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De RP 3013-50 is een robuuste trilplaat met een 
slagkracht van 3000 kg en een plaatbreedte van 50 cm.

Kenmerken:

• Voorzien van een Hatz Diesel motor
• Voor en achteruitlopend
• Gewicht 195 kg

  

De PC 2014-50 is een robuuste trilplaat met een 
slagkracht van 2000 kg en een plaatbreedte van 50 cm.

Kenmerken:

• Voorzien van 5.5 pk Honda benzine motor
• Met een ingevouwen hoogte van 67 cm en een 
gewicht van 97 kg is deze trilplaat makkelijk te vervoeren.
• Anti vibratie handvat
• Wordt geleverd met wielset

  

SHATAL TRILPLAAT PC 2014-50 SHATAL TRILPLAAT RP 3013-50

SHATAL TRILPLAAT RP 6012 SHATAL STAMPER TC 63

PROBO HORIZONTALE BOUWLASER
TPL-H

PROBO DUBBELAFSCHOT BOUWLASER
TPL-2N

PROBO HORIZONTALE BOUWLASER
TPL-H1

PROBO HORIZONTAAL/VERTICAAL
BOUWLASER TPL-HV

1350,00

1050,00

950,00

850,00

1080,00 3475,00

1575,006350,00

De TPL-H is een zelfnivellerende bouwlaser met zichtbare 
horizontale straal, en een manueel instelbaar afschot. De
laser heeft een bereik van 600 m.

Kenmerken:

• +/- 10 % afschot functie, manueel instelbaar
• Tilt-Functie. Wanneer de laser zich verplaatst, slaat deze
automatisch uit om verkeerde metingen te voorkomen
• Helder verlicht LCD scherm
• Mask functie. Geeft de mogelijkheid om aan een zijde de straal
uit te zetten, om bijvoorbeeld aanrijdend verkeer niet te hinderen
• Accu makkelijk te vervangen door normale batterijen

Het instrument wordt geleverd met:

Koffer
Handontvanger met klem
Accu + lader

  

De TPL-2N is een zelfnivellerende dubbelafschot bouwlaser met 
zichtbare horizontale en een verticale straal. Het afschot is digitaal
instelbaar via het LCD scherm. De laser heeft een bereik van 600 m.
 
Kenmerken:

• +/- 10 % afschot functie, instelbaar via LCD scherm
• Bewaart afschotinstellingen na uitschakeling
• Tilt-Functie. Wanneer de laser zich verplaatst, slaat deze
automatisch uit om verkeerde metingen te voorkomen
• Helder verlicht LCD scherm
• Mask functie. Geeft de mogelijkheid om aan een zijde de straal
uit te zetten, om bijvoorbeeld aanrijdend verkeer niet te hinderen
• Accu makkelijk te vervangen door normale batterijen

Het instrument wordt geleverd met:

Koffer
Handontvanger met klem
Accu + lader

  

De TPL-H is een zelfnivellerende bouwlaser met zichtbare 
horizontale straal. En is zeer makkelijk in gebruik, de TPL-H1 is 
enkel voorzien van een aan/uit knop. Zet de laser aan, deze stelt
zichzelf en u kan aan de slag. Delaser heeft een bereik van 600 m.

Kenmerken:

• Zeer gebruiksvriendelijk
• Helder verlicht LCD scherm met batterijinhoud
• Accu makkelijk te vervangen door normale batterijen

Het instrument wordt geleverd met:

Koffer
Handontvanger met klem
Accu + lader

  

De TPL-HV is een zelfnivellerende bouwlaser met zichtbare 
horizontale  en verticale straal, en een manueel instelbaar afschot. 
De laser heeft een bereik van 600 m.

Kenmerken:

• +/- 10 % afschot functie, manueel instelbaar
• Tilt-Functie. Wanneer de laser zich verplaatst, slaat deze
automatisch uit om verkeerde metingen te voorkomen
• Helder verlicht LCD scherm
• Mask functie. Geeft de mogelijkheid om aan een zijde de straal
uit te zetten, om bijvoorbeeld aanrijdend verkeer niet te hinderen
• Accu makkelijk te vervangen door normale batterijen

Het instrument wordt geleverd met:

Koffer
Handontvanger met klem
Accu + lader

  

De RP 6012 is een robuuste trilplaat met een slagkracht
van 6200 kg en een plaatbreedte van 75 cm.

