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Vandaag zorgen voor morgen

Weet u Numatic te vinden op internet?





Sinds 1981 is Henry een alomgeliefde stofzuiger 
geworden. Niet alleen door zijn vrolijke gezichtje maar 
vooral om zijn kwaliteiten: energiezuinig, stil én krachtig. 
Ook Hetty en de overige familieleden kunnen op steeds 
meer aandacht van de consument rekenen. 

In deze folder vindt u alle in Nederland, België en 
Luxemburg leverbare stofzuigermodellen. Aangevuld 
met accessoires, toebehoren én belangrijke informatie.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze 
afdeling Sales Support via +31 (0)172 467999 
of info@numatic.nl. Wij helpen u graag.
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Professionele schoonmaakbedrijven maken altijd 
gebruik van ketelmodellen vanwege duurzaamheid, 
groot volume en een hoge zuigkracht bij een laag 
wattage.

Door gebruik te maken van een ketelmodel 
stofzuiger beschikt u altijd over de maximale 
zuigkracht. Doordat de motor boven de stofzak  

is geplaatst maakt het weinig verschil in zuigkracht of 
de stofzak leeg of vol is. 

De HepaFlo-zakken van Numatic werken 
daarnaast ook nog eens als extra filter.

Het lage wattage met hoge prestaties is een milieu- 
en energiebesparende keuze zonder concessies.

HET VERSCHIL

Waarom een ketelmodel?

KETELMODELSLEDEMODEL
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Wat gaat er schuil achter dat gezicht?

Snoer

Groot fi lter

Hepafl o-zak

Luchtcirculatie

Motor
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10 of 12,5 meter snoer

Single stage 620 watt high effiency motor

Hoge luchtcirculatie en grote zuigkracht

HepaFlo stofzakken van 6/9 liter

Zeer groot filter met hoge filtratie

Stevige stootrand

Handig en degelijk oprolsysteem

Grote achterwielen voor meer stabiliteit

Geluidsarm door isolatie in de motorkop

Hoge zuigkracht, 
laag energieverbruik!
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Henry / Hetty NEXT
HVN 200-11 art.nr.: 904119 / HVN 208-11 art.nr.: 904118
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Vermogen
zuigmotor

Capaciteit 
ketel

Werkbereik Gewicht Afmetingen

620 Watt 9 liter 32 meter 8 Kg 340 x 340 x 370 mm

Henry en Hetty Next behoren tot de meest complete 
stofzuigers uit het stofzuigerassortiment van Numatic. 
De Next serie heeft een laag energieverbruik met een 
620 Watt motor. De 9 liter ketel, een snoerlengte van 
12,5 meter en de complete accessoire kit maken het 
gebruiksgemak compleet. 

6 jaar motorgarantie bij gebruik 
van originele stofzakken

Geschikt voor tapijt en harde vloeren

De Henry Next wordt geleverd met kit AST0 + FreeFlo zuigmond

Gemakkelijk in gebruik

Capaciteit ketel 9 liter 

Henry Next is verkrijgbaar in 
verschillende kleuren

HVN 202-11 
groen
art.nr. 904121

HVN 201-11
blauw 
art.nr. 904120

HVN 203-11 
geel
art.nr. 904122

HVN 204-11
lavendel  
art.nr. 904124

HVN 205-11
apple 
art.nr. 904123

HVN 206-11 
royal blue  
art.nr. 904125

Deze informatie en overige producten zijn terug 
te vinden op www.numatic.nl

Kenmerken HVN 200-11 / HVN 208-11
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Henry / Hetty Compact

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit 
ketel

Werkbereik Gewicht Afmetingen

620 watt 6 liter 26 meter 7,5 Kg 320 x 340 x 345 mm

HVR 160 art.nr.: 903718 / HET 160 art.nr.: 903717

Henry en Hetty 160 zijn 30% compacter, maar net zo 
krachtig en zuinig als de 200 Next serie. De compact 
modellen hebben een ketelinhoud van 6 liter, een snoer-
lengte van 10 meter en zijn voorzien van een complete 
accessoire kit. Dit model is ideaal voor kleinere huishoudens. 

