Zeker in meten.
Zeker in sluiten.

Snel zeker.
Zeker snel.
Meetgereedschap en hangsloten. Zeker in meten. Zeker in
sluiten. Het is kort gezegd waar wij ons al jaren op toeleggen.
We zijn met ons team gespecialiseerd in een niche die we
bovenmatig weten te bedienen. Een betrouwbare zeggenwaar-het-op-staat-club. Met eerlijk advies. Een slimme
voorraad. En met een voorkeur voor diepe, in plaats van
brede kennis. We nemen elke klantvraag serieus en hechten
waarde aan langdurige relaties. Tel deze elementen bij
elkaar op en je krijgt een partij die extreem snel reageert.
Zoveel is zeker.

Snel product.
Wat onze producten betreft, is het simpel:
zeggen we ‘morgen in huis’, dan is dat ook
zo. Punt. We verkopen geen sprookjes. Wél
zekerheid. Geven geen valse hoop. Wél
eerlijkheid. We zeggen hoe het is, vertellen
nooit iets wat we niet kunnen waarmaken.
Dat we zo snel kunnen leveren, komt door
onze voorraad. Van messing hangsloten tot
pantserhangsloten. Van laser-meetgereedschap
tot uiterst professionele rolmaten. Alles om
beter te meten en slimmer te sluiten. We denken
doorlopend en serieus na over onze voorraad.
Zijn er zeer nauwkeurig in. En rekenen áltijd
een half jaar vooruit.

Snel advies.
Ons assortiment is niet het breedste. Bewust
niet. We hebben ons gespecialiseerd in ‘maar’
een paar segmenten. Maar van zo’n een klein
pakket, weten we héél veel. We begrijpen
daardoor als geen ander wat onze klanten willen.
Daarbij blijven wij altijd zoeken naar innovaties,
vernieuwing, naar nóg diepere kennis. We
hebben dan ook mensen in huis die weten waar
ze over praten. Mensen die de (meet)lat hoog
leggen. Technische informatie –
over zowel het product als de applicatie ervan
– verstrekken we binnen no-time. En omdat we
merkonafhankelijk zijn, kunnen we áltijd eerlijk
een oplossing bieden. Dat staat vast.

Snel tevreden.
Als je claimt de snelste te zijn, dan moet je je klanten
ook juist en snel te woord staan. MEMO heeft een hekel
aan keuzemenu’s of aan ‘daar kom ik later op terug’.
Als er een vraag komt, duiken we er gelijk in. Wanneer
nodig, sprinten we met de telefoon aan onze oren het
magazijn in. Voor directe zekerheid. Een klein team
dat snel schakelt, waarbij je niet van het kastje naar de
muur wordt gestuurd. We zien onze klanten dan ook het
allerliefst snél tevreden. Vinden het klinkklare onzin om
ze op te zadelen met vijftig hangsloten terwijl ze er maar
drie nodig hebben. Of meetbanden die ‘écht alleen in
pakketten van twintig gaan’, terwijl u er gewoon eentje
wilt. Wij draaien onze hand er niet voor om en sturen
handgeselecteerde oplages naar uw wens. Dat doen we
overigens heel snel. Maar dat had u vast al begrepen.

Vast en
zeker
uit Oss.

Niche. Niet voor niets.
MEMO uit Oss is al meer dan veertig jaar een begrip als het gaat
om snelheid en betrouwbaarheid voor bouw, industrie, overheid,
groothandel, vakhandel en andere nichespelers. Omdat wij dat zelf
ook zijn. Nichespeler. Van een héél smal portfolio weten we héél veel.
Onze kennis zit diep. Niet voor niets. Voor zekerheid. En vooral ook
voor snelheid.

Meetgereedschap

Hangsloten

Rolbandmaten
Meetbanden
Duimstokken
Waterpassen
RVS linialen
Meetlinten
Omtrekgereedschap
Hoekmeetgereedschappen

Messing hangsloten
RVS discushangsloten
Pantserhangsloten
RVS hangsloten
Cijfercombinatiesloten
Klavierhangsloten
Sleutels
Accessoires sloten

Lasermeetgereedschap

Transportbeveiliging

Laserafstandmeters
Punt- en Lijnlasers
Rotatielasers
Rioollasers
Laseraccessoires
Statieven

Antidiefstalkappen
Containersloten
Wielklemmen
Hardstalen Kettingen
Staalkabels
Voertuigbeveiliging

Zagen en messen

Profielcilinders

Afbreekmessen
Reservemesjes
Utility Zagen
Snoei- en Vouwzagen
Zaagbladen

Europrofielcilinders
Automatencilinders
Electronische cilinders

MEMO B.V.
Maaskade 20
5347 KD Oss
+31 412 632 032
info@memo-oss.nl
www.memo-oss.nl

