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Wiha breidt haar assortiment uit met een doordacht concept op 

het gebied van accessoires voor de elektrotechniek 

Accessoires als adereindhulzen en verbinders van Wiha zijn per direct in de handel 

verkrijgbaar – van de beste kwaliteit en met een uiterst functioneel verpakkingsconcept 

voor selectie, opslag en presentatie. Deze assortimentsuitbreiding op het gebied van de 

elektromontage is een volgende stap van de fabrikant om haar doelgroep van 

elektromonteurs een afgerond en op hun behoeften toegesneden productprogramma aan 

te kunnen bieden. Het Wiha-concept brengt handel en gebruikers meerdere voordelen, 

want de tot nu toe doorgaans tijdrovende, onoverzichtelijke en ongestructureerde omgang 

met het in grote aantallen benodigde kleinmateriaal wordt hiermee heel wat comfortabeler 

en gebruikersvriendelijker.  

De kneep zit hem in het tot in elke detail doordachte verpakkingsconcept. Dat omvat onder 

andere een markant en informatief kleurensysteem met eenvoudige, overzichtelijke 

pictogrammen, die het werken met de accessoires in de handel, in het magazijn en op de 

bouwplaats makkelijker maken. Zowel op zakken, strooidozen en de verschillende 

setconfiguraties als op de multifunctionele kartonnen dozen staan altijd de belangrijkste 

kenmerken bij elkaar.  

De nieuw ontwikkelde kartonnen dozen in twee formaten, die de in zakken of strooidozen 

voorverpakte accessoires bevatten, zijn veelzijdig inzetbaar. Het belangrijkste is, dat ze voor 

handel en gebruikers het tot nu toe bekende probleem oplossen van de opslag van 

kleinmateriaal. Uit gebrek aan passende oplossingen worden in de praktijk vaak eenvoudig de 

zakken opgestapeld of worden andere bakken gebruikt en van opschriften voorzien. Dankzij hun 

rechthoekige, stapelbare vorm, inclusief overzichtelijke etiketten, kunnen de dozen direct en 

zonder verdere handelingen geordend worden opgeslagen. Met behulp van de eurosleuf kunnen 

ze bovendien in de handel aan de gangbare dubbele haken worden gepresenteerd. Een 

bijpassend display trekt extra aandacht en presenteert ze voor het grijpen – in de vakhandel of in 

de werkplaats. 

Om de valkuilen bij het klassiek bekabelen te vermijden, zoals verkeerde gestripte aders, in de 

tang vastzittende krimphulzen en slecht gekrimpte hulzen, biedt de fabrikant in dit verband ook 

omvangrijke strip- en krimpgereedschapsets aan voor professioneel gebruik. Daarmee hebben ze 

de juiste professionele gereedschappen en een grote selectie van de meest gangbare verbinders 

en adereindhulzen overzichtelijk samengebracht, voor mobiel gebruik of voor in de bus, in één 

assortimentskoffer. 

Het Wiha-assortiment aan accessoires wordt aangeboden via de vakhandel. 
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Afbeelding 
Wiha_ElectrotechnicalAccessories_image_300d
pi 
 
Fotobijschrift 
Handgereedschapfabrikant Wiha biedt vanaf nu 
ook accessoires aan als adereindhulzen en 
verbinders voor de elektrotechniek. 

 

Afbeelding 
Wiha_ 
ElectrotechnicalAccessories_sets_300dpi 
 
Fotobijschrift 
In het assortiment worden compacte en 
omvangrijke strip- en krimpsets aangeboden 
naast klassieke strooidozen. 

 

 

 
Afbeelding 
Wiha_ ElectrotechnicalAccessories 
_presentation_300dpi 
 
Fotobijschrift 
Veelzijdig inzetbaar: de innovatieve kartonnen 
dozen kunnen op de plank, aan dubbele haken 
aan wanden of in een toonbankdisplay worden 
opgeslagen en gepresenteerd. 

 

 

Afbeelding 
Wiha_ ElectrotechnicalAccessories 
_cartons_300dpi 
 
Fotobijschrift 
Doordacht design: de twee formaten kartonnen 
dozen kunnen flexibel worden gestapeld, 
eenvoudig worden geopend en bieden altijd 
zicht op de belangrijkste kenmerken en 
artikelgegevens. 
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Afbeelding 
Wiha_ ElectrotechnicalAccessories 
_storage_300dpi 
 
Fotobijschrift 
Stop de chaos en onoverzichtelijke 
magazijnvoorraden. De kartonnen dozen van 
Wiha voor accessoires in zakken of strooidozen 
vervullen een functie voor zowel opslag als 
informatievoorziening. 

 

 

Beeldmateriaal in hoge resolutie vindt u in:  https://www.wiha.com/nl/perscentrum onder 

de betreffende persmededeling. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen. 

 

Over Wiha 

Wiha is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van handgereedschappen voor 

professioneel gebruik in industrie en nijverheid. In 1939 opgericht als klein familiebedrijf, is Wiha 

tegenwoordig een wereldwijd opererend bedrijf dat nog altijd wordt geleid door de familie Hahn. 

Met een speciaal op de behoeften van gebruikers afgestemd productprogramma van innovatieve 

handgereedschapoplossingen, die efficiency verhogen, kosten verlagen en de gezondheid 

ontzien, wil Wiha de dagelijkse werkzaamheden van professionals merkbaar vergemakkelijken. 

Daarom ontwikkelt en produceert Wiha producten met de hoogste eisen aan kwaliteit, 

functionaliteit, duurzaamheid en ergonomie. Deze vormen samen een omvangrijk assortiment 

aan gereedschapconcepten en -sets, schroevendraaiers, momentgereedschappen, multitools, 

stiftsleutel, bits, tangen, kunststof hamers, elektro-oplossingen en meer. Precies 80 jaar na de 

oprichting ontving het bedrijf in 2019 voor haar uitstekende brandingstrategie en -ontwikkeling de 

German Brand Award en de red dot award "Best of the Best". Daarnaast ontving Wiha in 2019 

voor de tweede keer de eervolle onderscheiding tot de "TOP 100" meest innovatieve middelgrote 

bedrijven van Duitsland te behoren. Al in 2014 werd Wiha onderscheiden met de Manufacturing 

Excellence Award (MX Award) als beste MKB-bedrijf van Duitsland. 

 

Bedrijf 

 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

D-78136 Schonach 

 

Contactpersoon Pers / Media Communicatie 
Anne Jakubowski 

Tel.: +49(0)7722-959-209 

Mobiel: +49(0)151 163 414 94 

E-mail: pr@wiha.com 
 

https://www.wiha.com/nl/perscentrum
mailto:pr@wiha.com
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Meer over Wiha vindt u onder  

www.wiha.com of in onze sociale media kanalen 

       

 

http://www.wiha.com/
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://twitter.com/wiha
https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial

