AUTOMOTIVE

MANUFACTURER OF CUSTOMIZED AUTOMOTIVE PRODUCTS
YOUR IDEA OUR CHALLENGE

dutch

quality
manufacturing
AKROH Industries is
an original registered
Dutch trademark of
Hortech Holding.

QUALITY LICENSE PLATE HOLDERS & MORE • CUSTOM PRINT POSSIBLE • EXCELLENCE IN PERSONAL SERVICE
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SYMBOLEN
Symbols

*Alle specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele (druk)fouten
* All specifications are subject to (printing) errors
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Below every product in this
brochure you can find symbols
for specifications*. This way the
dimensions, weight, packaging
quantities and more are visible in
a clear and convenient way on the
product page. Next you can find
the definition of every icon for the
various specifications.

SPECIFICATIONS
2

Onder elk product in deze
brochure zijn symbolen voor
specificaties* te vinden. Hiermee
zijn in één oogopslag en op een
overzichtelijke manier o.a. de
afmetingen, het gewicht en de
verpakkingshoeveelheden van een
product te zien. Hiernaast worden
de icoontjes bij de verschillende
specificaties toegelicht.

LENGTH
in cm

PALLET PACKAGING
number of articles per pallet

WIDTH
in cm

CARTON PACKAGING
number or articles per carton

HEIGHT
in cm

MINIMUM ORDER QUANTITY
minimum quantity of orders

DIAMETER
in cm
DEPTH
in cm

CUSTOM PRINT
custom print is possible

Nº

WEIGHT
total weight in grams
VOLUME
in litres or kilograms
WITH SCALE
...

VAR
OR

STANDARD COLORS
article is available in assorted standard colors
and/or can be produced in your desired color
(depending on order quantity)
various
on request

OVER AKROH
About AKROH

AKROH Industries is opgericht in 2011 door Arend-Jan Horst in Zwolle,
Nederland. Startend met een klein aantal producten groeide het elk jaar en
is het nu een internationaal opererend productiebedrijf dat zijn zeer brede
assortiment naar meer dan 50 landen over de hele wereld exporteert.
Wij hebben een gedegen reputatie opgebouwd door onze kwaliteitsproducten,
snelle levertijden en een persoonlijke service. Een groot deel van het
assortiment wordt verkocht aan de agrarische markt, maar hiernaast hebben
we ons ook gespecialiseerd in artikelen voor de automotive branche. AKROH
heeft een brede lijn kentekenplaathouders, van auto tot scooter van motor tot
vrachtwagen. Alle typen kunnen wij leveren, net als trekhaakdoppen en meer.
Daarnaast kunnen we deze en andere kunststof producten voorzien van een
reclamebedrukking of spuitgietlogo. Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is?
Lees snel verder in deze brochure, neem contact op via e-mail: info@akroh.com,
bel +31 (0)38 467 45 00 of bezoek www.akroh.com/producten/automaterialen en
onze webshop www.akrohmotive.com.

AKROH Industries was founded in 2011 by Arend-Jan Horst in Zwolle, the
Netherlands. Starting with a small number of products it grew every year and
now it is an international operation that exports its very wide assortment to
more than 50 countries all over the world.
Amongst our customers we have built a solid reputation because of our highquality products, short delivery times and personal service. A large number
of our range is sold to the agricultural market, but next to this we have
specialized in products for the automotive branche. AKROH has developed a
wide range of license plate holders, from scooter to motorcyle and from car to
truck, all vehicle types are covered, just as tow bar caps and more.
We can also print a logo and/or text on many of these and other plastic
products and insert an injection moulded logo. Would you like to find out the
possibilities? Quickly read more in this brochure, contact us by e-mail on
info@akroh.com, call +31 (0)38 467 45 00 or visit www.akroh.com/producten/
automotive and our webshop www.akrohmotive.com.

Bezoek onze webshop!
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Spuitgiet logo
Het is mogelijk om de
kentekenplaathouders te laten voorzien
van uw eigen logo, in het kunststof
gespoten. Dit is een perfecte manier om
uw bedrijf te promoten!

