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Voorruiten vervangen van A tot Z:  

snel, efficiënt en veilig met Berner!  

 

Kerkrade, 7 september 2021: Goed zicht is essentieel wanneer men 

zich op de weg begeeft. Het is dan ook van groot belang een 

beschadigde ruit zo snel, efficiënt en veilig mogelijk te vervangen. 

Berner biedt een allround assortiment voor het:  

• uitsnijden van ruiten met bijvoorbeeld het ruiten snijapparaat 

MONO; 

• voorbereiden en verlijmen van ruiten met o.a. de nieuwe 

ruitenlijm Fastfix; 

• plaatsen van de nieuwe voorruit met een montage set 

 

Dat Berner een competente partner is voor dit segment, blijkt uit het 

feit dat een paar dagen na de introductie van de nieuwe 

productrange de Berner Group een samenwerkingsovereenkomst 

tekende met Automotive Glass Europe® (AGE).  

 

Snijden en verwijderen van beschadigde voorruiten  

Het ruiten snijapparaat MONO is een innovatief systeem met slechts 

één zuignap en kan door één persoon bediend worden. Het apparaat 

is te gebruiken in combinatie met PE snijdraad en stalen snijdraad. 

Het geïntegreerde ratelmechanisme maakt het zeer eenvoudig om 

nauwkeurig te werken.  

Tevens  heeft Berner de nodige accessoires in het assortiment zoals 

een onderdelenstandaard, een doorvoer priem, schapers en messen. 

 

Voorbereiden en verlijmen van ruiten 

Een stevige hechting vereist een schoon oppervlak. Hiervoor biedt 

Berner diverse reinigers en primers. De Berner ruitenlijmen, met 

verschillende wegrijdtijden afhankelijk van de behoefte, zorgen voor 

een hoge elasticiteit en stevige hechting. Aanbrengen kan met één 

van de accu kitpistolen voor kokers of kitworsten.  

 

http://www.berner.nl/
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Nieuwe Ruitenlijm Fastfix: aanbrengen zonder primer en 

voorverwarming! 

De Fastfix bespaart zowel tijd als geld; na 30 minuten is de auto 

klaar om weg te rijden.  

De ruitenlijm Fastfix bevat bovendien geen gevaarlijke stoffen zoals 

isocyanaat en oplosmiddelen en geeft daarmee vorm aan de 

toekomst van de lijmtechnologie. 

 

Plaatsen van de nieuwe voorruit 

Zodra de lijm goed is aangebracht, kan de nieuwe voorruit geplaatst 

worden. Ideaal hiervoor is een complete voorruit montage set. De 

flexibele zuignappen passen zich moeiteloos aan elke contour van de 

voorruit aan en de door de hangrepen gevoerde spanband zorgt voor 

een gelijkmatige drukverdeling.   

 

Europese AGE netwerk vertrouwt op professioneel Berner 

assortiment voor ruitreparatie en -vervanging 

Automotive Glass Europe beschikt over een netwerk van 

ruitspecialisten in 21 landen wereldwijd, waaronder 123RUIT.nl in 

Nederland, Touring Glass in België en Autoglas Luxemburg.   

"We willen onze premium services behouden en een belangrijke 

speler zijn in de autoglasindustrie," verklaart Marco Moreno, CEO & 

Voorzitter van AGE. "Wij geloven dat AGE samen met sterke 

leveranciers zoals Berner dit doel zal bereiken en ongelooflijke 

vooruitgang kan blijven boeken. AGE heeft voor de Berner Group 

gekozen vanwege hun uitstekende marktkennis, uitgebreide 

expertise en hoogwaardige producten. We willen een langdurige 

relatie opbouwen met een winstgevend partnerschap voor beide 

partijen." 

 

Bekijk de hele productrange voor het snel, veilig en efficiënt 

vervangen van voorruiten op onze website.  

 

  

http://www.berner.nl/
https://shop.berner.eu/nl-nl/aac/46569289-voorruit-verlijmen/
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Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel 

ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, 

gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility 

en Construction. 6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de 

buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service.  

Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte 

serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment. Zo 

combineert Berner persoonlijk advies met digitale verkoopkanalen. 

 

Afbeelding: 

• Berner Fastfix 

• Ruitenreiniging met speciale reiniger 

• Ruitverlijming met accu kitpistool 

• Voorruit plaatsen met zuignappen 

 

  

Noot voor de reactie: 

Voor meer informatie over dit product, kunt u contact opnemen met 

onze marktspecialist Mark Ooms: mark.ooms@berner.nl 

Wenst u productfoto’s in hoge resolutie? Deze kunt u opvragen bij 

Nathalie Theunissen van onze grafische afdeling: 

nathalie.theunissen@berner.nl  

Indien u dit bericht plaatst, dan stellen wij een bewijsexemplaar zeer 

op prijs. 

 

http://www.berner.nl/
mailto:nathalie.theunissen@berner.nl