Geschikt voor tapijt en harde vloeren

6 jaar motorgarantie bij gebruik 
van originele stofzakken

De Henry Compact wordt geleverd met kit AS0

Capaciteit ketel 6 liter 

Gemakkelijk in gebruik

Kenmerken HVR 160  / HET 160
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Capaciteit ketel 6 liter 

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit 
ketel

Werkbereik Gewicht Afmetingen

250 Watt 6 liter onbeperkt 6,4 Kg 320 x 340 x 320 mm

HVB 160 art.nr.: 904633 / HEB 160 art.nr.: 904634

Henry / Hetty Cordless

Snoerloos stofzuigen in en rondom het huis, dit kan nu 
met Henry en Hetty Cordless! Dankzij de nieuwe krachtige 
accu behoudt dit model zijn zuigkracht en heeft deze geen 
beperkingen van een snoer. Hierdoor is dit model perfect 
inzetbaar voor het stofzuigen van bijvoorbeeld de auto, 
boot of caravan. 

Hetty en Henry Cordless worden geleverd met 
2 oplaadbare Lithium batterijen. 

Kenmerken HVB 160 / HEB 160

De Henry Cordless wordt geleverd met kit AS29E

Werktijd batterij
Hi = 20 min
Lo = 30 min

Geschikt voor tapijt en 
harde vloeren

H
VB
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60

inclusief 2 batterijen
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6 jaar motorgarantie bij gebruik 
van originele stofzakken
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3-laags 
TriTex fi lter

Hoge effi  ciëntie
door HepaFlo 
stofzak

Duurzaam
HEPA fi lter

HVA 160-11 art.nr.: 909354

Henry Allergy

Geen huisstofmijt Geen pollen

Geen huidschilfers

Henry Allergy is ideaal voor mensen met allergieën. Door het 
TriTex fi lter, HEPA fi lter en de HepaFlo fi lterzakken kan Henry 
Allergy stofdeeltjes opnemen die tot 800 keer kleiner zijn dan 
een mensenhaar. Dit compacte model heeft een 620 Watt 
motor en wordt geleverd in de frisse kleur Summer Blue. 

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit 
ketel

Bereik Gewicht Afmetingen

620 Watt 6 liter 26 meter 8 Kg 320 x 340 x 350 mm

Kenmerken HVA 160-11

De Henry Allergy wordt geleverd met kit AS9

H
VA

 1
60

-1
1
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6 jaar motorgarantie bij gebruik 
van originele stofzakken
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HPC 160-11 art.nr.: 909346

Henry Petcare

Kenmerken HPC 160-11

De Henry Petcare wordt geleverd met kit HS0

Capaciteit ketel 6 literGeen dierenharen

Geschikt voor tapijt en 
harde vloerenH

PC
 1

60
-1

1

Henry Petcare is ideaal voor huishoudens met huisdieren. 
Het speciale MicroFresh fi lter houdt nare geurtjes tegen.
Met de extra meegeleverde AiroBrush zuigmonden is het 
opzuigen van losse haren op o.a. tapijt, vloerkleden en 
gestoff eerde meubels een gemakkelijk huishoudelijk klusje. 

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit
ketel

Werkbereik Gewicht Afmetingen

620 Watt 6 liter 26 meter 8 Kg 360 x 340 x 370 mm

HPC 160-11 art.nr.: 909346

Henry Petcare is ideaal voor huishoudens met huisdieren. 

6 jaar motorgarantie bij gebruik 
van originele stofzakken
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HVR 169-11 art.nr.: 909780

Henry Parquet

Geschikt voor harde vloeren

Capaciteit ketel 6 liter

Duurzaam

Kenmerken HVR 169-11
H

VR
 1

69
-1

1

Henry Parquet is de specialist voor harde vloeren. In de 
accessoire kit worden standaard 3 verschillende 
zuigmonden meegeleverd, de combizuigmond, parketzuig-
mond en FreeFlo zuigmond. De kleine meubelzuigmond 
met opschuifborstel, spleetzuigmond en plumeau maken 
de Henry Parquet compleet.

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit 
ketel

Werkbereik Gewicht Afmetingen

620 Watt 6 liter 26 meter 6 Kg 340 x 315 x 345 mm

De Henry Parquet wordt geleverd met kit AS0 + parketzuigmond

6 jaar motorgarantie bij gebruik 
van originele stofzakken
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Henry / Hetty 180
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Stof-
opname

HVR 180  art.nr.: 900017 / HET 180 art.nr.: 900045

De Henry en Hetty 
180 wordt geleverd 
met kit AS0

James is een voordelige en betrouwbare keuze. Dit is een 
model zonder toeters en bellen en doet wat hij moet doen; 
stofzuigen. De ketelinhoud is 8 liter en hij heeft een krachtige 
en zuinige 620 Watt motor. Bovenop de stofzuiger is er ruimte 
om het snoer op te bergen en achterop is er ruimte voor de 
twee meest gebruikte accessoires. 