Injection moulded logo
It is possible to purchase license plate
holders with your custom logo injection
moulded into the product. This is a
great way of displaying your brand!
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CUSTOM MADE
Bedrukken kentekenplaathouders & meer

Printing license plate holders & more

Een effectieve manier om meer naamsbekendheid te verkrijgen is
een bedrukking. AKROH’s automotive producten lenen zich hier
uitstekend voor. Wij kunnen kentekenplaathouders en
trekhaakdoppen bedrukken met uw bedrijfslogo, slogan en/of
tekst in één of meerdere kleuren. Hiermee geven we u de kans
uw bedrijf tijdens het rijden te promoten!

An effective way of gaining more brand awareness is applying
a promotional print on a product. AKROH’s automotive
products are perfect for this. We can print license plate holders
and tow bar caps with your company logo, slogan and/or text
in one or more colors. With this we allow you to promote your
company while driving!

We bieden ook emmers en toolboxen, met en zonder bedrukking.
Meer informatie? Neem contact op, wij adviseren u graag.

We also offer buckets and toolboxes, with or without print.
Need more information? Contact us, we are happy to assist.

Bezoek
akrohmotive.com
om uw bedrukte
(automotive) producten
online te bestellen!
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VAN IDEE...
AANVRAAG

ONTWERPEN

Request

Design

Interesse in een kentekenplaathouder of emmer
met bedrukking? Of lijkt een eigen spuitgietlogo
u wel een mooie manier om uw merknaam te
laten zien? Bij AKROH staat klantvriendelijkheid
op 1, we zijn makkelijk te bereiken via telefoon
en geven snel antwoord op e-mail. Liever faceto-face bespreken? Onze vertegenwoordiger
komt ook graag bij u langs.

Uiteraard krijgt u eerst te zien hoe het
product gaat worden, voordat we overgaan
tot productie. Onze opmaak-studio stuurt u
een duidelijke filmproef van de bedrukking en
onze engineers zullen een ontwerp maken van
het spuitgietlogo. Pas als u helemaal tevreden
bent, zullen wij de de machines aanzetten.

Interested in a license plate holder or bucket
with print? Or is an injection moulded logo
a good way to display your brand name? At
AKROH, customer service is our number 1
priority, we are easily reachable by phone and
answer your mails quickly. Do you prefer to talk
in person? Our salesmanager is always happy to
visit your company.
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Of course we will show you first how the
product is going to look, before we continue
with production. You will receive a digital film
proof of the print and our engineers make a
design of the injection mould logo. Only when
you are completely satisfied, we will turn on
the machines.

...TOT EINDPRODUCT

“Ons ervaren team staat altijd
klaar om u te voorzien van advies
en hulp. Natuurlijk kom ik ook
graag bij u langs om de vele
mogelijkheden te bespreken. /
Our experienced team is always
available to give you advice and
assistance. Of course I can also pay
you a visit, to discuss the many
possibilities.”
GERTJAN VISSCHER, SALESMANAGER

PRODUCTIE

RESULTAAT

Production

Result

Uw product op maat wordt daarna helemaal inhuis gemaakt. Doordat we de matrijzen in onze
gereedschapsmakerij vervaardigen en machines in
eigen beheer hebben, handelen we flexibel en snel.

We houden constant goede toezicht op het
productieproces en controleren nauwkeurig, zodat
we u precies het product kunnen leveren dat u
wenst. Veel van onze producten rijden al rond!

Next, your custom made product will be produced
in-house. Because we manufacture the moulds in
our tool manufacturing plant and manage our own
machines, we act flexible and quickly.

