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UW WÜRTH INDUSTRIE SERVICE. C-PARTS. MET ZEKERHEID. 

Met deze merkbelofte geven 
wij u de zekerheid dat u over… 

het juiste product, 

op het juiste tijdstip, 

op de juiste locatie, 

in de juiste hoeveelheid,

in de juiste kwaliteit en 

voor de juiste prijs 

...kunt beschikken.
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Familiebedrijf en 
wereldconcern

Dynamisch en gepassioneerd 
ondernemer
Elk succesverhaal heeft een beginpunt. Dat geldt 
ook voor de Würth Industrie Service GmbH & Co. 
KG. Het beginpunt ligt in 1945. In dat jaar richtte 
Adolf Würth de naar hem vernoemde Adolf Würth 
GmbH & Co. KG op. Zijn vroegtijdig overlijden in 
1954 kwam als een schok, maar was geen eindpunt. 
Want zijn zoon, Reinhold Würth, neemt op 19-jarige 
leeftijd het familiebedrijf over en leidt dit van een 
tweemanszaak naar een wereldwijd actief 
handelsconcern. 

Gestaag groeiend maar altijd trouw aan 
de afkomst 
Hoe kreeg dit succesverhaal vorm? Doordat van 
meet af waarden als optimisme, dynamiek en 
waardering voor de medewerkers en hun prestaties 
de bedrijfscultuur als ankerpunten kenmerkten. En 
dat is nog steeds zo. Tegenwoordig werken 
wereldwijd meer dan 67.000 mensen voor 
ondernemingen van de Würth-Groep. Voor onze 
klanten. In meer dan 400 maatschappijen. In meer 
dan 80 landen. En desondanks als familiebedrijf, 
waarvan de traditie voortleeft onder Bettina Würth, 
voorzitster van de adviescommissie en dochter van 
Reinhold Würth. In de zin van stabiliteit en 
duurzaamheid.

BEGINPUNT
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Würth Industrie Service 

Een zelfstandige dochteronderneming 
van de Würth-Groep
Voor een handelsonderneming die zich op alle 
belangen van industriële klanten richt, zijn met 
name competente, geëngageerde medewerkers 
en een uitgebreide infrastructuur essentieel om aan 
de wensen van de klanten tegemoet te komen. Het 
centraal in Duitsland gelegen Industriepark Würth 
in Bad Mergentheim, met een oppervlakte van 
122 hectare, biedt hiervoor de optimale conditie. 

Voor de Würth-Groep staat hierbij de wereldwijde 
handel in montage- en bevestigingsonderdelen 
centraal. Würth Industrie Service levert meer dan 
1.000.000 klantspecifi eke artikelen en speciale 
onderdelen als basis voor de professionele 
industriële afhandeling van C-parts. Daarnaast 
loopt het klassieke verkoopprogramma voor 
handwerk en industrie met meer dan 100.000 
producten. Schroeven en schroevendraaiers 
behoren net zo tot het assortiment als pluggen, 
gereedschappen of chemisch-technische producten 
en werkveiligheid.

Diversiteit en zekerheid
Een volledig assortiment aanbieden, is de ene 
kant van het verhaal. De andere is dat wij voor 
u maximale leveringszekerheid scheppen. Dat 
wij individueel aangepaste, logistieke inkoop- en 
leveringsconcepten rechtstreeks in de productielijnen 
integreren. Dat wij u stellingsystemen met scanners, 
geautomatiseerde, elektronische bestelsystemen 
of een just-in-time-levering op basis van kanban 
bieden. Maar bovenal dat wij er continu naar 
streven ons als betrouwbare servicepartner en 
dienstverlener consequent verder te ontwikkelen. 
Ons standpunt – met uw ondersteuning.

Perfecte partner voor u
Deze combinatie maakt ons tot mondiale 
marktleider in C-parts-management en zo tot uw 
perfecte partner. 

