Direct uit voorraad
Met retourgarantie

EIT
TOPKWALIT ®
VAN TROX !

Direct aan de snelweg, in het hart van het
land, bevindt zich de grootste voorraad Trox®
componenten van Nederland.
Het Schilt bedrijvencomplex in Meerkerk telt 7000m²
magazijnoppervlak. Een groot deel hiervan is gevuld
met Trox® brandkleppen. Door onze enorme voorraad
zijn wij in staat u de topkwaliteit Trox® brandkleppen
direct uit voorraad te leveren. Bovendien biedt Schilt u
een retourgarantie op het complete Trox® programma
en berekenen wij geen bestelkosten. Bezoek onze
website en bekijk ons complete leveringsprogramma.

VOORRAADHOUDER

Schilt levert alleen wereldmerken.
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