
GARAGE SUPPORTPLAN
DÉ PERFECTE AANVULLING OP ALLE BESTAANDE GARAGE CONCEPTEN



De afgelopen decennia heeft olie zich ontwikkeld tot constructie-
onderdeel waarbij iedere fabrikant eigen voorschriften en eisen 
hanteert. Door deze ontwikkeling zijn smeermiddelen assortimenten 
verdrievoudigd. Een ontwikkeling waar vooral u mee te maken 
heeft. Wij vinden het belangrijk dat de specialisten die werken met 
onze producten ook echt kennisspecialist zijn. Bij Kroon-Oil hoeft u 
zich geen zorgen te maken over het bijhouden van die kennis, dat 
doen wij voor u. Onze tools zorgen ervoor dat u altijd beschikt over 
de actuele informatie over het juist toepassen van onze producten.
 
Om onze producten op de juiste wijze te kunnen verwerken 
heeft u behoefte aan equipement. Bijvoorbeeld voor opslag van 
onze producten of om de producten te kunnen verwerken. U kunt 
ook denken aan diensten als de Bag-in-Box, uw eigen website, 

het mobiliteitsplan of PowerFlush®, het bewezen automatische 
transmissie spoelconcept. Diensten waarmee u uw servicelevel 
verhoogt en waarmee u nieuwe kansen gaat creëren.

Het plan biedt diverse vormen van ondersteuning op het gebied 
van marketing. U kunt hierbij denken aan de aankleding van uw 
pand op het gebied van exterieur, interieur of personeel. Als klant 
van Kroon-Oil maakt u gratis gebruik van onze Brand Portal voor 
marketingmaterialen, of gebruikt u een gratis banner voor het 
toevoegen van productadvies op uw website. De aanwezigheid 
van Kroon-Oil in vooraanstaande autosport kampioenschappen 
zoals WRC, Formule 2 en Dakar onderstreept onze hoogwaardige 
ambities.
 

Wij zijn producent: dankzij ons eigen moderne productiebedrijf 
beschikt u altijd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
smeermiddelen en altijd met de officiële OEM goedkeuringen! Wij 
hebben een onschatbare hoeveelheid ervaring op het gebied van 
olieproductie. En zoals u mag verwachten van een producent lopen 
wij altijd voorop in de markt. Of dat nu gaat om de ontwikkeling van 
moderne motoroliën of transmissieoliën, dankzij het innovatieve beleid 
van Kroon-Oil beschikt u altijd over de meest actuele producten. Uit 
diverse marktonderzoeken blijkt steeds weer dat de kwaliteit van 
Kroon-Oil producten en de hoge servicegraad van onze organisatie 
uitblinkt en daardoor gewaardeerd wordt.
 
Dankzij het Kroon-Oil Garage Supportplan kunt u laagdrempelig 
gebruik maken van het brede scala aan Kroon-Oil mogelijkheden. 
Het enige dat wij vragen aan u is een commitment voor een relatief 
laag volume smeermiddelen en het uitdragen van het Kroon-Oil logo 
op uw pand.
 
Vraag naar de mogelijkheden van het Kroon-Oil Garage Supportplan!

Kroon-Oil is het merk met het meest uitgebreide assortiment voor het (universele) garagebedrijf. Hoe kunnen wij het u makkelijker 
maken? Met deze vraag als uitgangspunt ontwikkelde Kroon-Oil het Garage Supportplan. Een moderne werkplaats heeft behoefte aan 
een technisch sterke partner, ondersteuning in marketing en bovenal de allerbeste producten met officiële goedkeuringen. Dat alles komt 
samen in het Kroon-Oil Garage Supportplan. Wij bieden u financiële ondersteuning waarmee u, naar uw eigen behoefte, kunt kiezen 
uit diverse ondersteunende producten en/of diensten.

GARAGE SUPPORTPLAN
DÉ PERFECTE AANVULLING OP ALLE BESTAANDE GARAGE CONCEPTEN

POWERFLUSH®

WORKWEAR 
& FASHION

EQUIPEMENT

WERKPLAATSAANKLEDING

24/7 ADVIES

€ 1.500,-
SUPPORT

minimale afname 

1.500 liter/jaar

€ 2.000,-
SUPPORT

minimale afname 

2.500 liter/jaar

‘REPAREREN ZONDER SLEUTELEN’ 

... slecht schakelen ... bonken ... slippen ... schommelend toerental

... verhoogd brandstofverbruik ... disfunctioneren kick-down

... dienst weigeren van de automaatbak

Maar liefst 90% van de schakelklachten met een automatische 
transmissie wordt veroorzaakt door vervuiling! De oplossing? Kroon-
Oil PowerFlush® TPE. Niet voor niets adviseren de meeste OEM 
regulier onderhoud door middel van het spoelen van een automatische 
transmissie na circa 100.000 km.
 
