Over Vlutters Tools & Safety

Met een nuchtere Twentse instelling is Vlutters Tools & Safety vanuit
Oldenzaal al meer dan 100 jaar actief als leverancier van liften, kranen,
gereedschappen, veiligheidsproducten en ander materieel. Service staat bij
Vlutters hoog in het vaandel. Als het gaat om veiligheid, innovatie en duurzaamheid, lopen we voorop. En dat al een eeuw lang!

Vertrouwd met
werken op hoogte

BMWT en VCA
Vlutters Tools & Safety is gecertificeerd volgens het BMWT-keur; een
brancheorganisatie van importeurs en/of fabrikanten van bouwmachines,
magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel, en
werkt uitsluitend met VCA-gecertificeerde monteurs.
Bovendien is het bedrijf volledig VCA gecertificeerd en wordt jaarlijks
onafhankelijk beoordeeld door TÜV. Hiermee voldoet het bedrijf aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Online bestellen
In de webshop van Vlutters Tools & Safety
kunt u het assortiment en de actuele prijzen
bekijken. Bovendien kunt u bestellen wanneer het u uitkomt, ook na werktijd.
Bezoek snel de website:
www.vlutterstoolsensafety.nl/webshop

Contact Vlutters Tools & Safety
Hamburgstraat 15
7575 EG Oldenzaal
T 0541 - 57 30 00
F 0541 - 57 30 01
E info@vlutterstoolsensafety.nl

Vlutters Tools & Safety is onderdeel
van Royal Roofing Materials B.V.

www.vlutterstoolsensafety.nl
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Materieel

24-uurs service
Het veelzijdige leveringsprogramma wordt servicetechnisch ondersteund door
onze VCA-gecertificeeerde monteurs. Doordat wij beschikken over meerdere
servicewagens, zijn wij u 24 uur per dag en 7 dagen per week van dienst.
De monteurs hebben alles in huis om de levensduur van uw materieel te
maximaliseren. Op basis van regelmatige onderhoudsbeurten, gecombineerd
met de verplichte keuringen wordt stilstand tot een minimum beperkt.

Assortiment
• Geda steigerllieren
• Geda opbouwliften
• Klaas ladderliften
• AMAK aluminium kranen
• EuropeLIFT hoogwerkers
• Occasions
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Vertrouwd met hoogte
Als leverancier van opbouwliften, ladderliften en aluminium kranen is
Vlutters Tools & Safety vertrouwd met hoogte. De absolute kenmerken
binnen dit assortiment zijn gebruiksgemak, krachtige capaciteit, flexibele
inzetbaarheid, mobiliteit en veiligheid. Vlutters werkt met topmerken als
Geda, Klaas, AMAK en EuropeLIFT.
Alle liften, kranen en hoogwerkers zijn afgestemd op de nieuwste gebruikerseisen en ontwikkeld in samenwerking met de diverse fabrikanten.
Uiteraard kan iedere lift of kraan in eigen huisstijl worden opgeleverd.

Kennis en kunde
Voor veiligheid op platte en hellende daken biedt Royal Veiligheid uitkomst.
Met praktische oplossingen, zoals valbeveiligingssystemen, daktoetreding,
persoonlijke beschermingsmiddelen en signaleringen. In combinatie met
aanvullende diensten – zoals scholing, registraties, keuringen en RI&E’s –
bent u verzekerd van veilig, verantwoord én rendabel werken op daken.
Vanuit het distributiecentrum in Oldenzaal wordt een compleet assortiment
veiligheidsproducten geleverd, welke eveneens online te bestellen zijn.
Assortiment
• Permanente valbeveiliging
• Tijdelijke beveiliging
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
• Klimmateriaal
• Diensten
Naast een compleet pakket aan producten om het dak permanent te beveiligen of tijdelijke veiligheidsmiddelen om uw eigen werksituatie te beveiligen of te vergemakkelijken, beschikken we over ervaren en goed geschoold
personeel om u ook in advies en dienst te ontzorgen, alles volledig volgens
KOMO certificering.
Keuringen en herkeuringen
Veiligheidsproducten zoals dakankers, ladders, elektrisch gereedschap en
PBM’s, moeten verplicht jaarlijks worden gekeurd. De keuringen worden
bij Vlutters Tools & Safety uitsluitend uitgevoerd door ervaren VCA-gecertificeerde onderhousdmonteurs.
Om herkeur te waarborgen, worden de keuringen geregistreerd, gecertificeerd en informeren we de dakverwerker na een jaar opnieuw over de
status.

Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Met behulp van een Risico Inventarisatie &
Evaluaties (RI&E’s) worden de veiligheidssituaties op daken volledig in kaart gebracht.
Onze gecertificeerde inspecteurs inventariseren ter plekke de aanwezige veiligheidsrisico’s en maken hiervan een rapportage.

Specialist voor de professionele dakverwerker
Vanuit Oldenzaal wordt een compleet assortiment kwalitatief dakdekkersgereedschappen geleverd. Een team van technische adviseurs staat klaar
voor een volledig advies. Levering van het materiaal geschiedt binnen 24 uur.
Alle materialen zijn bovendien online te bestellen via de Vlutters webshop,
www.vlutterstoolsensafety.nl/webshop. Naast de actuele prijzen vindt u
een compleet overzicht van onze mogelijkheden.
Verhuur
In de huidige bedrijfseconomische situatie kan het soms financieel interessanter zijn om gereedschappen of materieel te huren. Denk hierbij aan o.a.
hoogwerkers, liften, föhnautomaten, dakschrapers, daksnijders of dakrandbeveiliging. Vlutters Tools & Safety biedt u deze verhuurmogelijkheden, regelt het transport naar het werk en verleent waar nodig 24 uur service. Voor
alle verhuurmogelijkheden kunt u ook terecht bij de Royal verkoopvestiging
in uw regio.
Assortiment
• Handgereedschap
• Branders
• Propaan toebehoren
• Heteluchtapparatuur
• Waterzuigers
• Bitumen ketels
• Renovatiemachines
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Elektrisch gereedschap
Non ferro gereedschap
Verwerkingsapparatuur
Kleding
Stortkokers
Tegeldragers
Verhuur van gereedschap

Tot uw dienst
De VCA-gecertificeerde monteurs zijn gespecialiseerd in onderhoud, reparaties en NEN 3140-keuringen van heteluchtföhnen en elektrische apparatuur.
Eén leverancier voor al uw keuringen!

