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Info@strijker-bv.nl

Uitgave 2519
Aanbiedingen geldig zolang de
voorraad strekt doch uiterlijk 
tot en met medio juli 2015.
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.

BLOKWITTERS
eenvoudige, riante witters van 
wit varkenshaar met kunststof 
kap en steel én emmerhaak.
www.spijker-kwasten.nl
561.184.9101-04

1,50
Vanaf 2,17

AFDICHTKIT
voor het afdichten en/of repareren 
van vlakken, doorvoeringen, detail-
lereingen, goten, schoorstenen en 
allerlei aansluitingen van verschillende 
bouwdelen op elkaar. Met een kwast of 
roller maakt u aansluitingen waterdicht. 
www.aquablocker.nl  582.984.0355
Normaal p/koker €  6,84

582.984.0355 
AQUA BLOCKER

290 ML

GALVA-ZINC 2185
sneldrogende, zinkrijke grondlaag. 
Puur zink, biedt kathodische 
bescherming. Inhoud 600 ml.
www.rust-oleum.nl
530.577.1929

12,50
P/stuk 17,70

TRICOT LAPPEN
 662.577.2003/13

Artikelnummer Kleur Van Voor
662.577.2013 Bont  23,53  15,00
662.577.2003 Wit  37,29  20,00

Artikelnummer Omschrijving Voor
164.575.0320 Allesreiniger 750 ml  2,95
164.575.0351 Allesreiniger prof 300 ml  7,50
164.575.0354 Glasreiniger prof 1000 ml  4,95
164.575.0355 Superontvetter 1000 ml  4,95

MULTISPRAY 6-PACK
welbekende veelzijdige spray tegen corrosie, 
maar ook smeermiddel, onderdelenreiniger, 
roestverwijderaar en contactspray.
www.wd-40.nl
576.577.1407
Per stuk  5,50

576.577.1445
MULTISPRAY

WD40
500 ML P/BUS

27,50
6-pack 42,55

BLUE WONDER
de perfecte schoon-
maakoplossingen 
voor de professional. 
Krachtige werking.
www.bluewonder.nl
164.575.0320-55

20% MEER INHOUD

10 KG

15,00
P/doos vanaf 23,53

600 ML

10,00
3 kokers:

2,95
Vanaf

94-DELIGDOPPENSET S87+7
gecombineerde, 94-delige doppenset 
van 1/4” & 1/2” met Dynamic-Drive profiel. 
Sleutels van chroomvanadium.
www.bahco.com
540.122.0188

WERKMES HEAVY DUTY GK
krachtig en duurzaam basismes voor zware 
taken zoals wrikken, breken en hakken. 
Snijrand in aantal stappen geslepen en 
gewet. Lemmet van Japans messenstaal, 
3mm carbonstaal, gehard tot 58-60 HRC. 
Lengte lemmet 94mm.
www.hultafors.nl
305.637.0502

5,95
7,21

MULTIMASTER FMM350Q SYS EDITION
350 Watt sterke Multimaster in systainer, perfect voor verbouwing 
en renovatie. Heeft naast een grotere capaciteit (35% sneller) 
ook 50 tot 70 procent minder trillingen en produceert tot 
wel 50% minder geluid. Voorzien van handige 
Quick-in snelspansysteem. Wordt geleverd 
incl. een zéér uitgebreide accessoireset. 
www.fein.nl
601.235.3034

199,00
299,61

VELE ACCESSOIRES!

35% SNELLER

350 WATT

NÚ MET GRATIS 

12V COOLER

Duurzaam 
PP kunststof.

9,
4 

cm

249,00
Voordeelset

OP = OP!
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ROBUUST

TOPKWALITEIT

SPANBAND RATEL + HAAK
polyester spanband MET ratel en haak en 
een bandbreedte van 25 mm.
www.loadlok.com
119.180.0631-34

Artikelnummer Lengte Van Voor
119.180.0631 3 m    9,68  4,50
119.180.0632 5 m  11,16  5,00
119.180.0633 7 m  12,52  6,00
119.180.0634 8 m  13,40  6,50

4,50
Vanaf 9,68

Artikelnummer Afmeting Van Voor
119.250.0605 2 x 3 m  64,58  25,00
119.250.0606 2 x 4 m  86,17  35,00

LUXE AANHANGWAGENNET
geweven aanhangwagennet met verschil t.o.v. goed-
kopere modellen dat deze keurig in vorm blijft, goed 
op te vouwen is en niet alle kanten op springt. Bovendien 
met goede randafwerking, hoeklussen, 45 mm maaswijdte 
en natuurlijk rondom elastiek. 
Hier heb je meer plezier van.
119.250.0605-06

25,00
Vanaf 64,58

Andere afmetingen 
ook verkrijgbaar. 
Vraag er naar!

ANTI DIEFSTALKAP 230100
slot, geschikt voor alle koppelingen, maar slechts te 
gebruiken als de aanhanger is afgekoppeld.  
373.325.4110

ANTI DIEFSTALKAP 240100
verzinkt draagmodel dat tijdens het 
parkeren op de aanhangwagen 
bevestigd kan blijven. Gewicht 3 kg.
373.325.4120 

00
18,23

17,

15,

50
25,39

CARPET COVER
sterke, zelfklevende folie voor het afdekken van tapijt. Met 
speciale kleeflaag voor optimale hechting. Razendsnel te ver-
werken, ontzettend sterk, blijft altijd goed liggen, geen tape 
nodig, erg snel te verwijderen en laat geen lijmresten achter. 
Breedte 60 cm.
www.easydek.com
209.984.5006

35,00
Rol 60 meter 39,00

FLOOR COVER
ontwikkeld voor gebruik op ‘harde’ ondergronden, zoals 
laminaat, marmoleum, linoleum, tegels, etc.. Gemaakt van 
dik materiaal, 100 micron. Extreem sterk, snel te verwijderen 
en laat geen lijmresten achter.
209.984.5016

35,00
Rol 60 meter 39,00

MULTI COVER
dubbellaags afdekmateriaal voor tijdelijk afdekken van harde 
vloeren. Onderlaag is een taaie, anti-slip folie waardoor het 
materiaal altijd goed en strak blijft liggen. Zachte bovenlaag 
is schok- en vochtabsorberend vilt dat perfecte bescherming 
biedt aan gevoelige oppervlaktes zoals parket en plavuizen.
209.984.5024 

25,00
Rol 25 meter 28,67

22,50
29,67

AFZETBAND 
ROOD/WIT
588.255.0003/06 6,50

P/doos vanaf

Artikelnummer Lengte Van Voor
588.255.0006 100 mtr.    8,00    6,50
588.255.0003 500 mtr.  13,25  10,00

RATEL + HAAK

KETTING ROOD/WIT
kunstof rood-witte ketting op 
rol. Oogbreedte 41 mm, hoogte 
20mm. Totale lengte 25 meter.
277.461.0007

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M MEDIO JULI 2015

Draadloze 
bediening

15 min.

auto

Montagetijd

Draairichting naar 
buiten (klepraam)

Draairichting naar 
binnen (valraam)

Draadloze 
bediening

Automatische
vergrendeling

Ventilatiemogelijk-
heden voor een 
gezond binnenmilieu

RAAMOPENER REMOTE 2.0 WIT
de op afstand bedienbare raamopener voor klep-, uitzet- en 
valramen. Perfecte ventilatie met één hand te bedienen, 
zelfs met meerdere ramen tegelijkertijd. De slanke, moderne 
raamopener heeft een hoge sluitkracht van maar liefst 400N, 
voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG** en 
is leverbaar in stijlvol wit of grijs. Eenvoudig te monteren.
www.axa-hang-sluitwerk.nl
567.306.5097

65,00
79,44

MEERPUNTSSLUITINGEN
diverse meerpuntsluitingen voor buiten-
deuren in de woning- en utiliteitsbouw 
met staal verzinkte voorplaten, messing 
vernikkelde dagschoot, een gehard staal 
vernikkelde nachtschoot en een messing 
vernikkelde haakschoot. Dagschoot 
omlegbaar, 2-toers, afstand 72mm. 
Afmeting tuimelaar 8mm.
www.nemef.nl
434.321.0811/13/21/25

Artikelnummer Typenr. Voor
434.321.0811 4923-65  39,95
434.321.0813 4926-65  39,95
434.321.0821 4923/02-55  39,95
434.321.0825 4926/02-55  39,95

CODESLOT CODE HANDLE
innovatieve oplossing tegen diefstal. Eenvoudig in 
gebruik. Vergrendeling kan met persoonlijke code geopend 
worden. De deur is handmatig, als met code te openen. 9 co-
des te programmeren. Ideaal op kantoor, bedrijfsruimtes of 
thuis. Zowel voor links- als rechts sluitende binnendeuren.
www.nemef.nl
434.319.0901-02

109,00
120,13

IR BEVEILIGINGSCAMERA + SCHERM
compleet pakket voor snelle opbouw van draadloze vi-
deobewaking. Met een 2,4 GHz draadloze 3,5” monitor en 
een draadloze IR-buitencamera met PIR-bewegingsmelder. 
Draadloos video- en audiosignalen op middelgrote tot grote 
afstanden overdragen en weergeven op de monitor. Geen 
kabels nodig; de camera geeft het videosignaal draadloos 
door aan de draadloze monitor. Reikwijdte max. 100 m. U 
kunt max. 4 camera’s (TVAC15010) op de monitor aansluiten 
en deze in de 4-voudige weergave tonen.
249.319.0415

209,00

329,00

GEBRUIKSVRIENDELIJK

3,5” SCHERM

DRAADLOOS

IR BEVEILIGINGSCAMERA + SCHERM
completere set dan hiernaast met een 7” monitor met geïn-
tegreerde luidsprekers en een touchscreenscherm. Compacte 
IP66 buitencamera heeft infrarood-nachtzichtfunctie voor 
optimaal beeldresultaat. Zelfs mogelijk via smartphone en 
gratis App toezicht te houden via je camera! Ideaal voor 
bedrijven, magazijnen, kantoren, privé etc.
249.319.0416

TOUCHSCREEN BEELDSCHERM

7” SCHERM

MOBILE TOEGANG VIA APP

3,5”

7,0”

GEEN APARTE STROOM-

VOORZIENING NODIG

SNEL EN MAKKELIJK 

TE INSTALLEREN39,95
Per stuk
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KORTE BEUGEL

NIEUW

DOMINO RUBBER
meest verkochte model.
www.hamat.nl
302.595.0211

 

VOUWSTEIGER 4400-POWER
voor zowel binnen- als buitenwerkzaamheden. 
Deze compacte vouwsteiger heeft een basis van 
0,75 x 1,85 m. Het platform is op diverse niveaus instelbaar.

harnierprincipe simpel in- en uit te klappen.
nteerd door standaard deuropeningen te rijden.

dubbel geremd kunststof wiel á 125 mm.
onderaan het frame biedt extra robuustheid.
en platform met zwaar anti-slipprofiel.

www.altrex.com
143.260.1959

18
5 

cm

143.260.1959 
VOU R 

R

235,00
245,00

OUTLINE ZWART
professionele deurmat. aluminium 
aanloopprofiel en extreem slijtvaste bor-
stels. Door over de mat te lopen 
bewegen de borstels en maken 
daardoor direct een ‘schoon-
maakbeweging’. Ook verkrijg-
baar in andere afmetingen, 
met kleuren etc. 
302.595.0025

60 cm

2,75
6,88

ALLUX 2500
stijlvol afgewerkte R enbus met 
zwart gelakte zijkanten. or 
wandmontage of op sta xcl. sta-
tief. Afmetingen (HxBxD: 36x36x15 cm.
320.315.9325

DEUROPVANGBEUGEL KLEIN 
innovatieve beugel, korter dan u gewend 
ben  niet zo ruim uit als de ‘gewone’ 
opvangbeugels. Verzinkt model, geleverd 
met buffer en windhaak.
www.gb.nl
175.315.9558

SLEUTELKLUIS 5415 EURD
robuust, met massief verzinkte behuizing 
voor muur bevestiging. Weersbestendig 
door kunststof cover en heeft een 
4-cijferig combinatieslot. Opberg-
ruimte (bxhxd) van 6,5 x 11,2 x 3,1 cm. 
533.295.1002

7,50
10,15

40
 c

m

80 cm

50 cm 61,50
88,00

xcl. 
statief.

RVS

429,00
3 x 9 sporten:

 

150 kg

MAX.

MOUNTER 3-DELIG
professionele ladder met sterk profiel, 
sterker dan bij andere merken. Herken-
baar aan de extra brede sport van 45 mm. 
Rubberen toprollen voor makkelijk 
in- en uitschuiven, maar ook ter voor-
koming van beschadiging aan de gevel. 
De veiligheidsstop zorgt ervoor dat de 
ladder niet te ver uitgeschoven kan 
worden. Continu belastbaar tot 
150 kg. ax. lengte 6,30 m.
www.altrex.com
143.265.1409

29,00
47,05

47,50
69,33

Voorzien 
van top-
rollen.

Automatisch 
vergrendelende 
schommelhaak.

Brede D-sport 
(45 mm). 

-
beveiliging. 

abiliteitsbalk.

RVS KOGELSCHARNIEREN
met of zonder dievenpen.

at: 3,5”.
376.310.6300-01

10,00
3 stuks

WONINGBOUWSLOTEN 1535
diverse sloten in wit gelakt of 
RV . Draairichting links- als 
rechts omkeerbaar met recht-
hoekige sluitplaat.
www.mauerlocks.com
237.320.4402-4712

Loopslot Kastslot WCslot

HANGSLOTEN TITALIUM
innovatieve, sterke hangsloten met speciale 
aluminium legering, maar licht van ge t 
een R  finish. Zijn 30% lichter dan traditionele 
messing hangsloten, maar met vergelijkbare veilig-
heid. Hebben allen verchroomde cilinderkern. 
www.abus.com
249.325.0530-65

VELE UITVOERINGEN 

VERKRIJGBAAR

30% LICHTER DAN

MESSING HANGSLOT

75 ML

4,50
P/stuk vanaf

COMBI RAAMUITZETTER
afsluitbare RV combi-uitzetter voor aar buiten 
draaiende klepramen. et haakconstructie, 
zwarte kunststof greep en met één universele 
sleutel. wee jaar garantie.
www.nemef.nl
434.306.1124 

29,95
35,62

VEILIGHEIDSROZET OPLEGSLOT
rozet met kerntrekbeveiliging van massief alu-
minium, perfect geschikt om manipulatie d.m.v. 
kerntrekmethode tegen te gaan. oepasbaar bij 
oplegsloten met vaste uitvoering als uitvoering 
met losse staartcilinder. nzetbaar voor renovatie 
als nieuwbouw bij deurdiktes van 38 tot 42mm. 

nvoudige montage en verkrijgbaar in twee 
kleuren: F1 en F2. 
www.ami.nl
109.312.0010-11

KIERSTANDHOUDER KSH-100
voorkomt dat iemand met grof geweld de woning binnen 
kan dringen. Deur kan op een kier geopend worden en 
contact gelegd worden met de persoon aan de andere 
zijde van de voordeur. envoudig te monteren, toepas-
baar op zowel links- als rechtsdraaiende deuren. Heeft 
hoge treksterkte en voldoet aan PKVW-norm voorzien 
van -K 73 keurmerk.
www.ami.nl
109.306.3200

25,00
56,79

VEILIGHEIDSBESLAG LANGSCHILD
complete set met buitenschild, binnenschild, 
wisselstift en quickpuntschroef van massief 
aluminium, uitvoering langschild. 
Breedte 50 mm, lengte 251 mm.
www.ami.nl
109.312.3171-72

49,50
P/stuk 88,88

SLOTSPRAY
237.577.1482

29,95
P/stuk 48,75

D+N slot

2,50
P/stuk 4,40

4,00
P/stuk vanaf 5,53

NIEUW

KERNTREK-
BEVEILIGIING
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STOOTIJZER ROND 7003  
140 cm.
700.116.1903 

29,00
41,83

7,95
10,62

DAN-TRICO 3 LAAGS
wordt professioneel en 
particulier gebruikt. Onze 
meest verkochte slang.
www.lynddahl.dk
607.836.5003/23

barstdruk 
25 bar.

flexibel 
tot -25oC

15 jaar
garantie.

Artikelnummer Maat Voor
607.836.5003 1/2” 50 mtr.  30,00
607.836.5023 3/4” 50 mtr.  55,00

30,00
P/rol vanaf

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

HDPE KUNSTSTOF

INHOUD 100 LITER

NIEUW

159,00*
209,15

* Vandaag besteld, morgen in huis.

SLANGENWAGEN 730130
professionele, gepoedercoate 
slangenhaspel zonder slang, maar 
met doorvoerkoppeling. Eventuele 
capaciteit slang: 85 m 3/4”.
www.polet.be
480.424.0117

119,00
168,93

110 M SLANG

SLANGENWAGEN 
734130
professionele, robuuste en 
stabiele slangenwagen met 
4 luchtbanden, een gepoeder-
coat stevig frame en met 
doorvoerkoppeling. 
480.424.0121

85 M SLANG

SCHRAAG 6905
met 3 verstelbare steunen waarmee werk-
stukken tegen beschadiging beschermd 
worden. De instelbare stops aan de 
zijkant verhinderen dat het werk-
stuk kan wegglijden. Ideaal voor 
zaagwerkzaamheden of om 
materiaal op te leggen.

werkhoogte 735 mm.
draagvlakbreedte 620 mm.
belastbaar tot 100 kg.
5 jaar garantie.

www.wolfcraft.de
658.240.0305

19,95
26,00

MORTEL NO-MIX 17,5 KG
érg handig product voor het vastzetten van 
o.a palen. Eenvoudig te verwerken zonder 
te hoeven vermengen of schoren, 
binnen 15 minuten hard en na 
24 uur volledig belastbaar.
www.weber-beamix.nl
157.955.0063

157.955.0063 
BEAMIX NO-MIX

99,00
149,60

735 m
m

140 cm

109,00
158,01

150 cm

BREEKSTANG B1500S
lichte 3,6 kg aluminium breekstang met 
grote buigzaamheid. Met stevige stalen 
punt voor stoten en hakken. Roest 
niet en bestand tegen kou. 
Lengte 150 cm.
www.hultafors.nl 
305.116.1903

STEENKLEM 0300
geschikt voor stenen en blokken, 
klembereik van 100 t/m 220 mm.
195.184.2505

35,00

DEURENKLEM 0089
voor automatisch vastklemmen van 
deuren, etc. Met voetpedaal voor 
ontgrendeling. De te klemmen 
delen beschadigen niet. Instel-
baar tot maximaal 90 mm. 
Frame is gepoedercoat.
www.delmaproduction.nl
195.240.0033 65,00

72,50

MIN. VORKHOOGTE 85 MM

VORKMAAT 110 X 55 CM

CAPACITEIT 2500 KG
PALLETWAGEN EPW-25
met hydraulische pomp met overlastventiel. De vulopening is daarbij eenvou-
dig bereikbaar. Massief stalen profiel. Kunststof afloopwielen onder het einde 
van de lepel. Zeer nauwkeurig zakken bij b.v. glas. Tandem vorkrollen en stuur-
wielen bekleed met polyurethaan voor geluidloze voortbeweging. 
www.estil.nl
962.275.6005
Normaal  349,00

249,00
Nu bij inruil:

Nu  100,00 korting 
bij inlevering van uw 
oude palletwagen

ELEKTRISCHE LIER HL250
deze staaldraadlier wordt standaard geleverd met 
12 mtr. draaiarm staaldraad, een hang- drukknop-
schakelaar met noodstop aan 1,5 mtr. kabel en 0,5 
mtr. voedingskabel met stekker. Standaard gele-
verd met extra keerschijf om het hijsvermogen te 
verdubbelen. De lier is voorzien van een thermi-
sche beveiliging. 
www.estil.nl
962.284.4501

Kabel ø L x B x H mm 
3,05 mm 340x135x160

95,00

MAX. TILVERMOGEN

250 KG

HETELUCHTPISTOOL HL1910E
krachtig, professioneel 2000 Watt pistool voor vrijwel 
alle toepassingen. Makkelijke bediening met één hand, 
de temperatuur (in negen stappen van 50°C - 600°C) als 
de luchtstroom is op de greep in te stellen. Voorzien van 
thermobeveiliging, heeft een prettige softgrip en heeft 
een koudestand voor het snel afkoelen bij verwisseling van 
mondstukken. Ideaal voor het losmaken van folie, het lassen 
van kunststof, het krimpen van kabels, vervormen, solderen, 
etc. Nu geleverd in stevige koffer met veel toebehoren.
www.steinel.nl
569.237.1003

