids- en comfortniveau, van een
eenvoudige cilinder tot aan gecompliceerd elektronisch
toegangsbeheer. Wij stellen de hoogste eisen aan onze
producten en zijn altijd gericht op de trends van
morgen. Onze flexibele oplossingen kunnen worden
gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen en
zijn aanpasbaar aan de individuele wensen van de klant.

ixSaturn

Guardian-S
Premium HT

www.dom-nederland.nl
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Elektronica en domotica

Wij denken
altijd in
oplossingen
Isero Elektronica is partner van alle gerenommeerde
elektronische toegangscontrole-systemen. Hierdoor
zijn wij in staat om u een onafhankelijk advies te geven
over de verschillende elektronische toegangscontrole
oplossingen. Onze doelstelling is dat wij u het juiste
maatwerk bieden voor het desbetreffende vraagstuk.
Wij adviseren u op het gebied van stand alone-,
batterijgevoede-, (draadloze) online- en Cloud
oplossingen.
De meeste oplossingen kunnen waar noodzakelijk ook
gekoppeld worden aan andere of bestaande systemen.

Wat bieden onze specialisten u?
Advisering in totaalconcepten
Levering van de oplossing
Montage
Onderhoud en beheer
24/7 uur storingsopvolging
Maatwerk
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Hang- en sluitwerk

Totaalconcept
voor uw
bouwproject
De juiste keuze van deur tot hang- en sluitwerk:
onze projectenafdeling met ruim 25 personen
biedt hiervoor dagelijks de oplossing. Zij verzorgen
graag de begeleiding van uw project. Van advies
tot inmeten van levering tot montage van
binnendeuren en hang- en sluitwerk. Na oplevering
van uw project kunnen uw opdrachtgevers bij ons
terecht voor aftersales. De projectenafdeling is
FSC-gecertificeerd.

Wij staan voor u klaar…
Advies
Hang- en sluitwerkstaten
Cilinder- en sluitplannen
Digitaal inmeten binnendeuren
Montage deuren , hang- en sluitwerk
Bouwbegeleiding op locatie
Deellevering per bouwfase
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Machines

Trotse leverancier van

ladders

trappen

steigers

maatwerk
www.altrex.com
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De beste
kwaliteit,
uiteraard
Onze ervaren medewerkers kennen de bouw
branche op hun duimpje en zijn uiteraard bekend
met de meest recente eisen op het gebied van
(industriële) gereedschappen en machines. Wij
zijn een technische groothandel pur sang met
gerenommeerde kwaliteitsmerken. U weet dat u
met Gerritse gedegen materiaal in handen krijgt.
Keuring en certificering
Alle elektrische gereedschappen kunnen
desgewenst worden gekeurd volgens NEN 3140 en
voorzien van een keuringssticker en bijbehorend
certificaat. Onze gecertificeerde keurmeesters
opereren landelijk en zijn in staat om bij u
op locatie uw gereedschap, maar ook uw
klimmateriaal en valbeveiliging te keuren.

Gereedschappen

Van accu
gereedschap
tot zagen
en alles
daartussen
U vindt bij ons alles op het gebied van (elektrisch)
gereedschap. Gerritse biedt u een zo breed
mogelijk assortiment aan: van geavanceerd
elektrisch gereedschap tot professioneel
handgereedschap. Mocht u een artikel niet vinden
in ons assortiment, dan regelen wij dit graag
voor u.
13

ITM

De ultieme
controle
over uw
gereedschap
Wilt u snel inzicht hebben in de locatie van uw
gereedschap, klimmateriaal en arbeidsmiddelen?
En of deze allemaal gekeurd zijn? Dan is ITM (Isero
Tool Management) dé online-oplossing waar u
naar op zoek bent. Met ITM heeft u namelijk de
ultieme controle over uw gereedschap.

