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ÅBENT HUS I KOLDING 

Kom og gør en god handel og få samtidig

lidt godt til ganen ... kom og kig ind 

fredag d. 20. maj mellem 12.00 - 17.00

KOM TIL ÅBENT HUS I KOLDING 20. MAJ KL. 12 -17

Vi har til dagen støvet lageret igennem for gode 
slagtilbud til dig. Vi har også sørget for, at du 
kan møde Kärcher, Ruko, Migatronic, 
Green Energy og selvfølgelig EUROPART.

Oplev vores 1. AID tester fra EUROPART! 
Den giver Poul fra teknisk afdeling en demo på. 
Og hvem sagde lige ”God, bedre og bedst?” 
Det handler om slagnøgler med hver deres 
spidskompetence! Se mere næste side >>

Så kom med til Åbent Hus i Kolding ... 
hvor du kan gøre en god handel, møde vores 
leverandører – og samtidig få lidt godt 
til ganen. Sådan!

AUTOMIG² 233I INVERTERMASKINE
Kom og se den stærke svejsemaskine, der 
er designet til det professionelle værksted. 
Maskinen er brugervenlig med synergisk 

MIG/MAG-svejsning og MIG-lodning.

ÅBENT HUS TILBUD
9.998,-

ÅBENT HUS HOS EUROPART I KOLDING
Vi glæder os til at se dig – fredag d. 20. maj på Kokmose 14



europart.net

RUKO ULTIMATECUT SPIRALBORSÆT 
MED FLOWSTEP®-SPIDS

Op til 5 x flere / mulige boringer.
50% hurtigere gennemboring
Ekstremt energibesparende
25 stk. Ø1.0 - 13.0 x 0.5 mm

HSS-G, Type Flowstep®, DIN 338

ÅBENT HUS TILBUD
998,-

HVILKEN SLAGNØGLE ER 
GOD, BEDRE ELLER BEDST?
– OG HVILKEN EN AF 
SLAGNØGLERNE
PASSER BEDST TIL 
DIT JOB?

Kom og oplev 3 typer af slagnøgler til vores 
åbent hus – og vi lover, at du også på dagen 
kan gøre en ret god slag-på-tasken-handel ...
så bare spørg (og handel) løs!

EUROPART 
ER KLAR MED DEN
STÆRKE NYHED ...
OG DET ER 1. AID TESTEREN

1. AID testeren kan du se en demonstration på
til vores åbent hus arrangement! Og hvis du 
skulle have spørgsmål eller andet, så er Poul 
klar fra Teknisk Afdeling til at besvare alle dine 
spørgsmål – og han er også til at handle med. 

GOD
SLAGNØGLE

BEDRE

SLAGNØGLE

BEDST

SLAGNØGLE

ÅBENT HUS HOS EUROPART I KOLDING
Vi glæder os til at se dig – fredag d. 20. maj på Kokmose 14



europart.net

ÅBENT HUS I GREVE 

Kom og gør en god handel og få samtidig

lidt godt til ganen ... kom og kig ind 

mandag d. 23. maj mellem 12.00 - 17.00

KOM TIL ÅBENT HUS I GREVE 
23. MAJ KL. 12 -17

Vi har til dagen støvet lageret igennem for gode 
slagtilbud til dig. Vi har også sørget for, at du 
kan møde solcelleløsninger fra Green Energy 
Scandinavia og selvfølgelig EUROPART.

Oplev vores 1. AID tester fra EUROPART! 
Den giver teknisk afdeling en demo på. Og 
hvem sagde lige ”God, bedre og bedst?” 
Det handler om slagnøgler med hver deres 
spidskompetence! Se mere næste side >>

Så kom med til Åbent Hus i Greve ... 
hvor du kan gøre en god handel, møde vores 
leverandører – og samtidig få lidt godt 
til ganen. Sådan!

AUTOMIG² 233I INVERTERMASKINE
Kom og se den stærke svejsemaskine, der 
er designet til det professionelle værksted. 
Maskinen er brugervenlig med synergisk 

MIG/MAG-svejsning og MIG-lodning.

