
16
5 

cm

39,0039,39,000039,0039,00
P/stuk 66,38

MAX. BELASTING 300 KG

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

189,00

DECOUPEERZAAG GST150BCE
Sterkste decoupeerzaag in zijn klasse met krachtige 780 Watt motor met 
enorm buigzame voetplaat voor zwaarste toepassingen. Door het nieuwe, 
eenvoudige zaagbladspansysteem een extreme snijprecisie. Verder met 4-traps 
pendel voor fijne tot grove sneden en elektronische toerentalregeling. Geleverd 
met afdekkap, antisplinterplaatje en afzuigset in een opbergkoffer.
www.bosch.nl
229.230.1180

• Zaagdiepte in hout: 150 mm
• Snijdiepte in aluminium: 20 mm
• Snijdiepte in ongelegeerd staal: 10 mm

229.230.1180 
DECOUPEERZAAG 

GST 150BCE

MULTISPRAY 450 ML
Welbekende spray tegen corrosie, 
maar ook geschikt als smeermiddel, 
onderdelenreiniger, roest-
verwijderaar en contactspray.
www.wd40.nl
576.577.1445
Per bus € 6,95

576.577.1445
MULTISPRAY

WD40

WIN NÚ EEN ROADTRIP OVER ROUTE 66

KIJK VOOR DE AKTIEVOORWAARDEN OP ROADTRIP.WD40.NL

6,95

129,00
24 bussen

MEDIO MAART - MEDIO MEI 2018B O U W  E N  I N D U S T R I E

720 WATT

Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,

Stavangerweg 6
9723 JC Groningen
Tel: 050 - 313 0910

Fax: 050 - 314 6287
info@strijker-bv.nl 

www@strijker-bv.nl

AKTIEKRANT

BOUWapr. t/m mei. ‘18
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NIEUW

ONTVETTER ST. MARC
Ideaal voor het ontvetten van 
te schilderen oppervlakken én
als allesreiniger. Bevat geen 
ammoniak, is niet irriterend en is 
biologisch volledig afbreekbaar. 
Inhoud 1,25 liter.
561.575.0304

4,504,4,504,504,50
1,25 Liter 9,59

VLOERTREKKERS
Meest verkochte modellen met gegalvani-
seerd metalen frame en waterrand. Hebben 
een versterkte stokhouder. 
www.nedacsorbo.nl
622.690.2056/75

Artikelnummer Breedte Van Voor
622.690.2056 55 cm €   8,39 € 6,50
622.690.2075 75 cm € 12,68 € 8,00

55 cm

75 cm

6,506,6,506,506,50
Vanaf 8,39

HP7 REINIGER
Hoogwaardige allround
reiniger, biologisch afbreek-
baar. Voor organische veront-
reiniging. Deze reiniger is
huidvriendelijk, niet brand-
baar en 100% in water 
op te lossen. Verwijdert 
zelfs moeilijke vlekken 
als hars, roet en smeer-
middelen. HACCP 
goedgekeurd. 
www.tec7.nl
623.575.0401-02 

Artikelnummer Inhoud Van Voor
623.575.0401 1 liter €   7,20 €   5,95
623.575.0402 5 liter € 21,98 € 18,95

5,955,5,955,955,95
1 ltr. vanaf 7,20

BIOLOGISCH

AFBREEKBAAR

PS7500S
Vuilwaterpomp met 
ergonomische hand-
greep en behuizing 
van slagvast kunststof. 
www.metabo.com
409.860.2005

Artikelnummer 409.860.2005 409.860.2015
Nominaal vermogen 450W 770W
Max. capaciteit   7.500 l/h 14.000 l/h
Max. opvoerhoogte 5 m 8,5 m
Max. dompeldiepte 5 m 7 m
Max. druk 0,5 bar 0,85 bar
Aansluitkabel 10 m 10 m
Max. korrelgrootte tot 30 mm 20 mm
Nu € 135,00 € 170,00

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

135,00
Vanaf

EXCL. STEEL

TPS14000S

35,0035,0035,0035,00
45,29

DRUKSPUIT 
FIX PLUS 3237FE
Speciaal geschikt voor gebruik 
van schoonmaakazijn. Deze zeer 
robuuste drukspuit is gemaakt 
van sterk EPDM-kunststof en
heeft een lengte van 48 cm. 
Heeft een geïntegreerde vul-
trechter, een ergonomisch 
gevormde knijpkraan en een 
PVC slang van 1,3 m lengte.
www.mesto.de
112.421.0417

Grote voet met
opstap voor 
stabiliteit.

