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NIEUW

KABELHASPEL K1Y40NTF
voordelige, spatwaterbestendige (IPX4) 
haspel met kunststof flens en een stabiel 
stalen frame met ergonomische beugelgreep. 
Grote stabiliteit door lage zwaartepunt 
centrum haspel. Met kabelrotatiestopknop 
een stekkerdoos en 40 meter neopreenkabel 
H07RN-F 3x1,5 qmm. Staand als liggend te 
gebruiken.
www.hedi.de
366.789.5731

Kabel-
rolstop.

40 METER KABEL

SPATWATERBESTENDIG (IPX4)

49,00
79,50

INCL. GRATIS 
HAMERHOLSTER
T.W.V.  12,00HAMERTACKER R311

maximaal comfort, grote snelheid en extreme kracht… Met 
nieuw gepatenteerd openingsmechanisme in de ergonomische, 
rubberen handgreep kan snel geladen worden. Voorzien van 
dubbel slagmes voor nog langere levensduur én met grote 
bufferplaat, ter bescherming van het te bewerken materiaal. 
Magazijn geschikt voor 140 nieten, afmetingen 6 tot 12 mm.
www.rapid.nl
326.117.0020 49,95

64,92

HAAKSE SLIJPER W 9-12QUICK
compacte 900 Watt slijper met kleine greep-omvang en krachtige marathon-
motor voor 50% meer koppel en een 20% hogere weerstand tegen overbe-
lasting. Met S-automatic veiligheidskoppeling, waarmee terugslag minimaal 
is bij het blokkeren van de schijf. Afschakelborstels beschermen de motor. 
Geleverd incl. M-Quick snelspanmoer en twee Ø125 mm diamantschijven in 
kunststof koffer.
www.metabo.nl
409.235.0161

INCL. 2 SLIJPSCHIJVEN

MAX. KOPPEL 2,5 Nm

900 WATT

119,00
156,25

Magazijn te laden 
via handvat.Made in

Sweden

STUCLOPER
eenzijdig geplastificeerd karton op rol. 
Vloeistofdicht en beschermt de af te 
dekken ondergrond tegen beschadiging 
bij allerlei bouwwerkzaamheden, zoals 
verbouw, stukadoors- en schilderwerk. 
Rolbreedte 120-130 cm, rolopp. ca. 60 m2.
368.595.1060

59,00
P/set 75,80

DAKMORTEL ZWART/ROOD
kant-en-klare, stormvaste dakmortel die blijvend 
elastisch is. Hierin zijn geen schadelijke stoffen als 
asbest of andere schadelijke substanties verwerkt. 
Door toevoeging van lichtgewicht polystyreen 
(CFK-vrij) is de dakmortel uitermate makkelijk te 
hanteren op alle daken (reparatie, renovatie en 
nieuwbouwmarkt). Direct waterafstotend en 
verwerkbaar bij elke temperatuur. Gewicht: 8,5 kg.
168.955.0206/13

Perfect geschikt voor:
Vastleggen van nokvorsten.

el- en kantpannen.
ngen bij golfplaten.

en en rietvorsten.
ngen van pannen bij dakramen en schoorstenen.

ichten van scheuren bij loodaansluitingen en pannen.

BEKIJK VÓÓRAL DE VIDEO

3-DELIG

168 XIM 
DAKMORT NOK-
VOR NOVATI

TRAPPENBOORSETS 
3-DELIG
twee trappenboorsets met 
3 trappenboren in de maten 
0/9, 1 en 2 met een bereik 
van 4 tot 30 mm. Geleverd in 
stalen of kunststof cassette.
www.ruko.de
579.201.5020/21

REPARATIESET NE-01015
gecombineerde reparatieset voor uit- en 
inwendig schroefdraad. Uitgevoerd met 
60 graden messen, geschikt voor metrisch, 
metrisch fijn, UNF en UNC draad met alle 
spoedsoorten. Zowel voor linkse als rechtse 
draad. Geleverd in koffer.

Capacitieit: 
Uitwendig 4mm - 19mm                      

 5/32” - 3/4”
Inwendig 8mm - 16mm                    

 5/16” - 5/8” 
www.nes.co.il
387.351.9521

22,50
P/rol 31,20

199,00

49,95
P/stuk

* Ook palletprijzen beschikbaar.

Uitgave 2549
Aanbiedingen geldig zolang de
voorraad strekt doch uiterlijk 
tot en met eind januari 2016.
Deze folder werd met veel
zorg samen gesteld, maar
wijzigingen in prijs, model
en kleur zijn voorbehouden.
Vermelde prijzen zijn in euro’s
excl. BTW en excl. eventuele
verwijderingsbijdrage.

OPP. 60 M 2

BLIJVEND ELASTISCH

STORMVAST

GEBRUIKSKLAAR
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KRUIWAGEN M-90-L4
universele kruiwagen, geheel gepoedercoat en met 
stalen bak van 1,1 mm. Voorzien van bak-, schoor- en 
pootversterking en heeft prettige ergonomische hand-
vaten. Wiel met 4ply luchtband met stalen velg.
www.matadoreurope.nl
458.270.0004

69,00*
98,34

KLOOFBIJL 3000
topkwaliteit kloofbijl 
met essen steel.
www.helko.de
464.138.5531

Inclusief 
hoes.

16,50
24,23

159,00*
209,15

KRUIWAGEN SMB-100
dé kruiwagen voor de stratenmaker en/of hovenier! Deze bijzonder 
robuuste kruiwagen met bak van sterk HDPE kunststof heeft een 
inhoud van 100 liter en weegt 17,5 kg. Electrolytisch onderstel voor 
extra draagkracht en duurzaamheid. Geleverd incl. luchtband.
www.altradfort.nl
274.270.0021

BENZINE BLADBLAZER RB24EAP
lichte (3,9kg), handzame blazer met een cilinderinhoud 
van 23,9cc en een vermogen van 0,89 kW. Heeft een 
bijzonder hoge luchtverplaatsing van 12,5 m³/min en 
een geluidsniveau van 87 dB. Pure Fire koolborstelloze 
motor die een 70% lagere uitstoot realiseert en een 
30% lager brandstofgebruik. 
www.hitachi-powertools.nl
880.417.9544

70% LAGERE UITSTOOT

INHOUD 23,9 CC

GEWICHT 3,9 KG BENZINE KETTINGZAAG CS33EB
krachtige 1,25 kW kettingzaag met een cilinderinhoud van 32,3cc. 
Voorzien van een koolborstelloze motor en een softgrip handgreep. 
Heeft een S-start voor het makkelijk en snel starten van de ketting-
zaag zonder terugslag. Geeft een 70% lagere uitstoot en heeft een 
zaagbladlengte van 35cm. Gewicht 3,8 kg.
880.435.0235

35 cm MET S-START

INHOUD 32,3 CC

1,25 kW

159,00

169,00

* Vandaag besteld, morgen in huis.* Vandaag besteld, morgen in huis.

INHOUD 100 LITER

HDPE KUNSTSTOF

3,95
P/stuk 5,25

EPDM UV-BESTENDIG
praktische EPDM stroken met een hoge blijvende elas-
ticiteit. Bestand tegen zure regen en andere luchtver-
vuiling. Makkelijk in grote lengtes aan te brengen. 
Milieuvriendelijk, UV- en ozonbestendig. Rol is 20 meter. 
Dikte 0,5mm. Verkrijgbaar in diverse breedtes.
www.berdal.nl
136.984.2211-31

12,50
P/stuk vanaf 16,90

Artikelnummer Breedte Van Voor
136.984.2211 100 mm  16,90  12,50
136.984.2216 150 mm  25,30  18,50
136.984.2221 200 mm  33,75  25,00
136.984.2226 250 mm  42,14  31,50
136.984.2231 300 mm  50,60  37,50

MILIEUVRIENDELIJK

UV- EN OZONBESTENDIG
EPDM LIJMKIT ZWART
neutrale daklijmkit op basis 
van SPM voor het afdichten 
van dakrandafwerkingen, 
naadverbindingen, aluminium 
daktrimmen of als lijm voor het 
verlijmen van overlappingen bij 
EPDM herstelwerkzaamheden. 
Uitstekende hechting, ook op 
vochtige ondergronden en vrij 
van oplosmiddelen.
www.bostik.nl
582.984.0360

7,50
P/koker 9,22

SPRAYS SPECIALIST
geschikt voor bijzondere situaties bij 
onderhoud, reparatie en verzorging. 
Bijzonder geschikt als er specifieke 
eigenschappen wenselijk zijn. 
Vanzelfsprekend beschikken 
deze nu over de bekende Smart-straw.
www.wd40specialist.nl
576.577.1415/17/20

Nauwkeurig 
spuiten.

Oppervlaktes
besproeien. MEER WETEN?

SCAN DE QR

7,50
P/bus 9,81

SUPERLIJM 4 GRAM
professionele, snelhardende lijm voor 
zeer sterke verbinding van verschil-
lende materialen zoals porselein, 
keramiek, hout, kunststof, rubber, 
leer, PVC en steen. Lijm is watervast 
en hitte- en koudebestendig.
www.turbokleefstoftechniek.nl
393.570.4805

ZEER SNELHARDEND

INHOUD 4 GRAM

ROL À

20 METER

Artikelnummer Type Van Voor
576.577.1415 Kruipolie 

super
Krachtig en snelwerkend. Maakt vastzittende delen los. Waterafstotend en 
beschermt tegen corrosie.

 9,81  7,50

576.577.1417 Siliconen-
spray

Heeft uitstekende smeereigenschappen, beschermt tegen vochtvorming. 
Voorkomt dat delen zich vastzetten en bestand tegen hoge drukbelasting.

 9,81  7,50

576.577.1420 Droogsmeer-
spray PTFE

Spray met vaste smeermiddel PTFE. Perfect geschikt op plaatsen waar hoge 
temperaturen en drukken optreden. Trekt geen stof, vuil of olie aan en 
zorgt voor zeer betrouwbare, probleemloze en soepele werking.

 9,81  7,50
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NIEUW

Artikelnummer Type Tilver-
mogen 

Voor

962.284.4501 HL250 250 kg    95,00
962.284.4501 HL400 400 kg  140,00

STOF/WATERZUIGER ADL-1432EHP
krachtige 1400 Watt gereedschapszuiger heeft een ketel-
inhoud van 32 liter. Kan zowel nat- als droogzuigen en 
heeft en blaasfunctie tot 215 km/u. Met stopcontact en 
inschakelautomaat. Luchtstroom 69l/sec. Geleverd met 
complete EHP accessoireset met oa. zuigslang, 2 kunststof 
zuigbuizen, zuigmond voor voegen, een vloerzuigmond 
en een gummi-verloop.
www.starmix.nl
994.750.0035

KETELINHOUD 32 LITER

VERMOGEN 1400 WATT

Spreid-
beveiliging. 