Wat kan ITM voor u betekenen?
Online inzicht in gehele machinepark
Unieke labels
Jaarlijkse keuringen
Reparaties en onderhoud
Eigen uitstraling
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Stofvrij werken

Stofvrij
werken, wij
lossen het op!
Iedereen op de bouwplaats heeft te maken met
kwartsstof. Dus niet alleen degene die zelf aan het
boren of slijpen is, maar ook uw collega’s in de
directe omgeving. Hoe kunt u aan alle eisen op het
gebied van stofvrij werken (blijven) voldoen? Dat
lossen wij voor u op!
Onze aanpak
Machines die nog niet voldoen aan ‘stofvrij werken
in de bouw’ hoeft u niet meteen weg te gooien. We
zoeken samen met u naar de juiste oplossing om
veilig en gezond te werken.

Hoe doen wij dit?
Wij analyseren uw werkzaamheden
Wij inventariseren uw machinepark
Wij adviseren over stof beperken of
voorkomen, collectieve bescherming en
pbm’s
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Real Bosch!

„Always power ready”

stanleyworks.nl

PERSONALISEER
UW

TSTAK

Wereldprimeur!
De eerste accu
met Wireless
Charging systeem

Ontworpen op uw maat

De TSTAK moduleerbare opbergkoffers bieden
u alle opties, op maat van uw taak.
Uw TSTAK is dé ideale partner om uw taken
snel en professioneel af te werken - met oog
voor robuustheid én gebruiksvriendelijkheid.

Simply more.

uitneembare
tussenschotten

Sterke koppeling

2 handgrepen
WERELDPRIMEUR! Het Bosch Wireless Charging systeem.
Accu’s wisselen behoort vanaf nu tot het verleden.
Op de werkplek het gereedschap simpelweg direct op het
laadstation zetten en de accu begint meteen met laden.
Blauw elektrisch gereedschap: voor vakman en industrie.
www.bosch-wireless-charging.nl

schuimrubberen
inlay

wielbasis

uitneembare
bakjes

BB_13_1752_NLD_AZ_Wireless_Charging_RZ_.indd 1
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HECO -Schrauben – perfect voor toepassingen
in hout, kunststof, plaatstaal, steen en beton.
®

STERKE
STOFOPLOSSINGEN
Wanneer
het
Perform
&
Protect-logo
voor
STOF
wordt toegekend, dan is dat een garantie dat de
kans op stofinademing wordt gereduceerd voor een
schonere en veiligere werkomgeving.
Beheersing van stof
beschermt niet alleen de gebruiker, maar levert ook een aanzienlijk
langere levensduur van de accessoires op. Daarnaast wordt het
schoonmaakwerk na voltooiing van de klus heel wat eenvoudiger.

TNO-GECERTIFICEERDE SET

+

+

HECO-FIX-plus – De erkende
universeelschroef

HECO-TOPIX – De houtschroef
voor de professional

MULTI-MONTI – Het innovatieve
schroefanker voor beton en metselwerk

HECO-UNIX – De unieke
voldraadschroef met het samentrekeffect

®

®

DW770-QS

DE7778-XJ

DWV902M-QS

®

Bekijk alle TNO gecertificeerde sets op www.stofvrijwerken.tno.nl
Voor meer informatie: www.DEWALT.nl/safety
www.
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.com

GEGARANDEERD STERK.™

HECO-Schrauben GmbH & Co.KG, Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
Telefoon: +49 (0) 74 22 / 9 89-0, E-mail: info@heco-schrauben.de
Agent Benelux: Jac. Lowie & Zoon bv, Korte Brinkweg 37-B, 3761 EC SOEST
Telefoon: +31 (0) 35 / 54 159 58, E-mail: office@lowie.nl

Specialist in Diamantgereedschap

CARAT NEDERLAND B.V.
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda
Tel: 076 5 422 422 Fax: 076-5 422 322
www.carat-tools.nl

adv_90x55_algemeen_HR.pdf
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for Professionals
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Machines en gereedschappen
voor de buisbewerking
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REMS GmbH & Co KG § Stuttgarter Straße 83 § 71332 Waiblingen
Deutschland / Germany § info@rems.de § www.rems.de

K

Veilig wonen met Intersteel
Veiligheidsgarnituren - Veiligheidsrozetten - Raamsluitingen - Doorkeeper - Digital Door Viewer

