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De Strakvlak is een handegalisatiebord om te gebruiken op plaatsen waar machinaal afreien niet 
mogelijk is. De Strakvlak is er in meerdere uitvoeringen. Deze vullen elkaar aan. Afhankelijk van 
het gewenste profiel kunt u kiezen voor een Strakvlak met standaard bladen of met lichtgebogen 
radius-egaliseerbladen.

                                                                                                        www.strakvlak.nl



    ‘Onze vader Huib Visser heeft inmiddels 

de leiding aan ons, zijn zoons, overgedragen, 

maar hij speelt nog steeds een betrokken en 

actieve rol in de organisatie. Waar wij ook trots 

op zijn, is de relatie met onze (toe)leveranciers. 

Daarom presenteren we ons bedrijf in ons 

jubileumjaar graag samen met onze partners. 

Onze sterke positie op de markt voor grond-, 

weg- en waterbouw is mede te danken aan 

deze mooie samenwerkingen. 

Visser & Visser staat voor kennis en kwaliteit: wij willen onze 
klanten deskundig adviseren en daarbij de beste materialen 
meegeven. Dat is al 25 jaar ons streven en daar willen we 
bekend om staan. Onze reputatie en betrouwbaarheid gaan 
voor alles.

‘Wij willen altijd
het juiste advies geven’

Al 25 jaar uw vertrouwde leverancier 

Visser & Visser groeit elk jaar steevast en her-

bergt op 5.000 m2  oppervlakte een arsenaal 

aan producten voor de bouw. 

Naast een groot magazijn, zijn wij voorzien 

van een hightech werkplaats en een 

printstudio. Alles voor u als klant is binnen 

handbereik. Wij wensen u veel lees- en kijk-

plezier met deze brochure!’

Huib-Jan & Menno Visser

 

Huib Visser in 1947



‘Eerst goed meten voordat
je gaat bouwen’

Visser & Visser verkoopt professionele pro-

ducten die bijdragen aan een optimaal resultaat. 

Van een afstandsmeter en kabelzoeker tot een 

duimstok en een gps. Onze eigen gecertificeerde 

vaktechnici zijn daarnaast goed in staat uw meet-

en laserapparatuur te calibreren. Wij doen het 

vakkundig en snel. Zodat u weer dóór kunt met 

uw werk. Want, zoals de kenners weten: ‘Eerst 

goed meten voordat je gaat bouwen.’

Meetapparatuur 



‘Van kant-en-klare 
wegbebakening tot maatwerk’

Wij zijn in Nederland experts in wegbeba-

kening en bij Visser & Visser kunt u voor alle 

soorten en maten terecht. Onze eigen 

printstudio maakt verkeersborden, teksten, 

stickers en logo’s op maat. U vraagt en wij 

printen! Ook de productie van verkeershek-

ken, parkeerpalen en actiewagens in verschil-

lende kleuren en uitvoeringen hebben wij in 

eigen hand. De ruim bemeten werkplaats kan 

kleine en grote series produceren; kant-en-kla-

re wegbebakening en maatwerk.

Wegbebakening 



‘Van onmisbaar handgereedschap 
tot eersteklas trilstamper’

Bestrating 

Van tegelknippers tot trilplaten, Visser 

& Visser heeft het allemaal direct leverbaar 

in huis. Voor elk karwei in de bestrating en 

hoveniersbranche kunnen wij u van dienst zijn. 

Wij zijn leverancier van onmisbaar, degelijk 

handgereedschap en van hoogwaardige appa-

ratuur, zoals trilplaten en trilstampers. Onze 

door de fabriek gecertificeerde medewerkers 

kunnen de reparatie en het onderhoud van 

deze apparatuur in eigen beheer uitvoeren.



‘De juiste tools,
voor het juiste materiaal’

Wij zijn in Nederland experts in 

wegbebakening en bij Visser & Visser 

kunt u voor alle soorten en maten 

terecht. Onze eigen printstudio 

maakt verkeersborden, teksten, 

stickers en logo’s op maat. Uw vraagt 

en wij printen! De productie van 

verkeershekken, parkeerpalen tot 

actiewagens in verschillende kleuren 

en uitvoeringen, hebben wij ook in 

eigen hand. De ruim bemeten werk-

plaats kan kleine tot grote series aan. 

Van kant-en-klare wegbebakening 

tot maatwerk, wij kunnen het 

allemaal aan.

Diamant 

Diamantboormachines zijn er in vele soor-

ten en maten en dat maakt de keuze niet 

altijd makkelijk. Gelukkig zijn onze adviseurs 

in staat om u te helpen bij die keuze. De juiste 

doorslijpmachine, diamantzaagtafel of diamant- 

boormachine maakt een groot verschil voor 

het eindresultaat.



De juiste afsluiters maken dat een vuil kar-

wei snel geklaard is. Wij verhuren en verkopen 

alle soorten en maten rioolafsluiters (van 5 tot 

250 cm), rioolcilinders, flexafsluiters en bij-

voorbeeld megapluggen. Ook putscheppen en 

gasdetectors vinden gretig aftrek. Kijkt u op onze 

website voor het complete assortiment voor 

de riolering of bel uw vertegenwoordiger voor 

vrijblijvend advies. Ze staan altijd voor u klaar.

Bel en huur! 076-541 50 73

‘Het adres voor de juiste maat 
rioolafsluiter’

Riolering 

Bij ons kunt u 
rekenen op:
✓ Deskundig advies
✓ Duurzame producten
✓ Klantvriendelijkheid 
✓ Snelle levering
✓ Courante en speciale producten
✓ Eigen fabricage en eigen printstudio
✓ Uitgebreide verhuurmogelijkheden
✓ Servicepunt voor calibratie, reparatie 
    en onderhoud



Wij zijn ook leverancier van producten 

voor de persoonlijke veiligheid van uzelf en uw 

medewerkers. Bijvoorbeeld handschoenen, 

helmen, gehoorbeschermers, oogspoelflessen 

en stofmaskers. 

‘Zorg dat je voorbereid
bent’

Veiligheid & Arbo 

U kunt niet voorbereid genoeg zijn. Ook voor 

Arbotechnisch materiaal zoals afzuiginstallaties 

voor rioolgasdampen en keuringen van hijsmid-

delen, bent u bij ons aan het juiste adres. 



Heeft u snel een betonmolen, schaft-

wagen of boutenschaar nodig? Dan staat Vis-

ser & Visser voor u klaar. In ons magazijn staat 

een zeer ruim assortiment bouwmaterieel die 

voor uw bouwproject uitkomst bieden. Kleine 

en grote ijzerwaren houden wij op voorraad: 

van een metseltroffel, beitel en aggregaat tot 

accuboormachines.

‘De basis van de bouw’

Bouw & Infra

www.solide.com 

www.dewit.eu 



Op het gebied van groenvoorziening staat 

de ontwikkeling ook niet stil. Veel apparaten 

gaan over op een elektrische aandrijving, ho-

veniers en gemeenten worden steeds profes-

sioneler en komen met gerichte verzoeken. 

Visser & Visser is mensen met groene vingers 

graag van dienst! Wij leveren bijvoorbeeld 

kunststofrijplaten, bladblazers, bosmaaiers en 

kettingzagen. Geen verzoek is ons te gek.

‘Gemak voor 
de groene vingers’

Groenvoorziening 



Veldsteen 25, 4815 PK Breda  
T (076) 541 50 73 F (076) 542 07 72
E info@visserbreda.nl 
www.visserbreda.nl
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Wij staan voor u klaar.
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