JVH 187-1 art.nr.: 909821

James

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit 
ketel

Werkbereik Gewicht Afmetingen

620 Watt 8 liter 26 meter 6 Kg 340 x 365 x 360 mm

De James 
wordt geleverd 
met kit NA1

Capaciteit 
ketel  8 liter

Weggooien 
zonder stof

Stof-
opname 

Henry en Hetty 180 zijn net zo krachtig en zuinig als de
200 Next serie. Dit classic model is al ruim 35 jaar 
op de markt. Het model heeft aan de achterzijde een 
upgrade gehad waardoor de twee meest gebruikte 
accessoires nu direct bij de hand zijn. De ketelinhoud 
is 8 liter en de motor 620 Watt. 

Het gezichtje staat op een 
los plaatje dat makkelijk te 
verwijderen is.

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit 
ketel

Werkbereik Gewicht Afmetingen

620 Watt 8 liter 26 meter 7,2 Kg 340 x 340 x 340 mm

JV
H

 1
87

-1

Weggooien 
zonder stof

Capaciteit 
ketel 8 liter

2 jaar 
motorgarantie 

bij gebruik 
van originele 
stofzakken

6 jaar 
motorgarantie 

bij gebruik 
van originele 
stofzakken
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Kenmerken HVR 180 / HET 180

Kenmerken JVH 187-1
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Henry Petcare
HPC 200-11 art.nr.: 909348

H
PC
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1

Henry Micro

Henry Micro is een speciale uitvoering in de 200 serie 
bedoeld voor mensen met een stof allergie. Henry Micro 
is voorzien van het speciale MicroTex fi lter.

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit 
ketel

Werkbereik Gewicht Afmetingen

620 Watt 9 liter 26 meter 8 Kg 360 x 340 x 370 mm

HVR 200MT art.nr.: 903659

H
VR

 2
00

M
T

Geen 
polllen

Stof-
opname

Henry Petcare 200 is de grote broer van het compacte 
160 model. De ketelinhoud van 9 liter maakt dat hij nog 
meer aan kan. Dit model is voorzien van het speciale 
MicroFresh fi lter welke nare geurtjes tegenhoudt. 

Henry Petcare 200 is de grote broer van het compacte 
160 model. De ketelinhoud van 9 liter maakt dat hij nog 
meer aan kan. Dit model is voorzien van het speciale 
MicroFresh fi lter welke nare geurtjes tegenhoudt. 

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit 
ketel

Werkbereik Gewicht Afmetingen

620 Watt 9 liter 26 meter 8 Kg 340 x 360 x 370 mm

De Henry Micro
wordt geleverd met 
kit AST0

Capaciteit
ketel 
9 liter

Geen dieren-
haren

De Henry Petcare 200-11 
wordt geleverd 
met kit HS2

Capaciteit 
ketel 9 liter

6 jaar 
motorgarantie 

bij gebruik 
van originele 
stofzakken

6 jaar 
motorgarantie 

bij gebruik 
van originele 
stofzakken

Geschikt 
voor tapijt en 
harde vloeren
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Kenmerken HVR 200MT

Kenmerken HPC 200-11
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Tapijtreiniger

HWV 370-2 art.nr.: 909315

Henry Wash is een combinatie van een waterzuiger en 
tapijtreiniger. Tapijt en bekleding reinigen, groene aanslag 
verwijderen van het terras, het ontstoppen van de afvoer 
en het reinigen van harde vloeren, geen klus is te klein of 
te groot voor Henry Wash!