Kenmerken:

• Voorzien van een 10 pk Hatz diesel motor
• Gewicht 420 kg
• Met elektrische start

  

De TC 63 is een uiterst duurzame stamper met een 
slagkracht van 10500 kg.

Kenmerken:

• Voorzien van 3 pk 4-takt honda benzine motor
speciaal ontwikkeld voor stampers
• Gewicht 62 kg
• Anti vibratie handvat
• Gestabiliseerd tegen zijwaartse
sprongen
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SHATAL VOLKANISCHE PLAAT RICHTHAMER

RICHTIJZER

KLINKERTREKKER

BANDENKLEM PMA

SOLA WATERPASSEN AZH

PROBO ALUMINIUM BOUWLASER STATIEF PROBO HOUTEN BOUWLASER STATIEF

PROBO FLEXILAT PROBO MEETBAAK

PROBO UNIVERSELE HANDONTVANGER TE6

39,00 39,00

39,00

119,00

49,00

35,00

40,00 235,00

199,00

79,00

89,00

99,00

MEETBAAK 3M

MEETBAAK 4M

MEETBAAK 5M

28,00

31,00

19,50

22,00

26,00

WATERPAS 100CM

WATERPAS 120CM

WATERPAS 150CM

WATERPAS 180CM

WATERPAS 200CM

Mat van duurzaam kunststof voor montage onder de trilplaat, 
waarmee je straatwerk kan aanstampen zonder klinkers te
beschadigen.

Kenmerken:

• Breedte 50 cm
• Wordt geleverd met montage onderdelen

  

Voor het aankloppen van machinaal gelegd 
straatwerk.

Kenmerken:

• Gewicht 3.7 kg
• Gegalvaniseerde steel 900 mm
• Rubberen veiligheidsgreep 
• Rubbers zijn vervangbaar

  

Met een richtijzer kan je stenen ,op een
ergonomische manier, net even dat laatste 
zetje geven om ze juist te positioneren.

Kenmerken:

• Gewicht 2.4 kg
• Lengte 1000 mm
• Gegalvaniseerd

  

Praktisch stuk gereedschap om stenen uit, oud 
en nieuw, straatwerk te verwijderen.

Kenmerken:

• Gewicht 5 kg
• Lengte 810 mm
• Bereik 200-300 mm
• Gegalvaniseerd

  

De SOLA waterpassen met onbreekbare 
Acrylglazen bloklibellen zijn voorzien van een 
vergrotingslens. De luchtbel wordt 30% groter 
weergegeven en vergemakkelijkt daardoor 
het aflezen en minimaliseert afleesfouten.

  

  

Deze compacte bandenklem is zowel handmatig, als met 
de kraan te gebruiken.

Kenmerken:

• Gewicht 10 kg
• Maximaal draaggewicht 550 kg
• Bereik 0-220 mm

  

Robuust en stabiel aluminium statief voor uw 
bouwlaser met uitschuifbare poten, voorzien 
van snelklem.

Kenmerken:

• Hoogte 1.00 m - 1.65 m

  

  

Robuust en stabiel houten statief voor uw 
bouwlaser met uitschuifbare poten. Dit 
houten statief is extra zwaar, waardoor uw
instrument zeer stabiel staat.

Kenmerken:

• Hoogte 1.00 m - 1.65 m

  

  

Bij het nivelleren met rotatielasers is de flexilat de ideale 
accessoire om hoogteverschillen snel, exact en met het juiste 
voorteken te bepalen - zonder te rekenen. 

Kenmerken:

• Robuuste flexilat van geanodiseerde 
aluminium profielen
• Lengte: 1.31 m - 2.42 m
• Libel voor de verticale afstelling van de flexilat
• Stabiele fixeerschroef voor het effectief 
vastzetten van de telescoop
• Geleverd met etui en snelklem

  

  

Aluminium meetbaak met aan de voorzijde E
verdeling en aan de achterzijde mm verdeling.

Kenmerken:

• Uitschuifbaar
• Geleverd met etui

  

  

Universele handontvanger voor alle merken bouwlasers.