2000 WATT

INSTELBAAR 50°C - 600°C
89,00

95,45

500 WATT
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AFSTANDMETER D210
compact instapmodel met vele functies, simpel in gebruik. 
Nauwkeurigheid is ± 1,0 mm. Stof- en spatwaterdicht. Met verlicht 
display, waarbij de meetresultaten in 3 regels worden weergegeven. 
Het multifunctionele eindstuk, maakt meten vanuit hoeken, gleuven 
en vanaf randen mogelijk, waardoor kostbare meetfouten worden 
voorkomen. Geleverd met polsband en beschermend etui.
www.gadellalasersystemen.nl
801.190.4007

54

MAX. MEETBEREIK 80 M

NAUWKEURIGHEID ± 1 MM

MET MULTIFUNCTIONEEL EINDSTUK

STOF- EN SPATWATERDICHT159,00

855 KRANZLE 
HOGEDRUK-
REINIGERS

HOGEDRUKREINIGER 1152TST
hogedrukreiniger met veel technische verbeteringen t.o.v. de 
1151 TST, zoals langere plunjers, lekkage-terugvoersysteem, 
vernieuwde By-pass en andere ergonomische innovaties. 
Geleverd inclusief het nieuwe, lichtgewicht pistool M2000.
www.kranzle.nl
855.554.0406

HOGEDRUKREINIGER 2160 TST
krachtige, veelzijdig in te zetten 2400 Watt reiniger met 
robuust roto-mold onderstel. Heeft een 15 meter staalver-
sterkte hogedrukslang en geïntegreerde slangtrommel. Max. 
werkdruk 140 Bar. Voorzien van vuilfrees met RVS spuitlans, 
een vlakstraalnozzle met RVS lans, pistool met uitschakelbe-
veiliging en een totaal-stop systeem. De messing onderdelen 
zorgen voor grote duurzaamheid.
www.kranzle.nl
855.554.0420

599,00
759,00

MAX. WERKDRUK 130 BAR

INCL. 15 M SLANG

WERKOPP. 706 M 2

Totaal-stop systeem
nometer van roestvrij staal

Traploze druk- en volumeregeling 
nsluitkabel 5 meter met kabelopwikkeling 890,00

999,00

Vuilfrees

Spuitpistool

RVS spuitlans

Slangtrommel met 15m 
staalweefselversterkte 
hogedrukslang.

Grote manometer 
uit edelstaal.

Traploze 
drukregeling.

Verwisselbare spuitlans 
met vuilfrees-lans.

Verwisselbare spuitlans 
met waslans.

Aan/uit schakelaar 
met controlelamp en 
motorbeveiliging.

Extra groot ontworpen 
onderstel geschikt voor 
terrein en trappen.

11

KABEL-DRAADSCHAAR 9561
voor middelharde staaldraad tot Ø 6 mm, 
maar ook geschikt voor kabels en rondstaal. Met 
openingsveer en vergrendeling. Snijkanten extra 
inductief gehard. Speciale snijhoek verhindert 
splijten van de staalkabel. Lengte 19 cm.
www.knipex.de
353.106.0161

Tot ø 6mm.
25,00

44,34

TWINKEY
multifunctionele sleutel voor sluitwerken, 
gemaakt van licht zink- en persgietijzer. Deze 
8-delige versie heeft 2 schakelkastsleutels 
die d.m.v. 2 magneten aan elkaar kunnen 
worden verbonden. Ideale sleutel voor o.a. 
gebouwentechniek, gas en water verzorging 
en afsluitsystemen.
www.knipex.de
353.322.0201

    mm     mm      mm      mm       mm      g
5/6 - 7/8 - 9/10 

- 11
7 - 8/9 - 

10/11 - 12
3 - 5 6 6 - 9 135

HANDIG

25,00
32,44

DOP/BITRATELSET 28-DELIG
geweldige, compacte 28-delige set 1/2” 
in etui. Deze etui bevat o.a. een handige 
ratel met ‘onverliesbaar’ doorsteekvier-
kant, waarmee wordt voorkomen dat de 
ratel ongewild in andere richting wordt 
omgeschakeld.  
647.122.0144

Veilige dop-
vergrendeling.

Zeer eenvoudig 
omschakelen.

28-DELIG

1/2 INCH

BITSET RVS 9-DELIG
met Rapidaptor® bithouder en inbus, 
torx, Ph en Pz bits.  
www.wera.de
647.122.1492

25,00
48,32

BITSET IMPAKTOR 30-DELIG
zeer volledig uitgeruste impaktorset met één Impaktor-
houder met snapring en ringmagneet, 20 Impaktor bits en 
9 standaard-Torsionbits. Houder met ringmagneet voor het 
eenvoudig houden van lange en zware schroeven, ook ideaal 
voor bovenhandse arbeid. De ruwe diamantbekleding van 
de bits reduceert door een grotere wrijvingsweerstand het 
wegglippen uit de schroef.
647.122.2314

Ruwe diamant-
bekleding.

49,00
85,11

SCHROEVENDRAAIERSET 18287
velen misbruiken een schroevendraaier als 
breekbeitel, koevoet etc. Wera heeft daar 
wat op gevonden... een allround schroeven-
draaier waar u gerust met een hamer op 
kunt gaan slaan.
www.wera.de
647.124.5129

SCHROEVENDRAAIER

ÉN BREEKBEITEL

2 X POZIDRIVE

4 X SLEUF

29,95
55,74

129,00

19 cm
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SLECHTS 3,6 KG

STOFVRIJ WERKEN!

MAX. SLAGENERGIE 

= 3,2 JOULE

BOORHAMER GBH2-23 REA
meest compacte oplossing voor stofvrij boren! 710 Watt sterke boor-
hamer met geïntegreerde, afneembare afzuigeenheid waarmee ook
comfortabel bovenhands gewerkt kan worden. Met een boorkronen-
adapterset voor stofafzuiging bij werken met holle boorkronen (tot 
68 mm). Afsluitventielen voorkomen dat de stof naar buiten komt. 
Verder voorzien van SDS-plus en electronic control.
www.bosch-pt.nl
229.230.0566

 Max. boor-ø staal: 13 mm
Max boor-ø hout: 32 mm

269,00
285,95

STOFAFZUIGING GDE 16 
CYL PROF
handige stofafzuigtelescoop welke makkelijk 
te bevestigen is. De robuuste telescoop zorgt 
voor extra stabiliteit en bevordert precies en 
snel werken. Monteerbaar op diverse slangen 
van stofzuigers. Slechts 520 gram. Geschikt 
voor SDS-plus boordiameter van 4-16 mm. 
De max. boordiepte is 120 mm.
229.750.0962

STOFAFZUIGING GDE 16 
PLUS PROF
speciaal voor alle 2 en 3 kg SDS-plus 
boor- en breekhamers van Bosch. 
Deze telescoop is makkelijk en snel 
te bevestigen en geschikt voor boren 
met een lengte van 50 tot 150 mm.
229.750.0960

STOFAFZUIGING GDE 68
perfecte stofafzuiging voor grote 
diameters, o.a. geschikt voor 
holle boorkronen tot 68 mm. Zeer 
eenvoudig in gebruik, optimaal 
resultaat. Tevens geschikt voor 
natte boringen.
www.bosch-pt.nl
229.750.0968

59,95 59,95

BOORHAMER UHE2250
krachtige 705 Watt boorhamer met veel 
gebruiksmogelijkheden: hamerboren, 
boren zonder slag en schroeven. Max. 
koppel 13 Nm. Overbrenging met twee 
standen, met stelwiel voor het instellen 
van het toerental en met Variospeed 
(V)-elektronica. Uitgerust met de krach-
tige marathonmotor voor een langere 
levensduur. Verder voorzien van 
slagstop en draaistop voor beitelen. 
www.metabo.nl
409.230.0537

MAX. SLAGENERGIE 2,5 JOULE199,00
261,25

49,95

PERFECT VOOR

GROTE  DIAMETERS

VOORDEELSET

INCL. STOF-

AFZUIGING

ACCUBOORMACHINE DDF470RF3J
zeer compacte, lichte 14,4V accuboormachine met 4-polige motor.
Duurzaam dankzij geharde stalen tandwielaandrijving, met inge-
bouwde verlichting, motorrem en variabele toerentalregeling. 
Bestand tegen overbelasting, oververhitting en diepte-ontlading. 
Geleverd met 3 stuks 3,0 Ah accu’s en een snellader in een M-box.
www.makita.nl
428.230.2163

Boorkop: 1,5 - 13 mm
Cap. boren in hout: 38 mm
Cap. boren in metaal: 13 mm

ndraaimoment zacht: 30 Nm
ndraaimoment hard: 46 Nm

INCL. 3X 3,0Ah ACCU

329,00

HAAKSE SLIJPER G13SB3 ARBO
sterke 1300W haakse slijper geschikt voor Ø 125 mm 
slijpschijven en met ARBO gecertificeerde afzuigkap voor 
aansluiting op stofzuiger. Goedgekeurd door TNO. Spindel 
14 m. Toerental onbelast 11.000 tr/min. Incl. 3 jaar garantie 
en geleverd met zijhandgreep en sleutel in systainer.
www.hitachi-powertools.nl
880.235.0122

3 JAAR GARANTIE

1300 WATT 199,00

HAAKSE SLIJPERSET DK1163GX
zeer complete slijperset met 2200 Watt krachtige slijper 
GA9020 (230mm) én een 840 Watt sterke haakse slijper 
9558HN (125mm). De GA9020 heeft een heropstartbeveili-
ging en een led-indicator, is geluidsarm en is optimaal be-
schermd tegen stof en gruis. Ideaal voor metaal en ook beton. 
Geleverd met twee diamantschijven en een afbraamschijf in 
een stevige kunststof koffer.
www.makita.nl
428.235.0195 205,00

DECOUPEERZAAG 4350 FCTJ
professionele, 720 Watt sterke pendeldecoupeer-
zaag met praktische toerentalregeling voor elke
zaagsituatie, extreem lage vibratie en ingebouwd 
licht voor perfect zicht op de zaaglijn. Door de 
koelluchtkanalen wordt zaagsel weggeblazen en 
is er altijd goed zicht op de zaaglijn. Het zaag-
blad is eenvoudig te verwisselen. Slechts 2,6 kg.
www.makita.nl
428.230.1143

x. zaagcap. hout: 135 mm
x. zaagcap. metaal: 10 mm
x. zaagcap. aluminium: 20 mm

189,00

720 WATT
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ROLBANDMAAT HI-VIZ
professioneel met fluorescerend blad. Ideaal voor werken 
bij slecht licht. Meetlint met nylon deklaag voor extra slijt-
vastheid. Vergelijk deze met elke gewone rolbandmaat en 
u voelt en ziet direct het verschil. Verkrijgbaar in 3 m, 5 m en 8 m.
443.190.0455-57 Chromen

behuizing.