Stabiliteitsbalk.

Brede 
D-sport 
(45 mm). 

399,00
459,00

PROFESSIONELE OPRIJPLAAT
niet te vergelijken met de goedkope 
bouwmarkt modelletjes, die een-
voudig knikken. Max. belasting 
tot 300 kg. Lengte 165 cm, 
breedte 22,5 cm. 
182.552.1515 

MAX. BELASTING
300 KG 39,00

P/stuk 73,75

279,00
359,00

ELEKTRISCHE LIER
deze staaldraadlier wordt standaard geleverd met 
12 mtr. staaldraad, een drukknopschakelaar met noodstop 
aan 1,5 mtr. kabel en 0,5 mtr. voedingskabel met stekker. 
Tevens met extra keerschijf om hijsvermogen te verdubbelen. 
Lier voorzien van thermische beveiliging. 
www.estil.nl
962.284.4501-02

95,00
Vanaf

MOUNTER 3-DELIG
professionele ladder met sterk I-profiel, sterker 
dan bij andere merken. Heeft extra brede sport van 45 mm. 
Rubberen toprollen om in- en uitschuiven te vergemakke-
lijken, maar ook ter voorkoming van beschadiging aan de 
gevel. De veiligheidsstop zorgt ervoor dat de ladder niet te 
ver uitgeschoven kan worden. Continu belastbaar tot 150 kg. 
Sporten 3 x 9, max. lengte 6,30 m.
www.altrex.com
143.265.1409

Automatisch 
vergrendelende 
schommelhaak.

Voorzien van 
toprollen.

 

150 kg

MAX.

165 cm

60 M 3

LEIDINGISOLATIE
flexibel, zeer duurzaam en wordt 
gemaakt van geëxtrudeerd polyole-
fine schuim met gesloten celstructuur. 
Ideaal voor verwarmings- en koelinstal-
laties, airconditioningssystemen en 
drinkwatersystemen. www.thermafl ex.nl

Voordelen: 
de weerstand tegen waterdamp.

de thermische isolatiewaarde.  
ieuvriendelijk materiaal. 
kelijk te installeren.  

Recyclebaar.

* Vraag naar onze “bulk-prijzen”.
1,50*

Vanaf

ELEKTRISCHE KACHELS
robuuste, metalen werkplaatskachels voor bouw 
en industrie die snel met grote luchtverplaatsing gelijkmatig 
werkruimtes verwarmen. Met RVS verwarmings-element, 
thermostaat, overbelastingsbeveiliging 
en koude luchtventilator. 
www.euromac.nl
715.700.0162-69

Artikelnummer Wattage Van Voor
715.700.0162 2000W    36,16    30,00
715.700.0163 3300W    59,92    50,00
715.700.0165 5000W  105,79    90,00
715.700.0169 9000W  142,98  120,00

30,00
Vanaf 36,16

RADIATORKACHEL 
EOR1515LCD
oliegevulde radiator die 
ruimtes tot 60 m³ direct 
verwarmt. Afmetingen 
380 x140 x 650 mm. 
www.qlima.nl

1500 WATT

50,00

HEATER TX-2500
betrouwbare kachel waarbij geen vermogensverlies optreedt. 
Deze 2200 Watt kachel kunt u wat warmte-afgifte betreft verge-
lijken met een 3,3 KWh kachel. Alle elektriciteit wordt omgezet 
in warmte, door de conische spiraal; lucht wordt optimaal langs 
spiraal gevoerd. 
www.remko.de
855.700.0110

2200 WATT

CONISCHE SPIRAAL

99,00
129,00

ELEKTROHEATER DE-25
zeer robuuste elektroheater, en vooral geschikt voor 
gebruik onder zware omstandigheden. Verwarmt 
een ruimte tot 67,6 m3. Luchtopbrengst: 250 m3/uur. 
Gewicht 11 kg.
www.andrewssykes.nl
968.700.0102

30
,5

 c
m

25,4 cm

27,9 cm

11 KG

219,00
256,00

ELEKTROHEATER DE-65
kachel, perfect voor gebruik onder zware omstandigheden. 

itgevoerd in geharde hamerslag laklaag. itblaasroosters zijn 
verzinkt en gelakt. Door dubbelwandige constructie blijft de 
buitenmantel koel. Heeft 3 verwarmingstanden (6-9-12 kW) 
en 1 ventilatiestand. Daarnaast is er de mogelijkheid om een 
luchttransportslang op aan te sluiten. Luchtopbrengst 600 m3/u. 
968.700.0112

44
,5

 c
m

35,6 cm

61 cm

25 KG

600 M3/UUR

599,00
737,00

65
 c

m



Dec - Jan ‘15/16
Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

BOUW Dec - Jan ‘15/16
Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

BOUW

4 13

INCL. STEEL

VERKEERSKEGELS
opvallende kegels van flexibel PVC. 
Verkrijgbaar in diverse hoogtes.
624.255.0011-14