Kenmerken:

• IP65 weerbestendigheid
• Bereik 250 m
• 2 Nauwkeurigheid instellingen
• LCD voor en achter
• Gewicht 195 gr
• Wordt geleverd met klem
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BAAKSCHILD

BAAKVOET

KUNSTSTOF AFZETHEK

A-STAANDERVERKEERSKEGEL

AFZETBAND

PROBO WEGENVERF WEGENVERF PISTOOL 

GENERMORE GENERATOR LC3000DDC

GENERMORE GENERATOR LC5000DDC

GENERMORE GENERATOR LC8000DDC

985,00

805,00

530,00

11,50

8,95

149,00

29,00

10,00

Professionele en robuuste generator voorzien van AVR (elektronisch
spannings stabilisator systeem). Met een extra grote tankcapaciteit
en oliebeveiliging. 

Kenmerken:

• Opgenomen vermogen 3 KVA
• Maximaal afgegeven vermogen 2500 w
• Continu vermogen 2300 w
• Loncin 5.5 pk 4-takt motor
• Elektrische start
• Tankinhoud 15 L
• Gewicht 50 kg

  

  

Professionele en robuuste generator voorzien van AVR (elektronisch
spannings stabilisator systeem). Met een extra grote tankcapaciteit
en oliebeveiliging. 

Kenmerken:

• Opgenomen vermogen 5 KVA
• Maximaal afgegeven vermogen 4500 w
• Continu vermogen 4000 w
• Loncin 11 pk 4-takt motor
• Elektrische start
• Tankinhoud 25 L
• Gewicht 79 kg

  

  

Professionele en robuuste generator voorzien van AVR (elektronisch
spannings stabilisator systeem). Met een extra grote tankcapaciteit
en oliebeveiliging. 

Kenmerken:

• Opgenomen vermogen 8 KVA
• Maximaal afgegeven vermogen 6500 w
• Continu vermogen 6000 w
• Loncin 14.5 pk 4-takt motor
• Elektrische start
• Tankinhoud 25 L
• Gewicht 84 kg

  

  

28,50

37,00

VERKEERSKEGEL 50cm

VERKEERSKEGEL 75cm

A-STAANDER

A-STAANDER MET RING

18,00

19,00

WEGENVERF SPUITKAR 

79,50

119,50

Kwalitatief hoogwaardige markeringsspray voor het 
aanbrengen van markeringen op steen, beton, asfalt en
metaal. Veel gebruikt product in de infra.

Kenmerken:

• Zeer hoge dekkingskracht
• Duurzame hechting
• 180 gr. ventiel (ondersteboven te gebruiken)
• Inhoud 600 ml

Verkrijgbaar in de kleuren:

  

  

Verlengde markeringsstick, ergonomisch verantwoord. 
Voor het snel en eenvoudig markeren zonder uw rug 
onnodig te belasten.

  

  
Solide 3-wieler, biedt plaats voor 3 extra
spuitbussen markeringsverf. De 
markeringswagen voor de professionele 
wegmarkeerder. Ideaal voor het uitzetten 
van aslijnen, stippen, etc.

  

  

Scheurvrije afzetband, in rood/wit geblokt
per rol van 500m

  

  

  

  

Kunststof afzethek 2.5m met enkelzijdig KL.2 retroreflectie.
Afzetting conform de CROW regelgeving voor materialen tijdens
werkzaamheden aan de openbare weg.

Kenmerken:

• Geleverd exclusief A-staanders

  

  

Rood/witte verkeerskegel van UV-bestendig PE,
Voorzien van KL.2 retroreflectie en een zware
zwarte voet.. Kegel is  conform de CROW 
regelgeving voor materialen tijdens
werkzaamheden aan de openbare weg. 