SPECIAAL VOOR

SCHOONMAAKAZIJN

SCHOONMAAKAZIJN
Zeer geschikt voor het verwijde-
ren van kalk en vet. Ideaal voor 
allerlei schoonmaakwerkzaam-
heden. Inhoud 5 liter.
www.mullrose.com
455.690.1605

1,25 LTR

2,502,2,2,2,502,502,2,502,50
5 Liter 3,13

5 LTR
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NIEUW

HOGEDRUKREINIGER 2160 TST
Krachtige, veelzijdig in te zetten 2400 Watt reiniger 
met robuust onderstel. Heeft een 15 meter staalversterkte 
hogedrukslang en geïntegreerde slangtrommel. Max. 
werkdruk 140 Bar. Voorzien van vuilfrees met RVS spuitlans, 
een vlakstraalnozzle met RVS lans, pistool met uitschakel-
beveiliging en een totaal-stop systeem. De messing onder-
delen zorgen voor grote duurzaamheid.
www.kranzle.nl
855.554.0420

NÚ GRATIS REINIGINGSMIDDEL
AHD PLUS 10 LTR. T.W.V. € 62,00

2400 WATT

Grote mano-
meter uit 
edelstaal.

Spuitpistool.

Verwisselbare 
spuitlans met 
waslans.

855 KRANZLE 
HOGEDRUK-
REINIGERS

949,00
1.015,00

SLANGENWAGEN COMPLEET 2682
Robuuste metalen slangenwagen met stabiele, poederge-
coate metalen trommel. Door verstelbare transportbeugel 
aanpasbaar aan iedere lichaamslengte. Een breed onderstel 
voor goede stabiliteit op alle ondergronden. Grote profiel-
wielen voor een grote wendbaarheid. Geleverd inclusief 30 
meter slang.
www.gardena.nl
910.424.0140
www.gardena.nl
910.424.0140

NIEUW

INCL. 30 M SLANG

75,0075,0075,0075,00
107,43

DRUKSPUIT PRIMA-5 T
Voordelig, ideaal voor o.a. particu-
lier gebruik. Wordt geleverd met 
gecombineerde drukmeter en een 
veiligheids- en afblaasventiel. 
www.gloria-garten.com
930.421.0481

5 LTR.

3 BAR

22,5022,5022,5022,50
32,83

2400 WATT
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TUINHAMER H2
Vierkante tuinhamer, geschikt voor 
in de grond slaan van palen voor bijv. 
het maken van een afrastering om een 
weiland. Aan beide kanten voorzien 
van een metalen band: dit voorkomt 
dat de hamer gaat zwellen en zorgt 
dus voor een langere levensduur. 
Gewicht 3,6 kg.
674.112.1602

25,00
45,45

GRONDBOOR G-21/13
Degelijke grondboor 
in 70 of 100 mm.
www.talentools.nl
674.452.0021-22

10,0010,10,0010,0010,00
Vanaf 14,83

INHOUD

16
0 L

ITE
R

* Vandaag besteld, morgen in huis.

KRUIWAGENS 
PE-160  
Grote kruiwagens met een 
HDPE bak van 7,5 mm en 
met een kunststof 4-ply wiel. 
Voorzien van een galvanisch 
verzinkt onderstel. Gewicht 
19/21,9 kg. Inhoud 160 liter. 
Ook perfect geschikt voor de 
agrarische sector. Verkrijgbaar 
in twee uitvoeringen.
www.altradfort.nl
274.270.0016-17

KRUIWAGENS 
PE-160  
Grote kruiwagens met een 
HDPE bak van 7,5 mm en 
met een kunststof 4-ply wiel. 
Voorzien van een galvanisch 
verzinkt onderstel. Gewicht 
19/21,9 kg. Inhoud 160 liter. 
Ook perfect geschikt voor de 
agrarische sector. Verkrijgbaar 
in twee uitvoeringen.
www.altradfort.nl
274.270.0016-17

199,00*
286,31

179,00*
258,92

HEXANET VERZINKT
Soepel, verwerkbaar gaas met zeskantig vlecht-
werk. Ideaal voor bescherming bomen, groen-
ten en fruit inde tuin, klimplanten, kleinvee of 
semi-professionele toepassingen. Maasgrootte 
13 mm. Rolbreedte 50 cm, lengte 25 m.
www.betafence.nl
165.470.0801

37,5037,505037,5037,37,5037,50
P/rol  50,62

PANTANET LIGHT
Geplastificeerd, gelast groen gaas 
met perfecte hechting. Ideaal om 
in combinatie met P-palen snel een 
professionele afbakening te creëren. 
Lengte rol 25 meter. Verkrijgbaar in 
hoogtes van 80 en 100 cm.
165.470.1308/10

TUINHAMER H2
Vierkante tuinhamer, geschikt voor 
in de grond slaan van palen voor bijv. 
het maken van een afrastering om een 
weiland. Aan beide kanten voorzien 
van een metalen band: dit voorkomt 
dat de hamer gaat zwellen en zorgt 

25,25,0025,0025,0025,0025,0025,00
45,45

90
 c

m

UITERST FLEXIBEL, EXTREEM STERK

00000000
Vanaf 14,83

PANTANET LIGHT
Geplastificeerd, gelast groen gaas 
met perfecte hechting. Ideaal om 
in combinatie met P-palen snel een 
professionele afbakening te creëren. 
Lengte rol 25 meter. Verkrijgbaar in 
hoogtes van 80 en 100 cm.
165.470.1308/10

