
Word PUtoline official sUPPlier!



Of je nu relaxed aan het toeren ben of snelheid 
nodig heb op het circuit, een Putoline Oil product 
zorgt altijd voor een optimale performance van 
de motor.

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed 
assortiment smeermiddelen en onderhoudspro-
ducten. We bieden uitsluitend producten voor ge-
motoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! 
Onze jarenlange ervaring gecombineerd met 
continu onderzoek, leidt tot de beste prijs- /kwa-
liteitverhouding. En eigen productie garandeert 
constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by 
Technology!

Raadpleeg altijd de adviesdatabase op putoline.
com voor gebruik van het juiste product. 

Door onze specialistische benadering en constant onderzoek zijn wij in staat de nieuwste technologieën toe te passen. Dit 
heeft geleid tot de volgende (steeds groeiende) additieven pakketten, die zijn samengesteld en getest in samenwerking 
met bekende raceteams.

addieventechnologie

Nano Tech
                 het “pure bike” Nano Tech additieventechnologie
                 systeem. De meest geavanceerde smeermiddelen
                 ooit door Putoline geproduceerd. Excellente
                 slijtagebescherming en onovertroffen goed
                 aangrijpen van koppeling. 

Ester Tech
één van de meest geavanceerde motorfietssmeer-
middelen ter wereld, bestemd voor moderne, 
high-performance motorfietsen (Road en Off Road) 
op basis van onder andere volledig synthetische 
Ester Tech basisoliën.

Technomoto
een high-quality productlijn, bezit alle eigenschap-
pen die een specifieke motorfietsolie nodig heeft.

MRH
de nieuwste fase in tweetaktolietechnologie werd 
specifiek ontwikkeld voor scooters, motorfietsen en 
karts

Strawberry
deze scooterproducten bieden een uitstekende 
motorbescherming met als extra een unieke aardbei 
geurstof. Hoofden zullen omdraaien als u voorbij 
rijdt.

Biodegradable
de biologisch afbreekbare producten van Putoline Oil 

We beschikken over een eigen produc-
tielocatie en staan daarom garant voor de 
uitstekende kwaliteit van onze smeermidde-
len. Onze productielocatie is volledig ISO 
14001:2004 en 9001:2008 gecertifi-
ceerd.

GaRaNTiE vooR kwaliTEiT



one-stop-shopping
Naast het brede productaanbod van motoroliën, trans-
missieoliën, voorvork – en schokdemperoliën bieden 
wij het meest complete assortiment onderhoudsproduc-
ten. U kunt voor al uw producten terecht bij één leve-
rancier.

technische ondersteuning
Het Putoline Oil assortiment wordt ondersteund door 
ons adviesprogramma, te vinden op onze website 
www.putoline.com. Met dit programma vindt u op een-
voudige wijze het juiste smeermiddel voor een voertuig. 
Ook heeft u meteen toegang tot productinformatie, spe-
cificaties en veiligheidsbladen. Hiermee kunt u zichzelf 
profileren als smeermiddelenspecialist. Daarnaast staat 
onze technische dienst tot uw beschikking voor het be-
antwoorden van al uw smeertechnische vragen.

Winkelinrichting 
Bij aankoop van een startassortiment bieden wij een 
winkelstelling voorzien van scankaarten. Alle produc-
ten worden overzichtelijk getoond. Ook kunt u bij 
ons terecht voor specialistische displays, lichtbakken 
en posters voor de verdere aankleding van uw shop. 
Daarnaast levert Putoline Oil een adviessysteem tegen 
aantrekkelijke voorwaarden. Op de achterzijde kunt u 
verder kennismaken met deze Topverkoper.

PUtoline official sUPPlier

verkoopondersteuning

Naast technisch advies bieden we commerciële onder-
steuning bij het promoten van onze producten. 

U kunt profiteren van
 Een regelmatig aanbod van algemene 
 verkoopacties
 Klantspecifieke acties waarvoor wij reclame- 
 materiaal kunnen ontwikkelen
 Joint promotion/participatie in advertenties
 Ondersteuning op huisshows
 Sponsoring arrangement
 Putoline Oil kledinglijn

‘PUtoline oil 
totaalleverancier en 
Partner in de WerkPlaats’



Met iKAS biedt u uw klanten gratis toegang tot de meest uitge-
breide adviesdatabase. U voorziet op deze manier altijd in het 
meest actuele smeeradvies voor motorfietsen in het road en off 
road segment, voor scooters, karts en quads.

Met KAS 

 Beschikt u over belangrijke kennis
 Voorziet u altijd in deskundig up-to-date smeeradvies 
 Biedt u een onovertroffen service aan uw klanten
 Verzekert u zichzelf van een professionele uitstraling
 Heeft u een topverkoper in huis
 Loopt u voorop als de smeermiddelenspecialist

Cleansol is een koudontvetter die gemakkelijk oliën, vetten en ander vuil verwijdert. 
Door het sterk reinigend vermogen, de lage prijs en geringe verdamping is Cleansol 
zeer economisch in gebruik.

Wij bieden een full service systeem

 Levering franco huis in 200 liter-vaten
 Retourname van vervuilde Cleansol
 Een onderdelenreiniger tegen zeer aantrekkelijke 
 condities
 Reiniging van de apparatuur
 Controle goede werking

het WerkPlaatsconcePt

cleansol | Uw zorg voor het milieu wordt onze zorg

Bij aankoop van Putoline Oil oliën in 
bulk bieden wij een KIWA gekeurde 
oliebulkinstallatie aan tegen aantrekke-
lijke voorwaarden

Tegen zeer aantrekkelijke voor-
waarden leveren wij pneumatische 
olieinstallaties, haspels, drumdolly’s 
en ander oliegerelateerd afgifte- en 
opvangmateriaal.

Bulkleveringen

overig equipment

ikas

www.putoline.com | info@putoline.com | facebook.com/putoline | twitter.com/putoline

Waar u ook bent, thuis of 
onderweg; het beste advies heeft 
u altijd binnen handbereik met 
www.putoline.com

www.putoline.com