We closely and constantly monitor the production
process, to make sure the product is exactly the
way you want it. Many of our products are already
driving around!
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KENTEKENPLAATHOUDERS

nl - kentekenplaathouder voor auto en vrachtwagen,
reclamerand • nl - license plate holder click for car and
truck, commercial

nl - kentekenplaathouder voor auto en vrachtwagen,
standaard • nl - license plate holder click for car and
truck, standard

klik kentekenplaten voor Nederlandse voertuigen gemakkelijk en goed in deze
houder • hoge kwaliteit kunststof • voorzien van een reclamerand voor
bedrukken van logo of tekst, vraag naar de mogelijkheden
simply and securely click license plates for Dutch vehicles in this license plate
holder • quality plastic • with advertising space for logo or text, ask about the
possibilities

klik kentekenplaten voor Nederlandse voertuigen gemakkelijk en goed in deze
houder • hoge kwaliteit kunststof
simply and securely click license plates for Dutch vehicles in this license plate
holder • quality plastic

Nº

Art No.

399409 NL

52

11

136

1600

100

100

√

Nº

Art No.

399408 NL

52

11

136

1600

100

100

Bedrukking
mogelijk! /
Print possible!

be - kentekenplaathouder voor auto en vrachtwagen,
reclamerand • be - license plate holder click for car
and truck, commercial

be - kentekenplaathouder voor auto en vrachtwagen,
standaard • be - license plate holder click for car and
truck, standard

klik kentekenplaten voor Belgische voertuigen gemakkelijk en goed in deze
houder • hoge kwaliteit kunststof • voorzien van een reclamerand voor bedrukken
van logo of tekst, vraag naar de mogelijkheden
simply and securely click license plates for Belgian vehicles in this license plate
holder • quality plastic • with advertising space for logo or text, ask about the
possibilities

klik kentekenplaten voor Belgische voertuigen gemakkelijk en goed in deze
houder • hoge kwaliteit kunststof
simply and securely click license plates for Belgian vehicles in this license plate
holder • quality plastic

Nº

Art No.

399409 BE

8

52

11

136
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1600

100

100

√

Nº

Art No.

399408 BE

52

11

136

1600

100

100

nl - kentekenplaathouder voor auto en vrachtwagen,
reclamerand, 3d geprint • nl - license plate holder click
for car and truck, commercial, 3d printed
klik kentekenplaten voor Nederlandse voertuigen gemakkelijk en goed in deze
houder • hoge kwaliteit kunststof • voorzien van een reclamerand voor 3D
bedrukken van logo of tekst, vraag naar de mogelijkheden
simply and securely click license plates for Dutch vehicles in this license plate
holder • quality plastic • with advertising space for custom 3D print of logo or
text, ask about the possibilities

Nº

Art No.

399409 3D

52

11

136

1600

100

100

√

de - kentekenplaathouder voor auto en vrachtwagen,
reclamerand 520 x 112 mm • de - license plate holder
click for car and truck, commercial 520 x 112 mm

de - kentekenplaathouder voor auto en vrachtwagen,
standaard 520 x 112 mm • de - license plate holder click
for car and truck, standard 520 x 112 mm

klik kentekenplaten voor Duitse voertuigen gemakkelijk en goed in deze houder
• hoge kwaliteit kunststof • voorzien van een reclamerand voor bedrukken van
logo of tekst, vraag naar de mogelijkheden
simply and securely click license plates for German vehicles in this license plate
holder • quality plastic • with advertising space for logo or text, ask about the
possibilities

klik kentekenplaten voor Duitse voertuigen gemakkelijk en goed in deze houder

Nº

Art No.

399409 DE

52

11,2

136

1600

100

100

√

• hoge kwaliteit kunststof
simply and securely click license plates for German vehicles in this license plate
holder • quality plastic

Nº

Art No.

399408 DE

52

11,2

136

1600

100

100
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KENTEKENPLAATHOUDERS

de - kentekenplaathouder voor auto en vrachtwagen,
reclamerand 460 x 112 mm • de - license plate holder
click for car and truck, commercial 460 x 112 mm

de - kentekenplaathouder voor auto en vrachtwagen,
standaard 460 x 112 mm • de - license plate holder
click for car and truck, standaard 460 x 112 mm

klik kentekenplaten voor Duitse voertuigen gemakkelijk en goed in deze houder
• hoge kwaliteit kunststof • voorzien van een reclamerand voor bedrukken van
logo of tekst, vraag naar de mogelijkheden
simply and securely click license plates for German vehicles in this license plate
holder • quality plastic • with advertising space for logo or text, ask about the
possibilities

klik kentekenplaten voor Duitse voertuigen gemakkelijk en goed in deze houder •
hoge kwaliteit kunststof
simply and securely click license plates for German vehicles in this license plate
holder • quality plastic

Nº

Art No.

