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VAKMANSCHAP

Ontvettings- en
reinigingsmiddel

Het alkalische ontvettings- en reinigingsmiddel Viamond 704 van Vista
is ontwikkeld voor het verwijderen
van onder andere oliën, vetten, olievlekken en industriële vervuilingen.
Daarnaast is het in te zetten voor
het reinigen van oppervlakken van
algen, mossen, roet, verontreinigingen door uitlaatgassen en atmosferisch vuil. Bij de ontwikkeling van
het product is specifiek gelet op een
minimale milieubelasting.
info: (070) 369 41 41
www.vistapaint.nl
bouwproducten.nl: 253181

vat de collectie ook werkbroeken, tshirts, polo’s, sweaters en jacks. Het
eigentijdse ontwerp bevat vooral de
kleuren wit en grijs, heeft een hoge
kwaliteit en een goede pasvorm.
Bovendien draagt de kleding bij aan
de bescherming en het werkcomfort.
info: (0418) 63 46 00
www.bewearsafety.nl
bouwproducten.nl: 25320

Het programma Teolin van Global
Paint is uitgebreid met verschillende producten waarmee het assortiment nu bestaat uit een lijn
grondverven en primers, lakken
en muurverven voor binnen- en
buitengebruik. De verven zijn
aankleurbaar op het CMS kleurenmengsysteem van de leverancier
en uitsluitend beschikbaar via de
speciaalzaken. Kenmerkend voor
het Teolin programma is onder meer
de professionele schilderskwaliteit
en de lange historie (sinds 1848).
Op de website teolin.nl is niet alleen het volledige programma te
vinden maar tevens een tab met
‘tips&tricks’ waar de gebruiker zich
kan laten informeren over het juiste
gebruik.
info: (0487) 59 51 60
www.globalpaint.com
bouwproducten.nl: 253190

HET PRODUCT

‘Onafhankelijkheid staat voorop’
TILBURG p De belangrijkste bedrijfsmiddelen waar schilders mee van doen hebben, zijn ongetwijfeld
kwast, ladder, steiger en verf. Maar onderschat zijn transportmiddel niet: de schildersbus. Sinds
kort is het platform Hellocars.nl online. Dat stelt zich ten doel om ondernemers onafhankelijk te
informeren, te adviseren en zo nodig te bemiddelen, over zo’n beetje alles wat met zakelijk rijden te
maken heeft.

D

Kenmerkend voor de 707HVO
werkhandschoen van Showa is het
gebruik van Eco Best Technology.
De handschoenen zijn geschikt
om te werken met oliën en vetten.
De chemische bestendigheid geldt
tevens voor koolwaterstoﬀen en oplosmiddelen. De handschoen past
met een dikte van 0,23 mm als een
tweede huid om de hand en is door
de fluorescerende oranje kleur goed
zichtbaar.
info: (0413) 24 44 44
www.wiltec.nl
bouwproducten.nl: 253213

FOTO:
HELLOCARS.NL

‘Wij zijn adviseurs en
bemiddelaars, geen
verkopers’
Kopen of leasen? Geel of grijs
kenteken? Hoe zit het met de
bijtelling? Operational lease of
financial lease? Vragen over de
financiering zelf, de bedrijfswageninrichting? Welk merk? ‘Ondernemers hebben veel vragen over
zakelijk rijden’, legt Chistiaan
Baaten, adviseur van Hellocars.
nl, uit, ‘Na de crisis beschikken
ondernemers over minder liquide
middelen, terwijl het ondernemerschap juist nu om investeringen vraagt. Wij wijzen ze de weg.’
De website levert al veel basisinformatie en beantwoordt de
meeste vragen. Die informatie
wordt geschreven, verzameld en
aangeleverd door externe journalisten uit de automotivesector.
Online komen veel vragen binnen, bijvoorbeeld over zelf een
bedrijfswageninrichting
aanbrengen en waar je dan op moet
letten. Baaten: ‘Voor specifieke
vragen, advies en bemiddeling

kan men bij mij terecht. Bijvoorbeeld over het al dan niet mee
financieren van bijvoorbeeld een
wageninrichting of glasrasteel.
Dat kan, mits het maar op de verkoopfactuur staat. Ook valt mij de
onwetendheid op over dat de kosten voor operational lease niet op
de jaarbalans mogen staan en die
voor financial lease wel. En veel
mensen weten niet dat je ook occasions kunt leasen. Wij hebben
die kennis allemaal wel in huis.’
Het gebruik van het platform
is gratis en de adviezen zijn vrijblijvend. ‘Komt het echter tot een
bemiddeling van een leaseovereenkomst of een aankoop, dan
spreken we een vergoeding af met

Verkleefd ankerpunt

Het Kedge valbeveiligings verkleefd
ankerpunt is eenvoudig te installeren, zonder bevestiging in de
dakconstructie. Dit betekent dat de
waterdichtheid van de dakbedekking gewaarborgd blijft, terwijl de
montage relatief eenvoudig en snel
is uit te voeren.
info: (0183) 64 37 50
www.kedge.nu
bouwproducten.nl: 253215

EKODUR
HET BESTE
VOOR BINNEN
Joggingbroek
voor schilder

Verhoeven Tools & Safety biedt
met het merk Be-Wear een collectie
werkkleding voor professionals die
aangevuld is met een comfortabele
joggingbroek voor stukadoors en
schilders. De joggingbroek is uitgevoerd met een elastische tailleband
en ribboord, één achterzak en twee
pockets. Naast de joggingbroek om-

Christiaan
Baaten adviseert ondernemers over
alle aspecten
van het zakelijk rijden

e initiatiefnemers komen
uit de automotive-, financiële- en online hoek.
Begin dit jaar is Hellocars.nl gestart vanuit de overtuiging dat er
een enorme informatiebehoefte
bestaat bij ondernemers over zakelijk rijden. Informatie die nu
versnipperd is en meestal merkof bedrijfsgerelateerd. Bovendien
heeft een online platform volgens
de initiatiefnemers het voordeel
dat je online alle informatie sneller kunt bundelen en verspreiden
dan traditionele oﬄine kanalen.

Werkhandschoen

Grondverf, lak en
muurverf
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de desbetreﬀende leverancier van
de bedrijfswagen of met de leasemaatschappij. Onafhankelijkheid
staat voorop. Het is uiteindelijk
de gebruiker zelf die de zakelijke
overeenkomst aangaat. Wij zijn
bemiddelaar, geen verkoper. De
klant bepaalt altijd zelf wat zijn
of haar financiële draagwijdte is.
Wij zoeken daar oplossingen bij,
zodat de ondernemer zich op zijn
onderneming kan blijven concentreren.’
Hellocars richt zich nu eerst
op de bouwsector. Binnenkort
volgen andere sectoren, zoals de
schoonmaakbranche en de transportsector.

Flexibele
schroefboormachine

De GSR 18V-60 FC Professional
FlexiClick van Bosch is een 18 V accuschroefboormachine die door verschillende opzetstukken geschikt
is voor praktisch alle werkzaamheden; ook op moeilijk toegankelijke
plaatsen. Het gereedschap beschikt
verder over een precisiekoppeling
die doordraaien voorkomt.
info: (076) 579 54 54
www.bosch-pt.com
bouwproducten.nl: 253216