35,0035,35,00000035,0035,35,0035,00
P/rol vanaf 47,22
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HAKSELAAR UD2500
Sterke 2500 Watt hakselaar, die fluisterhakselaar 
wordt genoemd door zeer stille werking. Strak vormgegeven 
en geschikt voor takken met een diameter tot wel 45 mm! 
Eenvoudig te bedienen en voorzien van anti-blokkerings-
syteem. Ook met een terugloopschakelaar voor vastgelopen 
takken. Met een containerinhoud van 67 liter en met 
robuuste grote wielen voor eenvoudig tranport.
www.makita.nl
428.404.1525
www.makita.nl
428.404.1525

OPVANGBAK 67 LITER
OPVANGBAK 67 LITER

2500 WATT

209,00

SNOEISCHAAR 2
Welbekende felco 2. Lengte 
215 mm, gewicht 240 gram.
www.felco.ch 
125.416.0002

Ø 20 MM

Ø 45 MM

Ø 20 MM

37,5037,505037,5037,37,5037,37,5037,50
47,62

HEGGENSCHAAR 87-S SERIE
560 Watt sterke heggenschaar met ergonomische 
beugelgreep en laag gewicht. Tevens heeft deze 50% 
meer reikwijdte door het gepatenteerde greepsysteem, 
biedt grote handbescherming, heeft een rustige loop, 
veilige tweehandbediening, mechanische snelstop 
(binnen 0,05 seconden) en aanstootbeveiliging. 
www.metabo.com
409.416.0161-63

Artikelnummer Type Meslengte Van Voor
409.416.0161 HS8745S 45 cm € 179,00 € 149,00
409.416.0162 HS8755S 55 cm € 195,00 € 169,00
409.416.0163 HS8765S 65 cm € 205,00 € 179,00 149,00

Vanaf 179,00

Aanstootbescherming 
voorkomt terugslag 
op overbrenging en 
gebruiker.

560 WATT

SNOEIBEUGELZAAG 
331-21-51-KP
Spits toelopende, handige 
beugelzaag voor universeel 
gebruik. De spitse punt geeft 
een goede bereikbaarheid op 
moeilijk toegankelijke plaat-
sen en is bijzonder geschikt 
voor snoeiwerk. 
www.bahco.com
540.140.4016

12,9512,9512,9512,95
19,09

53 cm

VOOR NAT ÉN DROOG HOUT

TAKKENSCHAAR P280
Dé professionele takkenschaar met 
hefboomwerking; met aluminium 
benen en lichtgewicht grepen. 
Door de hefboomwerking kunnen 
takken tot ø 45 mm zonder extra 
krachtinspanning gesnoeid worden. 
Tweecomponenten handgrepen 
voor meer grip en comfort.
www.bahco.com
540.416.2028

428.404.1525

HEGGENSCHAAR 87-S SERIE

krachtinspanning gesnoeid worden. 

428.404.1525

HEGGENSCHAAR 87-S SERIE

krachtinspanning gesnoeid worden. 

70
 c

m

45,0045,0045,0045,00
70,30

Ø 45 MM

PROFESSIONELE TAKKENSCHAAR
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100% UITWISSELBAAR. VANZELFSPREKEND!

Vul de onderstaamde basisset 
aan met de losse body’s die u 
erbij nodig heeft!

BASISSET 18V ACCUPACK
Basis voor voor Pick & Mix sets met 2 stuks Li-Ion accu’s, een ASC 30-36 lader én een Metaloc systainer. 
De accu’s zijn 100% uitwisselbaar bij machines uit de 18V klasse. De set heeft 2 stuks 5,2Ah accu’s.
www.metabo.nl
409.230.3131

SLAGSCHROEVEN-
DRAAIER SSD18LTX200
Compact, voor zware 
toepassingen. Heeft geen 
terugslag en een in 3 standen 
instelbaar koppel met en 
maximum van 150 Nm. 
409.230.3103
€ 189,00

DECOUPEERZAAG 
STA18LTX
Kan tot wel 135mm hout-
dikte zagen! Met LED-
verlichting en snelwissel-
systeem. Voorzien 
van 4 pendelstanden.
409.230.3105
€ 209,00

229,00
Basisset 2x 5,2Ah

2X 5,2Ah ACCU

ACCU COMBIHAMER KHA 18
Body, geschikt voor 18V accu’s met een slagenergie van 2,2 Joule. 
Heeft een slagstop voor boren zonder slag en met draaistop voor 
beitelen. Verder met S-automatic veiligheidskoppeling voor extra 
veiligheid bij blokkeren van de boor. Met SDS-plus gereedschaps-
opname. Geleverd incl. extra rubberen greep, een boordieptege-
leider, draagriem en Metaloc systainer. 
409.230.3112
€ 269,00

Vaak worden sets aangeboden die niet volledig voldoen aan uw wensen. 
Ofwel het type machine is niet helemaal wat u zoekt, of worden er te 
weinig (voldoende krachtige) accu’s erbij geleverd. Metabo biedt met het 
Pick & Mix-pakket de optie uw eigen PERFECTE set samen te stellen!
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100% UITWISSELBAAR. VANZELFSPREKEND!
269,00

MULTIMASTER 350 QSL TOP
Perfecte tool voor verbouwing en renovatie, met 
35 accessoires! Tot wel 35% sneller werken, mede 
door binnen 3 sec. gereedschap kunnen wisselen. 
Geen losse opspanbouten meer.
Incl. koffer.
www.fein.nl
601.235.3080

MULTIMASTER FMM350QSL
Absoluut een master in zijn diversiteit! Deze krachtige 350 Watt multitool 
is sterker dan voorgaande versies, stiller en heeft veel minder trillingen dan 
voorheen. Uitgerust met de nieuwe Starlock-gereedschapsopname. Al zeer 
compleet geleverd incl. een starre spatel, een segmentzaagblad 85 mm, een 
E-cut universeel zaagblad 44 mm, een E-cut long-life zaagblad 65 mm en 
3 schuurvellen in korrelgroottes K60, 80, 120 en 180. Geleverd in 
robuuste kunststof koffer. 
www.fein.nl
601.235.3037

Met QuickIN kunnen 
hulpstukken in no-time 
vervangen worden.

350 WATT

229,00

HAAKSE SLIJPER WQ1000
Sterke 1010W haakse slijper met Marathon-
motor voor extra lange levensduur. Met Quick 
snelwisselsysteem erg prettig werken... 
zonder gereedschap schijven wisselen. 
www.metabo.com
409.235.0179

INCL. 35 
ACCESSOIRES

Sterke 1010W haakse slijper met Marathon-
motor voor extra lange levensduur. Met Quick 
snelwisselsysteem erg prettig werken... 
zonder gereedschap schijven wisselen. 

1010 WATT

1,8 KG 109,00
122,50

601 FEIN MULTI-
MASTER FMM350 

QUICK-IN
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IE

SET VLAKSCHUURMACHINE + HETELUCHTPISTOOL
Superhandige combiset, bestaand uit een vlakschuurmachine SV12SG in 
combinatie met een heteluchtpistool RH600T.  
www.hitachi-powertools.nl
880.235.3012

200 WATT

880.235.3012

2000 WATT

85,0085,85,85,0085,0085,00
Setprijs 99,00

275,00

Heteluchtpistool RH600T
Voordelig, maar zeer krachtig 2000 Watt model met twee verwarmings- 
en luchtstanden. Heeft een koude stand voor snelle afkoeling, een werk-
temperatuur van 450 tot 600°C, oververhittingsbescherming en is zeer 
prettig in gebruik. Gewicht slechts 0,57 kg.

Schuurmachine SV12SH
Kleine 200 Watt handpalm-vlakschuur-
machine voor het fijne schuurwerk. 
Afmetingen schuurzool 110 x 190 mm. 
Voorzien van stofafzuiging.

+

BOORHAMER GBH2-28F 
+ ACCESSOIRESET
Fantastische aktie met de zeer populaire boorhamer GBH2-
28F, nú in combinatie met een 68-delige, gevulde Iboxx. De 
880 Watt boorhamer heeft een magnesium drijfwerkbehui-
zing voor nóg grotere duurzaamheid. Heeft een slagenergie 
van maar liefst 3,2 Joule.Tevens voorzien van Kick-back con-
trol, trillingsdemping, overbelastingsbescherming en traploze 
toerentalregeling voor nóg meer gebruikersgemak. Ook bezit 
deze boorhamer een handige vastzetknop voor het permanent 
werken zonder vermoeidheid. Hij wordt geleverd incl. een extra 
handgreep en diepteaanslag in een L-box.

Maar… nú ook geleverd inclusief een I-boxx met 68-delige 
inhoud, waaronder: 4-delige borenset Multi Construction
5-delige borenset SDS-plus
43-delige bit- en steeksleutelset
8-delige schroefbitset Torx
8-delige schroefbitset Philips 
www.bosch-professional.com
229.230.0578

880 WATT

3,2 JOULE
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ACCUSCHROEFBOORMACHINE 
14,4V EY7441LF2S32
Schroefboormachines met max. koppel van 37,5 Nm. Ligt pefect in 
de hand, momentinstelling van 0,5 Nm tot 4,4 Nm, LED-verlichting, 
een broek/riemhaak en een 13 mm snelspanboorkop. Ideaal voor in 
de bouw, bij installatiewerkzaamheden, bij montage, etc. 
www.panasonic-powertools.eu
862.230.2135

ACCUBOOR DS18DJL WC
Sterke 18V accuboor met 2 stuks 1,5Ah accu’s. Voldoet 
aan de hoogste kwaliteitsnorm en heeft een in 22 standen 
instelbaar toerental. Heeft met 53 Nm. een bijzonder hoog 
aandraaimoment voor zijn klasse. Verder met elektrische 
Quick-stop motorrem. Geleverd incl. fraaie kunststof 
koffer en met acculader. Capaciteit in staal: 13 mm, 
capaciteit in hout: 38 mm.
www.hitachi-powertools.nl
880.230.2346