  

  

Baakschilden voor het geleiden van verkeer
Voorzien van KL.2 retroreflectie. Baakschild is  
conform de CROW regelgeving voor materialen 
tijdens werkzaamheden aan de openbare weg. 
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MAKITA BANDENZAAG EK6100 HUSQVARNA BANDENZAAG K760

HUSQVARNA DRUKVAT

RWS PILOT JACK

RWS VEILIGHEIDSVEST

RWS POLOSHIRT

RWS T-SHIRT

RWS WERKBROEK

RWS BODYBROEK

RWS OVERALL

ELEKTRISCH DRUKVAT 35L

ELEKTRISCH DRUKVAT 16L HUSQVARNA DIAMANTBLAD MT15+

52,50

5,00

24,50

23,50

28,50

49,95

82,50

599,00 950,00

325,00 89,00

235,00

+ 5 DIAMANTBLADENKenmerken:

• Kwaliteit: 80% polyester / 20% katoen, 
280 gr/m² (Beaver)
• Water en vuilafstotend
• Uitneembare acrylvoering en vaste 
nylonvoering
• Afneembare bontkraag
• Afritsbare mouwen
• Maat M-3XL

2.60.966.00

  

  

Kenmerken:

• Kwaliteit: mesh polyester
• Met reflectietape
• Met dubbele klittenbandsluiting
• Maat L-XL

2.60.177.00

  

  
Kenmerken:

• Kwaliteit: 65% polyester / 35% Viscose, 
rib lock, 220 gr/m²
• Met Stonor reflectietape
• Maat S-3XL

2.60.067.00

  

  

Kenmerken:

• Kwaliteit: 65% polyester / 35% Viscose, 
rib lock, 220 gr/m²
• Met Stonor reflectietape
• Maat S-3XL

2.60.047.00

  

  

Kenmerken:

• Kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 
175 gr/m²
• Elastiek in de taille
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Hoog frequent gelaste naden
• 3M Scotchlite reflectietape
• Maat S-3XL

2.45.617.00

  

  

Kenmerken:

•  Kwaliteit: 60% polyester / 40% katoen, 
4/1 satijnbinding, 300 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• 2 voorzakken, 2 intasten, loshangende 
binnenzak, achterzak en duimstokzak
• Kniezakken binnenzijde
• Reflectieband
• Maat 46-64

2.44.983.00

  

  

Kenmerken:

• Kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 
175 gr/m²
• Rechtopstaande kraag met capuchon 
met aantreklussen
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen 
met handige pullzipper
• Dubbele stormflap en windvangers in 
de mouwen
• 2 zij intasten met klittenbandsluiting
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maat M-3XL

2.45.707.00

  

  

Elektrische watertank 35L op accu, geen
tijdverlies meer met het op druk brengen
en bijvullen van standaard drukvaten

Kenmerken:

• Werking op 12V accu
• Oplaadbaar d.m.v. 220V lader
• Hoogte waterdruk max. 9 meter
• Accu capaciteit 9 uur non stop
• Grote vulopening met filter
• 15 meter hogedrukslang
• Waterhoeveelheid in 6 stappen instelbaar
• Gardena aansluiting met stopstuk

  

  
Elektrische watertank 35L op accu, geen
tijdverlies meer met het op druk brengen
en bijvullen van standaard drukvaten

Kenmerken:

• Werking op 12V accu
• Oplaadbaar d.m.v. 220V lader
• Hoogte waterdruk max. 15 meter
• Accu capaciteit 9 uur non stop
• Grote vulopening met filter
• 5 meter dunne hogedrukslang
• Gardena aansluiting met stopstuk

  

  

Allround diamantblad met een uitstekende prijs-kwaliteit 
verhouding. Het blad is zowel droog als nat te gebruiken.

Kenmerken:

• Diameter 300 mm
• Asgat 20 mm / 25.4 mm

Staffelprijzen:

     1 stuk 

    ≥ 5 stuks 

     ≥ 10stuks 

55,00

49,00

42,50

Universeel drukvat voor gebruik met
motorslijpers.

Kenmerken:

• Inhoud 15 L
• Wordt geleverd met 3 M slang

  

  

Deze in de infrasector bekende krachtpatser is nog verder door-
ontwikkeld voor een nog langere levensduur.

Kenmerken:

• Diameter zaag 300 mm
• Asgat zaag 20 mm
• Zaagdiepte 100 mm
• Gewicht 9.6 kg

De nieuwkomer die iedereen verbluft met rauwe power desondanks
zijn lage gewicht. De EK6100 heeft 1cm extra zaagdiepte in 
vergelijking met andere merken, dit maakt het zagen van banden
net even wat prettiger.

