
            STOELEN LEVERT 
VOOR IEDER VOERTUIG EN ELKE 
WERKPLEK DE JUISTE STOEL

Op zoek naar een nieuwe stoel? Dan ben je bij Martendo Stoelen 
aan het juiste adres! Al meer dan 15 jaar dé specialist in stoelen 
voor alle voertuigen en werkplekken. 
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Eigenaren Joost Martens en Brigitte Schelle begonnen in 2001 
vanuit huis, maar daar zijn ze inmiddels uitgegroeid en nu 
zitten ze in Rijen met een team van verkopers, administratief 
medewerkers, een monteur en 3 vertegenwoordigers. Naar een 4de 
vertegenwoordiger wordt nog gezocht, dus kijk snel op de website, 
als je ook deel van dit leuke team wilt uitmaken!   
Als leverancier van onder andere Grammer, ISRI, KAB,  Cobo, Bimos, 
Score en Recaro biedt Martendo Stoelen een ruim assortiment 
stoelen en onderdelen voor voertuigen en werkplekken aan. In de 
meeste gevallen zal een standaard stoel 
voldoen. Is dit niet het geval, dan kan 
de stoel worden aangepast aan de 
gebruiker, of de werkplek. Heb je 
bijvoorbeeld extra lange benen? Dan 
kan de stoel worden aangepast 
met een in lengte verstelbaar 
zitkussen!

Met 3 ervaren vertegenwoordigers  onderweg, is er altijd iemand 
bij jou in de buurt om langs te komen voor een demonstratie, of 
advies op locatie. Snelle service en een goed advies vinden ze erg 
belangrijk bij Martendo Stoelen. De meest voorkomende stoelen 
en onderdelen zijn op voorraad, zodat ze direct kunnen worden 
geleverd. 
Naast landbouwstoelen, vrachtwagenstoelen en grondverzetstoelen 
heeft Martendo Stoelen ook een groot assortiment werkstoelen 
voor de productie, of in het magazijn. 
Met merken als Score en Bimos kan 
ook hier voor iedere werkplek een 
geschikte stoel worden geleverd. 
Nog niet helemaal zeker? De 
werkstoelen kunnen enkele 
weken worden getest, 
zodat je zeker de juiste 
keuze kunt maken.

Martendo Stoelen zal dit 
jaar weer aanwezig zijn op 
het Mega Trucks Festival 
op 15 en 16 december 
in ’s-Hertogenbosch. 
Op deze beurs wordt 
de Grammer Road 

ENTHOUSIASTE 
VERTEGENWOORDIGER GEZOCHT
Martendo Stoelen is op zoek naar een enthousiaste vertegenwoordiger 
voor Oost-Brabant, Limburg en België. Je bezoekt klanten met een goed 
ingerichte demonstratiebus en adviseert bij het maken van de juiste 
keuze! Naast het bezoeken van bestaande klanten zal je actief op zoek 
gaan naar nieuwe klanten. Echt iets voor jou? Kijk voor de volledige 
vacature op www.martendo.nl, of neem contact op via info@martendo.nl 

Tiger geïntroduceerd. Deze nieuwe Grammer stoel is vanaf begin 2019 leverbaar. Ook de 
ISRI- en Recaro vrachtwagenstoelen zullen op de stand te zien en te zitten zijn en voor 
speciale actieprijzen worden aangeboden.
Naast vrachtwagenstoelen zullen op de beurs de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van heftruckstoelen, tractorstoelen en bouwmachinestoelen worden getoond.  
Als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging kom dan op het Mega Trucks Festival 
kennismaken met het team van Martendo Stoelen! 

Martendo Stoelen v.o.f.,
Kempenbaan 8,
5121 DM   Rijen.

Tel: 085 – 040 80 20,
Whatsapp: 06 – 13 68 41 80,
E-mail: info@martendo.nl
Website: www.martendo.nl
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