ÅBENT HUS TILBUD
9.998,-

ÅBENT HUS HOS EUROPART I GREVE
Vi glæder os til at se dig – mandag d. 23. maj på Ventrupvej 26 - 28



europart.net

RUKO ULTIMATECUT SPIRALBORSÆT 
MED FLOWSTEP®-SPIDS

Op til 5 x flere / mulige boringer.
50% hurtigere gennemboring
Ekstremt energibesparende
25 stk. Ø1.0 - 13.0 x 0.5 mm

HSS-G, Type Flowstep®, DIN 338

ÅBENT HUS TILBUD
998,-

HVILKEN SLAGNØGLE ER 
GOD, BEDRE ELLER BEDST?
– OG HVILKEN EN AF 
SLAGNØGLERNE
PASSER BEDST TIL 
DIT JOB?

Kom og oplev 3 typer af slagnøgler til vores 
åbent hus – og vi lover, at du også på dagen 
kan gøre en ret god slag-på-tasken-handel ...
så bare spørg (og handel) løs!

EUROPART 
ER KLAR MED DEN
STÆRKE NYHED ...
OG DET ER 1. AID TESTEREN

1. AID testeren kan du se en demonstration på
til vores åbent hus arrangement! Og hvis du 
skulle have spørgsmål eller andet, så er Teknisk 
Afdeling klar til at besvare alle dine spørgsmål – 
og de er også til at handle med. 

GOD
SLAGNØGLE

BEDRE

SLAGNØGLE

BEDST

SLAGNØGLE

ÅBENT HUS HOS EUROPART I GREVE
Vi glæder os til at se dig – mandag d. 23. maj på Ventrupvej 26 - 28



europart.net

ÅBENT HUS I AALBORG 

Kom og gør en god handel og få samtidig

lidt godt til ganen ... kom og kig ind 

lørdag d. 28. maj mellem 10.00 - 15.00

KOM TIL ÅBENT HUS I AALBORG 28. MAJ KL. 10-15

Vi har til dagen støvet lageret igennem for gode 
slagtilbud til dig. Vi har også sørget for, at du 
kan møde Green Energy Scandinavia, Ruko 
og selvfølgelig EUROPART. Du kan også møde 
Dansk Lastbil Nostalgi, der gæster os med 
traileren stopfyldt med billeder, film og bøger 
– helt klart et besøg værd!

Oplev vores 1. AID tester fra EUROPART! 
Og hvem sagde lige ”God, bedre og bedst?” 
Det handler om slagnøgler med hver deres 
spidskompetence! Se mere næste side >>

Så kom med til Åbent Hus i Aalborg ... 
hvor du kan gøre en god handel, møde vores 
leverandører – og få lidt godt til ganen. Sådan!

AUTOMIG² 233I INVERTERMASKINE
Kom og se den stærke svejsemaskine, der 
er designet til det professionelle værksted. 
Maskinen er brugervenlig med synergisk 

MIG/MAG-svejsning og MIG-lodning.

ÅBENT HUS TILBUD
9.998,-

ÅBENT HUS HOS EUROPART I AALBORG
Vi glæder os til at se dig – lørdag d. 23. maj på Mineralvej 31



europart.net

RUKO ULTIMATECUT SPIRALBORSÆT 
MED FLOWSTEP®-SPIDS

Op til 5 x flere / mulige boringer.
50% hurtigere gennemboring
Ekstremt energibesparende
25 stk. Ø1.0 - 13.0 x 0.5 mm

HSS-G, Type Flowstep®, DIN 338

ÅBENT HUS TILBUD
998,-

HVILKEN SLAGNØGLE ER 
GOD, BEDRE ELLER BEDST?
– OG HVILKEN EN AF 
SLAGNØGLERNE
PASSER BEDST TIL 
DIT JOB?

Kom og oplev 3 typer af slagnøgler til vores 
åbent hus – og vi lover, at du også på dagen 
kan gøre en ret god slag-på-tasken-handel ...
så bare spørg (og handel) løs!

EUROPART 
ER KLAR MED DEN
STÆRKE NYHED ...
OG DET ER 1. AID TESTEREN

1. AID testeren kan du se til vores åbent hus 
arrangement! Hvis du skulle have spørgsmål 
eller andet, så er vi klar til at hjælpe dig videre 
– og vi er også til at handle med. 