Nylon band.

Door grote 
cijfers erg 
goed 
afleesbaar.

Artikelnummer Type Afmetingen Voor
443.190.0455 PEV36 3 m x 16 mm    8,50
443.190.0456 PEV59 5 m x 19 mm  13,50
443.190.0457 PEV85 8 m x 25 mm  17,50

8,50
Vanaf

FLUORESCEREND

GROTE SLIJTVASTHEID

DUIMSTOKKEN G59
zeer 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

STEEKBEITELSET
handige set met 3 maten; 12, 18 en 
25 mm. Gemaakt van staal en ont-
laten voor een lange levensduur. 
Met 2-componenten handgrepen 
en met foudraal voor extra veilig-
heid. In gewette uitvoering.
www.bahco.com
540.130.0124

+
+

27,50
46,90

VIJLENSET 5-DELIG 
werkplaatsvijlenset 5 delig. 
De inhoud is uiteraard ook 
los verkrijgbaar.
www.bahco.com
540.135.6006 25,00

45,51

KLAUWHAMER 
BLUE STRIKE 
degelijke klauwhamer van 
450 gram voor een prikkie.
564.110.2001 

10,00
16,72

7,50
10,59

BLOKSCHAAF SURFORM
metalen blokschaaf voor gebruik in één hand, 
perfect geschikt voor het gladmaken van scherpe 
kanten en smalle oppervlakken. Lengte 155 mm.
www.stanleyworks.nl
564.137.0102

155 mm

WINKELHAAK VOUWBAAR 1-45-013
maar liefst 122 cm lang en opvouwbaar. Te gebruiken 
voor hoeken van 45 of 90º. Makkelijk op te vouwen 
en mee te nemen.
564.194.0813

122 cm

25,00
42,81

BOUTENSCHAAR 8178
kwaliteitsboutenscharen volgens DIN 
ISO 5743 met verwisselbare messen van 
chroomvanadium staal. Nastelbaar 
d.m.v. excentrische stelbouten en 
met snijhardheid van 48 HRC. 
Lengtes: 46, 62 en 78 cm.
www.gedore.nl
596.106.0816-18

KWALITEIT

45,00
Vanaf 76,20

BITSET 32-DELIG
scherp geprijsde bitset 
met maar liefst 30 bits 
(PH, PZ, Sleuf, Zeskant 
en Torx) incl. een adapter 
(ene zijde vierkant, ander
zeskant) én een magne-
tische bithouder met 
snelwisselsysteem.
www.hitachi-powertools.nl
880.122.1432

9,95
14,95

AFKORTZAAG KGS 254M
zeer complete 1800W afkortzaag met 2 
robuuste tafelbladverbredingen voor grote 
of brede materialen. Probleemloos hout, gecoate panelen 
en kunststoffen zagen. Alle hoek-, schuine en dubbelverstek 
zaagsnedes kunnen probleemloos op maat gesneden worden. 
Met trekfuntie. Sleuven zagen is eenvoudig. Geïntegreerde 
lamp en met zaaglijnlaser voor exacte lichtlijn op de zaaglijn 
voor perfecte snedes.

Max. zaagbreedte: 205 mm bij 45 graden.
Max. zaagdiepte:  47 mm bij 45 graden.
Toerental: 4500 /min.

www.metabo.nl
409.230.4138 

1800 WATT

ZAAGBREEDTE 305 MM

SLECHTS 16,3 KG

279,00
398,75

COMPRESSOR BASIC 
250 / 24 WATT
licht, compact en krachtig instapmodel met 1,5Kw vermogen 
voor industriële toepassingen. Met 24 liter reservoirinhoud 
en max. werkdruk van 8 Bar. Met hoogwaardige drukschake-
laar met goed afleesbare manometers. Robuuste wielen en 
rubberen voet voor makkelijk transport, overbelastingsbevei-
liging tegen oververhitting van de motor. Geluidsdrukniveau 
97 dB(A). Max. toerental 2.850 /min.
www.metabo.nl
409.233.0032-33

159,00
Olievrij: 198,75

149,00
Oliegesmeerd: 186,25

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 

249,00
280,00

TAFELCIRKELZAAG TSL-250
stabiele en robuuste zaagtafel met geanodiseerde 
aluminium profielen en met stofzuigeraansluiting! 
Deze 1800 Watt zaagtafel is ook perfect geschikt 
voor DHZ toepassingen. Afmetingen tafel: 63 x 43 cm. 
Incl. zaagblad Ø250x1.8/ 3.0 mm. Gewicht: 23kg.
www.lescha.de
274.230.4225

Zaaghoogte 90°: 0-74 mm
Zaaghoogte 45°: 0-54 mm

INCL. ZAAGBLAD

1800 WATT

63 cm
43 cm

SLAGVOLUME 100 L/MIN.

