VAN 1 MEI TOT 28 SEPTEMBER 2018

21,00 €
(incl. BTW.)

SPECIALE AANBIEDING VOOR
SCHOLEN EN OPLEIDINGSCENTRA

SPECIALE AANBIEDING VOOR
SCHOLEN EN OPLEIDINGSCENTRA

Meld u aan!

EXCLUSIEVE TRAININGSDOCUMENTEN
Mitutoyo, een van de toonaangevende fabrikanten op het gebied van precisiemeettechnologie, wil
scholen, opleidingscentra en trainingsinstituten optimaal ondersteunen. Met het gratis ‘Education
Pack’ bieden we unieke documenten om jongeren kennis te laten maken met de meettechnologie. Als
onderdeel van de “Speciale campagne voor scholen en trainingscentra” hebt u de mogelijkheid om
snel en kosteloos aanvullende documenten voor de klas aan te vragen!

Surf naar volgende link:

Scan de QR-Code en
open snel de Education Pack pagina

http://mitutoyo.nl/nl_nl/education

Schuifmaat

Nr. 530-104

†Schaalverdeling en nonius zijn matverchroomd voor
duidelijke leesbaarheid.
†Met dieptemeter.
Nr.

Meetbereik

530-104
530-101

Schaalindeling

0 - 150

Lijstprijs €
incl. BTW.

0,05

35,09

0,05

35,09

Lijstprijs: 35,09 € Incl.BTW.

21€

incl. BTW.

Actieprijs voor
scholen en
studenten
incl. BTW.

21
21

+ GRATIS SNELGIDS
bij elke schuifmaat

Onmiddellijke uitlevering!

MITUTOYO EDUCATION PACK
Mitutoyo’s Education Pack bestaat uit veschillende documenten bedoeld als handige verwijzingen
naar de theorie en praktijk van metrologie voor gebruik in de klas, op het werk en in het
laboratorium.
De verzameling strekt zich uit van posters tot uitgebreide naslagwerken, allemaal aantrekkelijk
gepresenteerd met kleurenfoto’s en illustraties om veilig en efficiënt gebruik van meetapparatuur te
promoten. Terwijl ze voldoende achtergrond geven om verder onderzoek te bevorderen in specifieke
interessegebieden van de lezer.
Raadpleeg de website van uw lokale Mitutoyo verkoopsorganisatie voor meer informatie.

Actie geldig van 1 mei tot 28 september 2018. We behouden ons het recht voor technische wijzigingen en ontwikkelingen aan te brengen;
Niet-bindende aanbevolen promotieprijzen, Koop uitsluitend via deelnemende handelspartners; Alle prijzen zijn netto in EURO incl. BTW Meer informatie is beschikbaar op www.mitutoyobenelux.com.
De levering en prijzen van de hier aangeboden producten zijn geldig zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen, fouten en drukfouten voorbehouden.

Mitutoyo Benelux
Showroom België/Belgique

Extra productinfo vindt u in onze webshop.

Hogenakkerhoekstraat 8
9150 Kruibeke
TEL: 32 (0) 3 - 25 40 444

www.mitutoyobenelux.com

Showroom Nederland
Wiltonstraat 25
3905 KW Veenendaal

Let op: Aan productillustraties zijn geen rechten te ontlenen. Productbeschrijvingen, in het bijzonder alle technische specificaties, zijn
slechts bindend indien uitdrukkelijk overeengekomen. MITUTOYO is een gedeponeerde handelsmerk of handelsmerk van Mitutoyo Corp. in
Japan en/of andere landen/regio‘s. Andere product-, bedrijfs- en merknamen zijn uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

TEL: 31 (0) 318 - 53 49 11
www.MitutoyoBeNeLux.com
info@MitutoyoBeNeLux.com