Centraal magazijn van Würth Industrie Service GmbH & Co. KG: 
Industriepark Würth, locatie Bad Mergentheim

STANDPUNT
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Wij zijn waar u ons nodig hebt
Puntprecieze service, perfecte partner. Wat 
betekent dat eigenlijk? Voor ons: dat wij u, onze 
klanten, helpen globale concepten te vertalen en 
tegelijkertijd lokaal de behoeften van afzonderlijke 
productielocaties vervullen. Dat lukt alleen als 
wij u kennen en begrijpen. Alleen dan kunnen 
wij ons mondiale, strategische netwerk optimaal 
inzetten om wereldwijd aan uw specifi eke eisen te 
voldoen. Ons netwerk heet WINWORK® (Würth 
INdustrial NetWORK) en wordt gevormd door de 
ondernemingen van Würth Industrie Service in de 
verschillende landen.

Gebundelde competentie voor onze 
klanten
Concreet betekent dat voor u: meer dan 
45 maatschappijen in 35 landen ageren 
gemeenschappelijk. Wij adviseren u over de gehele 
linie en persoonlijk bij alle contactpunten. Wij 
geven snel en probleemloos alle belangrijke 
informatie door. En we integreren en implementeren 
C-parts-oplossingen naadloos in uw (inter)nationale 
productielijn(en). Puntsgewijs samengevat: door 
dit mondiaal gespannen veiligheidsnet kunt u erop 
vertrouwen dat onze service op een uniform hoog 
kwaliteitsniveau ligt. Waar ook ter wereld u ons 
nodig hebt: onze regionale contactpersonen staan 
voor u klaar.

WINWORK®: het Würth Industrial Network

CONTACTPUNT

Landen waarin  is vertegenwoordigd 
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Spaar ressources met het 
C-parts-management
Stel u eens voor dat u uw kosten signifi cant kunt 
reduceren. Dat u zich op uw core business kunt 
concentreren. En passant hebt u plotseling ook nog 
eens ressources vrij om de ontwikkeling van uw 
eigen onderneming succesvol te stimuleren. Klinkt 
u dit interessant in de oren? Dan is ons C-parts-
management perfect voor u. Want dit combineert 
maximale leveringszekerheid met maatoplossingen. 
Hoe? Door de verhouding van inkoopwaarde en 
inkoopkosten van C-parts voor u individueel en 
puntprecies te optimaliseren. 

Slim en betrouwbaar
Hiertoe ontlasten wij u organisatorisch en logistiek 
volledig: wij bezorgen alle C-parts en stellen deze 
just-in-time voor u beschikbaar. Kwaliteitsborging 
verzorgen wij evenzeer als technisch advies of 
trainingen. Zo spaart u tijd en geld op het gebied 
van productie, materiaalstroom en inkoop. En kunt 
u uw waardevolle ressources voortaan exact daar 
inzetten waar u individuele behoeften ziet. Dat is 
net zo betrouwbaar als dat het slim is. Dat is ons 
C-parts-management. 

Vullen en etiketteren van 
de kanban-bakken

Gegevensinvoer in het SAP-/
kanban-managementsysteem 

KLANT

1 Gegevensoverdracht met 
direct plaatsen van bestelling 2

34 Transporteren van de gereinigde 
en gevulde kanban-bakken naar 
de gebruikslocatie

Innovatieve leveringssystemen

PUNTPRECIES
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Alle C-parts van één 
leverancier

C-parts zonder beperkingen
Een assortiment met meer dan een miljoen 
artikelen. En elk daarvan is puntprecies inzetbaar. 
Dit is het uitgangspunt van onze service aan u. 
Het zwaartepunt ligt daarbij niet alleen op 
schroeven, maar omvat naast ringen en moeren 
nog vele andere C-parts. 
 