Artikelnummer Afmeting Van Voor
624.255.0011 30 cm    6,22    5,00
624.255.0013 50 cm  11,53    9,50
624.255.0014 75 cm  25,60  20,00

BOUWBEZEM 9440
robuuste bezem met kunststof 
en stalen haren. Slijt minder hard 
op ruwe ondergronden en veegt 
aangeklonterd materiaal 
makkelijker weg. Incl. steel.
www.talentools.nl
674.690.0440

Stalen haren.8,00
14,83

VERKEERSVEST ORANJE
verkeersvest van fluorescerend 
materiaal. 100% polyester, mét 
of zonder 3M-striping die aan de 
eisen van Rijkswaterstaat voldoen. 
Eén maat. Gewicht 125g/m 2.
www.rehamij.nl
145.239.3607/09

Artikelnummer Versie Van Voor
145.239.3607 -  3,10  2,50
145.239.3609 RWS  4,45  3,50

2,50
Vanaf 3,10

SNEEUWSCHUIVER KST 50
luxe sneeuwschuiver met prettig ergo-
nomisch handvat. Heeft aluminium rand 
aan het uiteinde van het kunststoffen 
blad (50 x 37 cm). Bestand tegen tempe-
raturen tot -40°C. Zeer slijtvast. 
www.adlus.de
118.425.0024 

8,25
11,00

SNEEUWSCHUIVER 
ALU 50
stabiele, 150 cm lange sneeuw-
schuiver met hardhouten steel 
en ijzeren blad 50 x 35 cm. Met 
vier gegoten ribben om de 
sneeuw eenvoudiger van het 
blad te laten ‘glijden’. 
118.425.0037 

WERKLAARZEN B701SMWP
stoere, waterdichte laars met Waxed Crazy Horse leder, 
met stalen neus en zool, stevige aantreklussen, stevige 
enkelbescherming, versterkte achterkant en olie- en 
hittebestendige K2 zool. Maten: 40-47.
www.bucklerboots.nl
151.693.2330-37

COMPLEET WATERDICHT

MATEN 40-47

139,00
P/paar

5,00
P/stuk vanaf 6,22

FLEXIBEL PVC

12,50
15,40

15
0 

cm

50 cm

37
 c

m

ZÉÉR SLIJVAST

75
 c

m

45,00
30 WATT

99,00
50 WATT

65,00
30 WATT

55,00
50 WATT

129,00
100 WATT

75,00
50 WATT

LED STRALERS KLASSE II
eveneens met slagvast aluminium 
behuizing, maar met professioneel, 
elektrolytisch verzinkt statief. Hoog-
frequent, waardoor er geen flikkeringen 
optreden. Zeer energiezuinig met zeer
hoge lichtopbrengst. Heeft levensduur
van gemiddeld 50.000 uur. Spatwater-
dicht. Verkrijgbaar met 25, 35 of 55 Watt 
LED-chip (5000K).
www.keraf.nl
865.782.1036-39 BESTAND TEGEN 

SCHOKKEN EN TRILLEN

ZEER ENERGIEZUINIG

65

Artikelnummer Type Wattage Aantal lumen Van Voor
865.782.1036 FL-402-S 25W 3500 Lumen  125,38    99,00
865.782.1037 FL-406-S 35W 5600 Lumen  163,16  129,00
865.782.1039 FL-602-S 55W 8100 Lumen  197,22  149,00

99,00
Vanaf 125,38

DLX LED ARMATUREN
nieuw vormgegeven klasse II armaturen. Heb-
ben extreem hoge lichtopbrengst, bij zeer laag 
stroomverbruik (energielabel A). Behuizing 
gemaakt van zwaar spuitgietaluminium en 
gepoedercoat. Heeft gepolijste, geanodiseerde 
reflector en een 5 mtr. H07RN-F 2x1qmm neo-
preen kabel met aangespoten rubberen
stekker. Ook verkrijgbaar 
in 30 en 100 Watt.
932.782.1016-17

30 EN 50 WATT

S LED ARMATUREN + STATIEF
compacte klasse II armaturen op statief met 
zeer hoge lichtopbrengst en energielabel A. 
Voorzien van gepolijste, geanodiseerde 
reflector en een 5 mtr. H07RN-F 2x1qmm 
neopreen kabel met aangespoten 
rubberen stekker.
932.782.1007-08

S LED ARMATUREN
grote lichtopbrengst bij laag verbruik… 
Zowel binnen als buiten handbereik te 
gebruiken. Standaard met 5 mtr kabel met 
aangespoten stekker. Armatuur van zwaar 
spuitgiet-aluminium en gepoedercoat. 
Ook verkrijgbaar in 100 Watt.
www.boselektro.com
932.782.1004-05

TUBELIGHT LED
van polycarbonaat gemaakt Led armatuur. 
Volledig slagvaste behuizing, olie- en zuur-
bestendig. Tevens met schokabsorberende 
lamphouders ter bescherming van de lamp.
Reflector van geanodiseerd aluminium. Door 
easy clean-koker is behuizing zeer eenvoudig 
te reinigen. Energielabel A.
932.782.1044