• Max. boorcapaciteit hout: 38 mm
• Max. boorcapaciteit staal: 13 mm• Max. boorcapaciteit staal: 13 mm

koffer en met acculader. Capaciteit in staal: 13 mm, 

129,00
180,99

MAX. KOPPEL 53 Nm

2 X 2,0 Ah ACCU

18 VOLT

862 PANASONIC 
IP56

TOUGH TOOLS

GIRAFFE GE5R SET
Fraaie set met o.a. schuur-
machine Giraffe voor plafond/
wand. Heeft een lengte van 
1520 mm en een vermogen 
van 500 Watt. Zeer licht in 
gebruik met optimaal bedie-
ningsgemak. Makkelijk te 
hanteren, past zich met gemak 
aan het oppervlak aan. Voor 
grote ruime oppervlakken 
tot een hoogte van 3,2 meter. 
Geschikt voor slijpschijven 
Ø225 mm. Gewicht: 3,9 kg.
Nu geleverd incl. veel toebe-
horen, waaronder een zuigslang 
van 4 meter, 25 vellen schuur-
papier én een transporttas.
www.fl ex-tools.com
265.235.0098

NÚ INCL. 25 SCHUURVELLEN, 

TRANSPORTTAS EN 4 MTR ZUIGSLANG

839,00*

NÚ INCL. GRATIS ACCU-

BOORSET DD2G 10,8V

T.W.V. € 149,00

* op = op

• Max. schroefmaten:
   bouten: M8
   houtschroef: ø 6,8 mm
   zelftapschroeven: ø 6 mm
• Max. boordiameter in:
   hout: ø 35 mm
   metaal: ø 13 mm

Handige 
riemhaak.

56

INCL. 50 MINUTEN

SNELLADER EN KOFFER

179,00
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11,0011,0011,0011,00
12,57

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

STEEKBEITELSET
Handige set met 3 maten; 12, 
18 en 25 mm. Gemaakt van 
staal en ontlaten voor een 
lange levensduur. Met 2-com-
ponenten handgrepen en met 
foudraal voor extra veiligheid. 
In gewette uitvoering.
www.bahco.com
540.130.0124

+
+32,5032,5032,5032,50

48,94

VIJLENSET 5-DELIG 
Werkplaatsvijlenset 5 delig. 
De inhoud is uiteraard ook 
los verkrijgbaar.
www.bahco.com
540.135.6006

27,5027,505027,5027,27,5027,50
47,49

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

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

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

550 mm

6,50506,506,50
15,70

3-DELIGE SET

NIEUW
DAVIDSCHAAF COMBI
Veelzijdige handschaaf. Geschikt 
voor vlak-, neus-, hol- en bol-
schaven. Tevens ook ideaal voor 
steken, krabben en snijden.
www.ruro.nl
112.132.0101

LATHAMER 1-51-037
Prettig in de hand liggende hamer met 
getemperde en gesmede kop. Weerstaat 
slagen van 5 ton. De buisvormige, ovalen, 
stalen steel combineert kracht met een laag 
gewicht. De klauw is dermate sterk dat lei-
steen ermee doorboort kan worden. Voorzien 
van een handige magnetische spijkerhouder 
om zonder handen een spijker te slaan.
www.stanleyworks.nl
564.110.2502

17,5017,505017,5017,17,5017,50
25,00

LATHAMER 1-51-037
Prettig in de hand liggende hamer met 
getemperde en gesmede kop. Weerstaat 
slagen van 5 ton. De buisvormige, ovalen, 
stalen steel combineert kracht met een laag 
gewicht. De klauw is dermate sterk dat lei-
steen ermee doorboort kan worden. Voorzien 
van een handige magnetische spijkerhouder 
om zonder handen een spijker te slaan.

32,32,32,

NIEUW

12,5012,50505012,5012,50
18,34
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SCHROEVENDRAAIERSET XXL
Prachtige, 12-delige set met Kraftform schroeven-
draaiers voor een optimale krachtoverbrenging. De lasertip punten 
op de schroevendraaiers zorgen voor een ongekende grip en minder 
belasting bij het uit- en indraaien. Geleverd met 2 VDE schroeven-
draaiers, 2 stuks schroefbeitels en 7 stuks Kraftform plus schroeven-
draaiers.
647.124.0010 

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M MEDIO MEI 201811

12-DELIG

35,0035,0035,0035,00
70,80

SCHROEVENDRAAIERSET 6-DELIG
Velen misbruiken een schroevendraaier als breekbeitel, 
koevoet etc. Wera heeft daar wat op gevonden... een 
allround schroevendraaier waar u gerust met een 
hamer op kunt slaan. Bestaat uit 4 sleufschroeven-
draaiers en 2 stuks prozidrive.
www.wera.de
647.124.5129

SCHROEVENDRAAIER

ÉN BREEKBEITEL

Extra sterk door lange 
kling tot in het handvat. 

