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MONTAGELIJM HIGH TACK

speciale, hoogwaardige montagelijm voor zware
opdrachten die vragen om een zeer hoge aanvangshechting. Ideaal voor bevestigen van moeilijk
te verlijmen materialen. Bestand tegen alle
weersinvloeden, dus ook geschikt voor
buitentoepassingen. Blijvend
12 kokers:
elastisch en overschilderbaar.
www.bison.nl
473.570.0508
Per koker € 5,95

BITSETS MINI-CHECK

bits en magneethouder. Professionele
kwaliteit. We hebben met magneethouder drie versies: 2x sleuf, 2x Ph en
2x Pz of set met 6x Pz-bits of set met
6x Torx bits.
www.wera.de
647.122.1474-76
PZ-set: 13,80

59,95

7,50

INVALCIRKELZAAG SP6000J1X

krachtige invalcirkelzaag met softstart, een asgat van 20 mm
en geschikt voor zaagbladen van Ø 165 mm. Toerental onbelast
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 geleiderail in een fraaie M-box.
www.makita.nl
428.230.1025

6-DELIG
PH/PZ-set: 13,80

7,50

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

+

6-DELIG
Torx-set: 17,69

8,50

369,

00

1300 WATT
RAIL

INCL. 1 GELEIDE

6-DELIG

Stavangerweg 6
9723 JC Groningen
Tel: 050 - 313 0910
Fax: 050 - 314 6287
info@strijker-bv.nl
www@strijker-bv.nl

Alle prijzen in Euro excl. BTW en zolang de voorraad strekt.

VOORDEURBEVEILIGER
VOORDEURBEVEILIGER
76065
76065

49,

Type
4109/18
4109/28
4119/18
4119/28

Afwerking
Recht
Afgerond
Recht
Afgerond

Van
€ 70,25
€ 70,25
€ 61,98
€ 61,98

00

Technische specificaties
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DIGITALE DEURCAMERA WIFI DDV 4.0

Aanbevolen schroeven

Artikel nummer

RVS

Linksdraaiend (DIN rechts)

4,5 x 40 mm (4x)
4,5 x 50 mm (4x)

3355-15-81/R

RVS

Rechtsdraaiend (DIN links)

4,5 x 40 mm (4x)
4,5 x 50 mm (4x)

3355-15-81/L

RVS

Linksdraaiend (DIN rechts)

4,5 x 40 mm (4x)
4,5 x 50 mm (4x)

3355-15-81/RBL*

4,5 x 40 mm (4x)
4,5 x 50 mm (4x)

3355-15-81/LBL*

MEER WETEN?
SCAN VOORAL DE QR

TYPE 3355-15-81/L

Andere
Andere
handige
handige
mogelijkheden:
mogelijkheden:
• Tijdens
• Tijdens
het gesprek
het gesprek
kunt ukunt
een u een
filmpjefilmpje
of foto’s
of foto’s
makenmaken
die autodie automatisch
matisch
worden
worden
opgeslagen.
opgeslagen.
• Het versturen
• Het versturen
van een
van
noodopeen noodoproep naar
roepandere
naar andere
geregistreerde
geregistreerde
gebruikers.
gebruikers.

30

35

28

Eenvoudig. Flexibel.
Smart. Dit is het
eerste sluitsysteem dat via een
Montageruimte
Draairichting
app aangestuurd wordt! Daardoor kan de configuratie individueler,
flexibel en eenvoudiger (ook achteraf) door uzelf worden uitgevoerd.
Na de installatie heeft u blijvend volledige controle en overzicht over
het complete sluitsysteem. BlueCompact is ideaal voor woningen en
voor56kleinere, toekomst
gerichte bedrijven.
270 mm

33

62

ELIJK
36 mm
BIJZONDER MA33KK
mm

35

33

28

35

162,

50

379,00

”
7,0

VIA APP
MOBILE TOEGANG
7” SCHERM
LDSCHERM

TOUCHSCREEN BEE

2
2

2

* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

790 WINKHAUS
BLUE COMPACT

30

ook wel
ook
startersset
wel startersset
genoemd,
genoemd,
omdatomdat
deze set
deze
met
seto.a.
met o.a.
56
vijf sleutels
vijf sleutels
mede mede
de basis
devormt
basis vormt
van uw
van
BlueCompact
uw BlueCompact
elektronische
elektronische
veligheidssysteem.
veligheidssysteem.
De grootste
De grootste
sleutelsleutel
is de is de
activatiesleutel.
activatiesleutel.
De overige
De overige
sleutels
sleutels
kunnen
kunnen
aan anderen
aan anderen
157
worden
worden
toebedeeld
toebedeeld
die middels
die middels
de appdeook
appworden
ook worden
geregistreerd.
geregistreerd.
VerderVerder
heeft deze
heeftset
deze
andere
set andere
toebehoren
toebehoren
om te om
starten.
te starten.
30
30
Activatie-set: 309,76
www.winkhaus.nl
www.winkhaus.nl
790.322.2601
790.322.2601

420,24

Rechts naar buiten
draaiend (DIN links)

BEDIENEN
SLUITSYSTEEM TE
BIEL & I-PAD!
MET APP OP MO

30

30

ACTIVATIESET
ACTIVATIESET
BLUEBLUE
COMPACT
COMPACT

met 7” monitor met geïntegreerde luidsprekers en een touchscreenscherm. Compacte IP66 buitencamera heeft infraroodnachtzichtfunctie voor optimaal beeldresultaat. Zelfs mogelijk
via smartphone en gratis App toezicht te houden via je camera! Ideaal voor bedrijven, magazijnen, kantoren, privé etc.
www.abus.com
249.319.0416

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

Rechtsdraaiend (DIN links)

157

IR BEVEILIGINGSCAMERA + SCHERM

249.319.0416 ABUS
IR BEVEILIGINGSCAMERA 7 INCH

Presenteert... elektronisch sluitsysteem BlueCompact.

Product maattekening

TYPE 3355-15-81/R

LE

ALTIJD CONTRO

12,50

Draairichting

* In blisterverpakking

nieuwe digitale deurcamera op WIFI! Hiermee kan op afstand worden gezien wie
er aanbelt, maar ook kunt u nu op afstand met diegene communiceren! Werking in
combinatie met een app op uw smartphone, voor zowel Android als iOS. De deurcamera
heeft een 2 inch scherm, waardoor u altijd een duidelijk beeld heeft. Geschikt voor deuren
van 38 - 110 mm dik. Heeft foto- en filmfunctie. Werkt op een oplaadbare lithium batterij.
www.intersteel.nl
376.312.9416

WERKT OP WIFI

14,00

Materiaal

RVS

EREN!

