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GESCHENKEN 

Beste lezers

Nieuwe producten die veilig en eenvoudig te bedienen zij n vin-
den ingang op de markt: «Universal Design» is het uitgangspunt 
voor iedere innovatieve productontwikkeling van PB Swiss Tools. 
Daardoor is het geen verrassing dat de kwaliteitsproducten uit 
Zwitserland als buitengewoon gebruiksvriendelij k en betrouwbaar 
beoordeeld worden.

Gebruikers zoeken voor zichzelf, hun klanten, collega’s en vrien-
den dat gereedschap uit, dat garant staat voor effectief en effi ciënt 
werken in veeleisende situaties.

PB Swiss Tools gereedschappen zij n daarom uitermate geschikt 
als geschenk voor zowel professionals als doe-het-zelvers.

Kopers en krij gers onderkennen de bij zondere waarde van merk-
producten met een qua tij d onbeperkte garantie. Gebruikers blij -
ven enthousiast door het succesvolle resultaat bij  iedere toepas-
sing.

Work with the best.

Met vriendelij ke groet

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Offi cer
e.jaisli@pbswisstools.com

LIMITED EDITION

INSIDER
De speciale uitvoering van de bestseller is wereldwij d gelimiteerd 
tot 500 stuks! Een buitengewoon waardevol geschenk:

Het juiste schroefgereedschap
•  Voor gebruik in de Hightech sector, in de montage en voor thuis

De attractieve en behulpzame metgezel
•  Voor probleemloos, moeiteloos werken op de werkplek en on-

derweg
•  De Pocket Tool past perfect in iedere zak, in elke lade en is zo 

altij d bij  de hand

De genummerde uitvoering in een gedistingeerde witte kleur staat 
voor authenticiteit en waarde. Ideale symbolen om de gelimiteerde 
insider tot een uniek geschenk te maken.

Verzekert u zich nu van dit geschenk:
pbswisstools.com/qr/insiderwhite/nl

PB 6460
Insider



NEWSLETTER 42

TOOL4YOU 

HET OVERTUIGENDE GESCHENK  
MET INDIVIDUELE OPDRUK

Toon uw klanten, medewerkers en vrienden met iets speciaals en werkelijk bruikbaars 
uw waardering. PB Swiss Tools gereedschappen en gereedschapssets zijn uitstekend 
geschikt als cadeau en reclameartikel voor zowel vrouwen als mannen, jong en oud.

PB 168
Schroevendraaier met omsteekkling
Pocket Tool  

PB 470
BikeTool inc.bandenlichters
Pocket Tool  

PB 6460
Insider 1 
Pocket Tool  

PB 6510.20
Insider 2 
Pocket Tool  

PB 215
Schroevendraaierset met wisselklingen
in compact roletui

PB 4040 SET
Kaas-fonduevorkenset met Classic hecht

PB 212.H-6 RB
Inbussleutelset kogelkop

PB 8452 M
Stubby universele bithouder
Pocket Tool 

PB 489
Insider Mini 
Pocket Tool  

PB 6100 M
Magneethouder voor het bevestigen van
belangrijke informatie

Afgebeelde firmalogo’s/-lettertypes dienen 
alleen voor het aanschouwelijk maken van 
de verschillende opdrukmogelijkheden 
en zijn eigendom van de desbetreffende 
ondernemingen.

PB 4041 SET
Vlees-fonduevorkenset met Classic hecht

In cadeauverpakking 
verkrijgbaar.
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IN SLECHTS DRIE STAPPEN

ONLINE UW PRODUCT VORMGEVEN
EN DIRECT BESTELLEN

«Tool4you» maakt het u mogelijk het merkproduct van uw keu-
ze als geschenk of reclameartikel individueel vorm te geven. In 
slechts drie stappen voorziet u naar uw wensen het gereedschap 
van uw logo of tekst: 

•  Creëren en verschillende varianten bekijken
•  Logo of lettertype mogelijk
•  Voorbeelden blijven opgeslagen
•  Overdracht zonder gegevensverlies
•  Al vanaf 25 stuks

U hebt de mogelijkheid aan uw geschenk een extra persoonlijke 
boodschap toe te voegen. De kaart kan van uw boodschap, uw 
logo als ook uw persoonlijke handtekening voorzien worden en in 
de cadeaubox geplaatst worden.

Uitgebreide informatie:
pbswisstools.com/qr/tool4you/design-guidelines/nl

UW LOGOAndere producten ontdekken
en u laten inspireren:
pbswisstools.com/qr/tool4you/nl

 

Nu ontdekken
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pbswisstools.com/qr/worldskills17/nl

De geselecteerde deelnemers aan de internationale vakwed-
strijd werken met PB Swiss Tools gereedschappen. Lees nu 
op onze website hoe Simon Furrer zich als elektrotechnicus 
op de uitdagingen van de WorldSkills heeft voorbereid.

De roletuis en gereedschapsetuis in trendy kleuren kunt u per stuk 
in een speciale uitvoering bestellen. Ze zijn individueel te bedruk-
ken met een foto, logo en/of tekst. Het perfecte cadeau voor een 
jubileum of bijzondere gebeurtenis zoals een bruiloft, confirmatie, 
verjaardag of verandering van werk of verhuizing. 

TOOL4YOU – ATTRACTIEVE GEREEDSCHAPSSETS 

VANAF 1 STUK INDIVIDUEEL BEDRUKT

U doet iedereen gegarandeerd veel plezier met de voortreffelijke 
kwaliteit van de merkproducten.
Daarmee blijft geen enkele schroef los zitten, noch thuis noch  
onderweg.

Nu creëren en bestellen: 
pbswisstools.com/qr/ 
customized-tool-sets/nl

PB 8218 
Schroevendraaierset met wisselklingen 
in roletui in één van de zes kleuren

PB 8219 
Gereedschapsetui met schroevendraai-
erset met wisselklingen, in één van de 
drie kleuren

14 – 19 oktober 2017