29,0029,0029,0029,00
60,20

WATERPOMPTANG 8801
Professionele waterpomptang. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden met een 
hardheid van circa 61 HRC. Door perfecte vorm van de bekken is deze “alligator’’ 
ideaal voor ronde en kantige voorwerpen (buizen en moeren). Zelfklemmend, 
voorkomt wegglijden. www.knipex.com
353.102.1503-04

ideaal voor ronde en kantige voorwerpen (buizen en moeren). Zelfklemmend, 

Artikelnummer Lengte Van Voor
353.102.1503 250 mm € 18,65 € 14,50
353.102.1504 300 mm € 27,95 € 19,50

14,5014,14,5014,5014,50
Vanaf 18,65

MESSENSET DBKPH 
20-Delige messenset in net opbergetui met 
handig, compact en opvouwbaar mes. Met één 
druk op de knop is het mes makkelijk in- en uit te 
klappen. Verder met een 4-tal diverse messoorten 
met onovertroffen effectiviteit.
www.bessey.de
542.634.1101

16 cm

20-DELIG

18,5018,505018,5018,50
29,40

MOERSLEUTELS VERSTELBAAR
Verstelbaar, gemaakt van hooggelegeerd 
kwaliteitstaal. Nauwkeurig in te stellen met duidelijke 
schaalverdeling in mm. De bek heeft een hoek van 15° voor 
een betere toegankelijkheid. Gefosfateerd, precisie gehard 
en roestwerend behandeld.
www.bahco.nl
540.123.0070-73
www.bahco.nl
540.123.0070-73

250/300 mm

22,5022,22,5022,5022,50
Vanaf 31,73

Artikelnummer Type Lengte Bekopening Van Voor
540.123.0070 9070 158 mm 20 mm € 31,73 € 22,50
540.123.0071 9071 208 mm 27 mm € 34,51 € 23,50
540.123.0072 9072 257 mm 31 mm € 44,83 € 29,50
540.123.0074 9073 308 mm 34 mm € 65,15 € 42,50
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3-DELIGTANGENSET S-8393
Zéér voordelige 3-delige set met water-
pomptang 142 10TL, combinatietang 
8250 met 20 cm lengte en de zijsnijtang 
8314 met 18 cm lengte. Door het 
ontwerp met het naar voren geplaatste 
draaipunt, is het hefboomeffect 
groter en zijn er tot 35% minder 
krachtinspanningen nodig. 
www.gedore.nl
596.102.0293

TOT WEL 35% MINDER

KRACHTINSPANNING

29,0029,0000000029,0029,00
Setprijs:

DOPPENSET GO-THRU S140T
Weer zo’n prachtinnovatie van Bahco. 
Hier wachten veel sleutelaars op. 
• 72 Tands ratel met twee 
   componenten handvat. 
• 180° Draaibare kop met borgfunctie.
• Twaalf maten 12-kant doppen.
• SW 10 tot SW 24 met “Go- Thru” systeem 
   - in een beperkte ruimte werken met 
   draadeinden of lange schroeven. 
www.bahco.com
540.122.0151 

Flexibele kop.

Ook voor 
draadeinden.

14-DELIG

49,0049,0049,0049,00
78,80

DOPPENSET S910
Zeer complete doppenset met een totale 
inhoud van 92 toebehoren. O.a. met 12 stuks 
zeskant doppen ¼”, 10 stuks lange doppen 
¼”, 13 zeskant doppen ½”, verlengstukken, 
bits, bougiedop, ratels, cardanstukken ½”en 
¼”, bit-houders, ratels, enz... Gewoon te 
veel om op te noemen.
www.bahco.com
540.122.0189

BEKIJK HIER 
DE VOLLEDIGE 

INHOUD!

119,00
270,31
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3-DELIG

GEREEDSCHAPSZAK 
FATMAX 1-93-951
Stevige gereedschapstas met stalen handvat en rubberen 
greep. Te dragen met een ‘Heavy duty’ schouderriem. De tas 
is voorzien van héél veel handige opbergmogelijkheden. 
www.stanleyworks.nl
564.188.0851

* Exclusief  
   gereedschap.

29,00*29,00*29,00*29,00*
43,38

GEREEDSCHAPSKOFFER 
LIMITED EDITION
Speciaal uitgevoerde koffer van duurzaam X-ABS kunststof
met nieuw soft touch oppervlak. Heeft klassieke insteek-
vakken en extra hoge bodemplaat, variabel in te delen. Het 
dubbele aluminium frame verstevigd de koffer en maakt hem 
tot 30 kg belastbaar. Verzonken cilindersloten beschermen 
tegen diefstal. Gewicht 5,2 kg, inhoud 34 liter. 
www.parat.eu
546.188.0193

* Exclusief  
   gereedschap.