Tegelijkertijd houden wij rekening met uw specifi eke 
behoeften. Tenslotte is een assortiment alleen 
goed wanneer het u tevreden stelt en bovendien 
enthousiast maakt. Klantspecifi eke producten 
behoren derhalve net zo tot ons aanbod als 
speciale onderdelen, tekeningsonderdelen en 
fabrikantspecifi eke onderdelen.

Omdat veilig simpelweg beter is
Ook op het gebied van veiligheid blinken wij uit. 
Indien gewenst, zorgen wij voor uw beschermings 
middelen of leveren u chemisch-technische 
producten die rechtstreeks aan een wetsconform 
beheer van gevaarlijke stoffen zijn gekoppeld. 
Dat ontlast uw processen, zekert u juridisch af en 
beveiligt u fysiek.
 
Als we het toch over meerwaarde hebben: die 
creëren we ook voor handgereedschappen, 
bouwgroepen en/of assortimenten, die u op 
verzoek rechtstreeks in combinatie met onze 
leveringsconcepten ontvangt. Puntsgewijs 
samengevat: om het even wat u voor uw productie 
nodig hebt, wij zijn zeker in staat om het u te 
leveren.

Wij leveren de C-parts voor uw 
eindproducten.

DIN/ISO- en normonderdelen Verbindingselementen 
conform tekening 

Persoonlijke beschermingsmiddelen HandgereedschapAssortimenten en bouwgroepen Chemisch-technische producten

ZWAARTEPUNT
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CPS® – de productieverzorging 
op maat

Servicemerk "CPS® C-Product-Service"
Een enorm pluspunt van Würth Industrie 
Service is dat wij u waar ook maar mogelijk 
ontlasten. Door u niet alleen producten, maar 
ook oplossingen te leveren. Het gaat hierbij niet 
om standaardoplossingen, maar om individuele, 
specifiek op uw behoeften afgestemde 
serviceconcepten. Uitgangspunt van dergelijke 
systeemoplossingen is de modulaire opbouw. 
Ongeacht of uw aandacht uitgaat naar productie, 
algemene kosten of beide, wij hebben de passende 
systemen voor u.

Geoptimaliseerd van iBin® tot ORSY® 
Op productiegebied voorzien wij uw onderneming 
middels kanban van W-KLT®2.0, RFID dan wel 
de nieuwe, innovatieve iBin®, die intelligent en 
op basis van uw verbruik geoptimaliseerd voor 
aanvulling zorgt. Bovendien leveren we ook 
passende containers direct op de bouwplaats. Van 
verbruiksartikelen voorzien wij u naar behoefte via 
ORSY®-stellingen, de ORSY®mat of de REFILLO®mat. 

Zo scoren wij – en dus ook u – met een intelligente 
totaalvoorziening: 

Standaard-KANBAN
• WOB-Kanban (kanban WithOut Bins, levering 

tot goederenontvangst)
• BASIC-Kanban (goederen in W-KLT®2.0-

kanban-bak, levering tot goederenontvangst)
• FULL SERVICE-Kanban (goederen 

in W-KLT®2.0, levering tot aan de 
afzonderlijke verbruikslocaties – complete 
bevoorradingsservice)

RFID-KANBAN
• iSHELF® (intelligente legborden)
• iDROPBOX® (intelligente brievenbus)
• iBOX® (intelligente palletbox)
• iBOX®fl ex (intelligente schuifl ade)
• en meer

iBin®-KANBAN
De eerste intelligente kanban-bak.

PLUSPUNT
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Veiligheid en zekerheid zijn cruciaal. Maar ook 
vaak duur. Juist als het gaat om verbruiksmateriaal 
zoals persoonlijke beschermingsmiddelen of 
gereedschap met een niet te plannen behoefte. 
Daarbij kost niet het materiaal veel tijd en geld. 
Maar veeleer de aanschaf ervan of het ontbreken 
van verbruiksartikelen. 

Wij lossen deze problematiek voor u op. Met behulp 
van ons integraal concept voor verbruiks artikelen, 
dat perfect aansluit op onze systeemoplossingen 
voor productiemateriaal. 

