
TVH PARTS NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com

TVH PARTS NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • België
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88
info@tvh.com • www.tvh.com

WWW.TVH.COM/
VEEG_SCHROBZUIGMACHINES

© Juli 2016 TVH Group NV, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie mag, noch geheel, noch 
gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd of meegedeeld (gekopieerd, opgenomen, gebruikt in een systeem voor gegevensopslag, enz.) in enige 
vorm, hetzij elektronisch of mechanisch, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van TVH Group NV. TVH® en TotalSource® 
zijn gedeponeerde handelsmerken. Alle andere handelsmerken of handelsnamen in deze publicatie zijn eigendom van hun respectieve 
eigenaars. TVH is een leverancier van reserveonderdelen en accessoires voor de vervolgmarkt, geschikt voor het onderhoud en de herstelling 
van OEM-apparatuur. OEM-referenties en merken zijn enkel indicatief en betekenen niet dat de accessoires en/of onderdelen afkomstig zijn 
van de originele apparatuur- of onderdelenfabrikant. Onder voorbehoud van drukfouten. Foto's en afbeeldingen dienen enkel ter identificatie. 
Alle verkopen zijn onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden op www.tvh.com/avv. • REF 33406234 • 07-2016 • SB

SCHROBVEEG- & SCHROB-
ZUIGMACHINES

onderdelen & accessoires

TVH BIEDT TALRIJKE VOORDELEN
• Technisch opgeleide werknemers 
• Klantenondersteuning in 37 talen
• Vandaag besteld, morgen geleverd
• One-stop shop
• Webshop & online ondersteuning
• Actief in 172 landen

STERKE MERKEN, GEGARANDEERDE KWALITEIT

Een volledig aanbod van originele onderdelen voor de onderstaande 
merken en nog vele anderen.

TVH is erkend verdeler van

Distributor and AuthorisedEuropean Service & Repair Centre Distributor
Global After-market Sales Partner& Authorised Service & Repair Centre

SME Worldwide Service Center



Elk onderdeel, elk merk, overal

ELK ONDERDEEL 
Bij TVH vindt u een volledig gamma aan hoogwaardige onderdelen en 
accessoires voor veeg- & schrobzuigmachines. 

Wat u van ons kunt verwachten:
• professioneel getrainde medewerkers die een continue groei van onze 

database garanderen om u bij elke vraag te helpen
• een snelle en resultaatgerichte dienstverlening
• strenge kwaliteitscontroles om hoogwaardige kwaliteit aan een correcte 

prijs te garanderen

ELK MERK
Wij leveren onderdelen voor alle merken om u zo de beste dienstverlening 
te bieden. 

Onderdelen geschikt voor:
Adiatek • Alto • Bucher-Schoerling • Clarke • Cleanfix • Columbus • Comac •
Dulevo • Eureka • Factory Cat • Fimap • Fiorentini • Floorpul • Gansow IPC •
Ghibli • Hako • Johnston Sweepers • Kärcher • Kranzle • Lavor • Mathieu • 
Minuteman • Nilfisk-Advance • Nobles • OMM • Powerboss • Ravo • RCM • 
Scarab • Schmidt • Taski • Tennant • Truvox • Victor • Viper • Wetrok • 
Windsor • Wirbel • ...

OVERAL
Verken het aanvraag- en bestelsysteem van onze MyTotalSource 
webshop, waar en wanneer u wil. 
MyTotalSource in een notendop:
• online webshop voor onderdelen en accessoires
• uw bestelling of offerte in slechts enkele muisklikken
• catalogen en brochures online consulteerbaar
• mobiele applicatie en scanoptie beschikbaar
• zoekmachines om uw onderdeel te identificeren
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