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit 
ketel schoon 
water

Capaciteit 
ketel vervuild 
water

Werkbereik Gewicht Afmetingen

1060 Watt 5 liter 9 liter 26 meter 15,3 Kg 360 x 370 x 510 mm

H
W

V 
37

0-
2

Henry Wash 2-in-1 machine: waterzuiger en tapijtreiniger

Kenmerken HWV 370-2

De Henry Wash wordt geleverd met kit AS6

Autobekleding

Geschikt 
voor tapijt en 
harde vloeren
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2 jaar motorgarantie bij gebruik van 
originele stofzakken
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Opruimen van calamiteiten

3-in-1 machine: stofzuiger, waterzuiger en tapijtreiniger
GVE 372-2 art.nr.: 903661

George is dé “alles in één familievriend”. Stofzuigen, harde 
vloeren schrobben en drogen, tapijt reinigen, bekleding 
reinigen, gootsteen ontstoppen, geen klus is te gek voor 
George! De nieuwe generatie George is voorzien van een 
comfortabele handgreep om het legen van de 15 liter ketel te 
vergemakkelijken. Door de extra brede wielbasis is er aan de 
achterzijde plaats voor het meenemen van vier accessoires. 

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit 
ketel 
droog

Capaciteit 
ketel 
nat

Werkbereik Gewicht Afmetingen

1060 Watt 15 liter 9 liter 26 meter 11 Kg 360 x 370 x 510 mm

George

Kenmerken GVE 372-2

De George wordt geleverd met kit A26A

Tapijtreiniger

Autobekleding

G
VE

 3
72

-2
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2 jaar motorgarantie bij gebruik van 
originele stofzakken

http://art.nr/


Charles combineert stofzuigen en waterzuigen. Wissel snel en 
gemakkelijk van nat naar droog en weer terug. Charles is uitgerust 
voor elke klus. De accessoire kit bevat een zuigmond voor 
vloeistoff en en een combizuigmond voor tapijt en harde vloeren.

C
VC

 3
71

-2
 

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit 
ketel droog 

Capaciteit 
ketel nat

Werkbereik Gewicht Afmetingen

1060 Watt 15 liter 9 liter 26 meter 9 Kg 360 x 370 x 510 mm

De Charles wordt geleverd met kit A21

Waterzuiger

Autobekleding

Geschikt voor tapijt 
en harde vloeren

Charles 2-in-1 machine stofzuiger en waterzuiger
CVC 371-2 art.nr.: 903660

Kenmerken CVC 371-2
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2 jaar motorgarantie bij gebruik van 
originele stofzakken
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Edward
EVR 370-21 art.nr.: 900078

PPT 220-11 art.nr.: 900275

Edward is de grote broer van Henry. De grote ketel van 15 liter 
maakt dat deze stofzuiger bijzonder geschikt is voor grotere 
huishoudens en goed is in te zetten in de klein zakelijke omgeving. 
Dankzij de extra brede wielbasis is er aan de achterzijde plaats 
voor 4 accessoires.

Trolley stofzuiger

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit 
ketel

Werkbereik Gewicht Afmetingen

620 Watt 15 liter 32 meter 9,3 Kg 355 x 355 x 465 mm

Vermogen 
zuigmotor

Capaciteit 
ketel

Werkbereik Gewicht Afmetingen

620 Watt 9 liter 32 meter 12,3 Kg 355 x 355 x 615 mm

De trolley stofzuiger 
wordt geleverd 
met kit AS0

De Edward
wordt geleverd 
met kit AS0

Deze trolley stofzuiger is voorzien van een 
handige bak en een inschuifbare handgreep. 
Schoonmaakmiddelen, poetsdoeken en 
accessoires zijn direct bij de hand. 
De grote ketelinhoud van 9 liter maakt dat 
deze stofzuiger perfect in te zetten is in de 
klein zakelijke omgeving. 

Het gezichtje staat op een 
los plaatje dat makkelijk te 
verwijderen is.

PP
T 

22
0-

11
EV

R 
37

0-
21

Gemakkelijk 
in gebruik

Weggooien 
zonder

stof

Capaciteit 
ketel 
9 liter

Kenmerken PPT 220-11

Kenmerken EVR 370-21

Capaciteit
ketel 

15 liter

6 jaar 
motorgarantie 

bij gebruik 
van originele 
stofzakken

6 jaar 
motorgarantie 

bij gebruik 
van originele 
stofzakken

Geschikt 
voor tapijt en 
harde vloeren
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De Henry PRO-Kit is ontworpen om de best mogelijke en meest handige 
reinigingsresultaten van uw Henry te bieden.
De accessoires passen op elk Henry-, Hetty model, maar zijn alleen bedoeld 
voor droog gebruik.