Bekijk het hele assortiment op www.intersteel.nl

Van Leeuwen International • Utrechtsestraatweg 220 • 3911 TX • Rhenen Postbus 128 • 3910 AC Rhenen
T 0318 - 47 77 77 • F 0318 - 47 77 78 • E info@intersteel.nl • W www.intersteel.nl
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Overal, op tijd en
in elk gewenste
hoeveelheid geleverd
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‘Ik had een hele waslijst voor de
spoedinrichting van een bouwkeet,
zelfs planten en een schilderij. Hoe
ga ik dit doen, dacht ik. Toen ben ik
op pad gegaan, onder andere naar
de Intratuin en Blokker. Ik heb echt
alles meegenomen en de volgende
dag geleverd. Die man zat
me echt aan te kijken van,
dit kán haast niet. Dit is
geweldig, zei hij.’
Dennis van Hunen

‘Hij zei: ‘De keet is afgebrand en
maandag moeten we starten,
wat nu? Er lopen zo meteen
tweehonderd man daar...die
kunnen niet verder.’ Toen zijn we
in het weekend gaan rondbellen.
Maandagochtend 6:00 uur stonden
we daar met drie bussen,
stampensvol met kleding,
bouwhelmen en schoenen.
De boel was gered.’
Arnoud Mosterd
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Bevestigingsmiddelen

De juiste
bevestiging...
wij weten hoe!
Met bouwbegeleiding adviseren wij in een vroeg
tijdig stadium de juiste bevestiging en afdichtingen
die nodig zijn voor de diverse toepassingen. Aan
de hand van bestek en bouwtekening werken wij
dit in zijn geheel voor u uit. In het uitgewerkte plan
staat precies welke materialen er nodig zijn om te
voldoen aan de juiste verankering, het luchtdicht
bouwen en brandwerende eisen.
Juiste advies
Druk- en trekproeven
Opstellen ankerplannen
Testen en certificering
		 • Luchtdichtbouwen
		 • Brandwerende applicaties
Aanlevering per bouwfase

Kennisdeling

Toolbox en
masterclasses
Gerritse biedt toolboxmeetings en masterclasses
aan over actuele thema’s op diverse vakgebieden.
Ook brengen wij u graag op de hoogte van alle
(nieuwe) wet- en regelgevingen.
Wij behandelen diverse thema’s op het gebied van:
luchtdichtbouwen, pbm, brandwerende applicaties, stofvrij werken enz., enz.
Officieel erkend
Op uw locatie of extern
Inclusief lesmateriaal en naslagwerk
21

Modulaire container/
magazijn

Continuïteit
op de
bouwplaats
Gerritse heeft robuuste bouwcontainers die geheel
naar wens ingericht en beveiligd worden. Hiermee
grijpt u nooit mis.

Wat zijn voor u de voordelen met
onze modulaire containers?
De juiste artikelen direct beschikbaar
Aanvulling voorraad volgens afspraak
U betaalt alleen wat u verbruikt
Minder logistieke bewegingen
Reducering van uw afval door leveringen
in onze lean-box
Geen tijd verliezen met wachten op
bestelling
Altijd werkplaatsbeveiliging en een veilig
toegangscontrolesysteem
22

Bouwbegeleiding

Gebruik onze
kennis
De bouw verandert en samenwerken is belangrijker dan ooit geworden. Specialistische kennis voor
specifieke thema’s zal meer en meer gedeeld moeten worden. Onze medewerkers bieden hierin hun
meerwaarde; wij denken mee in elke bouwfase.
Wat het beoogde resultaat ook is; samen werken
we aan de beste oplossing. Ook de bouwbegeleiding is bij ons in vertrouwde handen; de teamleden
zijn hierin ervaren en bovendien op de hoogte van
innovaties en alternatieven. Zodoende profiteert u
van effectief kostenbeleid, just-in-time-leveringen
en slimme logistieke oplossingen.
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ONBEPERKTE
FUNCTIONALITEIT

Al 40 jaar loopt Snickers Workwear voorop bij de
ontwikkeling van geavanceerde werkbroeken.
En we zijn nog altijd pioniers. Met ons ruime
assortiment geavanceerde werkbroeken kunt
u altijd rekenen op superieure functionaliteit,
comfort en bescherming. Zodat u helemaal bent
toegerust voor uw missie. Iedere dag, het hele jaar
door.