KETELINHOUD 24 LITER

VULVERMOGEN 120 L/MIN.

Incl. zaagblad
HM254

15 M SLANG

119,00
130,80

INCL. GRATIS

LUCHTPISTOOLt.w.v.  14,00
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WERKSCHOEN ACT114
lage werkschoen van volnerf leder, voorzien 
van PU neusbescherming en Cool comfort bescherming. 
Bijzondere schoen omdat deze in veel maten verkrijgbaar 
is, al vanaf maat 38 tot wel 48! Daarnaast is deze ook in 
3 wijdtematen verkijgbaar: W, XW en XXW.
www.bataindustrials.nl
433.693.2268-78

WERKSCHOEN NORFOLK
zeer voordelige S3 werkschoen met stalen 
tussenzool en een twee densiteiten PU-zool. De binnenzijde 
is voorzien van meshvoering voor optimale ventilatie. 
Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48.
www.bataindustrials.nl
433.693.2639-48

S3

IN 3 WIJDTEMATEN!

STOER

MAAT 38-48

TRENDY

63,00
P/paar

35,00
P/paar

VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT 
originele Purofort laars met thermische isolatie tot -20°C. 
Voorzien van stalen neus en stalen middenzool, heeft een 
hoge vocht- en schokabsorptie, is licht van gewicht en zeer 
duurzaam. Heeft een breed loopvlak voor verschillende on-
dergronden. Verkrijgbaar in de maten 37-48.
www.dunlopboots.com
273.420.0537-48

49,00
P/paar  58,40

S5
273 DUNLOP 
VEILIGHEIDS-

LAARZEN 

WERKSPIJKERBROEK RAW
zeer stoere werkbroek met grote 
beenzakken met rits, een tele-
foonhouder en verwijderbare 
D-ringen (draagvermogen 
10 kg). Met kniezakken van 
Cordura®, een verwijderbare 
loshangende spijkerzakken 
van Cordura® en trekkoord 
aan onderkant broekspijp. 
400 gr/m2, 100% katoen. 
Verkrijgbaar in volgende 
maten: 26/L30 - 42/L36.
www.dunderdonworkwear.com
812.239.7701-39

79,00

89,00

WERKBROEK P12 STONEWASH
bijzonder fraaie jeans-werkbroek van 100% katoen met 
cordura kniestukken en afneembare toolpockets. Heeft 
grote, verwijderbare D-ringen met een draagcapaciteit van 
10 kg elk, grote beenzakken met rits voor bijv. duimstokken 
en extra stevige riemlussen. Een echte must have! 
Verkrijgbaar in volgende maten: 26/L30 - 42/L36.
812.239.7751-89

31
 c

m

129-DELIG

GEREEDSCHAPSKOFFER
129-delige metalen gereedschapskoffer met 
uitgebreide inhoud.
386.188.0129

119,00*

ASSORTIMENTSKAST
kunststof kast met 20 gelijke laden.
Ook in andere uitvoeringen 
verkrijgbaar. Vraag ernaar.  
391.188.0003 

12,50
17,95

564.188.0010 
MOBILE WORK 

STATION 

MOBILE WORK STATION 1-94-210
geweldige 3-in-1 uitschuifbare gereedschapswagen met 
uitschuifbare handgreep en robuuste wielen. Eenvoudig te 
ontgrendelen om gereedschapsbak, organizer en gereed-
schapskoffer open te schuiven. Deksel met V-groef. Orga-
nizer met verwijderbare tussenschotten. Afmetingen 54,9 x 
41,3 x 73,3 cm.
www.stanleyworks.nl
564.188.0010

* Excl. gereedschap

89,00
129,99

3-IN-1

GEREEDSCHAPSKOFFERS
handige, robuuste gereedschapskoffer. Voorzien van een uitneembaar gereed-
schapsbakje voor handgereedschappen en kleine onderdelen. De grote roest-
vrij metalen sluitingen zorgen voor extra stevigheid, evenals de doorlopende 
scharnier aan de achterzijde. 
www.stanleyworks.nl
564.188.0112-14

Artikelnummer Type Afmetingen cm Van Voor
564.188.0112 20 49,7 x 22,2 x 29,3  31,40  21,50
564.188.0113 23 58,4 x 22,2 x 29,3  36,36  25,00
564.188.0114 26 66,2 x 29,5 x 29,3  41,19  29,00

21,50
Vanaf 31,40

GEREEDSCHAPSTAS OPEN 1-79-213
stevige gereedschapstas met binnen- en buitenzakken 
voor optimale opbergcapaciteit. De buitenzakken 
kunnen afgesloten worden, 
verder met stevige 
draagbeugel over ge-
hele lengte draagtas.
www.stanleyworks.nl
564.188.0813 

49 cm

Exclusief gereedschap.

47,50
57,84

HANDYBOX 4-DELIG
praktisch mee te nemen robuust opbergsysteem met 4 platte 
koffers die stevig in de box blijven zitten tijdens transport. 
De koffers zijn in te delen met losse inzetbakjes. Ook zijn de 
boxen aan elkaar te koppelen en dus stapelbaar. 
www.raaco.com
533.188.7213 

26,5 cm

37,6 cm

STAPELBAAR

4 SEPERATE BOXXEN

65,00
95,50

20-DELIG

* OP = OP