PR
O

-K
it 

Henry PRO-Kit

AiroBrush Perfect voor eigenaren van huisdieren  
 - neemt hardnekkige haren van huisdieren 
 gemakkelijk op. Krachtige reinigings-
 resultaten op tapijten.
AiroBrush140 Compact, lichtgewicht en krachtig 
 ontwerp voor het aanpakken van
 hardnekkige huisdierenharen in 
 kleinere gebieden zoals op de trap, bank, 
 in de auto en nog veel meer.
Parketzuigmond  Met parkeerstand, lichtgewicht, krachtig in gebruik 
 en ontworpen voor optimale zuigprestaties op harde vloeren.

PRO-Kit art.nr.: 909257
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http://art.nr/


Ac
ce

ss
oi

re
s

AiroBrush Perfect voor eigenaren van huisdieren  
 - neemt hardnekkige haren van huisdieren 
 gemakkelijk op. Krachtige reinigings-
 resultaten op tapijten.
AiroBrush140 Compact, lichtgewicht en krachtig 
 ontwerp voor het aanpakken van
 hardnekkige huisdierenharen in 
 kleinere gebieden zoals op de trap, bank, 
 in de auto en nog veel meer.
Parketzuigmond  Met parkeerstand, lichtgewicht, krachtig in gebruik 
 en ontworpen voor optimale zuigprestaties op harde vloeren.

art.nr.: 909558

art.nr.: 909556

Henry accessoires

Moeilijk bereikbare plekken behoren met de 
verstelbare meubelzuigmond tot het verleden.
Met zijn zachte borstel, eenvoudige verstelbaarheid en 
grote zuigoppervlak, levert het optimale reinigings-
resultaten op moeilijk bereikbare oppervlakken, zoals 
de bovenkant van kasten, planken en leuningen.

Met zijn slanke ontwerp is de fl exibele spleetzuiger perfect om 
bij moeilijk te bereiken plaatsen te komen, zoals achter 
radiatoren en langs de zijkanten van de bank.

Speciaal ontworpen voor Henry heeft de fl exibele spleetzuiger 
de perfecte pasvorm en verzekert het allerbeste schoonmaak-
resultaat. De spleetzuiger past op elke Henry, maar is alleen 
voor droog gebruik.

Om moeilijk bereikbare oppervlakten 
gemakkelijk schoon te maken

Flexibele spleetzuiger

Verstelbare meubelzuigmond

NIEUW
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Let op het logo om zeker te weten dat u een 
echt Henry-accessoire krijgt.
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Met de Henry of Hetty SprayMop kan thuis snel ‘een vlekje 
op de vloer worden weggewerkt’ of een gehele keuken-
vloer worden gereinigd. De SprayMop is geschikt voor 
harde vloeren zoals tegels, laminaat en natuursteen. In te 
zetten als stofwisser, om een natte vloer droog te maken 
of om een vloer vochtig te reinigen. Eenvoudig in gebruik 
met een handmatig te bedienen vloeistofreservoir voor 
water met een scheutje reinigingsmiddel, zodat het na het 
reinigen genieten is van een schone en fris geurende vloer.

De microvezel moppen voor de 
spraymop zijn los verkrijgbaar

HM 40 Henry art.nr.: 627534R / HM 40 Hetty art.nr.: 629349

Geurkorrels set à 3 stuks mix geuren art.nr.: V30010  
Eucalyptus art.nr.: V30012, Flower art.nr.: V30014, Limonella art.nr.: V30016

H
M

 4
0

Henry / Hetty SprayMop

Geurkorrels

Drie soorten geurkorrels voor in de stofzuigerzak, 
Flower, Limonella en Eucalyptus. Deze zorgen voor een 
frisse geur, thuis of op ‘t werk. Het gebruik is eenvoudig. 
Kies de geur die prettig ruikt, vul het dopje van de fl es met 
korrels, strooi de korrels op de vloer en zuig de korrels op 
in de stofzuigerzak. Tijdens het stofzuigen verspreidt de 
geur zich subtiel via het rooster op de achterkant van de 
stofzuiger door de ruimte. Bovendien voorkomen de geur-
korrels nare luchtjes in de stofzak. Verkrijgbaar per geur en 
als set van drie geuren.

Drie kleuren, drie geuren

EXPERIENCE 
FRESHNESS

G
eu

rk
or

re
ls
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Numatic is de grootste producent 
van stofzuigers binnen Europa,  
en heeft als enige merk 9 liter  
stofzakken. 
 