BEKIJK DE VOLLEDIGE COLLECTIE OP WWW.SNICKERSWORKWEAR.NL

FIGHTING FOR BETTER WORKWEAR

24

werkkleding voor de echte professional
WWW.FRISTADSKANSAS.NL
Isero_ 2015.indd 1

BROEKENAPP
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Werkkleding,
werkschoenen en PBM

Veilig en
gezond op de
werkvloer
De juiste werkkleding, werkschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw medewerkers
koopt u bij Gerritse. Wij verzorgen passessies voor
uw medewerkers en voorzien uw kledingstukken
van uw bedrijfslogo. Ons kledingmanagement
systeem maakt de uitgaven inzichtelijk en vergemakkelijkt het bestelproces. Veilig, simpel en
kwalitatief hoogstaand.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Werken moet iedereen zo veilig mogelijk doen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn daarom
erg belangrijk én veelal wettelijk verplicht. Gerritse
adviseert u graag over de juiste bescherming. Zo
worden veiligheidsrisico’s verminderd en werken
uw mensen plezierig en gezond.
26

Bestelgemak
met
meerwaarde
Wilt u graag snel en simpel kleding, gereedschap
en schoenen regelen voor uw werknemers? Dan
is IBMS (Isero Budget Management Systeem) het
antwoord op uw vraagstuk. Met IBMS heeft u een
transparant online beheerspakket voor werkkleding, werkschoenen, gereedschappen en PBM’s. U
bespaart op kosten en tijd omdat interne processen vereenvoudigt en inzichtelijk worden.

Welke inzichten krijgt u met IBMS?
Budget per functie
Assortiment per functie
individuele gebruikersinstellingen
Rapportage op maat

Mascot International B.V. · Rijksweg 79 · NL - 1411 GE Naarden
Tel. +45 8724 4731 . www.mascot.dk/nl

IBMS

MASCOT®
WORKWEAR
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Online

Altijd en overal
kiezen en bestellen
Bepaal zelf waar en wanneer u uw bestelling selecteert. Om u daar maximaal behulpzaam bij te zijn
hebben wij een handige gebruiksvriendelijke app
ontwikkeld. Deze is net zo toegankelijk als onze
website, dus kiezen en bestellen is heel eenvoudig.

Uw gemak met onze app:
Altijd en overal gemakkelijk bestellen
Door gps altijd de dichtstbijzijnde
vestigingen in beeld
Simpel scannen en in winkelwagen
plaatsen
Heldere informatie en specificaties per
artikel

Android

iOS

Supersnel alle artikelen in de Voltreffer
bekijken
Inzicht in uw bestelhistorie
Beschikbaar voor iOS en Android

Heeft u de nieuwe app al?
Download hem hier gratis

Uw gemak met onze website:
Kiezen uit het complete assortiment
Een eigen webportal mogelijk
Intelligente zoekstructuur
Uw eigen prijzen en kortingen

WWW.GERRITSE.NL

Autorisatie middels workflow
Vele rapportagemogelijkheden
Technische informatie, handleidingen en
magazines binnen handbereik
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In-house mbo-opleiding

Veel aandacht
voor training
en scholing
Wij zijn een erkend leerbedrijf met een
eigen in-house mbo-3 bedrijfsopleiding
Iedere nieuwe medewerker doorloopt een
intern opleidingstraject, verzorgd door
deskundige en ervaren medewerkers
Vakkennis wordt bijgespijkerd door
middel van leverancierslessen, producten toepassingstrainingen
Externe opleidingen en cursussen voor
continue ontwikkeling
30

MVO, de 3 p’s

People,
planet,
profit
De mensen
Wij zijn ervan overtuigd dat MVO begint bij mensen. Mensen zijn ons kapitaal, en daarin willen wij
investeren. Onze medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van Gerritse. Daarom
zijn wij erop gericht onze medewerkers positief te
stimuleren en ruimte te bieden voor persoonlijke
ontwikkeling.
De wereld
Wij zijn bewust van onze CO2-uitstoot die
volledig wordt gecompenseerd door de Climate
Neutral Group. We zoeken voortdurend naar
manieren om onze CO2-uitstoot te reduceren en
hebben ons laten certificeren op niveau 3 van de
CO2-Prestatieladder. We scheiden zoveel mogelijk
ons afval en recyclen verpakkingsmateriaal.
Gerritse is proactief en betrokken.
De meerwaarde
Het uitgangspunt voor een gezond rendement:
efficiënte bedrijfsvoering, loyale medewerkers
en loyale klanten. Dat is onze meerwaarde. Onze
duurzame investeringen leveren automatisch het
gewenste rendement richting bijvoorbeeld innovatie, duurzaamheid en contacten met klanten en
leveranciers.

