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HECO-TOPIX®-plus:
maakt het beste
beter.

Uw HECO-TOPIX®-plus dealer
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Alle begin is makkelijk: met onze HECO-TOPIX®-plus startersets, speciaal 
samengesteld voor meubelmaker en timmermannen. Prima: want zo kunt u zich van 
de talloze voordelen van onze schroeven-highlight overtuigen. Maar let op: zoals dat 
voor alle goede dingen geldt, zijn ook onze startersets slechts korte tijd verkrijgbaar!

Starterset „Timmerman“

Inhoud Aandr. Afmeting Stuks 

Platverzonken kop met
achtersnijdende freesribben,
voldraad, verzinkt blauw*

HD-20 4,0 x  40 500
HD-20 4,0 x  60 200
HD-20 4,5 x  50 200
HD-20 5,0 x  80 200
HD-30 6,0 x 120 100

Gevelschroeven, verzonken lenskop,
voldraad, roestvaststaal A2* HD-20 4,5 x  50 200

Platverzonken kop met
achtersnijdende freesribben,
deeldraad, verzinkt blauw*

HD-20 5,0 x 100 100
HD-30 6,0 x 160 100
HD-40 8,0 x 200 100

ClicFix snelwisselhouder 1

Starterset „Meubelmaker“ 

Inhoud Aandr. Afmeting Stuks 

Platverzonken kop met
achtersnijdende freesribben,
voldraad, verzinkt blauw*

HD-20 3,5 x  30 1.000
HD-20 3,5 x  40 500
HD-20 4,0 x  30 1.000
HD-20 4,0 x  40 500
HD-20 4,0 x  50 500
HD-20 4,0 x  60 200
HD-20 4,5 x  50 200
HD-20 5,0 x  70 200

Platverzonken kop met achtersnijdende
freesribben, deeldraad, verzinkt blauw* HD-20 5,0 x 100 100

ClicFix snelwisselhouder 1

HECO-TOPIX®-plus:
onze startersets. 
Testen en profiteren.

*HECO-Drive, incl. 1 schroefbit

*HECO-Drive, incl. 1 schroefbit



2 3

1

HECO-TOPIX®-plus is een echte schroef highlight en verenigt gebundelde techno- 
logische knowhow en veel concrete voordelen voor de gebruiker in één type schroef.
Het geheim: voor HECO-TOPIX®-plus hebben wij de beste eigenschappen uit vier
HECO-assortimenten bij elkaar gebracht!

Met de innovatieve eigenschappen HECO-Drive, GripFit, MagicClose, PerfectPitch,
een nieuw, uniform bitmaat concept en hoogwaardige systeemtoebehoren is
HECO-TOPIX®-plus de perfecte schroef voor nagenoeg alle toepassingen. 
U profiteert niet alleen van de grote technologische voorsprong, maar vooral van 
eenvoudig monteren en optimale prestaties.

De algemene voorwaarden van de afrekenende HECO-partner zijn van toepassing.

Levering alleen zolang de voorraad strekt. Fouten en prijswijzigingen voorbehouden.
De offerte is vrijblijvend. Alle aangegeven prijzen zijn netto excl. btw.
Verzendkosten worden apart berekend. Levering vanaf 1-4-2020.

Uw klantgegevens

Firma 
 
Contactpersoon
 
Klantnummer
 
Straat
 
Postcode / Plaats
 
Telefoonnummer 

Datum

 

Handtekening

Bij dezen plaatsen wij de bindende bestelling voor :

**adviesprijs. De aangegeven prijzen gelden netto excl. btw.

Omschrijving Bestelnummer Prijs per pakket** Bestelhoeveelheid in stuks

Starterset  
„Meubelmaker“

57320 80,00 €

Starterset  
„Timmerman“

57321 115,00 €

Bedrijfsstempel

Bestelformulier

Zo eenvoudig is het:

1  Koop een actiepakket met wincode bij uw speciaalzaak.

2  Ga naar www.heco-topix-plus.com of scan de QR-code. 

3  Geef uw persoonlijke actiecode en het verzendadres op.

4  Verstuur en maak kans op de prijs!

Uiterlijke inzenddatum: 15-10-2020, 23.59 uur
De deelnamevoorwaarden staan op www.heco-topix-plus.com. Deelname alleen online en na registratie.
Deelname is vanaf 18 jaar mogelijk. De prijs wordt niet in contanten uitbetaald. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

GripFit
HECO-Drive voor het werken met
één hand. Zelfs RVS schroeven
worden veilig op het bit vastgeklemd.
T-Drive-compatibel.

PerfectPitch
Geoptimaliseerde schroefdraadgeometrie
voor elke schroeflengte.
Perfecte prestaties voor alle toepassingen.

MagicClose
Gepatenteerde voldraad trekt
houten onderdelen spleetvrij
samen zonder voorspannen.

GoPro 
  HERO8 Black

 Amazon 
   Echo Plus 2nd generation

Cube
   E-Bike Reaction Hybrid SL 625 

HECO-TOPIX®-plus
starterset
prijsvraag.

HECO-TOPIX®-plus:
de schroef met
technologische 
voorsprong.