ZUINIG VERBRUIK, 

GROTE LICHTOPBRENGST

50 EN 100 WATT

MAX. LICHTOPBRENGST 

1700 WATT

1 X 20 WATT LED

30 EN 50 WATT

159,00
218,96
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44 cm

ZAKLAMP LED AAA
extreem robuuste en waterbestendige (IPX4) compacte 
zaklamp met schokabsorberende rubberen kop en eindkap. 
Doorstaat alle valtesten tot 9 meter. Twee standen: 120 
lumen en 19 lumen (energie saver). Schijnt tot wel 134 meter 
ver en heeft een kopdiameter van 41 mm. Gemaakt van hoge 
kwaliteit, speciaal gehard vliegtuigaluminium.
www.varta.nl
323.781.0170

MAX. 120 LUMEN

ZAKLAMP LED AA
zaklamp met High performance LED met speciale lens en 
twee standen: 100 lumen en 18 lumen (energie saver). Schijnt 
tot ruim 150 meter ver en weegt slechts 191 gram. Gemaakt 
van hoge kwaliteit, speciaal gehard vliegtuigaluminium.
323.781.0171 

MAX. 100 LUMEN

323 VARTA 
ZAKLAMPEN 

INDESTRUCTIBLE

20,00
22,46

22,50
24,26

LOOPLAMP HPL
met 5 meter snoer en 
schakelaar! Met HPL-lamp.
750.782.0074

00
17,60

19,95
31,55

HANDLAMP LED 3W
voordelige, kwalitatief bijzonder indrukwekkende handlamp 
met enorme lichtopbrengst van 270 Lumen! Met 3 Watt po-
wer Led en 1,5Ah Li-Ion accu, die met ofwel een 230V adap-
ter óf autolader is op te laden. Heeft handige ophanghaak, 
waarmee u de handen vrij heeft bij uw werkzaamheden.
www.keraf.nl
865.782.0495

3 WATT POWER LED

MAX. 270 LUMEN

940 PETZL 
HOOFDLAMP 

PIXA

HOOFDLAMP PIXA1
perfecte hands-free hoofdlamp voor professionals. 
Eenvoudig te bedienen en uiterst duurzaam. Geeft krachtige, 
constante lichtbundel tot 15m gedurende 12 uur. Reserve-
verlichting geeft lichtbundel tot 5 meter gedurende 10 uur! 
Lamp kan tot 45° gedraaid worden. Bestand tegen vallen 
tot 2m. Een half uur waterproof bij één meter diepte.
www.petzl.com
940.781.0151

67

Montageplaat 
voor helm-
bevestiging. 

25,00

45,00
Vanaf

ACCU-BOUWLAMP LED
bijzonder robuuste bouwlampen op vaste 
standaard met een bijzonder hoge lichtopbrengst! Allen met 
een krachtige Li-Ion accu, een Power-LED en uit beschermings-
klasse III. Beschermingsgraad IP65. De 50 Watt-uitvoering 
is in 3 standen dimbaar.
www.veeneman.nl
750.782.1010-1050

65
BIJZONDER HOGE

LICHTOPBRENGST!

Artikelnummer Wattage Accu Lumen Van Voor
750.782.1010 10 Watt   7,4V   750    61,50    45,00
750.782.1020 20 Watt 11,1V 1500    81,50    59,00
750.782.1050 50 Watt 37,0V 4100  189,00  139,00

NIEUW

11 WATT

THERMOLAARS C662933
met stalen neus én stalen middenzool. 
De schokdempende zool met 100% betere 
energie-absorptie biedt comfort voor dagelijks 
gebruik. Heeft een anti-bacterieel behandelde 
voering en een eenvoudig te reinigen antislip-
loopvlak. Kan koude temperaturen doorstaan 
tot wel -50°C. Verkrijgbaar in de maten 40-47.
273.420.0590-97

S5

STARTKABEL 320A
kabel met geïsoleerde 
accuklemmen. 
www.gys.fr
329.553.6006

320 2 x 3 16

2X3 METER 35,00
43,50

RUITENVLOEISTOF
onmisbaar de komende 
maanden! 
455.577.0610
Normaal  3,25

COLD GRIP
met speciale PVC foam coating tot aan 
de knokkels voor goede grip, ook in 
vochtige omstandigheden. Zeer soepel. 
Gebreide voering biedt goede isolatie, 
hoog comfort, goede pasvorm en fijn-
gevoeligheid in vergelijking met andere 
winterhandschoenen. Maten: M - XL.
445.239.3123-25

-20°C

3,25
P/paar 4,08

4,50
P/paar 6,08

MAXX GRAB
comfortabele winterhandschoenen met 
acryl wintervoering. Met ¾ gedompelde 
latex foam palm, waardoor de hand-
schoenen uitstekende grip hebben. 
Goede pasvorm, flexibiliteit en zacht-
heid. Verkrijgbaar in maten 9 en 10.
445.239.3127-28

-20°C

THERMO UNDERWEAR
shirt met lange mouwen voor 
optimaal comfort. Verkrijgbaar 
in de maten L, XL en XXL.
www.craft.se
547.239.6090-92

THERMO PANTALON 97010
zwarte thermobroek die perfect aansluit op uw 
lichaam en een comfortabele pasvorm heeft. 
Voorzien van perfecte afvloeiing van transpiratie-
vocht. Ook is het zacht en ademend. Machinaal 
wasbaar en kan ook in de droger. Verkrijgbaar in 
de maten L, XL en XXL.
547.239.6116-18

29,95
35,95

29,95
35,95

5 LTR

89,00
P/paar  107,97

MOFHANDSCHOENEN
gebreide handschoenen met 
vrije vingertoppen.
www.majestic.nl
445.239.3046
Per paar €  2,95

2,25
VPE 12: p/paar

Huid

Microklimaat
Isolatie

Bescherming

STALEN NEUS ÉN 

MIDDENZOOL

7,95
3 stuks
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Hoogwaardige stukken leer 
zitten bevestigd aan de geheel 
stalen grip. Zij zorgen voor een 
stevige en ademende buitenlaag. 
Het buitenste lederoppervlak is 
onbehandeld om de natuurlijke 
eigenschappen te benutten; het 
neemt vochtigheid op, past zich 
aan iedere hand aan en biedt 
optimale grip.

