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Een elektrische installatie plaatsen zonder professioneel gereedschap en 
aandacht voor veiligheid? U kent het antwoord beter dan wie dan ook: het 
is ondenkbaar. Elke professionele installateur heeft tooling en persoonlijke 
beschermingsmiddelen nodig. Daarom heeft Cebeo een concept op 
maat van de residentiële installateur uitgewerkt voor Tooling & Safety, 
dat opgebouwd is rond een kwaliteitsassortiment en een volwaardige 
dienstverlening, met het filiaal als centraal servicepunt.



Cebeo bood in het verleden al een assortiment kwaliteitsgereedschap aan. Sinds de integratie 
van de gespecialiseerde groothandel Vanas Beyond Tools  twee jaar geleden, kunnen we een 
totaalconcept Tooling & Safety aanbieden, dat tegemoet komt aan de noden van de residentiële 
installateur. Het concept is opgebouwd rond een aantal pijlers. 

UITGEBREID KWALITEITSASSORTIMENT
Onze specialisten stelden speciaal voor de residentiële installateur een assortiment Tooling & Safety samen, dat bestaat uit volgende 
productcategorieën van de vermelde topmerken:
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De meest actuele versie van deze cataloog vindt u steeds op 
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VRAAG NAAR  
ONZE CATALOOG
Een handig overzicht van 
ons residentieel assortiment 
Tooling & Safety vindt u in onze 
overzichtelijke cataloog. 
U vindt van alle producten 
een foto en de belangrijkste 
specificatie. Vraag naar 
de cataloog in uw filiaal of 
aan uw vertrouwde Cebeo 
contactpersoon.

Handgereedschap
FACOM – GREENLEE

 HAUPA – KLAUKE - KNIPEX
 STANLEY – WEIDMÜLLER

Meetapparatuur
BOSCH – FLUKE – HAUPA – KYORITSU 
MITUTOYO  – RIGDID – STABILA – STANLEY 
TURBOTECH 

Machinetoebehoren
HAUPA – METABO – PFERD

 PRO FIT – SPIT

Power tools
METABO – SPIT

Persoonlijke 
berschermingsmiddelen
3M – HAUPA – OXXA

Gereedschap voor werkplaats
3M – ABUS – ALTRAD – ALTREX – BENECA 
BRN – BRENNENSTUHL – CATU – DEB STOKO  
EXPERT – FACOM – HAUPA – POLET – METABO  
PERFECT PRO – RED ROOSTER – STANLEY 
SOLIDE – TAYG – TEC7 – VAN BEEST – VARTA 
VITAL – WD40

Verbruiksgoederen
3M – DURACELL – ERSA – HAUPA – PFERD 
PICA – HOENDERDAAL – KNAUF – LOCTITE 
PROTEC – SOUDAL - SPIT – TEC7 – WELLER



BESCHIKBAARHEID 
IN FILIAAL ...
Cebeo stelt alles in het werk om het assortiment beschikbaar te stellen voor de 
professionele installateur. Dat geldt ook voor Tooling & Safety. In elke regio vindt u reeds 
een filiaal waarin niet minder dan 600 verschillende productreferenties voor residentiële 
toepassingen van dit gamma voorradig zijn. U vindt deze producten in speciale, 
overzichtelijke rekken. Zo vindt u heel snel wat u nodig hebt. 

Het aantal filialen met een voorraad Tooling & Safety wordt systematisch uitgebreid, tot u 
uiteindelijk in alle Cebeo vestigingen terecht kan voor uw professioneel gereedschap. 

Vanzelfsprekend ligt er veel meer op voorraad in het Cebeo Distribution Center (CDC) in 
Moeskroen. Deze uitgebreide voorraad is voor u beschikbaar binnen de 24 uur. De plaats 
van levering bepaalt u zelf: het filiaal, op uw bedrijf of op de werf.

EN VIA CEBEO E-SHOP 
Ons volledig assortiment vindt u vanzelfsprekend terug op de Cebeo 
e-shop. Gebruik het zoekveld of de handige boomstructuur om tot het 
product van uw keuze te komen. U beschikt bovendien over realtime 
voorraadinformatie!



UW FILIAAL ALS SERVICEPUNT
Tooling & Safety is een gespecialiseerd assortiment, dat een heel 
specifieke service vraagt. Die heeft Cebeo ook ontwikkeld voor u. Net 
omdat uw gereedschap noodzakelijk is bij de uitoefening van uw job, 
besteedt Cebeo er heel wat aandacht aan. 
Dit is de service die Cebeo u garandeert: 

Herstellingen: snel en efficiënt
Professioneel gereedschap vraagt een investering van een installateur. 
Bij een defect spreekt het voor zich dat het hersteld wordt. Dat kan zowel 
binnen als buitende wettelijke garantieperiode. Dit mag u verwachten: 

• Binnen de wettelijke garantieperiode: volgens voorwaarden  
van de fabrikant

• Buiten de wettelijke garantieperiode: herstellingsaanvraag  
via uw Cebeo filiaal

• Herstelmogelijkheid voor alle merken uit het assortiment

• Beperkte doorlooptijd

Inruilkorting
Hebt u nood aan een nieuwe machine? In ruil voor uw oud toestel kennen 
bepaalde fabrikanten u een korting toe voor uw volgende aankoop. 
Bespreek de voorwaarden in uw vertrouwde Cebeo filiaal. 

Professioneel advies
Welke machine hebt u nodig? De keuze is niet altijd even evident. U kan 
bij uw keuze een beroep doen op het professioneel advies van onze 
medewerkers. In samenwerking met de fabrikanten kregen ze een gedegen 
opleiding, zodat ze u kunnen bijstaan. Hebt u een vraag? Aarzel niet en ga 
langs in een van onze filialen. 

Vervangtoestel
Ook al is uw machine defect, u wilt natuurlijk verder kunnen werken. Cebeo biedt u daarom de mogelijkheid om in elk filiaal tegen bepaalde 
voorwaarden een vervangtoestel aan te vragen. Het gaat om machines van de merken Metabo en Spit. Kwaliteit gegarandeerd dus! 

METABO

Haakse slijper met snoer - 125 mm (1250 W)
Haakse slijper met snoer - 230 mm (2400 W) 
Schroefboormachine op accu (18 V)
Combihamer met snoer (800 W)
Combihamer op accu (36 V)

SPIT

Boorhamer met snoer (1100 W)
Boorhamer op accu (28 V)
Gasnagelapparaat op accu
Diamantsleuvenzaagmachine met snoer (2500 W)
Diamantboormachine met snoer (2000 W)
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STRAFFE PROMOTIES
Kwaliteit, daar staat Cebeo voor. Ook voor ons 
assortiment Tooling & Safety. Maar wij streven 
ook naar een uitstekende prijs. Hou daarom 
steeds ons promotiemagazine Cebeo Plus in 
de gaten. Elke maand bevat het een aantal 
aantrekkelijke promoties op gereedschappen en 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Daarnaast pakken we ook uit met een 
aparte promotiefolder met een 
selectie producten Tooling & 
Safety. Iets om naar uit te 
kijken.
 

PROMO

VRAGEN?
Contacteer een van onze filialen.

U vindt alle gegevens op 

WWW.CEBEO.BE/FILIALEN 