Kenmerken:

• Diameter zaag 300 mm
• Asgat zaag 20 mm
• Zaagdiepte 110 mm
• Gewicht 8.6 kg
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GRI-SPORT WERKSCHOENEN GRI703 GRI-SPORT WERKSCHOENEN GRI701

DUNLOP VEILIGHEIDSLAARZEN 
PUROFORT+ S5

NIERHAUS KNIELAPPEN 13-ERGO

QS STOFMASKER P2/P3

PREVENT HANDSCHOENEN

FENTO KNIELAPPEN KNEE200

NORTH VEILIGHEIDSBRIL TORNADO

NORTH DUROTASK HANDSCHOENEN

GRI-SPORT WERKLAARZEN 70249

DUNLOP THERMOLAARZEN THERMO+ S5 REGENPAK PU STRETCH

89,00

59,00

85,00 24,50

59,00

59,0021,50 49,00

7,50

1,95 1,65

De meeste gedragen werkschoenen in de infrasector, met een
uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.

Kenmerken:
 
• Kevlar tussenzool
• Versteviging bij de hiel 
voor extra support
• Uitneembare inlegzool
• Gewicht 1537 gram
• Veiligheidsklasse S3
• Maten 39-47

De meeste gedragen werkschoenen in de infrasector, met een
uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.

Kenmerken:
 
• Kevlar tussenzool
• Versteviging bij de hiel 
voor extra support
• Uitneembare inlegzool
• Gewicht 1537 gram
• Veiligheidsklasse S3
• Maten 39-47

Robuuste werklaarzen van Gri-sport, ideaal voor allround gebruik.

Kenmerken:
 
• 300 graden contactwarmte
• Waterdichte Sympatex® voering
• Gewicht 2030 gram
• Veiligheidsklasse S3
• Maten 39-48

Thermolaarzen van Dunlop voor de koude wintermaanden. Met
Isolatie tot wel -50 °C.

Kenmerken:
 
• Veiligheidsklasse S5
• Gemaakt van flexibel PU
• Maten 39-47

Flexibele knielaarzen van Dunlop met een uitstekende pasvorm.

Kenmerken:

• Vochtabsorberende binnenzool
• Uitstekend thermisch isolerend 
en chemisch resistent
• Verbeterde grip: vuillossende zool 
en antislip insert
• Lichtgewicht (35% minder dan 
traditioneel)
• Veiligheidsklasse S5
• Maten 36-49

Regenpak gemaakt van flexibel PU, waardoor werken
in dit pak comfortabel is.

Kenmerken:

• Kleur navy blue
• Maten M-XXXL

20,50

18,75

Naadloze handschoenen van North met een zeer hoog 
draagcomfort. Ideaal voor stratenmakers.

Kenmerken:

• Naadloos katoen/polyester handschoen
• Gedompeld in blauwe latex
• Ruwe oppervlakte voor goede grip
• Zowel hoog draagcomfort als fijngevoeligheid
• Maten 7-11

De originele prevent handschoenen (geen imitatie), sinds jaar 
en dag dé handschoen voor de stratenmaker.

Kenmerken:

• Oranje latex coating op een
gebreide onderhandschoen
• One size fits all

De traditionele knielappen van Nierhaus, nu met ergonomisch
gelpad en textielen bandjes.

Kenmerken:

• Geel ergonomisch kniekussen
• Textielen bandjes voor extra comfort

De FENTO 200 ondersteunt en beschermt de knie en het onderbeen 
tijdens het knielen. Door drukverdeling voorkomt het knie- en 
rugklachten. Inmiddels zijn er meer dan 75.000 tevreden gebruikers.

Kenmerken:

• Elastieken band knelt niet in knieholte
• Lichtgewicht 250 gram
• Flexibel en 100% waterdicht
• Duurzaam en slijtvast
• Aanbevolen door arbo-artsen en fysiotherapeuten

De veiligheidsbril met karakter. Modern, stoer en een perfecte 
oogbescherming. Voorzien van polycarbonaat glazen en in 
lengte en draaghoek verstelbare poten. 

Kenmerken:

• De lens is voorzien van de North 4A coating, anti-condens, 
anti-kras, anti-UV en anti-statisch 

Stofmaskers van QS voor eenmalig gebruik, met CE keurmerk

Kenmerken:

• Voor eenmalig gebruik
• Met uitademventiel
• Hoog draagcomfort

Pak QS stofmaskers P2 (12 st.)