Het gebruik van stofzakken is  
hygiënisch en maakt legen eenvou-
dig. De HepaFlo NVM-1CH stofzak-
ken werken daarnaast als extra filter. 
Waardoor er minder “nare” luchtjes 
kunnen ontstaan.  
De prijs van de stofzakken is laag en 
de inhoud is enorm. Numatic maakt 
stofzuigen voordelig!
 

Voordelig  
stofzuigen is 
besparen op 
stofzakken!

Ac
ce

ss
oi

re
s

NVM-1CH art.nr.: 909281

Kit A4 art.nr.: 607304

NVM-1CH Stofzakken

Meest gebruikte accessoires

Zuigmond 400 mm PFB 
32 mm kunststof art.nr. 601321

  Mof 32 mm art.nr.: 216295 32 mm parketzuigmond 300 mm 
(extra soft) art.nr. 601428

N
VM

-1
C

H
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Makkelijk 
te recyclen

Makkelijk 
te vervangen 
onderdelen

Productie
Processen

We blijven innoveren om gerecycled materiaal op te nemen in onze 
producten. Met ingang van 2018 bestaan onze fi lterzakken voor 80% 
uit gerecycled materiaal (namelijk textielafval). Er loopt een continu 
onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat is gericht op de introductie 
van een grotere en duurzame hoeveelheid regeneraat in onze 
stofzuigers.

Onze producten worden speciaal ontworpen met het oog op 
ongecompliceerd en betaalbaar onderhoud gedurende hun hele 
levenscyclus. En daar blijft het niet bij: vandaag de dag kunnen we 
nog steeds elk product dat we ooit hebben gemaakt servicen en er 
onderdelen voor leveren.

Als onderdeel van ons commitment aan 
de WEEE-richtlijn (betreff ende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur) 
maken we producten die makkelijk uit 
elkaar te halen en te recyclen zijn.

nog steeds elk product dat we ooit hebben gemaakt servicen en er 

We blijven innoveren om gerecycled materiaal op te nemen in onze 
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Hoge
Doelmatigheid

Robuust
en duurzaam

We zijn door een onafhankelijk orgaan beoordeeld als het 
betrouwbaarste stofzuigermerk in de U.K. en onze producten worden 
vervaardigd om een leven lang mee te gaan. Onze ontwerpen zijn 
uitgeprobeerd, getest en vertrouwd. In combinatie met continue 
innovatie en ons commitment om duurzame schoonmaakoplossingen 
te ontwikkelen, levert dat betrouwbare producten op.

Onze stofzuigers zijn stuk voor stuk zuinig in
gebruik. Al die milieuvriendelijke machines 
leveren naast optimale effi  ciëntie ook 
maximaal vermogen, dus prestaties waar u 
op kunt vertrouwen.

Numatic-producten bieden de complete schoonmaakoplossing
voor elke taak, elke gebruiker en elke plek. Van geavanceerde 
filtering waar u die het hardst nodig heeft, tot ons unieke MopMatic-
systeem voor uiterst efficiënte infectiecontrole. Onze Henry Allergy 
is op basis van de strenge normen van Allergy UK beoordeeld en 

goedgekeurd. Onze producten staan altijd voor u klaar en bieden een 
schoner, veiliger en gezonder milieu.

We zijn door een onafhankelijk orgaan beoordeeld als het 

op kunt vertrouwen.

Schoner, 
veiliger en 
gezonder 

milieu
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Numatic International BV | Postbus 101 | 2400 AC Alphen aan den Rijn | Nederland
Tel. +31 (0)172 467 999 | E-mail info@numatic.nl | www.numatic.nl

Naast onze website www.numatic.nl / www.numatic.be 
en onze webportal, kunt u ons ook vinden op:

• LinkedIn:  bedrijfspagina Numatic Benelux
• Facebook: Numatic Benelux / 
  Henry en Hetty van Numatic Benelux
• Twitter:  @NumaticBenelux / @HenryenHetty
• Instagram: @HenryenHetty

Like onze pagina’s, word volger en blijf goed op de 
hoogte van nieuws, actualiteiten, fi lmpjes en wetens-
waardigheden. Liken en delen mag natuurlijk altijd!
Samen hebben we een groot bereik en kunnen we ons 
‘publiek’ op een goede manier informeren en de sfeer 
van werken met Numatic machines laten beleven.

Weet u Numatic te vinden op internet?

@Home

tel:+31 (0)172 467 999
mailto:info@numatic.nl
http://www.numatic.nl/
http://www.numatic.nl/
http://www.numatic.be/