31

‘Een klant wilde graag vierkante
knopjes op zijn cilinders hebben.
Ik heb stad en land afgebeld, alle
leveranciers, maar niemand kon
het leveren. Het bestaat gewoon
niet. Dus ik heb een cilinder
meegenomen naar een goede
vriend. Hij zit in het kleinmetaal.
Hij heeft uiteindelijk drie knopjes
op maat gemaakt en op de
cilinders gezet. De klant heeft
uiteindelijk het hele project
aan ons toevertrouwd. Dat
vind ik gaaf, dat is echt
weer: alles is mogelijk!’
Stefan van Egmond

‘Als je een aannemer aan de
lijn krijgt die aangeeft van
“maandagochtend gaan we
storten”. Dat is echt een issue
in de aannemerswereld. Dan is
het even stressen. De spullen
moeten dan op tijd zijn. Als je
er dan voor kan zorgen dat hij
alles op vrijdagmiddag al
heeft, dan heeft hij een
lekker weekend. Dat soort
dingen, dat maakt het
verschil.’
Bart Zwager
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Ons streven

Perfectie om
u werkelijk te
verwonderen
Ons streven naar perfectie vraagt om inzicht.
Inzicht in wat u drijft. Wat u belangrijk vindt. En
wat u van ons verwacht, zodat wij het elke dag
nóg beter kunnen doen. Daarom onderzoeken wij
doorlopend de verwachtingen en tevredenheid van
onze klanten. Om te leren en te verbeteren. Verbeteren om u te verwonderen. Want daar is het ons
natuurlijk om te doen; de perfectie om u werkelijk
te verwonderen.

Focus op de hoogste mate van uw
tevredenheid
Regelmatige metingen van uw
verwachtingen en tevredenheid
De wil om dagelijks te groeien in kennis
en kunde
33

Choose for quality
3M biedt geavanceerde producten aan op het gebied van gezondheid
en veiligheid voor de bouw en industrie. Met de merken Peltor™,
Optime™ en E-A-R™ zijn we nog beter in staat u te voorzien van een
volledig assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen.
Onze toonaangevende producten zijn ontworpen om aan ieders
wens te voldoen. Uw veiligheidsuitrusting is daarmee functioneel,
comfortabel, flexibel en met een stijlvol design. Dus ook voor het
stofvrij werken is 3M de ideale oplossing.
Voor meer informatie gaat u naar www.3MSafety.nl

34

10844_ad_safety_186x275_11.indd 1

02-12-14 10:23

Slimme oplossingen... Sterke materialen!
GB Bouwverankering

GB Tuinbeslag

GB Spouwankers

GB Klein IJzerwaren

GB Houtverbindingen

GB Specials/Maatwerk

Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop
Tel.: (0172) 52 01 10 - Fax: (0172) 57 17 53

BEVESTIGINGEN
SNOERLOZE EN
PNEUMATISCHE
APPARATUUR

Tot 3 jaar

GRATIS
ONDERHOUD
op
apparatuur!

(vraag naar de voorwaarden)

www.spitpaslode.nl
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Bezorgen doen wij met eigen chauffeurs en een bezorgdienst.
Zodat wij elke levering uit voorraad dezelfde dag, maar in
ieder geval binnen 24 uur op de juiste plaats afl everen!

