Vertrouwd en dichtbij!
wat vinden onze klanten...
Hygiëne systemen
Handdoek- en handreinigingssystemen voor werkruimtes waar een goede
hygiëne cruciaal is.
Poetsdoeken
Een breed assortiment voor toepassing in cleanrooms, industriële
werkplekken, laboratoria en chemische industrie.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Werkkleding tegen gespatte chemicaliën, stof en vuildeeltjes. Brillen voor
oogprotectie. Handschoenen voor chemische, biologische en/of
mechanische bescherming. Mondmaskers voor adembescherming.

“ Als je, zoals wij, dag en nacht klaar staan voor
onze klanten en ook nog eens alleen het beste
wilt leveren, dan geeft het een goed gevoel
als je weet dat er een betrouwbare
leverancier achter je staat. Over de service
en kennis die de mensen van SMD Olie
meebrengen zijn wij tevreden. Van zoiets
simpels als het leveren van een kannetje
smeerolie tot advies over de meest
geschikte olie voor specifieke toepassingen,
niets is te veel gevraagd zelfs niet als we het
snel willen hebben.”
... Derkx Davidson.

Milieu en opslag
Opslagtanks
Gaat u uitbreiden of zijn uw oude tanks aan vervanging toe?
Wij kunnen u het hele traject voor nieuwe tanks uit handen
nemen. Samen met de door ons geselecteerde installateur komen
wij langs om de situatie op te nemen en een voorstel te maken
voor een nieuwe of een aangepaste installatie. Onze installateurs
zijn volledig gecertificeerd. Ook kunnen wij uw bestaande tanks laten
afvoeren volgens de richtlijnen.
Verhuur
Heeft u voor een tijdelijke opdracht extra brandstoftanks nodig? Wij hebben een
verhuurvloot van opslagtanks van 995 tot 30.000 liter. Onze tanks zijn allemaal voorzien van
een geldig KIWA-certificaat.

Product Helplijn
☎
Tel: (0800) SMDOLIE / (0800) 7636543
Voor productinformatie of advies over toepassingen kunt u bellen naar de
SMD Product Helplijn.

Vertrouwd en dichtbij!

Afvoer lege vaten
Lege vaten kunnen door ons retour worden genomen bij het leveren van nieuwe vaten. Op
deze manier draagt u zorg voor een verantwoorde afvoer.
Afvoer afgewerkte olie en koelvloeistoffen
Is uw tank voor afgewerkte olie vol of moet uw lekbak of OBAS worden leeggezogen?
Samen met onze afvalinzamelaars en leveranciers
werken wij hier graag aan mee.
Vestiging Gorinchem
Handelskade 3, Gorinchem
Postbus 156, 4200 AD Gorinchem
Tel.: (0183) 642960
Fax: (0183) 623241
Vestiging Lisse
Meer en Duin 14, Lisse		
Postbus 56, 2160 AB Lisse
Tel.: (0252) 412550
Fax: (0252) 411244

Vestiging Loosdrecht
Industrieweg 16, Loosdrecht
Postbus 182, 1230 AD Loosdrecht
Tel.: (035) 5827044
Fax: (035) 5827034
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info@smd.nl
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AdBlue

SMD Olie

over brandstoffen

SMD Olie levert brandstoffen van een constante A-kwaliteit. Met
een eigen wagenpark en een centraal gelegen brandstofdepot van
ruim 9 miljoen liter zijn wij in staat om elke gewenste hoeveelheid
brandstof in heel Nederland te leveren.
Depot voor bunkerstations
Dankzij de strategische ligging van ons brandstofdepot aan het Merwedekanaal, tussen de
Waal en de Lek, besparen bunkerschepen vaartijd naar Rotterdam. Door u vooraf aan te
melden weet u direct of de steiger beschikbaar is en heeft u geen last van wachttijden.
24 uur per dag zekerheid
Voor klanten waar de continuïteit van de bedrijfsprocessen niet in gevaar mag komen
bieden wij een 24-uurs back-up service aan. Deze service wordt voor de klant op maat
gemaakt zodat u er zeker van kunt zijn dat het licht in uw operatiekamer of
datacenter niet uitvalt tijdens een stroomstoring.
> Centraal gelegen brandstofdepot in Gorinchem
> Landelijke dekking
> Eigen wagenpark
> Leveringsbetrouwbaarheid en snelle uitlevering,				
met o.a. een 24-uursdienst
> Automatische bevoorrading,							
desgewenst via een systeem van voorraad- en verbruikmonitoring
> Verhuur van brandstoftanks
> 30 Tankstations

AdBlue is speciaal ontwikkeld voor SCR katalysatoren. Door inspuiting
van AdBlue in de katalysator worden vrijwel alle schadelijke NOx-gassen omgezet in onschadelijk stikstofgas en waterdamp. AdBlue wordt
voorgeschreven bij de nieuwe generatie trucks met Euro 4 en 5 motoren.
AdBlue is leverbaar in:

SMD Olie

> Bulklevering

> Jerrycans van 10 en 18 liter

> IBC van 1.000 liter

> AdBlue tankinstallaties

over smeermiddelen

Q8 Oils fabriceert een complete lijn smeermiddelen, oliën en vetten van uitstekende
kwaliteit. De basisolie is de bekende ‘Kuwait Export Crude’ afkomstig uit één bron en heeft
van nature een hoogwaardige en consistente structuur. Na raffinage in Rotterdam en
blending in Antwerpen vinden de producten hun toepassing in motoren, machines en
aandrijvingen. De hele keten van bron tot verpakking gebeurt op installaties en fabrieken
van Q8 Oils zelf.
SMD Olie levert het assortiment zowel in handzame verpakkingen, in vaten als in
bulkhoeveelheden. Tot de afnemers behoren handelsmaatschappijen en professionals in
de industrie, scheepvaart, bouw, transportbranche en de agrarische sector. Q8 Oils beschikt
over een eigen R&D-laboratorium voor klantgerichte oplossingen.
> Productenpakket voor uiteenlopende toepassingen

OKS Speciaalsmeermiddelen
OKS biedt meer dan 100 speciaalsmeermiddelen en onderhoudsproducten voor diverse
industriële toepassingen. Of het nu gaat om hele hoge of hele lage temperaturen,
foodgrade toepassingen of ruimtevaart, OKS heeft voor elke toepassing een oplossing.

> Productontwikkeling op maat

> Levering van elke hoeveelheid,
in verpakkingsvormen op maat

> Altijd een passend aanbod
door het voeren van meerdere
smeerolie merken

> Eigen logistiek met magazijnen
en wagenpark van smeerolietankwagens tot stadsdistributie

> Smeerdienst voor het verversen
en monitoren van machineparken

> Begeleiding, advies en training
over smeertechnieken en toepassingen

> Analysesystemen voor het bewaken van de smeeroliekwaliteit en installaties

> Samenstellen van smeerschema’s

> Eén leverancier voor uw totale
smeeroliebehoefte

Handreinigers
Krachtige handreinigers voor middelzware tot zware vervuilingen zoals
in werkplaatsen, spuiterijen en de grafische industrie
Handbescherming/verzorging
Crèmes die voor, tijdens en na het werk uw handen beschermen en verzorgen.
Industriële reinigers/ontvetters
Krachtige universele reinigingsmiddelen voor het verwijderen van hardnekkige
vervuilingen van o.a. vloeren, machines, onderdelen en voertuigen.