399409 DE

46

11,2

136

1600

100

100

√

399408 DE

46

11,2

136

1600

100

100

gb - kentekenplaathouder voor auto en vrachtwagen,
reclamerand • gb - license plate holder click for car
and truck, commercial

gb - kentekenplaathouder voor auto en vrachtwagen,
standaard • gb - license plate holder click for car and
truck, standaard

klik kentekenplaten voor Britse voertuigen gemakkelijk en goed in deze houder •
hoge kwaliteit kunststof • voorzien van een reclamerand voor bedrukken van
logo of tekst, vraag naar de mogelijkheden
simply and securely click license plates for British vehicles in this license plate
holder • quality plastic • with advertising space for logo or text, ask about the
possibilities

klik kentekenplaten voor Britse voertuigen gemakkelijk en goed in deze houder •
hoge kwaliteit kunststof
simply and securely click license plates for British vehicles in this license plate
holder • quality plastic

Nº

Art No.

399409 GB

10

Nº

Art No.

52

11,2

136
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1600

100

100

√

Nº

Art No.

399408 GB

52

11,2

136

1600

100

100

kentekenplaathouder voor scooter, reclamerand •
license plate holder
holder click
click for
forscooter,
scooter,commercial
commercial

kentekenplaathouder voor scooter, standaard •
license plate holder click for scooter, standard

kwaliteit
kentekenplaathouder voor
scooters
met
gemakkelijk
kwalitet kentekenplaathouder
voor
scooters
met
gemakkelijk kliksysteem •
kliksysteem • voorzien van een reclamerand, mogelijk om te
voorzien van een reclamerand, mogleijk om te bedrukken met logo en tekst
bedrukken met logo en tekst vanaf moq van 100 stuks
vanaf moq van 100 stuks
quality plate holder for scooters with easy click system • advertising space,
quality plate holder for scooters with easy click system • advertising space,
custom design possible at minimal order quantity of 100
custom design possible at minimal order quantity of 100

kwaliteit kentekenplaathouder voor scooters met gemakkelijk
kliksysteem
quality plate holder for scooters with easy click system

Nº

Art No.

399390

10

17,50

116

4800

400

25

√

Nº

Art No.

399395

10

17,50

119

4800

400

25

Bedrukking
mogelijk! /
Print possible!

kentekenplaathouder voor scooter, vierkant,
reclamerand • license plate holder click for scooter,
square, commercial

kentekenplaathouder voor scooter, vierkant,
standaard • license plate holder click for scooter,
square, standard

kwaliteit kentekenplaathouder voor scooters met gemakkelijk
kliksysteem • voorzien van een reclamerand, mogelijk om te
bedrukken met logo en tekst vanaf moq van 100 stuks
quality plate holder for scooters with easy click system • advertising space,
custom design possible at minimal order quantity of 100

kwaliteit kentekenplaathouder voor scooters met gemakkelijk
kliksysteem
quality plate holder for scooters with easy click system

Nº

Art No.

399391

14,50

12,50

119

4800

400

25

√

Nº

Art No.

399396

14,50

12,50

119

4800

400

25
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KENTEKENPLAATHOUDERS

kentekenplaathouder voor motorfiets, reclamerand
• license plate holder click for motorcycle,
commercial

kentekenplaathouder voor motorfiets, standaard •
license plate holder click for motorcycle, vierkant,
standard

kwaliteit kentekenplaathouder voor motorfietsen met gemakkelijk
kliksysteem • voorzien van een reclamerand, mogelijk om te bedrukken met
logo en tekst vanaf moq van 100 stuks
quality plate holder for motorcycles with easy click system • advertising space,
custom design possible at minimal order quantity of 100

kwaliteit kentekenplaathouder voor motorfietsen met gemakkelijk kliksysteem
quality plate holder for motorcycles with easy click system

Nº

Art No.