GOD
SLAGNØGLE

BEDRE

SLAGNØGLE

BEDST

SLAGNØGLE

ÅBENT HUS HOS EUROPART I AALBORG
Vi glæder os til at se dig – lørdag d. 23. maj på Mineralvej 31



europart.net

ÅBENT HUS I PADBORG 

Kom og gør en god handel og få samtidig

lidt godt til ganen ... kom og kig ind 

fredag d. 3. juni mellem 12.00 - 17.00

KOM TIL ÅBENT HUS I PADBORG 3. JUNI KL. 12 -17

Vi har til dagen støvet lageret igennem for gode 
slagtilbud til dig. Vi har også sørget for, at du 
kan møde Kärcher, Ruko, Migatronic, 
Green Energy og selvfølgelig EUROPART.

Oplev vores 1. AID tester fra EUROPART! 
Den giver teknisk afdeling en demo på. Og 
hvem sagde lige ”God, bedre og bedst?” 
Det handler om slagnøgler med hver deres 
spidskompetence! Se mere næste side >>

Så kom med til Åbent Hus i Padborg ... 
hvor du kan gøre en god handel, møde vores 
leverandører – og samtidig få lidt godt 
til ganen. Sådan!

AUTOMIG² 233I INVERTERMASKINE
Kom og se den stærke svejsemaskine, der 
er designet til det professionelle værksted. 
Maskinen er brugervenlig med synergisk 

MIG/MAG-svejsning og MIG-lodning.

ÅBENT HUS TILBUD
9.998,-

ÅBENT HUS HOS EUROPART I PADBORG
Vi glæder os til at se dig – fredag d. 3. juni på Industrivej 9



europart.net

RUKO ULTIMATECUT SPIRALBORSÆT 
MED FLOWSTEP®-SPIDS

Op til 5 x flere / mulige boringer.
50% hurtigere gennemboring
Ekstremt energibesparende
25 stk. Ø1.0 - 13.0 x 0.5 mm

HSS-G, Type Flowstep®, DIN 338

ÅBENT HUS TILBUD
998,-

HVILKEN SLAGNØGLE ER 
GOD, BEDRE ELLER BEDST?
– OG HVILKEN EN AF 
SLAGNØGLERNE
PASSER BEDST TIL 
DIT JOB?

Kom og oplev 3 typer af slagnøgler til vores 
åbent hus – og vi lover, at du også på dagen 
kan gøre en ret god slag-på-tasken-handel ...
så bare spørg (og handel) løs!

EUROPART 
ER KLAR MED DEN
STÆRKE NYHED ...
OG DET ER 1. AID TESTEREN

1. AID testeren kan du se en demonstration på
til vores åbent hus arrangement! Og hvis du 
skulle have spørgsmål eller andet, så er Teknisk 
Afdeling klar til at besvare alle dine spørgsmål – 
og de er også til at handle med. 

GOD
SLAGNØGLE

BEDRE

SLAGNØGLE

BEDST

SLAGNØGLE

ÅBENT HUS HOS EUROPART I PADBORG
Vi glæder os til at se dig – fredag d. 3. juni på Industrivej 9



europart.net

ÅBENT HUS I HERNING 

Kom og gør en god handel og få samtidig

lidt godt til ganen ... kom og kig ind 

torsdag d. 9. juni mellem 12.00 - 17.00

KOM TIL ÅBENT HUS I HERNING 9. JUNI KL. 12-17

Vi har til dagen støvet lageret igennem for gode 
slagtilbud til dig. Vi har også sørget for, at du 
kan møde solcelleløsninger fra Green Energy 
Scandinavia og selvfølgelig EUROPART.

Oplev vores 1. AID tester fra EUROPART! 
Den giver teknisk afdeling en demo på. Og 
hvem sagde lige ”God, bedre og bedst?” 
Det handler om slagnøgler med hver deres 
spidskompetence! Se mere næste side >>

Så kom med til Åbent Hus i Herning ... 
hvor du kan gøre en god handel, møde vores 
leverandører – og samtidig få lidt godt 
til ganen. Sådan!

AUTOMIG² 233I INVERTERMASKINE
Kom og se den stærke svejsemaskine, der 
er designet til det professionelle værksted. 
Maskinen er brugervenlig med synergisk 

MIG/MAG-svejsning og MIG-lodning.