DUIMSTOKKEN G59
zeer goed bestand tegen vocht en met RVS eindkappen 
voor betere bescherming tegen slijtage. Zwart 
afgedrukte metrische schaal aan beide zijden en 
rode decimeter-cijfers. Verkrijgbaar in geel en wit. 
www.hultafors.nl
305.190.0109-10 3,50

P/stuk 4,82

49,95
90,00

15,00
2 stuks

METAALZAAGBEUGEL 225-PL
plat lichtmetalen frame met comfortabele greep aan de 
voorzijde. Zaagdiepte 115 mm. Zaagblad is in twee standen 
verstelbaar, wordt gespannen door spaninrichting. 
www.bahco.com
540.149.0014

20,00
30,99

HANDZAAG NP-22-U7
professionele, voordelige zaag voor het zagen van allerlei 
soorten hout. Met universele vertanding en extra geharde 
tanden, waardoor de zaag onverminderd lang scherp 
blijft. De comfortabele handgreep is uit één stuk gemaakt. 
Lengte 550 mm.
www.bahco.com
540.140.1333
Per stuk  9,95

WERKMES ELK
hét perfecte mes voor de elektri-
ciën. Ontworpen voor effectief 
strippen van electriciteitskabels. 
Lemmet van Japans 1,5 mm mes-
senstaal, gehard tot 58-60 HRC. 
305.637.0503

WERKMES MK
hét mes voor de schilder! Geschikt om verfblik-
ken te openen, maar kan ook als kleine schroe-
vendraaier dienen. Lemmet van Japans 2,5 mm 
carbonstaal, gehard tot 58-60 HRC. In stappen 
geslepen en gewet.
www.hultafors.nl
305.637.0509

3,95
4,75

WERKMES STK
robuust mes met V-vormige 
beitelfunctie, geschikt voor beitelen. Lem-
met van Japans 3 mm carbonstaal, gehard 
tot 58-60 HRC. Snijrand in stappen gesle-
pen, met een dubbele hoek en gewet.
305.637.0506

5,95
7,49

4,95
5,79

KLAUWHAMER E20C
topkwaliteit klauwhamer met in leren ringen 
opgebouwde handgreep voor maximaal com-
fort. Uit één stuk gesmeed en met gladde baan. 
Kopdiameter bedraagt Ø27 mm. Lengte 32 cm.
Gewicht 745 gram.
634.110.2625

INCL. GRATIS 

HAMERHOUDER 

T.W.V. €  5,28

Ø27 mm

550 mm

300 mm

ZAAGDIEPTE 115 MM

1 METER

IN GEEL OF WIT

NIEUW

KWALITEIT

KABELHASPEL EZ
door speciaal gebogen frame loopt bij het oprollen de kabel 
niet meer achter de flens. De dwars geplaatste handgreep 
zorgt voor meer draagcomfort. De spuitgietrubberen haspel-
trommel is onbreekbaar.
www.tiemantrading.nl
588.789.5701-04

54

Artikelnummer Contactdozen Lengte Van Voor
588.789.5703 3 x 1,5 qmm 25 m    99,00    79,00
588.789.5704 3 x 2,5 qmm 25 m  117,00    89,00
588.789.5702 3 x 1,5 qmm 50 m  133,00    99,00
588.789.5701 3 x 2,5 qmm 40 m  146,00  109,00

 3 Stofvrije stopcontacten.
 Thermische beveiliging.
 250 Volt, 16 Ampère.
 Dubbel geïsoleerd.
 Met haspelrem.

79,00
Vanaf 99,00

(KONTRA) STEKKER
ontwikkeld voor zwaar industrieel 
gebruik. Geschikt voor 3 x 2,5 Qmm.
www.keraf.nl
865.787.6011/6122

2,95
4,01

Artikelnummer Omschrijving Van Voor
865.787.6011 Stekker  4,01  2,95
865.787.6122 Kontra-stekker  6,34  3,95

39,00
54,56

STATIEF FR81779955
3-poots statief met uitschuif-
bare poten. Geschikt voor diverse 
verlichtingstoestellen m.u.v. 
halogeenarmaturen.
www.boselektro.com
932.261.1555

M
ax

. 2
,7

 m
et

er

AGGREGAAT EPSI 2000
compacte, stille 1700 Watt aggregaat met perfecte span-
nings- en frequentiestabiliteit. Met olieniveaubeveiliging, 
elektronische overbelastings- en kortsluitbeveiliging. 
Geschikt voor 12V en 230V. Werkt 7 uur op volle tank. 
Tankinhoud 7,7 liter. Gewicht 22 kg.
www.europower.nl
729.417.9420

