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

WWW.TVH.COM/
ESFREGADEIRAS_VARREDOURAS

© Abril 2016 TVH Group NV, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser 
reproduzida ou comunicada em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo a cópia, gravação ou uso em um 
armazenamento de informações ou sistema de recuperação, sem autorização prévia e explícita do TVH Group NV. TVH® e TotalSource® são 
marcas registradas. Todas as outras marcas comerciais ou nomes comerciais nesta publicação são de propriedade de seus respectivos 
proprietários. A TVH é um fornecedor pós-venda de peças de reposição e acessórios que são adequados para a manutenção e para 
a reparação de equipamentos OEM. As referências e as marcas OEM são meramente indicativas e não implicam que os acessórios e 
/ ou peças de substituição são provenientes do fabricante original do equipamento ou das peças. Erros de impressão reservados. As 
fotografias e as ilustrações são incluídas apenas para fins de referência. Todas as vendas estão sujeitas aos termos e condições gerais de 
venda no www.tvh.com/avv. • REF 33406235 • 07-2016 • SB

ESFREGAESFREGADEIRAS & 
VARREDOURAS

peças & acessórios

A TVH OFERECE MUITAS VANTAGENS
• Funcionários tecnicamente qualificados 
• Apoio ao cliente em 37 idiomas
• Envio no mesmo dia, entrega no dia seguinte
• Venda ao balcão
• Loja & apoio online
• Ativa em 172 países

MARCAS FORTES, QUALIDADE GARANTIDA

Cobertura total de peças originais para as seguintes marcas e muitos mais.

TVH é distribuidor autorizado para

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

SME Worldwide Service Center



QUALQUER PEÇA 
Na TVH você encontra uma gama completa de peças e acessórios de alta 
qualidade para esfregadeiras e varredouras. 

O que você pode esperar:
• uma equipe de profissionais treinados, que garante um crescimento 

contínuo do nosso banco de dados
• um serviço rápido e orientado para os resultados
• controles de qualidade rigorosos para garantir a qualidade premium a 

um preço correto

QUALQUER MARCA
Nós ofertamos peças para todas as marcas para poder vos garantir o 
melhor serviço. 

Peças adequadas para:
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 • ...

QUALQUER LUGAR
Explore o sistema de ofertas e encomendas da nossa loja virtual 
MyTotalSource, a qualquer hora e em qualquer lugar que você deseja. 
MyTotalSource em poucas palavras:
• loja online de peças de reposição e acessórios
• a sua encomenda ou oferta em apenas alguns cliques
• catálogos e brochuras podem ser consultados on-line
• aplicação móvel e opção de digitalização disponíveis
• motores de busca para encontrar sua peça
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Qualquer peça, qualquer marca, qualquer lugar