ÅBENT HUS TILBUD
9.998,-

ÅBENT HUS HOS EUROPART I HERNING
Vi glæder os til at se dig – torsdag d. 9. juni på Taksvej 34



europart.net

RUKO ULTIMATECUT SPIRALBORSÆT 
MED FLOWSTEP®-SPIDS

Op til 5 x flere / mulige boringer.
50% hurtigere gennemboring
Ekstremt energibesparende
25 stk. Ø1.0 - 13.0 x 0.5 mm

HSS-G, Type Flowstep®, DIN 338

ÅBENT HUS TILBUD
998,-

HVILKEN SLAGNØGLE ER 
GOD, BEDRE ELLER BEDST?
– OG HVILKEN EN AF 
SLAGNØGLERNE
PASSER BEDST TIL 
DIT JOB?

Kom og oplev 3 typer af slagnøgler til vores 
åbent hus – og vi lover, at du også på dagen 
kan gøre en ret god slag-på-tasken-handel ...
så bare spørg (og handel) løs!

EUROPART 
ER KLAR MED DEN
STÆRKE NYHED ...
OG DET ER 1. AID TESTEREN

1. AID testeren kan du se en demonstration på
til vores åbent hus arrangement! Og hvis du 
skulle have spørgsmål eller andet, så er Teknisk 
Afdeling klar til at besvare alle dine spørgsmål – 
og de er også til at handle med. 

GOD
SLAGNØGLE

BEDRE

SLAGNØGLE

BEDST

SLAGNØGLE

ÅBENT HUS HOS EUROPART I HERNING
Vi glæder os til at se dig – torsdag d. 9. juni på Taksvej 34



europart.net

ÅBENT HUS I BRABRAND 

Kom og gør en god handel og få samtidig

lidt godt til ganen ... kom og kig ind fredag 

d. 16. september mellem 12.00 - 17.00

KOM TIL ÅBENT HUS I BRABRAND 16/9 
KL. 12-17

Vi har til dagen støvet lageret igennem for gode 
slagtilbud til dig. Vi har også sørget for, at du 
kan møde Kärcher, Ruko, Migatronic, 
Green Energy og selvfølgelig EUROPART.

Oplev vores 1. AID tester fra EUROPART! 
Og hvem sagde lige ”God, bedre og bedst?” 
Det handler om slagnøgler med hver deres 
spidskompetence! Se mere næste side >>

Så kom med til Åbent Hus i Brabrand ... 
hvor du kan gøre en god handel, møde vores 
leverandører – og samtidig få lidt godt 
til ganen. Sådan!

AUTOMIG² 233I INVERTERMASKINE
Kom og se den stærke svejsemaskine, der 
er designet til det professionelle værksted. 
Maskinen er brugervenlig med synergisk 

MIG/MAG-svejsning og MIG-lodning.

ÅBENT HUS TILBUD
9.998,-

ÅBENT HUS HOS EUROPART I BRABRAND
Vi glæder os til at se dig – fredag d. 16. september på Dalgårdsvej 4



europart.net

RUKO ULTIMATECUT SPIRALBORSÆT 
MED FLOWSTEP®-SPIDS

Op til 5 x flere / mulige boringer.
50% hurtigere gennemboring
Ekstremt energibesparende
25 stk. Ø1.0 - 13.0 x 0.5 mm

HSS-G, Type Flowstep®, DIN 338

ÅBENT HUS TILBUD
998,-

HVILKEN SLAGNØGLE ER 
GOD, BEDRE ELLER BEDST?
– OG HVILKEN EN AF 
SLAGNØGLERNE
PASSER BEDST TIL 
DIT JOB?

Kom og oplev 3 typer af slagnøgler til vores 
åbent hus – og vi lover, at du også på dagen 
kan gøre en ret god slag-på-tasken-handel ...
så bare spørg (og handel) løs!

EUROPART 
ER KLAR MED DEN
STÆRKE NYHED ...
OG DET ER 1. AID TESTEREN

1. AID testeren kan du se en demonstration på
til vores åbent hus arrangement! Og hvis du 
skulle have spørgsmål eller andet, så er Teknisk 
Afdeling klar til at besvare alle dine spørgsmål – 
og de er også til at handle med. 

GOD
SLAGNØGLE

BEDRE

SLAGNØGLE

BEDST

SLAGNØGLE

ÅBENT HUS HOS EUROPART I BRABRAND
Vi glæder os til at se dig – fredag d. 16. september på Dalgårdsvej 4


