
GRIP

Ons team.
Sinatec Europe bestaat uit een 
goed stel mensen. Professionals 
met een ‘gaan we regelen’ 
instelling.

Wisselweken.
Bent u klaar voor de banden-
wisselweken? Bekijk de leuke 
aanbiedingen die we voor u 
geselecteerd hebben.

TPMS.
Vanaf 2018 zal TPMS een 
onderdeel zijn van de APK-
keuring. Wij adviseren u graag 
over de mogelijkheden.

PromobusXL.
Heeft u hem al zien rijden? Maak 
een afspraak voor een demo op 
locatie.

Nummer 1

Bekijk ons 
assortiment op 

sinatec.com

Nieuwe 
website!

sinatec.com
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Hallo wij zijn sinatec. 

Sinatec Europe bestaat uit een goed stel mensen, professionals die begrijpen waar het om gaat 
en met het juiste DNA. Hier zijn we trots op, net als onze “gaan we regelen” mentaliteit. We zijn 
ook trots op het bedrijf, producten en concepten, en willen u er graag meer over vertellen. 

In deze eerste krant stellen wij u voor aan het team wat binnen Sinatec Europe verantwoordelijk is voor 
de klanttevredenheid! Bij een jonge organisatie hoort een jong team, natuurlijk met genoeg vlieguren in 
de automotive om u te adviseren over onze producten. Sinatec Europe is gespecialiseerd in de 
toelevering van kleinmaterialen en met 22.000 referenties bieden we een compleet pakket welke 
beschikbaar is via de automaterialen grossier. Wij onderscheiden ons door onze goederen aan te bieden 
in verschillende verpakkingseenheden waardoor er nooit een overschot aan voorraad ontstaat.  
Bij Sinatec bent u in staat altijd de juiste hoeveelheden te kopen! Wilt u een kleinmateriaal oplossing? 
Wij bieden u de mogelijkheid een kleinmateriaalkast modulair samen te stellen: u kunt dus geheel naar 
wens & budget een keuze maken. Wilt u geadviseerd worden over onze producten, dan kan dat op 
locatie in onze Promobus XL, bekijk hiervoor de achterzijde van deze krant. Dit geeft u grip op 
kleinmateriaal, dit leek ons de perfecte naam voor deze mooie krant: GRIP. Sinds een aantal jaar hebben 
we naast kleinmaterialen ook een nieuwe passie; TPMS producten. Ook hier bieden we toegevoegde 
waarde door een breed pakket producten aan te bieden, en probleem ondersteunende service  
(op locatie) te verlenen. Kortom; Grip op kleinmateriaal. Gaan we regelen.

In de volgende uitgaven zullen wij u voorstellen aan de andere teams binnen Sinatec, tot dan!

Ruben van der Mierden
verkoop binnendienst

Joris Backx 
teamleider verkoop

Randy van Dongen
teamleider logistiek

Michael Kappers
business development

Rob van Es
office manager

Gijs Jespers
directeur

Sander Peters
technisch accountmanager

Bekijk het hele team op  
sinatec.com/team

Team
verkoop.
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99,-

Degelijke opslagkast voor 
wielservice materialen

  Slaggewichten 5 t/m 40 gram 

stalen velgen (700st)

  Slaggewichten 5 t/m 40 gram 

alu velgen (700st)

  Plakgewichten met extra sterke 

tape, brede blauwe folie (100st)

  Ventielen type TR413 (100st)

 Bokkepoot

 Ventieltrekker

 Ventielsleutel

 Wielgewichttang

 Bandenmontagepasta 1KG

Plakgewichten op strip 

Plakgewichten op strip; 100 

stuks per doos. Hoge kwaliteit 

tape met bredere folie.

Ref: PZ55B 12x5 gr

Ref: PZ510B 4x5 & 4x10gr

Actie plakgewichten 

Actie pakket plakgewichten op 

rol. 3 Rollen geleverd met een 

gratis beugel.

Ref: 

PZBROL-ACTIE

Zwarte plakgewichten 

Zwarte plakgewichten op strip; 50 

stuks per doos. Hoge kwaliteit 

tape met bredere folie. 

12x5 gram.

Ref: 

PZ55Z-50
Nu

Plakgewicht op rol 

Plakgewicht op rol geleverd in een 

kunststof koffer. Eenvoudig op te 

hangen/weg te zetten.

Ref: 

PZROL 21,-27,50

De zomer 
komt er aan!
Bent u klaar voor 
de wisselweken?

Banden
wissel
weken.

Nu met 
gratis 

beugel. 

Ref: 

WSM2
335,-

11,50

3.Vandaag besteld  morgen in huis.

Gaan we regelen
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Bandenmontagespray 

Vloeibare bandenmontage  

spray in spuitbus. Toepasbaar 

op personen en vrachtwagen-

banden.

Ref: 

613535

Bandspanningsmeter 

0-12 bar, geleverd met ijk 

certificaat. Goedgekeurd 

door Michelin.