Snel, betrouwbaar, automatisch
Wij leveren, slaan op, bevoorraden, documenteren 
en zorgen voor een volledig automatische 
bevoorrading. Zo realiseren wij dat transparant 
en tijdsonafhankelijk alles wat voor u van belang 
is, beschikbaar is. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door onze modulaire, uiterst fl exibele, onderling 
te combineren ORSY®-stelling- en bestelsystemen.

Uw ijkpunten: 

• ORSY®-stellingsystemen (kanban-
bakken, chemie, orsy verpakking)

• ORSY®-bedrijfsuitrusting (kasten, 
werkbanken, gereedschapswagens)

• ORSY®mat (automaten voor uw MRO 
artikelen)

• ORSY®mobil (voertuiginrichtingen)
• ORSY®scan (door scanners ondersteunde 

bestelsystemen)

Hiermee vinden wij altijd de optimale oplossing. 
Ook voor uw situatie.

Maximale effi  ciëntie voor uw verbruiksartikelen

IJK
PU

NT
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U hebt het nodig – wij vinden 
het uit!

Innovaties die voortkomen uit 
klantbehoeften
Verandering is de drijfveer van de wereld. 
Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. 
Verandering betekent tegelijkertijd een enorme 
kans voor eenieder die ze wil benutten. Daarom 
ontwikkelen wij gestaag innovaties, van bakken 
tot complete leveringssystemen, die de wereld van 
de inkoop duurzaam verder ontwikkelen. Dat doen 
we voor en met u. Want spilpunt moet zijn dat elke 
verandering u helpt succesvoller te zijn. En zo kan 
een puntlanding eruit zien: 

RFID-kanban: CPS®RFID 
De meest innovatieve RFID-technologie op de markt 
maakt uw processen nog betrouwbaarder dan 
traditionele kanban-systemen.

De innovatieve iBin® – zicht op voorraden
De letter "i" in iBin® kan voor veel staan. iNFORMATIEF. 
iNNOVATIEF. Maar ook iNTELLIGENT. Vast staat in 
elk geval: dankzij transparant zicht op afzonderlijke 
onderdelen in de bakken, openen zich geheel nieuwe 
perspectieven. In plaats van dat een bestelling pas 
door een lege bak wordt getriggerd, bewaakt 
de intelligente iBin®-module voortaan zelfstandig 
de voorraad. En plaatst bestellingen voordat er 
tekorten ontstaan.

iBin®WP – de directe 
werkplekvoorziening, 
geïntegreerd in een netwerk
Lean processen zullen in de toekomst niet meer 
toereikend zijn. Gevraagd zijn individuele 
oplossingen die zijn gekoppeld aan het systeem 
als geheel en aan medewerkers. 

De nieuwe iBin®WP luidt deze revolutie in het 
C-parts-management in: Industrie 4.0 – de mens 
in het middelpunt van een netwerksysteem. 
Uitgangspunt van deze revolutie zijn de Würth-
bakken voor kleine ladingen W-KLT®2.0 in 
combinatie met de fl exibele W-KLT®Clip en de 
intelligente cameramodule iBin®.

iBin®-module, RFID-compatibel

Frontklep met twee standen

Inschuifvak voor VDA-etiket

Producten zijn 
grijpklaar

Met één druk op de 
knop te openen

RFID-tag

PUNTLANDING
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Produceren op de meest diverse locaties brengt 
tal van voordelen met zich mee. Maar ook één 
probleem: de gegevens onafhankelijk van tijd 
en locatie steeds up-to-date houden. Wij lossen 
dit probleem voor u op met onze elektronische 
inkoopoplossingen van CPS®CONNECT. Hiermee 
kunt u gegevens altijd en overal geautomatiseerd 
uitwisselen. 