GRATIS* BEZORGEN DOOR HEEL
NEDERLAND, TOT OP DE BOUWPLAATS
*M.U.V. DE WADDENEILANDEN

ROTTERDAM@BREUR.COM

Vossenbeemd 109a

Olympiaweg 34

Tel. (0172) 47 33 38

Tel. (0492) 59 83 69

Tel. (010) 292 00 12

AMERSFOORT@GERRITSE.NL

HILVERSUM@GERRITSE.NL

TILBURG@PIJNENBURGBOUW.NL

Neonweg 5-7

Zuiderloswal 2a

Pegasusweg 4

Tel. (033) 465 42 19

Tel. (035) 624 00 53

Tel. (013) 536 00 96

AMSTERDAM@GERRITSE.NL

HOUTEN@GERRITSE.NL

UTRECHT

Daniel Goedkoopstraat 25

Duwboot 3

KONINGSWEG@GERRITSE.NL

Tel. (020) 362 25 40

Tel. (030) 636 49 44

Koningsweg 2a

BODEGRAVEN@GERRITSE.NL

LEERDAM@GERRITSE.NL

Tel. (030) 259 99 50

Terrassonsingel 3

Nijverheidstraat 8

UTRECHT@GERRITSE.NL

Tel. (0172) 61 67 00

Tel. (0345) 62 20 22

Savannahweg 39

CULEMBORG@GERRITSE.NL

LEIDEN

Tel. (030) 241 20 50

Textielweg 6

LEIDEN@GERRITSE.NL

VEENENDAAL@GERRITSE.NL

Tel. (0345) 47 69 33

Rooseveltstraat 66

Wageningselaan 38

DENBOSCH@VDWINKEL.NL

Tel. (071) 521 78 00

Tel. (0318) 52 66 55

Rietveldenweg 55a

FLEVOWEG@GERRITSE.NL

VENRAY@VDWINKEL.NL

Tel. (073) 303 08 84

Flevoweg 35d

Keizersveld 61

DEN HAAG

Tel. (071) 521 78 00

Tel. (0478) 55 33 55

DENHAAG@GERRITSE.NL

MIJDRECHT@GERRITSE.NL

VLAARDINGEN@BREUR.COM

Binckhorstlaan 255

Groot Mijdrechtstraat 37a

Schiedamsedijk 68

Tel. (070) 364 45 63

Tel. (0297) 25 40 16

Tel. (010) 850 08 99

ELANDSTRAAT@GERRITSE.NL

NAARDEN@GERRITSE.NL

WATERINGEN@GERRITSE.NL

Elandstraat 194a-196

Rubberstraat 4

Monsterseweg 1

Tel. (070) 363 89 96

Tel. (035) 647 03 06

Tel. (0174) 67 17 50

EDE@GERRITSE.NL

NIEUWKOOP@GERRITSE.NL

WOERDEN@GERRITSE.NL

Frankeneng 114-1

Industrieweg 9

Barwoutswaarder 1

Tel. (0318) 43 23 70

Tel. (0172) 57 51 41

Tel. (0348) 42 15 21

EINDHOVEN@VDWINKEL.NL

NIEUW-VENNEP@GERRITSE.NL

IJSSELSTEIN@GERRITSE.NL

Hurksestraat 20b

Markweg 49

Newtonstraat 1

Tel. (040) 250 16 01

Tel. (0252) 67 54 54

Tel. (030) 686 52 20

GORINCHEM@GERRITSE.NL

RIDDERKERK@GERRITSE.NL

ZEIST@GERRITSE.NL

Papland 6a

Brouwerstraat 36

Huis ter Heideweg 52a

Tel. (0183) 61 40 26

Tel. (0180) 41 05 20

Tel. (030) 691 67 03

GOUDA@GERRITSE.NL

ROTTERDAM

ZOETERMEER@GERRITSE.NL

Marconistraat 26

CEINTUURBAAN@BREUR.COM

Platinastraat 72

Tel. (0182) 33 80 10

Ceintuurbaan 197

Tel. (079) 361 55 99

HAARLEM@GERRITSE.NL

Tel. (010) 461 21 00

ONLINE@GERRITSE.NL

Jan van Geunsweg 4-6

DRIEMANSSTEEWEG@BREUR.COM

www.gerritse.nl

Tel. (023) 303 07 23

Driemanssteeweg 76
Tel. (010) 293 91 91

EVEN...
BIJ GERRITSE HALEN
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HELMOND@VDWINKEL.NL

A. van Leeuwenhoekweg 31

EVEN...
BIJ GERRITSE HALEN

ALPHEN@GERRITSE.NL