Spoelen en reinigen van de automatische transmissie met het Kroon-
Oil PowerFlush® apparaat is eenvoudiger dan ooit. Met het omzetten 
van slechts één hendel stuurt u het hele proces aan. Daarnaast geeft 
de ingebouwde flow-indicator door middel van een zoemer aan of 
de adapters goed zijn aangesloten. Kroon-Oil PowerFlush® heeft zich 
bewezen in de praktijk; schakelklachten, veroorzaakt door vervuilde 
ATF, kunnen snel worden verholpen met deze geavanceerde machine. 
Na een behandeling schakelt de transmissie in meer dan 90% van de 
gevallen weer als nieuw.

PowerFlush® TPE Instructions 
/kroonoiltv

FINANCIEEL SUPPORT

TECHNISCH SUPPORT

MARKETING SUPPORT

Gratis helpdesk voor demo’s en technisch support 

Gratis online adapteradvies | www.kroon-oil.com

PowerFlush® TPE met stuurhuis- en engine flush



EIGEN WEBSITE [AUTOSOFT]GRATIS ONLINE ADVIESBANNER

PNEUMATISCHE POMP/HASPEL

LIQUID STORE 300+

MILIEUVATENPALLET

DRUMDOLLY

BULKINSTALLATIE

ZEEPDISPENSER

GARAGEDISPLAY

MOBILE DISPLAY

POWERFLUSH® TPE

VLAGGEN

JACKET HOODED SWEATER

BODYWARMERT-SHIRT

WORKING 
TROUSERS

POLOSHIRT

BEANIE CAP

GEVELAANKLEDING *

RAAMSTICKER (ONE-WAY-VISION)

OLIEOPVANGWAGEN

MOBILITEITSPLAN

DOORSMEERKAARTJES 
(NAAM/LOGO)

CLASSIC STELLING

MONTEURSHOESSPATBORDBESCHERMER

G
et

oo
nd

e 
af

be
el

di
ng

en
 k

un
ne

n 
af

w
ijk

en
 v

an
 d

e 
w

er
ke

lij
kh

ei
d.

 

* logo voering op uw pand is verplicht

* logo voering op uw pand is verplicht

BIB & BRACE 
OVERALL

TRACK JACKET

KOFFIEBEKEROILBAG

www.mobiliteitsplan.kroon-oil.com

WERKPLAATSAANKLEDING

DIVERSEN

POWERFLUSH® DIENSTEN

EQUIPEMENT WORKWEAR & FASHION

20L | 60L STELLING BIB STELLING60L STELLING

LICHTRECLAME *



Eigen productie van meer 

dan 110 miljoen liter 

smeermiddelen per jaar

OF
FIC

IAL OEM

OFFICIAL OEMAPPROVALS

Eigen productie van meer dan 110 

miljoen liter smeermiddelen per jaar

Geel is dé Kroon-Oil kleur. Ons assorti-

ment wordt ook weleens de ‘gele vlek’ 

genoemd 

Constante kwaliteit

Altijd de beste grondstoffen, basisoliën 

en additieven

Officiële approvals van alle major 

auto- en voertuigfabrikanten

Export naar ± 70 landen

Breed assortiment voor wegverkeer, 

tweewielers, agri, marine en industrie

Meer dan 6 miljoen unieke adviezen per 

jaar via www.kroon-oil.com | de meest 

geraadpleegde online smeermiddelentool

KROON-OIL
Kroon-Oil. Sinds 1906 producent van hoogwaardige 

smeermiddelen voor wegverkeer, agri, industrie, marine 

en tweewielers. Van grondstof tot eindproduct doen we 

alles in eigen huis. Approvals zijn onlosmakelijk 

verbonden met onze kwaliteit. We beschikken over 

officiële goedkeuringen van alle grote fabrikanten. 

Dat geeft een zeker gevoel. Met een team van 

enthousiaste medewerkers hebben we daarnaast 

alles in huis om de beste service te leveren. 



Kroon-Oil B.V.
P.O. box 149
7600 AC Almelo
The Netherlands

Tel.:  +31(0)546 - 818165
Sales: +31(0)546 - 816184
www.kroon-oil.com
info@kroon-oil.com