VOORKOM FLIPP

AXA Oyster®, veiligheids combi-raamsluiting
Voor naar buitendraaiende ramen

Voor
€ 59,00
€ 59,00
€ 49,00
€ 49,00

195,00

NIEUW

270 mm
62

Kozijn

Artikelnummer
434.320.0153
434.320.0155
434.320.0156
434.320.0158

MEER WETEN?
SCAN DE QR!

eenvoudig
eenvoudig
en goedkoop
en goedkoop
uw voordeur
uw voordeur
beveiligen
beveiligen
tegen tegen
flipperen?
flipperen?
Dat kan
Dat
met
kandit
met
slimme
dit slimme
product!
product!
Dit Dit
metalen
metalen
stripjestripje
is op eenvoudige
is op eenvoudige
wijze in
wijze
uw in uw
deurkozijn
deurkozijn
te plaatsen.
te plaatsen.
Na plaatsing
Na plaatsing
van devan de
gepatenteerde
gepatenteerde
voordeurbeveiliger
voordeurbeveiliger
is het is
openen
het openen
van van
uw voordeur
uw voordeur
met een
met
pasje
een of
pasje
stukje
of stukje
plasticplastic
niet meer
niet meer
mogelijk.
mogelijk.
Ontsiert
Ontsiert
de deur
deniet,
deurtoepasbaar
niet, toepasbaar
op vrijwel
op vrijwel
alle deurkozijnen.
alle deurkozijnen.
www.voordeurbeveiliger.nl
www.voordeurbeveiliger.nl
361.320.3501
361.320.3501

Vanaf 61,98

Raam

doordacht product! Zelfsluitend, verkrijgbaar
met haak of blokschoot. Geen zorgen meer
of je deur goed is afgesloten of niet! Dit slot
draait je deur automatisch op slot. Hierdoor is
het niet meer mogelijk vanaf de buitenzijde
het slot open te flipperen. Van binnen
blijft de deur makkelijk te openen, ook
bij brandgevaar.
www.nemef.nl

Raam

BLOK- OF
HAAKSCHOOT

VEILIGHEIDSSLOT 4100 PLUS

Kozijn

ZELFSLUITEND

Exclusief verwijderingsbijdrage. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

36 mm
33 mm

Links naar buiten
draaiend (DIN rechts)

35

SnelAXA
SnelStenman Nederland B.V.
Exact

Veilig

Ongecompliceerd

Door beheer
Door beheer
viaEnergiestraat
app
viakan
app kan2
In de app kunt u nadermeteen
meteen
na hetna
verlies
het verlies
hand overzichtelijk en
3903
AV Veenendaal
van een
van
sleutel
een sleutel
actie actie
exact zien met welke
worden
worden
ondernomen
ondernomen
The Netherlands sleutel en op welk
door de
door
sleutel
de sleutel
direct direct
moment zich iemand
te blokkeren.
te blokkeren.
De sleutel
De sleutel
toegang heeft verschaft
www.axa
home security.com
wordtwordt
voor de
voor
vinder
de vinder
tot welke ruimte. Altijd
zodoende
zodoende
waardeloos.
waardeloos.
overzicht.

BlueCompact doet er alles
aan om uw gegevens te
allen tijde te beschermen.
Alle details over uw
sluitsysteem worden niet
in de cloud, maar op de
Masterkey zelf veilig
opgeslagen.

BlueCompact bestaat uit
perfect op elkaar afgestemde
onderdelen. De cilinderformaten
vergemakkelijken installatie op
locatie, zodat het systeem ook
gemakkelijk zonder technici
installeerbaar is. Uitbreiden tot
wel 99 sleutels en 25 cilinders.

3

3
3

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M MEDIO FEBRUARI 2017
* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

NIEUW
Alle prijzen in Euro excl. BTW en zolang de voorraad strekt.

MAAK VAN JE MOBIEL EEN WARMTEBEELDCAMERA!

VARIABELE
VARIABELE
SNELSPANKLEMMEN
SNELSPANKLEMMEN
STC-HH
STC-HH

FIGUURSCHAREN
D27A R+L

hefboom
hefboom
staat in
staat
eenin
horizontale
een horizontale
spanpositie.
spanpositie.
De snelspanner
De snelspanner
heeft een
heeft
automatische
een automatische
traploze
traploze
aanpassing
aanpassing
van devan
spande spanhoogte
hoogte
tot 35mm,
tot 35mm,
de spankracht
de spankracht
blijft nagenoeg
blijft nagenoeg
hetzelfdehetzelfdezonderzonder
handmatig
handmatig
wijziging
wijziging
van devan de
positiepositie
van devan
instelschroef.
de instelschroef.
542.180.6162/65/67
542.180.6162/65/67

NIEUW
E!
SUPER INNOVATI

krachtige figuurscharen met
hefboomwerking en verzonken
gesmede schaarkoppen. Inductief
gehard. Met ergonomische grepen.
Zowel voor rechts- als linkshandigen
verkrijgbaar.
www.bessey.de
542.106.0408-09

Vanaf 22,50

SEEK THERMAL

• Pixels 206 x 156
• Gezichtsveld 36º

MAAK VAN JE MOBIEL EEN WARMTEBEELDCAMERA!

542.180.6162
542.180.6165
542.180.6167

Spankracht
STC20HH 1100 N
STC50HH 2500 N
STC70HH 2500 N

Spanwijdte
35 mm
40 mm
60 mm

Aanpassing
20 mm
35 mm
35 mm

Van

€ 22,50 € 19,95
€ 24,50 € 21,95
€ 25,10 € 22,95

388 SEEK
THERMAL
COMPACT

lijnlaser met ‘het nieuwe groen’. In tegenstelling tot de
meeste concurrerende lasers heeft de nieuwste groene
diode als grootste voordelen dat de zichtbaarheid 6 keer
beter is en de levensduur van de laser beduidend langer.
Automatisch waterpas te stellen. Uitgerust met 4 verticale en
1 horizontale lijn. Zeer robuust door speciale con-structie van
het binnenwerk, waardoor kans op stootschade gering is.
www.gadella.nl
801.191.1041

variabel
variabel
instelbare
instelbare
spanner
spanner
met een
met een
sterkesterke
kniehefboom-overbrenging,
kniehefboom-overbrenging,
ideaalideaal
voor werkstukken
voor werkstukken
met met
verschillende
verschillende
hoogtes.
hoogtes.
Traploos
Traploos
instelbaar
instelbaar
en heeft
en een
heeft
spankracht
een spankracht
van 2500N.
van 2500N.
Spanwijdtes
Spanwijdtes
40 en 40
60 en
mm.
60 mm.
www.bessey.de
www.bessey.de
542.180.6150-51
542.180.6150-51

RECHTS

E 1,2 MM
MAX. PLAATDIKT

542 BESSEY
KNIEHEFBOOMSPANNERS STC

Voor

KNIEHEFBOOMSPANNERS
KNIEHEFBOOMSPANNERS
STC-HH
STC-HH

W
EU
NI W
EU
NI

KRUISLIJNLASER FLG 66 XTREME GREEN

Artikelnummer Type

MODEL LINKS EN

32,00

27,50

Vanaf

17,95

26

met deze geweldige innovatie van Seek Thermal
tover je iedere smartphone om tot een echte
warmtebeeldcamera! Verkrijgbaar in twee
types; voor de IOS toestellen en voor Android
toestellen. Hebben een thermische sensor die tot
wel 300 meter kan detecteren en temperaturen
meet tussen -40 en +330 ºC. Ideaal voor
gebouwinspectie, onderhoud en beveiliging.
388.125.4201/02

19,95

cm

MEER WETEN?
BEKIJK
VÓÓRAL
DE VIDEO!

