. . . daar zijn we trots op!
U zoekt een betrouwbare partner.
En een betrouwbaar product.
U kiest voor innovatie, maar ook voor passie.
En u wilt helderheid. Een duidelijk beeld.

C

Colson Europe B.V. behoort tot Colson Associates, wereldwijd
de grootste fabrikant en leverancier van transportwielen.
Al meer dan 60 jaar. Voor elke branche: van bloemenveiling tot bakkerij,
van distributiecentrum tot luchtvaartindustrie.
Wij bieden de betrouwbaarheid en helderheid die u zoekt.
Gepassioneerd zoeken wij voortdurend vernieuwende oplossingen
voor al uw vraagstukken op het gebied van wielen.

B

Colson Europe B.V.: voor elke branche het juiste wiel!

Productie locatie

Distributie centrum

Verkoop kantoor

Aarde.
De basis van vertrouwen.
U zoekt een betrouwbaar product. Een product dat lang meegaat.
Een product dat zijn waarde bewezen heeft. U bent bereid te investeren,
maar alleen in kwaliteit. En in standvastigheid. Daarom kiest u voor
wielen van Colson.

C

Betrouwbare zwaargewichten...
Onze wielen dagen dagelijks de zwaartekracht uit. En ze overwinnen altijd.
Waarom? Omdat wij uitsluitend hoogwaardige producten leveren.
Producten die staan als een huis. Producten met een zeer lange levensduur.
Wij leveren wielen van 5 tot 3000 kg draagvermogen. Al onze wielen testen
wij uitvoerig in ons eigen testlaboratorium. Of het nu gaat om lichtgewicht
wielen of om zeer zware industriële toepassingen. Daarom werken onze
wielen dag in, dag uit. Ook onder extreme omstandigheden.
...met respect voor onze aarde
Hoogwaardige producten respecteren de aarde.
Dus kiezen wij voor milieubewust fabriceren. En daarmee voor een
kleinere afvalberg. Kwaliteit gaat voor ons altijd gepaard met duurzaamheid.

Lucht.
Ruimte voor inspiratie.
Vernieuwing betekent
vooruitgang. U denkt verder,
legt liever de lat steeds hoger.
U innoveert, bent de concurrent
altijd een stapje voor. Maar u kiest
ook voor grensoverschrijding.
Nederland is u niet groot genoeg.
U heeft daarom zakenpartners
over de hele wereld.

C

Uw transport in goede handen
Duizenden kilo’s luchtvracht... Die wilt u op een
soepele manier verplaatsen. En gemakkelijk het
vliegtuig inrollen. Dat kan dankzij onze unieke
Colson Cargo Castors. Maar ook passagiersbagage
moet snel het juiste vliegtuig in. Dat vraagt om een
hoogwaardig transportsysteem dat lang meegaat.
Wij ontwikkelden extra licht lopende wielen. Speciaal
voor de luchtvrachtafhandeling. Luchthavens over
de hele wereld gebruiken onze wielen.
Wereldwijd netwerk
U kiest voor internationaal zakendoen. Wij ook.
In de meeste landen hebben wij een netwerk
opgebouwd. Ons moederbedrijf Colson Associates
is wereldwijd aanwezig.

Vuur.
De vlam van de passie.
C

Voor uw zaak gaat u door het vuur.
En dat is plezierig, want passie voor
uw product maakt dat u ervoor
gaat. Dat u ook onder hoge druk
uw enthousiasme blijft behouden.
Wij hoeven het wiel niet opnieuw
uit te vinden, maar willen het wel
steeds vernieuwen. Om u nog beter
van dienst te kunnen zijn.

Een vurige branche...
Dagelijks vuur op het werk? Omdat
u werkt in een bakkerij bijvoorbeeld?
Dan heeft uw materiaal te maken
met fikse temperatuurwisselingen.
Ovenwagens ondergaan immers
temperaturen van -40°C tot 300°C.
En dat jaar in, jaar uit! Daarom
ontwikkelden wij bakkerijwielen
speciaal voor de bakkersbranche.
Het wielmateriaal functioneert
onder extreme omstandigheden.
Veel bakkerijen hebben onze
wielen dagelijks over de vloer.
... perfectie voorop
We willen graag tevreden klanten.
Nu en over tien jaar. Daar werken
we hard aan. Wij geloven echter
niet in verkooppraatjes of stuntprijzen. Kwaliteit verkoopt zichzelf.
Daarom staat voor ons het perfecte
wiel voorop.

Water.
De kracht van helderheid.

C

U weet graag waar u aan toe bent. Van vaagheid bent u niet gediend. Ook wij houden van
duidelijkheid. Transparantie staat bij ons voorop. Een helder product, een heldere prijs...
Voor ons vanzelfsprekend om succesvol te blijven!
Kracht van water...
Een vochtige omgeving? Hevige regenval? Water kan een verwoestende werking hebben
op materiaal. Kan, maar hoeft niet. Wij ontwikkelden speciale waterbestendige, wendbare
wielen die zeer lang meegaan. Colson wielen zijn bestand tegen de kracht van water.
Agressieve materialen...
Soms vraagt een omgeving om zorgvuldige hygiëne. Denk aan de voedselverwerkende industrie
of de medische wereld. Materiaal wordt dan dagelijks blootgesteld aan hogedrukspuitreiniging
en agressieve schoonmaakmiddelen. Daar moet het wel tegen kunnen. Onze wielen kunnen dit
soort extreme omstandigheden aan.
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COLSON EUROPE B.V.

Generatorstraat 11
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BELGIUM

FRANCE

COLSON EUROPE B.V.

COLSON EUROPE B.V.

Sales office Belgium and Luxemburg

Bureau de vente France

Ringlaan 163

21 Avenue Le Corbusier

2170 Antwerpen
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Internet

www.colson-europe.com
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Colson Europe B.V.: wij houden de wereld draaiende!