Innovatieve e-Commerce
Hebt u informatie nodig over een van onze 
artikelen? Geen probleem. De rechtstreekse 
koppeling met onze onlineshop geeft u permanent 
toegang tot alle informatie. Producten bestelt u snel, 
eenvoudig en foutloos met bestelsystemen die door 
scanners worden ondersteund – 24 uur per dag 
en vanaf elke locatie. Bovendien hebt u met de 
Würth-app ook onderweg steeds toegang tot onze 
onlineshop.

De bestelprocesoptimalisatie kan worden 
uitgebreid met een elektronische koppeling aan uw 
goederenbeheersysteem, bijvoorbeeld per OCI- of 
EDI-interface (e-Procurement).

Puntsgewijs samengevat: uw inkoop wordt 
effi  ciënter, uw processen productiever - de punt 
op de i. Voor meer rentabiliteit in uw onderneming. 

Elektronische inkoopoplossingen voor geautomatiseerde gegevensoverdracht

PU
NT

 O
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Wat zorgt ervoor dat een onderneming duurzaam 
succesvol is? Ongetwijfeld ook de kwaliteit van 
de producten en processen. Wij helpen u deze 
kwaliteit voortdurend met een zo groot mogelijke 
zekerheid te waarborgen. Door een centraal 
aangestuurd kwaliteitsbeheer dat ook lokaal is 
vertegenwoordigd, in de afzonderlijke landen en 
wereldwijd. 

Daarbij is het ankerpunt: kwaliteitsbeheer dit 
is onderdeel van een geïntegreerd procesbeheer. 
Hiervan maken alle ondernemingsgebieden deel 
uit. Overzichtelijke schema's en documentatie 
van onze bedrijfsprocessen zorgen voor veilige 
workfl ows, een betrouwbare aanvoer en een 
consistent hoge kwaliteit van uw producten.

De meest geavanceerde machines, 
competente controles
Hoe waarborgen we deze consistentie? Een 
centraal element is een actief leveranciersbeheer: 
onze lokale specialisten op het gebied van kwaliteit 
(SQE) zijn op de belangrijkste inkoopmarkten 
vertegenwoordigd. Hierdoor kunnen we 
leveranciers altijd onmiddellijk beoordelen 
en adequaat maatregelen nemen. Mondiaal 
strategisch gepositioneerde controlelaboratoria 
garanderen bovendien actuele kwaliteitscontroles. 

Om continu up-to-date te blijven, investeren wij 
massaal in de meeste moderne processen en 
apparaten, zoals de grootste testbank voor 
wrijvingswaarden ter wereld. Zo kunnen onze 
laboratoria goederenontvangsten controleren en 
ontwikkelingsprojecten van het productbeheer 
begeleiden. Op verzoek adviseren en ondersteunen 
wij u ook graag door middel van testreeksen en 
sporen wij exact die uitgangspunten op die u nodig 
hebt om uw producten optimaal verder te ontwikkelen.

Product- en proceskwaliteit duurzaam veilig stellen

AN
KE
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Innovatieve logistiek – hoge 
leveringszekerheid

Draaipunt is bij ons de logistiek. 
Onze cijfers liegen er bepaald niet om: meer 
dan 576.000 magazijnlocaties op een logistiek 
oppervlak van ruim 51.000 m². Een gemiddelde 
maandelijkse goederenontvangst van 7.000 ton 
en 35.000 posities. Een dienovereenkomstige 
goederenafgifte van 7.000 ton en 360.000 posities 
of kanban-bakken. Volledig geautomatiseerde 
hoogbouwstellingmagazijnen met meer dan 
120.000 palletplaatsen en een transporttraject van 
meer dan 12 km, die zorgen voor een soepele 
afhandeling van de logistieke processen en het 
beheer van meer dan 1.000.000 in gebruik zijnde 
kanban-bakken.