149,00
186,20

GEREEDSCHAPSKOFFERS
Handige, robuuste gereedschapskoffer. 
Voorzien van een uitneembaar gereedschapsbakje voor 
handgereedschappen en kleine onderdelen. De grote 
roestvrij 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 € 32,97 € 22,50
564.188.0113 23 58,4 x 22,2 x 29,3 € 38,17 € 27,50
564.188.0114 26 66,2 x 29,5 x 29,3 € 43,38 € 30,00

GEREEDSCHAPSKOFFER 

22,5022,22,5022,5022,50
Vanaf 32,97

AFLUITBARE STAPELBOXEN
Zeer praktisch in gebruik en bijzonder 
effectief! Deze robuuste kunststof kratten zijn ideaal voor 
het opslaan en bewaren van produkten. Middels een deksel, 
twee sluitingen en twee scharnieren zijn deze boxen perfect 
geschikt voor veilig transport, bewaren en te stapelen. 
Verkrijgbaar in 3 afmetingen.
737.188.3005/07/09 

Artikelnummer Afmetingen Van Voor
737.188.3005 40 x 30 x 13,5 cm € 19,44 € 12,50
737.188.3007 40 x 30 x 23,5 cm € 24,16 € 14,50
737.188.3009 40 x 30 x 33,5 cm € 27,77 € 16,50

12,5012,12,505012,5012,50
Vanaf 19,44

UITNEEMBAAR 

GEREEDSCHAPSBAKJE
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WORKMATE WM825
Werkbank met exclusief, geavanceerd 1-hands klem-
systeem waarmee de klemplanken tegelijkertijd of afzonderlijk 
kunnen worden versteld. Naast twee werkhoogtes, heeft deze 
ook een verticale klemmogelijkheid en dubbele klemassen voor 
verhoogde klemkracht. Met verstelbare achterklemplank (in 3 
standen) voor vele toepassingen. 
www.blackanddecker.nl
144.240.8025

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW 14

verhoogde klemkracht. Met verstelbare achterklemplank (in 3 
standen) voor vele toepassingen. 
www.blackanddecker.nl

1-HANDS KLEMMEN

79,00 5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

VARITREX TELEPROF
Lichte telescopische ladder, voor 
vele professionele werkzaamheden 
inzetbaar. Dankzij telescopische Telelock vergrendelings-
mechanisme multifuntioneel te gebruiken, zoals bij
ongelijke ondergronden als een trapgat. Extra veilig-
heid door 3-PIN Autolocking® scharniersysteem, die het 
scharnier borgt in elke postie. Neemt bijzonder weinig 
ruimte in bij transport. Max. werkhoogte 4x4 is 5 meter.
www.altrex.com
143.265.8533

Uniek TELELOCK® 
vergrendelings-

mechanisme maakt 
meerdere werk-

hoogtes mogelijk.

3-pin auto-
locking.

Gebogen
bomen.

319,00
399,00

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

Artikelnummer Type Tilvermogen Voor
962.284.4501 HL250 250 kg €   89,00
962.284.4502 HL400 400 kg € 139,00

89,000089,0089,00
Vanaf

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 spuitgiet-
rubberen haspeltrommel is onbreekbaar.
www.tiemantrading.nl
588.789.5701-04

319,

Door speciaal gebogen frame loopt bij het 
oprollen de kabel niet meer achter de flens. 

rubberen haspeltrommel is onbreekbaar.

54

Artikelnummer Contactdozen Lengte Van Voor
588.789.5703 3 x 1,5 qmm 25 m € 104,00 €   79,00
588.789.5704 3 x 2,5 qmm 25 m € 123,00 €   89,00
588.789.5702 3 x 1,5 qmm 50 m € 139,00 € 109,00
588.789.5701 3 x 2,5 qmm 40 m € 154,00 € 119,00

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

• 250 Volt, 16 Ampère.• 250 Volt, 16 Ampère.

79,0079,79,000079,0079,00
Vanaf 104,00

• Lengte klemplank: 740 mm
• Max. spanwijdte (mm): 541 mm
• Standen achterste klemplank: 3
• Opening klemplank: 0-205 mm
• Werkhoogtes: 800/620 mm
• Afm. indien opgevouwen (BxHxD): 830 x 740 x 200 mm

vele professionele werkzaamheden 

Tilvermogen
250 kg
400 kg

00000000
Vanaf

VARITREX TELEPROF
Lichte telescopische ladder, voor 
vele professionele werkzaamheden 

Tilvermogen Voor
250 kg €   €   € 89,00
400 kg € 139,00

00000000
Vanaf

VARITREX TELEPROF
Lichte telescopische ladder, voor 
vele professionele werkzaamheden 
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STIJLVOL

BUITENLAMP XLED HOME2
Vernieuwd design, verbeterde uitvoering van de succesvolle 1-versie. 
Heeft een nóg flexibeler te draaien lichtpaneel met een lichtopbrengst 
van maar liefst 1608 lumen. Bereik 14 meter. Gemaakt van UV-besten-
dig kunststof, voorzien van tijdsinstelling en heeft een zeer effectief 
HCMC koelsysteem. Bijzonder duurzaam en effectief. Vijf jaar garantie!
www.steinel.nl
569.782.1191-92

SCAN DE 
QR VOOR 
DE VIDEO!