Ref: 

BSM-M

Stalen velgen 
STV5 Stalen velgen 5gr 8,-

STV10 Stalen velgen 10gr 11,-

STV15 Stalen velgen 15gr 14,-

STV20 Stalen velgen 20gr 17,-

STV25 Stalen velgen 25gr 19,-

STV30 Stalen velgen 30gr 23,-

Tubeless ventielen 

Rubberen tubeless ventielen in 

verschillende lengten leverbaar. 

TR413 Lengte 43mm   12,50

TR414 Lengte 49mm   13,50

Actie pakket  
slaggewichten

Inhoud 5 t/m 30 gram,  

in totaal 600 stuks. 

UNIMOTIVE-A, Staal

UNIMOTIVE-B, Alu 

75,-

Beetje uitleg. 

Slaggewichten die aan de ran-
den van de velg gemonteerd 
zijn, worden continue bloot-
gesteld aan aanraking met 
stoepranden en rommel die op 
de weg ligt. Om onbalans en 
-als gevolg daarvan- trilling te 
voorkomen is het essentieel dat 
het gewicht op de juiste positie 
aan de velg blijft zitten. Unimo-
tive slaggewichten hebben een 
extra sterke klem [B] waarmee 
ze vaster aan de velg geklemd 
zitten. Een extra rand (uitstul-
ping) achterop het slaggewicht 
zit tegen de velg aangedrukt. 
Hierdoor kan het gewicht niet 
schuiven op de velg en blijft 
het gegarandeerd op de goede 
plek zitten. Unimotive slagge-
wichten zijn er voor stalen en 
lichtmetalen velgen. 

Bandenmontagehulp

Ook wel een “Derde Handje” 

genoemd, handige hulp bij het 

monteren van lage banden. 

Ref: 

944

Bandenmontagepasta 

Bandemontage pasta in 

verschillende hoeveelheden en 

kleuren leverbaar.

BMP1 1 kg wit 5,-

BMP3 3 kg wit 9,-

BMP5 5 kg wit 12,-

BMP5-Z 5 kg zwart 13,-
35,-

55,-

Digitale banden-
spanningsmeter

Digitale bandspanningsmeter, 

PSI en BAR.

Ref: 

BSM-D

Profieldiepte meter 

Geschikt voor APK. Verende 

naald & nauwkeurig 0,1mm.

Ref: 

PDM 
75,-27,50

Lichtmetalen velgen  
LMV5 Alu velgen  5gr 8,-

LMV10 Alu velgen  10gr 11,-

LMV15 Alu velgen  15gr 14,-

LMV20 Alu velgen  20gr 17,-

LMV25 Alu velgen  25gr 19,-

LMV30 Alu velgen  30gr 23,-

B

9,95

Slaggewichten pro-line
Speciale coating en pasvorm

13,50
Vanaf

4.



De Bartec TECH500 is een van de beste apparaten in het hogere segment. 
Deze TPMS tool wordt standaard geleverd met een OBDII aansluiting, waardoor vrijwel iedere 
TPMS gerelateerde klus goed afgewerkt kan worden. De tool is zo in te stellen dat de updates 
automatisch via de wifi verlopen, waardoor u altijd up-to-date bent. Met de Bartec TECH500 
zijn alle OE sensoren uit te lezen en bent u in staat universele TPMS sensoren te 
programmeren zoals EZ-Schrader en HUF Intellisense. De tool beschikt over een 
Nederlands menu, en een volledige database van resetprocedures.

Unieke HUF TPMS Tool, 

communiceert via de HUF APP. 

Altijd up to date. OE kwaliteit

Ref:  TPMSTOOL-070 

TPMS Tool Huf

TPMS Tool CUB actie 

Zeer scherpe TPMS actie. 

4 sensoren met gratis tool.

Ref:

TPMSTOOL

020-ACTIE

TPMS reparatieset

Repareer eenvoudig een 

afgebroken TPMS ventiel. 

Voorkom hoge kosten en  

bespaar tijd.

Ref: 

TR-REP

TPMS bandensticker

Bandensticker met ruimte voor 

notatie van de TPMS ID nummers.

Ref: 

BED250

Service.
Sinatec Europe beschikt over 
de beste TPMS specialisten. 
Heeft u een TPMS probleem? 
Neem contact met ons op, wij 
lossen het telefonisch of op 
locatie voor u op!

TPMS momentsleutelset

Ideale & complete set voor 

montage van TPMS sensoren. 

Onmisbaar in iedere garage.

Ref: 

TPMSTOOL-001

499,-

32,50

TPMS Tool Bartec

Bartec TPMS tool standaard 

geleverd met OBDII aansluiting. 

Zeer complete tool.

Ref: 

TPMSTOOL-040 

TPMS.

199,- 17,50

1149,- 225,-

5.Vandaag besteld  morgen in huis.

Gaan we regelen



Remleiding 

Remleiding met de juiste wand-

dikte van 0.9mm, leverbaar in  

alle diameters.

Ref: 

RL4705

Het 
kleine 
werk.

De juiste materialen 
binnen handbereik.

Een goed gevulde kast is essen-
tieel. Uw werk mag niet stikval-
len omdat de voorraad niet op 
peil is. Sinatec Europe levert 
haar goederen via de grossier 
waardoor u snel kan beschikken 
over de juiste goederen.