Toonaangevend in heel Europa
Heel eenvoudig: de grootst mogelijk effi  ciëntie 
en leveringszekerheid dankzij het meest moderne 
Europese logistieke centrum voor industriële 
leveringen. Gekoppeld aan innovatieve 
technologieën die u een op de industriële 
belevering gespecialiseerde C-parts-voorziening 
garanderen. Ons shuttlemagazijn is een magazijn 
voor kleine onderdelen en buffermagazijn met 
van elkaar gescheiden gangen. Doordat artikelen 
op verschillende plaatsen zijn opgeslagen, kan 
in noodgevallen een en hetzelfde artikel op 
verschillende opslagposities worden geselecteerd. 
Puntsgewijs samengevat: u profi teert van onze 
producten, die te allen tijde met maximale zekerheid 
en fl exibiliteit beschikbaar zijn.

Uiterst moderne technologie: 
OSR-shuttlemagazijn (Order Storage and Retrieval) 

DRAAIPUNT
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C-parts-oplossingen voor uw branche
Wij streven ernaar te allen tijde optimaal in uw 
behoeften te kunnen voorzien. Om dit doel te kunnen 
realiseren, hebben wij onze producten, logistieke 
prestaties en systeemoplossingen nauwkeurig op 
industriële ondernemingen afgestemd.
Wat hebben de windturbines aan de Duitse 
kust, de ertsmijnen in Australië en de klassieke 
verpakkingslijn met elkaar gemeen? 

Heel eenvoudig: overal vindt u onze producten en 
diensten als uitgangspunt terug. Zoals altijd, 
wanneer kwaliteit in de klassieke installatie- en 
machinebouw een rol speelt.
Zo is ook onze verkoop exact op uw branche 
afgestemd. Onze gespecialiseerde en innovatieve 
CPS®-competentieteams zijn ongetwijfeld de ideale 
partner voor C-parts-managementoplossingen op 
uw productielocaties. Waar ook ter wereld.

Producten en diensten speciaal voor uw markt

UITGANGSPUNT
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SENNEBOGEN & Würth Industrie Service: 
twee professionals in materiaalbeheer

Een geoptimaliseerd voorraadbeheer is bij het 
familiebedrijf SENNEBOGEN in Straubing de 
basis voor een goed functionerende productie. 
De innovatieve systeemmodule CPS®RFID (Radio 
Frequency Identifi cation) van Würth Industrie 
Service speelt daarin een beslissende rol. Want met 
dit innovatieve kanban-systeem wordt door middel 
van RFID-technologie direct op de afzonderlijke 
productielocaties een bestelling getriggerd. 

"Alle boekingsprocessen verlopen geautomatiseerd 
met behulp van de nieuwe RFID-technologie. 
Doordat onze collega's van de afdeling Inkoop 
worden ontlast, komt een enorme capaciteit voor 
strategische projecten vrij." 

Helmut Angerer, 
Hoofd Strategische inkoop 
SENNEBOGEN

MTU Reman Technologies &
Würth Industrie Service:
geautomatiseerde materiaalvoorziening

MTU Reman Technologies breidt haar 
materiaalbeheer uit met het allesomvattende 
voorzieningsconcept ORSY®mat voor producten voor 
materiaalbewerking. Dit automatensysteem voorziet 
in een geautomatiseerde materiaalvoorziening in 
de vorm van kasten. De op 2 magazijnlocaties 
geplaatste en van 9 modules voorziene 
kleppenautomaat ORSY®mat FP maakt voor MTU 
Reman Technologies een fl exibele en zekere opslag 
en beschikbaarheidsstelling van hoogwaardige 
gebruiks- en verbruiksartikelen mogelijk.

"Het werkt super eenvoudig: onze medewerkers 
selecteren het artikel dat ze nodig hebben via 
het touch-screen, door het direct te pakken of per 
scanner, verwijderen het artikel per "Pick-by-Light" en 
dat triggert automatisch de nabestelling bij Würth 
Industrie Service." 