FLEXIBEL LICHTPANEEL

1608 LUMEN

82,5082,82,5082,5082,50
P/stuk 115,00

VLONDERSCHROEVEN
Universele buitenschroef met 
AR-coating als alternatief voor 
roestvrij staal A2. Voorkomt splijten, 
dus voorboren is overbodig. Para-
bolische punt voor voor snelle start: 
veel meer schroeven per acculading. 
Zeer hoge uittrekweerstand. Combi-
neert sterkte van een gehard stalen 
schroef met een roestwerendheid 
hoger dan een RVS-A2 schroef. 
www.dynaplus.nl
299.350.4301-05

Artikelnummer Type Van Doosje 
200 stuks

299.350.4301 5.0 x 40/24 € 13,74 €   9,00
299.350.4302 5.0 x 50/30 € 15,45 € 10,00
299.350.4303 5.0 x 60/35 € 18,99 € 12,50
299.350.4304 5.0 x 70/42 € 22,41 € 15,00
299.350.4305 5.0 x 80/50 € 26,67 € 17,50

PAALHOUDERSCHROEVEN
Voor simpel, stevig en snel bevestigen van tuin-
palen in een paalhouder. Gemaakt van gehard 
staal met AR-coating tegen weersinvloeden. 
Voorzien van een gehard stalen punt en zonder 
voorboren te gebruiken in hardhouten en 
geïmpregneerde tuinpalen. Met ovalen kop, 
lengte 5 cm en diameter 8 mm.
299.350.9975

10,0010,10,0010,0010,00
Doos á 50 stuks

TUINBESLAG-
SCHROEVEN
Ideaal voor het eenvoudig bevestigen van duim-
hengen, L-hoeken of tuinbeslag. De gehard stalen 
schroef met AR-coating kunnen makkelijk zonder 
voorboren worden ingedraaid. De ovalen kop met 
Torx-gat zorgt voor een nette afwerking. Lengte 
4 cm, diameter 6 mm.
www.dynaplus.nl
299.350.9980

7,507,7,50507,507,7,507,50
Doos á 50 stuks

Verkrijgbaar in diverse kleuren!

39
0 

m
m

39
0 

m
m

140 mm
280 mm

BRIEVENBUS ALLUX 200
Strak vormgegeven, afsluitbare 
gegalvaniseerd stalen brievenbus. 
Geschikt voor wandmontage of 
plaatsing op statief. 
www.hardbrass.nl
320.315.9310-16

39,0039,0039,0039,00
49,17

9,009,9,009,009,00
Doosje á 200 st.

vanaf 13,74

DOOSJE 200 STUKS

FLEXIBEL LICHTPANEEL

1608 LUMEN

82,

FLEXIBEL LICHTPANEEL

1608 LUMEN
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Retouradres: Transferro BV
Lingenstraat 4, 8028 PM Zwolle

DUO POWER PLUG 
Zeer bijzondere, innovatieve plug... een alleskunner! Één 
plug voor alle situaties. De plug bestaat uit twee gecombi-
neerde materialen die het mogelijk maken de plug op maar 
liefst 3 verschillende manieren toe te passen: spreiden, vou-
wen en knopen. Plug past zichzelf in elke situatie aan. Deze 
korte plug heeft minimale inboortijd voor extra tijdbespa-
ring. De anti-rotatievleugels voorkomen dat de plug tijdens 
montage meedraait. Nu verkrijgbaar in Mobi-box. 
www.fi scher.nl
219.372.1268-70

VOORDEEL

BO
XEN

!

Artikelnummer Inhoud Van Voor
219.372.1268 2500 st. maat   6x30 € 156,50 € 99,00
219.372.1269 1800 st. maat   8x40 € 155,50 € 99,00
219.372.1270 1000 st. maat 10x50 € 167,64 € 99,00

Korte boortijd:
Dankzij de korte plug is ook de
 boortijd minimaal. Snel en 
efficiënt werkproces.

2 componenten:
Meer materiaal in plug voor nóg 
meer spreiding en nóg hogere 
belastbaarheid. 

De dunne kraag voorkomt dat 
de plug in het boorgat verdwijnt 
bij gebruik in holle wanden. 
Doorsteekmontage blijft mogelijk.

Vleugels tegen meedraaien:
De stevige ‘vleugels’ voorkomen dat 
de plug meedraait tijdens inschroeven.

219 FISCHER 
PLUG DUO 

POWER

De dichte punt voorkomt 
dat boormeel in de plug 
terecht komt, probleem-
loos ingeschroeven.

Uitgave 2811
Aanbiedingen geldig zolang de
voorraad strekt doch uiterlijk 
tot en met medio mei 2018.
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.

Retouradres: Transferro BV
Lingenstraat 4, 8028 PM Zwolle

VOORDEEL

BO
XEN

!

Lingenstraat 4, 8028 PM Zwolle

99,00
Per box:




