
PRIJSLIJST 

Keuken- Koksmessen p/cm  € 0,60  per cm   (min. 10cm)
Brood-golfmessen p/cm € 0,70  per cm   (min. 10cm)
Keramische messen p/cm  € 1,00  per cm   (min. 10cm)
  
Tafelmes kartel   € 4,00
Tafelmes glad   € 4,00 

Grasmaaiermes   € 0,70  per cm   (min. 20cm)
(Cuttermes enkelzijdig)   
  
Zakmessen, dolken en zwaarden € 1,30  per cm  (min. 10cm) 
(Cuttermessen dubbelzijdig)

Scharen (stof-papier-nagel-tuin-kleermaker en tapijt scharen) 

Maat 1    € 11,25 (tot en met 16 cm)
Maat 2    € 13,90 (tot en met 20 cm)
Maat 3    € 18,00 (tot en met 25 cm)
Maat 4    € 21,35 (tot en met 30 cm)
Tuinscharen / heggenscharen € 17,65

Kappersscharen professioneel € 33,00 per stuk
Micro vertanding   € 2,35  per zijde

Tondeuseplaten los  € 13,75  per set
Tondeuse scheerkop vast  € 18,70  per set
Tondeuse compleet  € 24,40
Hierbij komen alle voorgaande prijslijsten en offertes te vervallen. Zet en drukfouten onder voorbehoud.
Prijslijst juli 2022 incl. 21% Btw

Stempel servicepunt
www.hollandseslijpservice.nl www.hollandseslijpservice.nl

Scherper dan u de
nkt!

Slijpservice punt:



Slijperij Passieux is al zeven generaties lang een
familiebedrijf. Wat in 1795 begon met het huis 
aan huis slijpen van messen en scharen, is 
uitgegroeid tot de hedendaagse Hollandse 
SlijpService, een slijpservice van formaat. 

De Hollandse SlijpService combineert 
eeuwenoud vakmanschap met de nieuwste 
technieken en dit resulteert in een 
ongeëvenaarde slijpkwaliteit.

Via gevestigde slijpservicepunten kunt u messen
en scharen inleveren. U kunt deze enkele dagen
later weer geslepen ophalen. Voor zakelijke en 
Horeca-klanten is er een mobiele slijpservice 
beschikbaar.

Heeft u vragen, vraag het uw dealer/servicepunt
of neem contact op met de Hollandse 
SlijpService. Wilt u op de hoogte gehouden 
worden met tips en aanbiedingen voor uw 
messen en scharen?
Registreert u zich dan vrijblijvend op onze 
website,www.hollandseslijpservice.nl

Nu ook voor de zakelijke markt
Mobiele Hollandse SlijpService 
De voordelen op een rij:

• prijsbeheer.
• scherper dan u denkt.
• voor zakelijke klanten.
• plankaansluitend geslepen.
• hoogwaardige slijpkwaliteit op locatie.
• geen voorrijdkosten indien mobiele slijpwerkplaats 
  op route is.

Uiteraard slijpt de Hollandse SlijpService meer
producten dan er op de achterzijde omschreven
zijn. Vraag naar de mogelijkheden.

Uiteraard slijpt de Hollandse SlijpService meer
producten dan er op de achterzijde omschreven
zijn. Vraag naar de mogelijkheden.

twitter.com/HSSslijpservice

www.facebook.com/HollandseSlijpService


