WILTEC GEEFT U
MEER LUCHT!
Zonder lucht is alles minder.

U zou er bijna kortademig van worden;
al die randzaken voor het bestellen van

Waar Wiltec voor staat:
• Compleet assortiment luchtfilters en WTW-filters

filters die tijd roven, waardoor u minder

• Assortiment gecertificeerd volgens EN779:2012

tijd overhoudt voor uw core business. Administratie,

• Assortiment gecertificeerd volgens EUROVENT

voorraadbeheer, ingewikkelde bestellingen, de juiste

• 20 jaar ervaring en kennis op het gebied van filtratie

producten zoeken. Wiltec neemt dat werk graag voor

• Continue productinnovatie

u uit handen. Zo weet u zeker dat alles op het gebied

• Energiebesparingen

van filters goed is geregeld en heeft u voldoende

• Samenwerking met laboratoria

lucht om zich bezig te houden met zaken waar u echt

• Snelle leveringen

graag mee bezig bent!

Het complete Wiltec Servicepakket!

BASISPAKKET
+1%

+2%

+2,5%

50% O2

Optimaliseren
bestelproces

75% O2

Wiltec Online
bestelsysteem

100% O2

Om het u gemakkelijk te maken heeft Wiltec een
compleet nieuw servicepakket ontwikkeld. Het is heel
simpel: u kiest het pakket dat bij u past, profiteert van
alle voordelen én bespaart gegarandeerd!

Wiltec tip:

Voorraadbeheer
compleet uit handen

In combinatie met “Optimaliseren van het bestelproces”
en “Wiltec online” maken we samen met u uw organisatie
nog efficiënter.
EXTRA
BESPARING!

100% O2

Voorraadbeheer compleet uit handen
Uw producten op voorraad houden is een van de beste tools om
klanten goed en snel te kunnen bedienen. Daarentegen is het houden
van voorraden zeer kostbaar, vergt het veel magazijncapaciteit,
administratief werk en tijd van meerdere medewerkers binnen
de organisatie in diverse lagen. Wiltec neemt dat werk graag voor
u uit handen. Zodat u gebruik kunt maken van de voordelen zonder
inspanning te verrichten en kosten te maken. Hierdoor kunt u zich
meer focussen op andere activiteiten en heeft u bijvoorbeeld meer
tijd voor uw huidige klanten, nieuwe klanten en de toekomst van uw
bedrijf. Met ruim 34.000 m² opslagruimte, zo’n 260 medewerkers
en een compleet assortiment aan hoogwaardige luchtfilters en
toebehoren is er altijd plek voor u!

Met ruim 34.000 m²
opslagruimte is er
altijd plek voor uw
voorraad!
Rolant Kingma
Hoofd Logistiek

VOORDELEN VOORRAADBEHEER:
a Altijd de gewenste producten op voorraad.
a Specifieke voorraden die alleen u kunt afnemen.
a Leveringen binnen 1 werkdag.
a Mogelijkheden tot eigen verpakkingen.
a Rechtstreekse leveringen bij eindklanten.
a Het compleet logistieke traject uit handen.

Snakt u ook naar extra adem of wilt u weten wat de
servicepakketten precies inhouden?
Onze specialisten staan voor u klaar. Neem contact op via installatie@wiltec.nl
en we blazen nieuw leven in uw filterpakket. Een verademing!

Industrielaan 24, 5406 XC Uden
Postbus 116, 5400 AC Uden

T. 0413-24 44 44
F. 0413-24 44 99

I : www . wiltec. nl
E: installatie@wiltec.nl

WE ZIJN ER VOOR U.