799,00
990,00

98 CC

MAX. 68Dba

2,8 PK

VERLENGKABEL 10 MTR
topkwaliteit 3-aderige schuko 250V verlengkabel 
met aangemonteerde volrubber contactstop en zware 
industriële drieweg koppelcontactstop. 
Klasse I met gecombineerde 
rand- en penaarde.
865.789.5360

39,00
58,82

10 MTR
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PS7500S
vuilwaterpomp met ergonomische 
handgreep en behuizing van slag-
vast kunststof. 
409.860.2005

VUILWATER

TPS14000S
multifunctioneel inzetbare 770 Watt 
combi dompelpomp voor schoon- en 
vuilwater met vlotter. Vlakzuigend.
409.860.2015

VUIL- EN SCHOONWATER

VLAKZUIGEND

TP 6600 S
voor het overpompen, leegpompen 
en laten circuleren van schoon water 
uit reservoirs, waterbakken, zwem-
baden of overstroomde kelders.
www.metabo.nl
409.860.2012

SCHOONWATER

75,00
Vanaf 101,25

COMPRESSOR BASIC 
250 / 24 WATT
compacte en krachtige instapmodellen met 
1,5Kw vermogen voor industriële toepassingen. 
Met 24 liter reservoirinhoud en max. werkdruk 
van 8 Bar. Met hoogwaardige drukschakelaar 
met goed afleesbare manometers. Robuuste 
wielen en rubberen voet voor makkelijk trans-
port, overbelastingsbeveiliging tegen overver-
hitting van de motor. Geluidsdrukniveau 97 
dB(A). Max. toerental 2.850 /min.
www.metabo.nl
409.233.0032-33

159,00
Olievrij: 198,75

SLECHTS 33,4 KG

IN 15 SEC. GEBRUIKSKLAAR

LUCHTSLANGHASPEL RA8830
professionele haspel, geschikt voor lucht 
en water. Max. werkdruk 180 psi, met ¼” 
aansluiting. Met zwenkbare beugel voor 
wandbevestiging. www.rodac.com
498.233.5000 

15 M SLANG119,00
130,80

115,00
165,00

140,00
211,25

INCL. GRATIS

LUCHTPISTOOLt.w.v.  14,00

409.230.4254 
TAFELCIRKEL-
ZAAG TS254

TAFELCIRKELZAAG TS254 
extreem lichte 2000W tafelcirkelzaag met trolley-functie. Onderstel 
van alu-minium persgietwerk in enkele seconden uit te klappen. 
Buisframeconstructie zeer geschikt op elke bouwplaats. Heeft 
precieze, uittrekbare tafelverbreding en -verlenging voor een 
extra groot oplegvlak. In diverse hoogtes verstelbaar. Met o.a. 
een motorrem, herstartbeveiliging, softstart, een parallelgeleider, 
exacte bladhelling, een 2-punts spaanafzuiging en een bijzonder 
hoge treksterkte.
www.metabo.nl
409.230.4254

 Afmetingen LxBxH: 740 x 750 x 355
 Tafelgrootte (min./max.): 670/970x715/995 mm
 Werkhoogte: 850/355 mm
 Snijhoogte: 0-87 mm
 Max. zaagsnelheid: 56 m/s
 Zaagblad: ø 254 x 30 mm
 Zaagblad-zwenkbereik: -1,5 - 46,5º

769,00
986,25

SLAGVOLUME 100 L/MIN.

KETELINHOUD 24 LITER

VULVERMOGEN 120 L/MIN.

149,00
Oliegesmeerd: 186,25

SCHROEVENDRAAIERSET 
334/356
6-delige kwaliteitset incl. ophangrek. Bestaat uit 2 
stuks Pozidrive schroevendraaiers met lasertip en 4 
platte schroevendraaiers, waarvan 3 met lasertip. 
Met de bekende, prettige Kraftform handgrepen.
www.wera.de
647.124.9056

Inhoud:
1 x 1,2x6,5x150 
1 x 0,5x3,0x80 
1 x 0,8x4,0x100 
1 x 1,0x5,5x125
1 x 1x80
1 x 2x100 

25,00
44,67

DOPPENSET S330 
34-delig met 12 stuks 3/8 doppen in de maten 
10 tot 22 mm, 2x bougiedop, PH, gleuf en 6-kant 
bits. Mooie, industriële 
set, met nauwkeurige 
54-tands ratel.
www.bahco.com
540.122.0133

34-DELIG

49,95
82,28

GEREEDSCHAPSKOFFER WATERDICHT
uitgebreide, 130-delige waterdichte gereedschapskoffer van slag-
vast kunststof. Met 4 gereedschapsbladen vol gereedschappen zoals 
een inbussleutel- en doppenset, diverse schroevendraaiers, hamer, 
metaalzaag, moersleutels, etc. Zeer compleet!
386.188.0130

Inhoud:
145,00

214,79

130-DELIG

GEREEDSCHAPSWAGEN 
FATMAX MP 1-95-622
mobiele, robuuste gereedschapswagen met 4 comparti-
menten die makkelijk in- en uit kunnen worden geschoven. 
Één ruime bak onderaan voor electrische gereedschappen, 
2 schuiven voor kleine onderdelen én een hoge afneembare 
koffer met uitneem bare gereedschapsbak met anti-slip 
deksel met V-groef. Met een handig klik-systeem kan deze 
koffer makkelijk worden bevestigd op de wagen. Met 
praktische telescopische handgreep en robuuste wielen voor 
een grote wendbaarheid op de werkplek.
www.stanleyworks.nl
564.188.0022

Afneembare 
koffer.