Rolf Ennenbach,
Purchasing/Logistics 
MTU Reman Technologies

STILL & Würth Industrie Service: 
topprestaties op maat

STILL concentreert al haar kennis en gebundelde 
competenties in partnerconcepten op maat. Bij 
de zoektocht naar een partner voor een volledig 
geautomatiseerd C-parts-management, stond 
daarom voor de onderneming een langdurige 
zakenrelatie centraal. Het systeem CPS®KANBAN 
van Würth Industrie Service heeft daarbij in de 
productie van de fabriek in Hamburg van meet af aan 
weten te overtuigen. Geen wonder, want dit systeem 
maakt een maximale beschikbaarheid van de juiste 
C-parts in de passende hoeveelheid, op de correcte 
opslaglocatie en op het juiste tijdstip mogelijk.

"Met het kanban-systeem van Würth hebben we 
tot nu toe uitstekende ervaringen. Het volledig 
geautomatiseerde C-parts-management is een grote 
aanwinst voor de toegevoegde-waardeketen van 
onze productie." 

Raoul Faaß, Hoofd inkoop bij STILL 

"Enerzijds zijn de processen kostenoptimaal, 
anderzijds kunnen wij erop vertrouwen dat de 
benodigde onderdelen altijd ter plaatse zijn, zodra 
we ze nodig hebben." 

Dirk Sadler, 
Hoofd Logistiek 
bij STILL 

De klant als middelpunt - succesverhalen die voor zich spreken
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"Door het intelligente legbord iSHELF® dalen de kosten 
voor de coördinatie van onze C-parts enorm, aangezien 
alle bestellingen geautomatiseerd verlopen en 
kortlopende behoeftefl uctuaties in de lijn betrouwbaar 
worden gecompenseerd."

Gerold Raubacher,
Hoofd Logistieke planning van de afdeling Mechanik 

van de WITTENSTEIN AG 

WITTENSTEIN AG & 
Würth Industrie Service: 
gemeenschappelijk succesverhaal van 
twee mondiale marktleiders dat al 
15 jaar aanhoudt
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Wij spreken uw taal

Wat is kenmerkend voor een goede relatie? Voorop 
staat wederzijds begrip. Gevolgd door elkaar steeds 
met de helpende hand terzijde staan. Ons standpunt 
is dan ook helder: wij zijn er voor u wanneer u ons 
nodig hebt. Buitendienstmedewerkers begeleiden 
u persoonlijk op locatie. 

Zo moet aan behoeften worden voldaan!
Ook onze teams van de binnendienst zijn nooit ver 
van u verwijderd.  

Wij staan voor u klaar!
Steunpunt van de Würth Industrie Service in de 
Benelux:

Würth Industrie Service Nederland
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK´s-Hertogenbosch
T +31 736291-471
F +31 736291-995
wis-holland@wuerth-industrie.com
www.wuerth-industrie.nl

Würth Industry Belgium N.V.
Zoomstraat 2A
9160 Lokeren
T +32 9 337 73-00
F +32 9 346 74-66
info@wurth-industry.be
www.wurth-industry.be

Würth Industry Belux S.A.
LIEGE AIRPORT 
Liège Logistics 8, Rue de l’Aéropostale
4460 Grace-Hollogne
T +32 4 247-9611
F +32 4 246-5821
info@wurth-industry.be
www.wurth-industry.be
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WINWORK®    www.win-work.com 

Würth Industrial Network in Australia, 
Austria, Baltic states, Belgium, Brazil, Bulgaria, 
Chile, China, Czech Republic, Denmark, Finland, 
France, Germany, Great Britain, Hungary, India, 
Italy, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, 
New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russia, 
Serbia, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, 
Switzerland, Turkey, U.A.E., Urkaine, USA 

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG
Industriepark, Drillberg
97980 Bad Mergentheim, Duitsland
T +49 7931 91-0 
F +49 7931 91-4000
info@wuerth-industrie.com 
www.wuerth-industrie.com
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