399392

21

14,30

119

3200

200

25

√

399397

Nº

21

14,30

119

3200

200

25

kentekenplaathouder voor auto en vrachtwagen,
vierkant, reclamerand • license plate holder click for
car and truck, square, commercial

kentekenplaathouder voor auto en vrachtwagen,
vierkant, standaard • license plate holder click for
car and truck, square, standard

kwaliteit kentekenplaathouder voor voertuigen met gemakkelijk kliksysteem
• voorzien van een reclamerand, mogelijk om te bedrukken met logo en tekst
vanaf moq van 100 stuks
quality plate holder for vehicles with easy click system • advertising space,
custom design possible at minimal order quantity of 100

kwaliteit kentekenplaathouder voor voertuigen met gemakkelijk kliksysteem
quality plate holder for vehicles with easy click system

Nº

Art No.

399398

12

Art No.

34

21

136

www.akrohmotive.com

1600

100

25

√

Nº

Art No.

399399

34

21

136

3200

200

25

SHOWROOM BENODIGDHEDEN

click-on clamps reclame • click-on clamps commercial

click-on clamps standaard • click-on clamps standard

voor kentekenplaathouders klik 399409 • verkocht in paren • voorzie
een auto razendsnel van garageplaten voor een testrit of van showroom
-reclameplaten
for license plate holder click 399409 • sold in pairs • to quickly install the test
plates for a test drive, or your showroom advertorial plates

voor kentekenplaathouders klik 399408 • verkocht in paren • voorzie
een auto razendsnel van garageplaten voor een testrit of van showroom
-reclameplaten
for license plate holder click 399408 • sold in pairs • to quickly install the test
plates for a test drive, or your showroom advertorial plates

Nº

Art No.

399403

52

11

21,6

1300

25

√

399402

before

Nº

Art No.
52

11

13,2

2200

25

after

Watch movie

showroom
showroom plaat
plaat •• showroom
showroom plate
plate
anderematen
matenop
opaanvraag
aanvraagbeschikbaar
beschikbaar••op
opmaat
maatgemaakte
gemaakte bedrukking
andere
other sizes available on request • custom printed plates
bedrukking
other sizes available on request • custom printed plates

Nº

Art No.

399694

52

11

136

1600

100

100

√
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MEER AUTOMOTIVE

afdekdoppen voor Belgische kentekenplaathouders •
blanking plugs for Belgian license plates

kentekenplaathouder, standaard • license plate
holder click, standard

deze doppen geven Belgische kentekenplaathouders een nette uitstraling als

klik kentekenplaten gemakkelijk en goed in deze houder • hoge kwaliteit
kunststof
simply and securely click license plates in this license plate holder • quality
plastic

ze aan de kentekenplaathouders zijn bevestigd • meer kleuren beschikbaar op
aanvraag
these plugs give Belgian license plates a clean look when they are
attached on the license plate holder • more colors available on request

Nº

Art No.

399404

0,5

0,5

1

OR

OR

399400

2000

52

11

136

1600

100

100

kentekenplaathouder, reclamerand • license plate
holder click, commercial

kentekenplaathouder, inschuif, reclamerand •
license plate holder click, slide-in, commercial

klik kentekenplaten gemakkelijk en goed in deze houder • hoge
kwaliteit kunststof • voorzien van een reclamerand voor bedrukken van logo of
tekst, vraag naar de mogelijkheden
simply and securely click license plates in this license plate holder • quality
plastic • with advertising space for logo or text, ask about the possibilities

voorzien van gemakkelijk inschuif-systeem • hoge kwaliteit
kunststof • voorzien van een reclamerand voor bedrukken van logo of tekst,
vraag naar de mogelijkheden
easy slide-in system • quality plastic • with advertising space for logo or text,
ask about the possibilities

Nº

Art No.

399401

14

Nº

Art No.

52

11

www.akrohmotive.com

136

1600

100

100

√

Nº

Art No.