Twee 
praktische
organisers.

Grote bak voor 
elektrisch gereedschap.

149,00
205,65

Met 
lasertip.
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499,00
Vanaf 559,00

SYSTAINERSETS
vier boxen met krachtige inhoud. De basis bestaat 
uit een T-loc systainer, een acculader EY 0L82B én de 
accuboorschroevendraaier EY 74A2X in carbon-look.

Het verschil zit in het aanvullende electrische gereed-
schap (slagschroevendraaier of slagmoersleutel) en de 
3 stuks bijgeleverde accu’s (3,0Ah of 5,0Ah).
www.panasonic-powertools.eu

SUPERSETS

++
óf

Artikelnummer Accu’s Van Voor
862.230.2190 Incl. 3 x 3,0Ah accu’s  559,00  499,00
862.230.2192 Incl. 3 x 5,0Ah accu’s  659,00  599,00

Artikelnummer Accu’s Van Voor
862.230.2191 Incl. 3 x 3,0Ah accu’s  579,00  509,00
862.230.2193 Incl. 3 x 5,0Ah accu’s  679,00  609,00

ACCUBOORMACHINE EY 74 A2X
extreem compacte accuboor van slechts 178 mm met nieuwe carbon-look design. Geschikt 
voor zowel 14,4V als 18V accu’s. Met koolborstelloze motor van langere levensduur, elek-
tronische snelheidscontrole, een elektrische rem, riemhaak en LED-verlichting.

 Maximaal koppel (schroeven in zacht / hard materiaal):   32 / 50 Nm
 Koppelingskoppel: 0,5 - 4,4 Nm
 Max. boordiameter (hout / metaal): 38 / 13 mm

NIEUW

MAX. KOPPEL 205 Nm
MAX. KOPPEL 160 Nm

INCL. 3 X 3,0Ah OF 5,0Ah ACCUINCL. 3 X 3,0Ah OF 5,0Ah ACCU

SLAGSCHROEVENDRAAIER EY 75A7X
krachtige machine met max. koppel van 160 Nm in nieuw 
design. Ideaal voor moeilijk toegankelijke ruimtes. Voorzien 
van koolborstelloze motor en heeft een nieuwe zelftappende 
schroeffunctie plus een beter instelbare slaginstelling voor 
betere resultaten. Verder met elektronische snelheidsrege-
ling, elektrische rem, riemhaak en LED-verlichting.

SLAGMOERSLEUTEL EY 75A2X
met een max. koppel van 205 Nm is deze ideaal voor mon-
tagewerkzaamheden. Zeer licht van gewicht en met een ½” 
buitenvierkant. De vernieuwde slagmoetsleutel heeft een 
borstelloze motor, elektronische toerentalstabilisator, een in 
3 standen in te stellen koppel en variabele toerentalregeling.

MULTIMASTER 350W TOP
perfecte tool voor verbouwing en renovatie, met 
40 accessoires! Indrukwekkende prestaties en 
geleverd met een stofafzuigset en een koffer. 
Natuurlijk ook met Quick-IN snelspansysteem 
voor het snel wisselen van accessoires.
www.fein.nl
601.235.3035

350 WATT

50-70% TRILLINGSREDUCTIE

INCL. 40 ACCESSOIRES!259,00

INVALCIRKELZAAG SP6000J1X
krachtige invalcirkelzaag met softstart, een asgat van 20 mm 
en geschikt voor zaagbladen van Ø 165 mm. Toerental onbe-
last 2000-5200 p.min. Door voorzaagfunctie splintervrij zagen. 
Onder elke ingestelde hoek altijd dezelfde zaaglijn. Machine 
kantelt niet op rail als machine onder een hoek van 45º wordt 
gebruikt. Geleverd met twee geleiderails in een fraaie M-box.
www.makita.nl
428.230.1025 

Max. zaagcapaciteit 45º:  39 mm 
Max. zaagcapaciteit 90º:  55 mm

428.230.1025 
INVALCIRKEL-

ZAAG SP6000K1X

429,00

509,00

INCL. 2 GELEIDERAILS

1300 WATT

COMBISET DLX3026MX1
complete set, bestaande uit accuboor DDF48. Dit is de meest 
constante 18V machine met meer werkvolume. Compact, 
perfect gebalanceerd en licht van gewicht (1.7 kg). Daar-
naast de compacte slagschroevendraaier DTD146. Specialist 
in zware verbindingen (M10-M14) met indrukwekkend 
max. koppel van 160Nm. Perfect beschermd tegen stof en 
vocht. Plus extra compacte zaklamp DML801 met roteer- 
en vouwbare kop. Verder met 3 stuks 4,0Ah accu’s en een 
acculader in een fraaie koffer.
www.makita.nl
428.230.2182

Max. koppel 160Nm. Max. koppel 54Nm.

INCL. 3 X 4,0Ah ACCU

ZÉÉR COMPLEET

Met QuickIN kunnen 
hulpstukken in no-time 
vervangen worden.

+

601 FEIN MULTI-
MASTER FMM350 

QUICK-IN