Assortiment 
ruitensproeierpompen 

Voorzien van de meestvoorkomen-

de ruitensproeierpompen. Dekt 

80% van de markt af!

Ref: 

ASS-RSP 

Knelkoppeling

Knelkoppeling tbv remleiding. 

Leverbaar in messing en staal,  

en alle uitvoeringen.

Ref: 

BL-RK004

Universele ashoezen

Universele ashoezen in bulk 

verpakking (12 stuks). Met OE 

klembanden en homokineetvet.

Ref: 

AS12
75,- 49,-

Assortiment Delphi 
Weatherpack

Compleet pakket Delphi 

Weatherpacks + tool. Geleverd  

in een assortimentskoffer.

Ref: 

ASS-TC-1859

Assortiment 
fuseekogelhoezen  

Assortiment universele 

fuseekogelhoezen voorzien van 

de enige echte PU-ring.

Ref: 

ASS-FUS-01

Assortiment AMP 
Superseals

Compleet pakket AMP superseals 

+ tool. Geleverd in een 

assortiments koffer. 

Ref: 

ASS-TC-1858

Assortiment carterpluggen 

Klaar voor de nieuwe trend; een 

assortiment kunststof carter-

pluggen voor de nieuwste 

toepassingen. 

Ref: 

ASS-PF-2755
35,- 99,-99,-75,-

 1,50
Vanaf

9,95
Vanaf

6.



Assortiment 
terugslagkleppen 

Terugslagkleppen toepasbaar  

voor waterslang, verschillende 

uitvoeringen.

Ref:  

ASS-NOR99

Stoelhoezen

Monteur stoelhoezen verkrijgbaar 

in verschillende verpakkingen en 

kwaliteiten.

SP-121268  Stand. 100st 22,50

SP-121270  Stand. 500st 75,-

SP-131270  zware kwaliteit  

500st. 85,-

Vakkenkast gevuld 

Budget vakkenkast gevuld  

met de meest voorkomende 

kleinmaterialen. Bekijk online  

de inhoud.

Ref: 

RACK504

Flat Blade actie 

20 set OE flatblade sets met 

GRATIS tablet. Bekijk online de 

toepassingen.

Ref: 

FBOTAB-ACTIE
55,- 450,-249,-

   4,-

Handveger & Blik 

Industrieel blik met houten 

handvat. Handveger met  

stijve haren.

Ref: 

SR-675197

SR-794337

Vuilniszak 170L 

Geschikt voor afvalcontainers 

120L, set à 10 rollen.

Ref: 

SP-456023 

Poetslappen

Poetslappen bonte trikot dik 

10KG.

Ref: 

SP-023010 

Per rol vanaf

Afvalcontainers 120L 

Leverbaar in verschillende kleuren 

voor de perfecte afvalscheiding. 

Containers zijn voorzien van 

pedalen.

Ref: 

TAY-423024

(Blauw)
8,-49,-

Afname al vanaf 5 stuks. Dus...
Geen onnodige voorraad. Geen extra kosten.

OP 
= 

OP! 

12,50

Vandaag besteld  morgen in huis. 7.

Gaan we regelen



Brieltjenspolder 18 | 4921 PJ Made | Nederland
0162 - 430 673 | klantenservice@sinatec.com

Al je kleinmateriaal binnen 
handbereik. Geordend en snel 
vindbaar. Dan kan je gewoon 
lekker doorpakken. Wij maken  
het u graag gemakkelijk.

Promobus XL.
Sinatec Europe heeft persoonlijk contact hoog in het vaandel staan. 
Om u goed en op locatie te voorzien van het juiste advies over 
bijvoorbeeld TPMS apparatuur & kleinmateriaaloplossingen kunt u 
gebruik maken van de PromobuxXL. Wilt u ook advies op locatie? 
Neem dan contact met ons op!

Grip op kleinmateriaal.
Gaan we regelen

Door de beschikking over meerdere verpakkingseenheden 
bent u in staat de juiste aantallen te kopen die passen bij 
uw verbruik. Sinatec Europe biedt u de mogelijkheid zelf 
een kleinmateriaal kast samen te stellen, gebaseerd op uw 
wensen & budget.

Uw voordelen:

  Kleinmateriaalkasten modulair samenstellen,
  Aanpasbaar op uw wensen & budget,
  Geschikt voor vele branches,
  Ook de mogelijkheid om uw huidige situatie om te bouwen om de 

investering nihil te houden,
  Gevulde kasten & lege kleinmateriaal kasten leverbaar,
  Opbouwen en inrichting van de kasten en werkplaatsinrichting 

behoort tot de mogelijkheden
  Integratie van barcode scan oplossingen mogelijk
  Integratie van een voorraadbeheer pakket mogelijk.
  Levering via de grossier: snelle franco levering, alles op 1 factuur.

Basis opstelling 1 meter Basis opstelling 2 meter

Of stel 
uw eigen 

kast samen.
Ga naar:

sinatec.com

sinatec.com