399405

52

11

136

1200

100

100

sleutelkaart voor voertuigregistratie, blanco • key
tag for vehicle registration, blank

sleutelkaart voor voertuigregistratie, bedrukt • key
tag for vehicle registration, printed

standaard • verkocht per 6 stuks
standard • sold per sheet of 6 pieces

met bedrukking (op maat), neem contact op voor de mogelijkheden • verkocht
per 6 stuks
with (custom) print, contact us for the possibilities • sold per sheet of 6 pieces

399406

8

15,5

15,5

22,5

(6 PIECES)

(6 PIECES)

(6 PIECES)

1000

399042

10

trekhaakdop, blanco • tow bar cap, blank
standaard • om metaalcorrosie op de trekhaak te voorkomen • andere kleuren
beschikbaar op verzoek
standard • to prevent metal corrosion on towing hooks • other colors available
on request

Nº

Art No.

399407

6

6

16,9

3500

850

100

Nº

Art No.

Nº

Art No.

15,5

15,5

22,5

(6 PIECES)

(6 PIECES)

(6 PIECES)

1000

10

8

√

trekhaakdop, met bedrukking op maat • tow bar cap,
custom printed
geschikt om te personaliseren, beschikbaar met bedrukking op maat • om
metaal corrosie op de trekhaak te voorkomen • andere kleuren beschikbaar op
verzoek
ideal to personalize, available with custom print • to prevent metal corrosion
on towing hooks • other colors available on request

Nº

Art No.

399043

6

6

16,9

3500

850

100

√
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TOOLBOXEN & EMMERS

gereedschapskist, bedrukking mogelijk • toolbox,
custom print possible

emmer 12 liter, bedrukking mogelijk • bucket 12 liter,
custom print possible

onmisbaar product in elke werkplaats • bedrukking mogelijk • in elkaar te
schuiven / stapelbaar • gemaakt van stevige en duurzame materialen • meer
kleuren beschikbaar op aanvraag
musthave product in every workshop • custom printing possible • nestable /
stackable • made from sturdy and durable materials • other colors available
on request

essentieel en handig product • maatverdeling in liters en gallons • bedrukking
mogelijk • hoge kwaliteit kunststof emmer • meer kleuren beschikbaar op
aanvraag • ook andere maten beschikbaar, vraag naar de mogelijkheden
essential and convenient product • measuring scale in liters and gallons •
custom printing possible • high quality plastic bucket • other colors available
on request • also different volumes available, ask about the possibilities

2

399900

38

25,5

17

560

315

45

100

Nº

Art No.

Nº

3

Art No.

17

√

399921

24,5 FOR 1
27 FOR 2

31

448

√

12

500

46

100

√

Bedrukking
mogelijk! /
Print possible!

emmer 12 liter extra zwaar, bedrukking mogelijk •
bucket 12 liter heavy duty, custom print possible

emmer 22 liter, bedrukking mogelijk • bucket 12 liter,
custom print possible

een van de sterkste emmers in de markt • onderrand is twee keer zo dik
als die van onze andere emmers • beschikbaar met kunststof gespoten en
metalen oren
one of the strongest buckets in the market • bottom is twice as thick
compared to our other buckets • available with moulded and metal handle
ears

voor grote hoeveelheden • maatverdeling in liters en gallons • gemaakt van
duurzame materialen • bedrukking mogelijk • meer kleuren beschikbaar op
aanvraag • ook andere maten beschikbaar, vraag naar de mogelijkheden
for large volumes • measuring scale in liters and gallons • made from durable
materials • custom printing possible • also different volumes available, ask
about the possibilities • other colors available on request

Nº

Art No.

399695

16

25,5

32

758

www.akrohmotive.com

12

√

500

24

100

√

Nº

Art No.

399934

30 FOR 1
33,5 FOR 2

38,4

885

22

√

300

33

100

√

AKROH Industries B.V.
HEADQUARTER
Ampèrestraat 6
N L-8013 PVZwolle
The Netherlands

PHONE +31(0)3846745 00
FAX +31(0)3846745 11
LATITUDE 52-494026
LONGITUDE 6.128402

EMAIL info@akroh.com
wEe wwwakroh.com