Pak QS stofmaskers P3 (5 st.)
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DE WIT STRAATHAMER SIEGER MOKER

MOKERDOPPEN

PROBO GRAAFSCHOPPEN

DE WIT SPADE MET OPSTAP
20510

PROBO BAANSCHOPPEN

VERO BEZEM MET STEEL
45B

DE WIT TUINHARK
1110S

RUBBEREN HAMER 
NR.9 HARD

ALMI STEENKNIPPER AL-33DE WIT ASFALTHARK
H1003

289,00

29,50

11,50

42,50 9,50

19,5028,50

Professionele graafschoppen met A-kwaliteit stelen

Kenmerken:

• Gehard stalen blad
• A- kwaliteit half gebogen steel
• 110 cm lang
• Probo graafschopblad 00PR35

Staffelprijzen:

 1 stuk 

    ≥ 10 stuks 

     ≥ 50 stuks 

9,50

8,50

7,50

Professionele baanschoppen met A-kwaliteit stelen

Kenmerken:

• Gehard stalen blad
• A- kwaliteit zwanehalssteel
• 110 cm lang
• Probo baanschopblad 00PR55

Staffelprijzen:

 1 stuk 

    ≥ 10 stuks 

     ≥ 50 stuks 

26,50

28,50

12,50

Gesmede spade met opstap, van het bekende merk 
De Wit. Betreft een nederlands fabricaat.

Kenmerken:

• Gesmeed stalen blad
• A- kwaliteit zwanehalssteel
• 117 cm lang
• Met aangelaste opstapjes
• Extra lange bladhals voorkomt breken van steel

Bezem inclusief steel voor de wegenbouw

Kenmerken:

• Blanke, ronde houten bezem
• Met fijne & grove palmvezel
• Vezellengte 125 mm
• Inclusief steel 170 cm

Een begrip onder stratenmakers en hoveniers
Dag in dag uit bepalen de stratenmakers en hoveniers het 
straatbeeld. De kwaliteit van hun werk is mede afhankelijk 
van het gereedschap. Professionals willen daarom alleen 
met het beste gereedschap werken. De aanschaf van een 
kwaliteitsproduct is uiteindelijk vele malen goedkoper 
dan een product van mindere kwaliteit. Professionals 
kiezen daarom voor ALMI steenknippers

Kenmerken:

• Vast mes
• Knipbreedte 330 mm
• Kniphoogte 10 - 120 mm
• Gewicht 41 kg
• Geschikt voor klinkers en tegels

.

Hamer met een harde rubberen kop, bij uitstek geschikt voor het 
aankloppen van grote en zware tegels.

Kenmerken:

• Gewicht 2 kg
• Steellengte 165 mm
• Kopmaat rond 105 mm

Mokerdop voor montage op een moker en er zo een tegelklopper
van te maken. Verkrijgbaar in verschillende gewichten.

Kenmerken:

• Geproduceerd van hoogwaardig rubber
• Lange levensduur
• Verkrijgbaar in 1250 gr, 1500 gr, 
1750 gr en 2000 gr

3,75

De Wit straathamer met essen houten steel, absolute top-
kwaliteit. Betreft een nederlands fabricaat

Kenmerken:

• Gesmede zuiver geharde straathamer
• Ronde essen steel

Verkrijbaar in:

50 cm breed

70 cm breed 

    

Moker van Duitse topkwaliteit met hickory steel, volgens Hollands 
model. Ringwig bevestiging, zwart gelakt met blanke banen.

Kenmerken:

• Ringwiggen ook los verkrijgbaar
• Hickory steel
• Verkrijgbaar in 1250gr, 1500gr, 1750gr
en 2000gr

    

Gesmede tuinhark met 12 gebogen tanden, van het bekende merk 
De Wit. Betreft een nederlands fabricaat.

Kenmerken:

• Conische dul
• Met essen houten steel lengte 1700 mm
• Afmeting 385 x 100 mm
• Gewicht 2 kg

Gesmede asfalthark met versteviging, van het bekende merk 
De Wit. Betreft een nederlands fabricaat.

Kenmerken:

• Gesmede uitvoering
• Voorzien van extra versteviging 
• Afmeting 1800 x 410 x 80 mm

14,50

13,50
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