247,00

Exclusief verwijderingsbijdrage. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

ONDERHOUDSKOFFER
ONDERHOUDSKOFFER
FMST1
FMST1

robuuste,
robuuste,
glasvezelversterkte
glasvezelversterkte
kofferkoffer
met telescopisch
met telescopisch
aluminium
aluminium
handvat
handvat
en kleine
en kleine
wielen,
wielen,
speciaal
speciaal
geschikt
geschikt
voor precisiegereedschappen
voor precisiegereedschappen
en andere
en andere
efficiënte
efficiënte
opslag.
opslag.
De ‘accordeon’
De ‘accordeon’
structuur
structuur
zorgt voor
zorgteen
voor een
ruime ruime
opslagen
opslagen
praktische
praktische
toegang
toegang
tot detot
gereedschappen.
de gereedschappen.
Met antiMet antislipvlakken
slipvlakken
voor veilige
voor veilige
opslagopslag
van gereedschappen.
van gereedschappen.
OnderOnder
werkblad
werkblad
vrij in vrij
te delen
in te delen
vakken
vakken
en opslagbakjes
en opslagbakjes
voor kleine
voor kleine
onderdelen.
onderdelen.
IdeaalIdeaal
voor elektrische
voor elektrische
installaties,
installaties,
loodgieters,
loodgieters,
onderhoud
onderhoud
en automotive.
en automotive.
www.stanleyworks.nl
www.stanleyworks.nl
564.188.0183
564.188.0183

172,73

119,00*

• Horizontale laserlijn met een straalbereik van 130°
• De verticale lijnen vormen een laserkruis op het plafond
• De automatische zelfstelfunctie kan worden uitgeschakeld

SER VOOR NÓG
MET GROENE LA
HTBAARHEID
ZIC
E
GROTER

564 STANLEY
FATMAX ONDERHOUDSKOFFER
FMST1

24 cm

UUR

LANGE LEVENSD

799,00

699,00*
ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

* Excl. statief.

4
4

4

* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

* Excl.
gereedschap.

54 cm

5

5
5

40

cm

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M MEDIO FEBRUARI 2017
* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

Alle prijzen in Euro excl. BTW en zolang de voorraad strekt.

Exclusief verwijderingsbijdrage. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.
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SCHUIFMAAT

uitvoering met speciale corrosiewerende legering, schaalverdeling en
verhoogde geleidingen. Buiten- en
binnenbekken hebben afschuining,
waardoor metingen van kleine
groeven of boringen mogelijk zijn.
Met geharde meetvlakken, blokkeerschroef en dieptemaat.
www.mitutoyo.nl
343.195.0001

25,00

uitgebreide, 25-delige ratelset met
bitadapter en bits. De omschakelbare 122 mm lange ratel heeft
dopvergrendeling en 60 tanden.
Verlengstuk van 100 mm, een
bitadapter voor gebruik van bits
in ratel. Met 6 Torxbits, 2 stuks
kruiskopbits Phillips, 12 doppen
en 2 Inbusbits.
www.bahco.com
540.122.0120

0 MM

MEETBEREIK 0-15

AM

GEWICHT 143 GR

MICRO-SCHROEVENDRAAIERSET

NU INCL.

DOPPENSET SL25

MULTI-TANG
MULTI-TANG
PZ-58
PZ-58

540.122.0120
BAHCO
DOPPENSET SL25

22,95

INBUSSLEUTELSET
INBUSSLEUTELSET
RAINBOW
RAINBOW

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”, bithouders, ratels, enz...
Gewoon te veel om op te noemen.
www.bahco.com
540.122.0189

25,

00

265,01

119,00

44,82

22,50

BEKIJKBEKIJK
VÓÓRAL
VÓÓRAL
DE VIDEO
DE VIDEO

35,26

19,

50

/
VASTGEROESTE
PERFECT VOOR
HROEVEN
SC
DE
DIG
HA
SC
BE

R
PE ET
SU PLE
MR
COPE ET
SU PLE
M
CO

SCHROEVENDRAAIER/BITSET

388.104.0050
388.104.0050
MULTI-TANG
MULTI-TANG
PZ58
PZ58

zeer uitgebreide set met schroevendraaiers in diverse
types. Elektriciën-schroevendraaiers en S2-bits in velerlei
uitvoeringen (lengte 25 mm). De schroevendraaiers
hebben een meercomponenten handgreep voor
optimale grip, vervaardigd uit chroom-vanadium en
zijn shockproof. Geleverd in handige standaard.
838.124.9999

MUTS

43,69

zodra zodra
u dezeutang
dezein
tang
handen
in handen
heeft gehad,
heeft gehad,
weet uweet
precies
u precies
hoe hoe handige
handige
9-delige
9-delige
inbussleutelset
inbussleutelset
met met
geweldig
geweldig
praktisch
praktisch
het werkt!
het werkt!
MeestMeest
bijzondere
bijzondere
van deze
van deze
gekleurde
gekleurde
inbussleutels
inbussleutels
voor snellere
voor snellere
tang istang
de vorm
is de van
vorm
devan
bek.
deNaast
bek. Naast
gebruikelijke
gebruikelijke
horizontale
horizontale herkenning
herkenning
van maten.
van maten.
Compact
Compact
mee mee
gripvlakken,
gripvlakken,
heeft deze
heeftook
dezespeciale
ook speciale
verticale
verticale
gripvlakken
gripvlakken
en
en te nemen,
te nemen,
open te
open
klappen
te klappen
middels
middels
is de bek
is de
‘hol’
bek(zie
‘hol’
inzetje).
(zie inzetje).
Hierdoor
Hierdoor
kunnen
kunnen
met gemak
met gemak
clip, waarbij
clip, waarbij
de sleutels
de sleutels
goed bestand
goed bestand
vastgeroeste
vastgeroeste
of beschadigde
of beschadigde
schroef
schroef
worden
worden
uitgedraaid.
uitgedraaid.
zijn tegen
zijn tegen
corrosie.
corrosie.
De thermoplasDe thermoplas388.104.0050
388.104.0050
tische tische
hoes maakt
hoes maakt
veilig veilig
werken
werken
bij
bij
lage temperatuur
lage temperatuur
mogelijk.
mogelijk.
Met de
Met de
Hex-plus
Hex-plus
wordtwordt
voorkomen
voorkomen
dat dat
schroeven
schroeven
beschadigen
beschadigen
en is er
en is er
20% meer
20% krachtoverbrenging!
meer krachtoverbrenging!
www.wera.de
www.wera.de
‘Holle’
647.120.0593
647.120.0593
bek.

mooi 6-delig setje met handige schroevendraaiers
voor het zeer precieze werk. In handige cassette.
Bestaat uit sleuf- en kruiskop met volgende maten:
1 x 0,30x1,8x60
1 x 0,40x2,0x60
1 x 0,40x2,5x80
1 x 0,50x3,0x80
1 x PH 00x60
1 x PH 0x60
www.wera.de
647.124.9050

25-DELIG

GRATIS

BEKIJK HIER
DE VOLLEDIGE
INHOUD!

Uitklapbaar.

BITSET KK70 ALLROUND
complete 32-delige bitset met
robuust 816R Kraftfomhandgreep met snelwissel,
één universele houder
Rapidaptor en 30 losse bits.
647.122.2310

NIEUW
32-DELIG

90,55

49,

NU INCL.

00

GRATIS
MUTS

SCAN DE QR
VOOR INHOUD

79,00

IS

NÚ INCL. GRAT
DER
SCHROEFBITHOU
T.W.V. € 9,50
68-DELIG

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

6
6

6

* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid
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7
7

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M MEDIO FEBRUARI 2017
* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

Alle prijzen in Euro excl. BTW en zolang de voorraad strekt.

HANDZAAG NP-22-U7

PERSLUCHTSLANG

STEEKBEITELSET 434 TF

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

550

20,00

140,01

7,50

mm

bijzonder krachtig en duurzaam, levert maar liefst
2500 slagen/minuut, met
een slaglengte van 67 mm.
Geleverd met 5 beitels in
stevige kunststof koffer.
Twee jaar garantie.
www.rodacgereedschap.nl
498.233.2493

ROLBANDMAAT 5 MTR

GRATIS
15,39

HAKHAMERSET RC293HBC

sterke composietslang geschikt voor een max.
werkdruk van 15 Bar. Perfect voor buitengebruik bij werktemperatuur van -25°C tot +60°C.
Olie-schokabsorberende
en schuurbestendig,
heeft knikbeveiliging
robuuste,
rubberen
onten geleverd
universele
koppelingen.
werp met
ultieme met
slagvastheid.
Het
blad heeft
www.contimac.be
een Nylon®
coating voor langere levensduur
191.836.5112
van het
blad. De band beschikt over compressie
lock-technologie, waarbij bij het25,10
vergrendelen
het blad op zijn plaats blijft.
www.stanleyworks.nl
564.190.1455

8-delige steekbeitelset uit de 434 serie. De
434 serie is ideaal voor zwaar timmer- en constructiewerk, maar ook voor de particulier die
niet zo ‘zuinig’ is op zijn beitels. Het metaal is
gepolijst dus bijzonder roestbestendig.
www.bahco.com
540.130.1480

NU INCL.
MUTS

Exclusief verwijderingsbijdrage. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

85,00

SLANGLENGTE 10
SLANGDIAMETER

NU INCL.

110,00

99,00

1

MIN

2500 SLAGEN P/

MTR

INCL. 5 BEITELS!

12,5 X 8 MM

GRATIS

OUTDOORMESSEN

types OK1 en OK4. Zeer robuuste messen,
opgewassen tegen meest uitdagende klussen.
Lemet is gemaakt van 3.0 Japans carbonstaal,
gehard tot 58-60 HRC. Roestwerende coating.
Lemmet van 93 mm
www.hultafors.nl
305.637.0516/17
NIEUW

MUTS

LUCHTSLANGHASPEL RA8830
professionele haspel, geschikt voor lucht
en water. Max. werkdruk
180 psi, met ¼”
STANLEYMES/
MULTITOOL

INCL.

aansluiting.
Met zwenkbare
beugel
handige
tool met robuuste
stanleymes
en voor
wandbevestiging.
extra toebehoren,
waaronder en bitset
met 2 www.rodacgereedschap.nl
bitjes die in diverse standen is vast
130,80
498.233.5000
te zetten,
plus een handig tangetje. Ideale
tool om altijd op zak te hebben!
564.634.0050

Vanaf 16,48

12,50

119,

00

* OP = OP.

15 M SLANG

GRATIS

LUCHTPISTOOL
t.w.v. € 14,00

COMPRESSOROLIE H68
noodzakelijk voor smering
van zuiger-compressoren
en druppel-smering van
schottencompressoren.
www.kroon-oil.com
740.577.1318

HANDZAAGSET HBX + HBS

prachtige set met 2 zagen in mooie beschermtas. De zwarte HBX zaag heeft zaagtanden met
een 3-fase snede voor zeer rechte snedes. Het 1 mm dikke zaagblad heeft een speciale waxcoating voor perfecte geleiding door het hout. Heeft een prettig 3-componenten handgreep
en geleverd met fraaie zaagbeschermer. De goedkopere HBS zaag is voor universeel gebruik
en heeft een glasvezelversterkte handgreep. Voorzien van een smalle zaagpunt voor het
zagen op moeilijke plekken én wanneer er vanuit het midden van een plaat moet
worden gezaagd.
www.hultafors.nl
305.140.0001

K 8 BAR

MAX. WERKDRU

10,78

Fraaie zaagblad
beschermer.

7,

50

LUCHTTOEVOER
1 LTR

236,00

189,00

TRECHTERS

eenvoudige trechters van sterk
kunststof, variërend in diameters van 100 tot 350 mm.
www.pressol.com
481.652.3013-17
Handige
draagtas.
37,45

305 HULTAFORS
HANDZAAG HBX

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

NIEUW
8
8

200 L/MIN.

32,

50

* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

Artikelnummer
481.652.3013
481.652.3013
481.652.3013
481.652.3013
481.652.3013

Diameter
ø 100 mm
ø 120 mm
ø 150 mm
ø 200 mm
ø 250 mm

Voor
€ 1,25
€ 1,50
€ 1,00
€ 4,50
€ 7,00

COMPRESSOR ECU

professionele, 2PK sterke mobiele compressor. Olievrij, dus makkelijk in onderhoud. Werkt zeer trillingsvrij door 4 stuks silentblocs.
Met thermische beveiliging en drukregelaar incl. manometer. Door
de twintank (3+3 ltr) een laag zwaartepunt en perfect geschikt
voor mobiel gebruik in servicewagens. Gewicht 16 kg.
191.233.0009

Vanaf

1,00

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

9

12
9

* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

Alle prijzen in Euro excl. BTW en zolang de voorraad strekt.

Exclusief verwijderingsbijdrage. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

PIJPBUIGERS
ROLBANDMAAT 5 MTR

robuuste, schokabsorberende rubberen ontwerp met ultieme slagvastheid. Het blad heeft
een Nylon® coating voor langere levensduur
van het blad. De band beschikt over compressie
lock-technologie, waarbij bij het vergrendelen
het blad op zijn plaats blijft.
www.stanleyworks.nl
564.190.1455

7,

50*

* OP = OP.

standaard, robuuste pijpenbuigers met rol of met
slede 90º. De uitvoeringen met slede is alleen geschikt
voor buigen van koperen pijpen, de uitvoeringen met rol
zijn daarnaast ook nog geschikt voor het buigen van
dunwandige, stalen buizen.
224.185.1012/22/32

CIRKELZAAG C7MFA

Vanaf 47,95

35,00
Artikelnummer
224.185.1012
224.185.1031
224.185.1022

Type Capaciteit Ø Buigradius Van
Voor
Rol
15 mm
60
€ 47,95 € 35,00
Slede
15 mm
60
€ 47,95 € 35,00
Rol
15 mm
45
€ 60,50 € 47,50

29,99

* OP = OP.

16,50*

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
Artikelnummer
596.106.0816
596.106.0817
596.106.0818

Lengte Max. snijcapaciteit
460 mm
5 mm
620 mm
7 mm
780 mm
8 mm

1010 WATT

Van
€ 80,40
€ 101,40
€ 157,80

175,00

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.
880.230.2346

45,

00

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

MAX. KOPPEL 53

robuuste en krachtige 14,4v allround boorschroefmachine
voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
Onderhoudsvrije koolborstelloze motor voor meer koppel.
Beveiligingselektronica tegen overbelasting. Met solide 13
mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor
eenvoudig wisselen van boren en bits. Koppel in 16 standen
in te stellen. Geleverd met drie krachtige 4,0Ah Li-Ion
schuifbatterijen!
www.makita.nl
428.230.2155

180,99

329,00

Nm

Magazijn te laden
via handvat.

HAMERTACKER R311

ACCUBOORMACHINE
DDF470RM3J

125,00

NIEUW
18 VOLT

9
10

109,00

ACCUBOOR DS18DJL WC

Voor
€ 45,00
€ 55,00
€ 85,00

Vanaf 80,40

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 type 140 nieten, afmetingen 6 tot 12 mm. Ideaal voor
bevestigen van dakleer, isolatiemateriaal, folies, etc.
www.rapid.com
326.117.0020

1550 WATT

• Slijpschijf-Ø: 125 mm
• Koppel: 3,5 Nm
• Geluidsdrukniveau: 93 dB(A)

IT
ITE

handige tool met robuuste stanleymes en
extra toebehoren, waaronder en bitset
met 2 bitjes die in diverse standen is vast
te zetten, plus een handig tangetje. Ideale
tool om altijd op zak te hebben!
564.634.0050

extreem sterke 1550 Watt slijper met krachtige marathonmotor voor tot wel 50% meer koppel en 20% hogere overbelastingbeveiliging. Heeft een lange levensduur onder extreme omstandigheden, met hoogste rendement in zijn klasse.
Heeft een constant toerental om sneller te kunnen werken,
voorzien van M-Quick systeem voor gereedschapsloze schijfwissel en een MVT-handgreep voor werken met trillingsdemping. Tevens zeer veilig in gebruik door S-automatic mechanische veiligheidskoppeling die terugslag minimaliseert bij
blokkeren van schijf, maar ook door herstartbeveiliging.
www.metabo.nl
409.235.0196

99,00

AL
KW

STANLEYMES/ MULTITOOL

HAAKSE SLIJPER WE15-125 QUICK

verreweg meest voordelige professionele cirkelzaag. Een
sterke 1010 Watt zaag met 190 mm zaagblad. Zaagt tot 68
mm en zonder spouwmes, dus is te gebruiken als invalzaag.
Voetplaat van aluminium persgietwerk met handige langsgeleider. Werkt bijzonder prettig en weegt slechts 3,6 kg.
www.hitachi-powertools.nl
103,31
880.230.1001

Max.
oplaadtijd
40 min.

Made in
Sweden

67,21

49,

95
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MAX. KOPPEL 46
INCL. 3 X 4,0Ah

Incl. 2 x 1,5Ah accu.
ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

10
11

Nm

ACCU’S!

* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

Alle prijzen in Euro excl. BTW en zolang de voorraad strekt.

Exclusief verwijderingsbijdrage. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

20

HAAKSE SLIJPERSET DK0054GZ

00

DUURZAAM
SUPER COMBI

175,

00

SLIJPMACHINE DS7150TS

99,00

wordt standaard geleverd met grote en stabiele inklapbare
tafelverlenging. Ideaal voor zagen van kanthout, planken,
platen in werkplaats of op bouwplaats. Wordt half gemonteerd geleverd met HM zaagblad, wielenset en handgrepen
en is snel te monteren. Gemakkelijk te transporteren
door één persoon.
349,00
www.metabo.nl
409.230.4210

299,00

350 WATT
216,67

840 WATT

2200 WATT

OGEN

350 WATT VERM

.V. € 100,00
INCL. EXTRA’S T.W

sterke 350 Watt multitool met verbeterd
rendement en maar liefst 70% trillingsreductie.
Met nieuwe Starlock-opname voor het gereedschapsloos wisselen van toebehoren. Buiten
de normale inhoud met o.a. een steunplateau
driehoek, 12 stuks schuurpapier, een spatel, 2
e-Cut zaagbladen en een HSS segmentzaagblad.
Nú ook met extra toebehoren t.w.v. € 100,00
geleverd in een fraaie Fein systainer.
www.fein.nl
601.235.3076

LT
VO

set met compacte accuschroefmachine EY74A2, een
accuslag-schroefmachine EY75A7X, twee stuks 5,0Ah accu's
én een oplader EYOL82B. De accuboor met carbon-look
heeft kool-borstelloze motor en een max. koppel van
50 Nm. De krachtige slagschroefmachine (ook uitgevoerd
in carbon-look) is perfect voor moeilijk toegankelijke
ruimtes. Voorzien van nieuwe zelftappende
schroeffunctie en max. koppel van 160 Nm.
www.panasonic-powertools.eu
862.230.2174

Inklapbare
tafelverlenging.

professionele werkbankslijpmachine met 500 Watt vermogen
en 5 jaar garantie. De afstand tussen het motorhuis en de
slijpschijven is extra groot dus optimaal bereikbaar.
178.230.7062

500 WATT
273,33

229,

00

• Zaaghoogte: 90°: 85 mm.
45°: 53 mm.
• Gewicht: 64 kg.
• Tafel: 600 x 800 mm.

COMPRESSOR BASIC 250

18

ACCUSET EYC215LJ2G

169,00
SLIJPMACHINE DS8150TS

MULTIMASTER FMM350
QSL EDITION

239,00

INCL. 2 X 5,0Ah

TAFELCIRKELZAAG TKHS 315 C

krachtige slijpmachine met een vermogen van 350 Watt.
Degelijk, betrouwbaar en vóóral veilig. Uitgerust met:
dubbelzijdig bevestigde slijpsteunen en trillingsvrij.
www.creusen.nl
178.230.7006

compacte en krachtig instapmodel 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 transport, overbelastingsbeveiliging tegen
oververhitting van de motor. Geluidsdrukniveau 97 dB(A).
Max. toerental 2.850 /min.
Oliegesmeerd:
www.metabo.nl
409.233.0033

MET RADIO

149,00

GEHOORKAP HRXS221A

nieuwe professionele gehoorbeschermer met ingebouwde
AM/FM radio. Met ingebouwde antenne voor perfect bereik.
Zenders kunnen makkelijk worden gevonden. Ook geschikt
voor aansluiting op mobiele telefoons, radio’s e.d. Wordt
automatisch uitgeschakeld bij te langSlechts:
durig niet gebruiken en geeft weer
wanneer batterijen vervangen
dienen te worden.
406.239.7108

89,00

ACCU’S

m

559,00

MAX. KOPPEL 50N

499,00
11
12

W

zeer scherp geprijsde combiset met 2200 Watt haakse slijper GA9020R en
840 Watt slijper 9558HNRG. De 230mm haakse slijper heeft heropstartbeveiliging en geeft m.b.v. een LED de status van deze slijper weer.
De kleine 125mm slijper werkt zeer geruisloos en
optimaal beschermd tegen stof en gruis.
www.makita.nl
428.235.0196

COMPRESSOR
ECU
Nm
MAX. KOPPEL 160

professionele, 2PK sterke mobiele compressor. Olievrij, dus makkelijk in onderhoud. Werkt zeer trillingsvrij door 4 stuks silentblocs.
Met thermische beveiliging en drukregelaar incl. manometer. Door
de twintank (3+3 ltr) een laag zwaartepunt en perfect geschikt
voor mobiel gebruik in servicewagens. Gewicht 16 kg.
191.233.0009

T/M MEDIO FEBRUARI 2017
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MAX. WERKDRU

13
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PLUG DUOPOWER

zeer bijzondere, innovatieve plug... een alleskunner! Één plug voor alle situaties.
De plug bestaat uit twee gecombineerde materialen die het mogelijk maken de
plug op maar liefst 3 verschillende manieren toe te passen: spreiden, vouwen en
knopen. Plug past zichzelf in elke situatie aan.
In het kort:
1. Het ‘zachte’ rode deel van de plug zorgt voor optimale,
veilige grip in volle materialen.
2. Het ‘harde’ grijze gedeelte is de basis voor de
vouwfunctie in holle ruimtes.
3. De combinatie tussen het rode en grijze
deel zorgt voor verknoping bij plaatmaterialen.
Deze korte plug heeft minimale inboortijd voor extra tijdbesparing. De antirotatievleugels voorkomen dat de
plug tijdens montage meedraait.
www.fischer.nl
219.372.1260-62
100 stuks 5x25:

NIEUW
INDRUKWEKKEND

De dichte punt voorkomt
dat boormeel in de plug
terecht komt, probleemloos ingeschroeven.

Afmeting
5 x 25
6 x 30
8 x 40

Van
€ 4,00
€ 6,50
€ 9,00

P/koker slechts:

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

Voor
€ 2,95
€ 4,50
€ 5,95

FIS V360S HWK

high-performance hybride
mortel voor hoogste belastingen in nagenoeg
alle bouwmaterialen. Inzetbaar voor breed
scala aan toepassingen op de bouwplaats.
Systeem nagenoeg spreiddrukvrij en staat
zeer kleine h.o.h.- en randafstanden toe.
www.fischer.nl
219.352.3281
20 kokers:

295,

00

NDIGE BOX

20 KOKERS IN HA

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

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

MULTISPRAY GT-7

krachtige
krachtige
lijm voor
lijmafdichten
voor afdichten
én lijmen
én lijmen
van hout,
van hout,
metaal,
metaal,
glas, kunststof,
glas, kunststof,
keramiek,
keramiek,
gipskarton,
gipskarton,
iso- isolatieplaten,
latieplaten,
etc. Oplosmiddelvrij,
etc. Oplosmiddelvrij,
duurzaam,
duurzaam,
elastisch,
elastisch,
sterk. sterk.
Universeel
Universeel
toepasbaar,
toepasbaar,
zowel zowel
binnenbinnen
als buiten.
als buiten.
Bevat Bevat
geen weekmakers
geen weekmakers
en is daarom
en is daarom
uitermate
uitermate
geschikt
geschikt
voor het
voor
afdichten
het afdichten
van natuursteen.
van natuursteen.
Verkrijgbaar
Verkrijgbaar
in grijs,
in wit
grijs,
enwit
zwart.
en zwart.
Inhoud
Inhoud
290 ml.
290 ml.
www.bostik.nl
www.bostik.nl
582.576.0831-33
582.576.0831-33

5,95

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

2,95

Artikelnummer
219.372.1260
219.372.1261
219.372.1262

LIJMKIT
LIJMKIT
SUPERFIX
SUPERFIX
009009
219 FISCHER
PLUG DUO
POWER

één product, veel toepassingen. Veelzijdige spray voor
o.a. diep penetrerende vochtverdringer, krachtige roestbestrijder, kruipolie: maakt
los wat vast zit, hoogwaardig
smeermiddel en contactspray.
www.tec7.be
623.577.1446

SUPERSTERK

P/bus 7,97

5,00

290 ML

PURSCHUIM-AKTIE FM310

CLEANER

ééncomponent purschuim, geschikt
voor afdichten, isoleren en vullen van
aansluitingen, voegen, naden, enz.
www.tremco-illbruck.nl
610.576.1623

AKTIESET

AKTIEKRAT FM350 PERFECT FOAM

complete set met 5 bussen FM350 Perfect Foam 880
ml, 1 bus AA290 Pistoolreiniger 500 ml én 1 AA230
Foam Gun tandard in een meeneemkrat. FM350 is een
ééncomponent olyurethaanschuim, ideaal voor dichten,
vullen en isoleren van gaten en voegen.
www.illbruck.nl
610.576.1625

AKTIEKRAT
AKTIEKRAT
FM330
FM330
PERFECT
PERFECT
ELASTIC
ELASTIC
FOAM
FOAM

complete
complete
set met
set5 met
bussen
5 bussen
FM330FM330
PerfectPerfect
ElasticElastic
Foam Foam
880 ml,
880
1 bus
ml, 1 bus
AA290AA290
Pistoolreiniger
Pistoolreiniger
500 ml500
én ml
1 AA230
én 1 AA230
Foam Foam
Gun Standard
Gun Standard
in eenin een
meeneemkrat.
meeneemkrat.
FM330FM330
is een is
elastische
een elastische
purschuim
purschuim
voor een
voor
duurzame,
een duurzame,
sterk isolerende
sterk isolerende
en luchtdichte
en luchtdichte
afdichting
afdichting
van gaten
van gaten
en voegen.
en voegen.
610.576.1626
610.576.1626
FM350

33,

50

12 bussen + pistool

49,

95

5,95

+

een ware revolutie onder de
spuitbussen: een nieuwe sproeikop die nauwkeurig èn ruimtelijk
kan sproeien.
Eigenschappen:
• Smeermiddel.
• Contactspray.
• Corrosiepreventie.
• Onderdelenreiniger.
• Roestverwijderaar.
www.wd-40.nl
576.577.1405
6 bussen 38,35

25,00

AKTIEKRAT

14

500 ML

MULTISPRAY 450ML

47,50
14
14

onmisbare voorbereider en
afwerker! De cleaner ontvet
en reinigt oppervlakken om
vervolgens lijm en afdichtingsprodukten te gebruiken.
Perfect voor het afwerken
van alle afdichtingsnaden,
verwijdert lijmresten en ontvet en reinigt gereedschappen
en machines. Tast geen lak of
kunststof aan.
www.tec7.be
623.575.0407
P/bus 8,59

FM330

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

600 ML

* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid
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15
15

450 ML

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M MEDIO FEBRUARI 2017
* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

Alle prijzen in Euro excl. BTW en zolang de voorraad strekt.

LADDERKLEMMEN

lichte telescopische ladder,
voor vele professionele
werkzaamheden inzetbaar.
Dankzij telescopische Telelock
vergrendelingsmechanisme
multifuntioneel te gebruiken,
zoals bij ongelijke ondergronden
zoals een trapgat. Extra veiligheid door 3-PIN Autolocking®
scharniersysteem, wat scharnier
borgt in elke postie. Neemt
bijzonder weinig ruimte in bij
transport. Max. werkhoogte
4x4 is 5 meter, bij de 4x5 is
dat 6,25 meter.
www.altrex.com
143.265.8533-34

69,00

professionele,
professionele,
robuuste
robuuste
en stabiele
en stabiele
slangenwagen
slangenwagen
met 4 met
luchtbanden,
4 luchtbanden,
een gepoedercoat
een gepoedercoat
stevig stevig
frame frame
en metendoorvoerkoppeling.
met doorvoerkoppeling.
www.polet.be
www.polet.be
480.424.0121
480.424.0121

NEN
2484

5

MAX.

150 kg

Brede
D-sport
(45 mm).

functionele vouwladder voor intensief professioneel gebruik. Door 6 scharnieren makkelijk in A-stand en
ladderstand te zetten. De telescopisch uitschuifbare poten
maakt de ladder ideaal voor ongelijke ondergronden. Het
unieke 3-PIN Autolocking® scharnier-systeem garandeert
optimale veiligheid in elke gebruikspositie. Zeer duurzaam:
gegarandeerd 12.000 cycli. Uitgebogen bomen met antislipvoeten maken de ladder extra stabiel.
www.altrex.com
143.265.8509

5

MAX.

150 kg

NEN
2484

0 KG
T 180 KG
AR
BALA
BATAR18TO
STTO
MAX. BE
MALAX.STBE

5

MAX.

150 kg

jaar
garantie

379,0000

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
P/stuk 66,38

39,00

ER0 LITER
200UDLIT20
INHOUD
INHO

G 300 KG

MAX. BELASTIN

* OP = OP

273,98

179,00*

459,00

jaar
garantie

Professioneel
gebruik
(Arbo)

247,77

159,
159,00*

476,00

385,00
ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

119,
119,
I
16 NHO
0 UD
ILI
16 NTHEOR
0 UD
LIT
ER

G 150 KG

MAX. BELASTIN

NEN
2484

TRANSPORTKAR
TRANSPORTKAR
CUBCUB
CARTCART

00*

Spreid-Spreidbeveiliging.
beveiliging.

SLECHTS 12,5 KG

Professioneel
gebruik
(Arbo)

Stabiliteitsbalk.
* Vandaag besteld, morgen in huis.

16
16

16

Prijs per rol
€ 25,00
€ 50,00
€ 37,50
€ 75,00

25,00

robuuste
robuuste
‘kruiwagen’
‘kruiwagen’
met hoge
met Impact
hoge Impact
Polyethyleen
Polyethyleen
kuip en
kuip
gepoedercoat
en gepoedercoat
stalen stalen
frame.frame.
Licht van
Licht
gewicht.
van gewicht.
Inhoud
Inhoud
200 liter.
200Max.
liter. gewicht
Max. gewicht
ladinglading
180 kg.
180
Heeft
kg. Heeft
2 wielen
2 wielen
met luchtbanden
met luchtbanden
en gesloten
en gesloten
wiel-kogellagers
wiel-kogellagers
voor een
voor
lange
een lange
levensduur.
levensduur.
Bijzonder
Bijzonder
is dat is
je dat
door
jede
door
lading
de lading
bovenboven
de
de
wielenwielen
te plaatsen
met één
vinger
de CubdeCart
verplaatsen.
te plaatsen
met
één vinger
Cubkan
Cart
kan verplaatsen.
Is stabiel
en makkelijk
in gebruik.
Volledige
afmetingen:
Is stabiel
en makkelijk
in gebruik.
Volledige
afmetingen:
127 x 71
127x x7571cm.
x 75 cm.
www.polartrailer.nl
www.polartrailer.nl
708.272.3001
708.272.3001

Automatisch
vergrendelende
schommelhaak.

VARITREX TELEPROF FLEX 4X4

Rollengte
25 mtr
50 mtr
25 mtr
50 mtr

25 mtr vanaf

189,80

119,
119,00

Voorzien van
toprollen.

jaar
garantie

ø inw. x ø uitw.
12,5 x 17,5 mm
12,5 x 17,5 mm
19,0 x 25,5 mm
19,0 x 25,5 mm

110 M SLANG

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

Professioneel
gebruik
(Arbo)

Artikelnummer
911.836.5001
911.836.5003
911.836.5021
911.836.5023

2 STUK2S STUKS

MOUNTER
MOUNTER
3-DELIG
3-DELIG

Vanaf 360,05

kunststof PVC bouwslang met speciaal gestrikte
anti-twist inlagen ter voorkoming van torsie
en uitzetten van de slang. Te gebruiken bij
temperaturen van -15 tot +60 graden celcius.
Werkdruk 12 Bar.
www.baggerman.nl

SLANGENWAGEN
SLANGENWAGEN
734130
734130

2 stuks

Uniek TELELOCK®
vergrendelingsmechanisme maakt
meerdere werkhoogtes mogelijk.

309,00

BOUWSLANG

handige, voordelige set om om makkelijk en veilig
ladders op de imperial van uw (bedrijfs-) wagen te
bevestigen. Ook handig om ladders te kunnen stallen. Geleverd per 2 stuks.
999.269.0921

* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

165 cm

VARITREX TELEPROF

Exclusief verwijderingsbijdrage. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

17

17
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

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M MEDIO FEBRUARI 2017
* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

Alle prijzen in Euro excl. BTW en zolang de voorraad strekt.

Exclusief verwijderingsbijdrage. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

VERKEERSKEGELS
snelle en goedkope oplossing om
de gevel te beschermen tegen
wateroverlast tijdens de nieuwbouw. Is in twee maten leverbaar;
80 en 100 mm. Eenvoudig en snel
aan te brengen en te verwijderen.
www.tilmar.nl
861.882.1511/21

BOUWBEZEM 9440

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

P/stuk vanaf 6,10

5,00

75 cm

HEMELWATERAFVOER

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

INCL. STEEL
14,83

7,7,

5050

NG
SNELLE OPLOSSI
IN 80 EN 100 MM
Per meter vanaf

1,

25

Artikelnummer
624.255.0011
624.255.0013
624.255.0014

Afmeting
30 cm
50 cm
75 cm

Van
€ 6,10
€ 11,38
€ 25,16

ongevoerde P.U. stretch jas met verdekte ritssluiting, drukknopen
en elastiek in de mouwen.
Voorzien van twee zakken met
klittenbandsluiting en een vaste
capuchon met aantrekkoord.
Heeft windvangers in mouwen.
Ideaal voor (land-) bouw,
schoonmaak en tuinbouw.
Maat: S - XXL.
www.rehamij.nl
145.239.5320-24

DOMPELPOMP SIMER 4

vlakzuigende dompelpomp met perfecte
resultaten! Deze bijzonder robuuste
pomp heeft een hermetisch afgesloten
huis met een aluminium pomp voor
grote duurzaamheid. De oliegevulde
motor is voorzien van thermische motorbeveiliging. Verder met aanzuigfilter en
anti-airlock ter voorkoming van luchtinsluiting.
191.860.2001
24,16

19,

50

166,00

119,

P.U. stretch broek met elastiek in
de taille en aan weerszijden op
heuphoogte twee doortasters
(afsluitbaar met rits).
Maten: S - XXL.
145.239.5346-50

PU FLEX

VOUW-STEEKTROLLEY
MULTI 136

superhandige combi van een trolley
en een steekwagen in één! Zeer
praktich om ladingen tot 136 kg
te transporteren. Dit kan zowel als
steekwagen gebeuren, maar ook als
handige trolley voor grotere objecten.
Frame van duurzaam staal, makkelijk
en compact in te klappen. Voorzien
van twee grote wielen en twee kleine
zwenkwielen.
274.272.2072

Ronding voor
vervoer van
vaten/flessen.

132,78

89,00

KWAGEN

TROLLEY + STEE

Elastische
spanband.

MAX. GEWICHT

136 KG

MAX. 6000 LTR

P/UUR

VUILWATER

vuilwaterpomp met ergonomische handgreep en behuizing
van slagvast kunststof.
www.metabo.nl
409.860.2005

13,00

NWATER

VUIL- EN SCHOO

WERKLAARS
WERKLAARS
BBZ6000
BBZ6000

T
EE T
PL H
M DIC
CO TER
A
W

lichtgewicht aluminium, opvouwbare steekwagen met een max.
draagvermogen van 150 kg. Zeer
compact in te klappen. Voorzien
van twee robuuste wielen met
rollagers en TPR banden.
www.matadoreurope.nl
458.272.2004

MAX. OPVOERHO

PS7500S

14,93

Veilige
handgreep.

STEEKWAGEN EX-GH150

OGTE 6 MTR

00

REGENBROEK GROEN

Veegt eenvoudig
aangeklonterd
stucwerk weg.

Voor
€ 5,00
€ 9,50
€ 20,00

PU FLEX

REGENJAS GROEN

VLAKZUIGEND
Vanaf 139,00

119,00

neopreen/rubber
neopreen/rubber
waterproof
waterproof
veiligheidslaars
veiligheidslaars
met met
dubbelwandige
dubbelwandige
ademende
ademende
Airmesh
Airmesh
voering
voering
en uitneemen uitneembare verende
bare verende
binnenzolen.
binnenzolen.
Neopreen
Neopreen
biedt weerstand
biedt weerstand
tegen tegen
hitte, hitte,
olie enolie
chemicaliën
en chemicaliën
en volledig
en volledig
flexibel
flexibel
bij
bij
een grote
een grote
temperatuurswisselingen,
temperatuurswisselingen,
is zeerissterk
zeer en
sterk
rekbaar,
en rekbaar,
goed isolerend
goed isolerend
en licht
eninlicht
gewicht.
in gewicht.
Met stalen
Met stalen
neus en
neus
tus-en tussenzool,
senzool,
anti-statisch
anti-statisch
en heeft
en geprofileerde
heeft geprofileerde
als hitteals hitteen
en
oliebestendige
oliebestendige
buitenzolen.
buitenzolen.
Maten:
Maten:
40 t/m40
46.t/m
Verkrijgbaar
46. Verkrijgbaar
in blauw
in blauw
en groen.
en groen.
www.bucklerboots.com
www.bucklerboots.com
151.693.2300-06/40-46
151.693.2300-06/40-46

TPS14000S

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

P/paar 112,00

Voetsteun voor
gemakkelijker
kantelen.

TPRbandje.

89,00

MAX. DRAAGKG
VERMOGEN 150

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

274.272.2072
VOUW-TROLLEYWAGEN 136

18
18

18

* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

99,

00

Artikelnummer
Nominaal vermogen
Max. capaciteit
Max. opvoerhoogte
Max. dompeldiepte
Max. druk
Aansluitkabel
Max. korrelgrootte tot
Normaal
Nu

S5

19

19
19

409.860.2005 409.860.2015
450W
770W
7.500 l/h
14.000 l/h
5m
8,5 m
5m
7m
0,5 bar
0,85 bar
10 m
10 m
30 mm
20 mm
€ 139,00
€ 175,00
€ 119,00
€ 139,00

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M MEDIO FEBRUARI 2017
* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

Alle prijzen in Euro excl. BTW en zolang de voorraad strekt.

robuuste, metalen werkplaatskachels voor bouw en industrie
die snel met grote luchtverplaatsing gelijkmatig werkruimtes
verwarmen. Met RVS verwarmingselement, thermostaat,
overbelas-tingsbeveiliging en koude luchtventilator.
Verkrijgbaar in 2000, 3300,
5000 en 9000 watt.
www.euromac.nl
715.700.0162-69

Vanaf

1,50*

Vanaf 43,75

32,50

* Vraag naar onze “bulk-prijzen”.

BUISVERWARMING THERMALINT
dé oplossing voor het vorstvrij houden van
leidingsystemen. Volledig automatisch verwarmingslint met ingebouwde thermostaat.
In diverse lengtes verkrijgbaar. Zelfregelend,
geen onnodige energieverspilling.
www.thermaflex.nl
687.875.1071-74
Artikelnummer
687.875.1071
687.875.1072
687.875.1073
687.875.1074

oliegevulde radiator die ruimtes
tot 60 m³ direct verwarmt.
Afmetingen 380 x140 x 650 mm.
www.qlima.nl
650.700.5016

60 M3

44

53,68

55,00

39,00

ELEKTROHEATER DE-65

kachel, perfect voor gebruik onder zware omstandigheden. Uitgevoerd
in geharde hamerslag laklaag. Uitblaasroosters 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
737,00

189,

00

519,00

17,

Artikelnummer
865.782.1021
865.782.1022
865.782.1023
865.782.1024

20

131,00

79,00

BRT!ENGST!
OPGS
HTEN
LICBR
GEOP
HOHT
ER LIC
NDGE
ZOHO
BIJZOND
BIJER
Artikelnummer
Artikelnummer
Wattage
Wattage
Accu Accu
Lumen Lumen
Van VanVoor Voor
750.782.1010
750.782.1010
10 Watt
10 Watt
7,4V 7,4V
750 €75061,50
€ 61,50
€ 49,00
€ 49,00
750.782.1020
750.782.1020
20 Watt
20 Watt
11,1V 11,1V
1500 1500
€ 81,50
€ 81,50
€ 69,00
€ 69,00
750.782.1050
750.782.1050
50 Watt
50 Watt
37,0V 37,0V
4100 4100
€ 189,00
€ 189,00
€ 159,00
€ 159,00

WERKLAMP GOLIATH

van slagvast kunststof vervaardigde werklamp met
een lichtbron van 55 Watt. Heeft een fluorescentielamp en is inclusief een statief en 5 meter kabel.
Spatwater- en stofbestendig. Klasse II.
www.gunneman.nl
276.782.0455
122,50

65
65

LEVENSDUUR
50.000 UUR
ENERGIEKLASSE
A++

55 WATT

3

20
20

49,00

57,

600 M /UUR
* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

65

ontworpen voor ruwe omstandigheden. Van robuust aluminium met gehard veiligheidsglas. Heeft sterk, verzinkt stalen
statief. Onovertroffen lichtopbrengst, zeer laag energiegebruik. Bij vaste opstelling uitermate geschikt voor moeilijk
te bereiken plaatsen. Voorzien van Japanse Citizen LED-technologie met Osram driver. Drie jaar garantie.
865.782.1026

Vanaf 61,50

65

Type
Wattage Lumen
FL-301 15 watt 2350
FL-407 25 watt 3500
FL-408 35 watt 5600
FL-604 55 watt 8100

LED ARMATUUR FL-302-S

50

25 KG

11 KG

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

49,00

50

bijzonder
bijzonder
robuuste
robuuste
bouwlampen
bouwlampen
op vaste
op vaste
standaard
standaard
met een
met
bijzonder
een bijzonder
hoge lichtophoge lichtopbrengst!
brengst!
Allen met
Alleneen
met
krachtige
een krachtige
Li-Ion Li-Ion
accu, accu,
een Power-LED
uit beschermingsklasse
III.
een Power-LED
en uit en
beschermingsklasse
III.
Beschermingsgraad
IP65.
50 WattBeschermingsgraad
IP65. De
50 De
Wattuitvoering
in 3 standen
dimbaar.
uitvoering
is in 3 isstanden
dimbaar.
www.veeneman.nl
www.veeneman.nl
750.782.1010/20/50
750.782.1010/20/50

1500 WATT

Vanaf 53,67

256,00

Vanaf 79,80

24,99

RADIATORKACHEL
EOR1515LCD

OR
DÉ OPLOSSING VO
NGEN
BEVROREN LEIDI

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.andrews-sykes.com
968.700.0102

aluminium LED armaturen als
vervanging van gasontladingsarmaturen, perfect geschikt
voor terrein- of werkplekverlichting buiten handbereik.
Standaard uitgevoerd met
5 meter aansluitsnoer.
www.keraf.nl
865.782.1021-24

ACCU-BOUWLAMP
ACCU-BOUWLAMP
LED LED

Lengte Wattage Van
Voor
1 meter 16W
€ 53,67 € 39,00
2 meter 32W
€ 62,10 € 49,00
4 meter 64W
€ 76,94 € 59,00
8 meter 128W
€ 91,20 € 69,00

ELEKTROHEATER DE-25

LED ARMATUREN

voordelige, kwalitatief bijzonder indrukwekkende handlamp met enorme lichtopbrengst
van 270 Lumen! Met 3 Watt power Led en 1,5Ah
Li-Ion accu, die met ofwel een 230V adapter óf
autolader is op te laden. Heeft handige ophanghaak, waarmee u de handen vrij heeft bij uw
werkzaamheden.
www.keraf.nl
N
865.782.0496
MAX. 370 LUME

65 cm

Voordelen:
• Goede weerstand tegen waterdamp.
• Uitstekende thermische isolatiewaarde.
• Milieuvriendelijk materiaal.
• Makkelijk te installeren.
• Recyclebaar.

HANDLAMP COMPACT
2 POWER

ELEKTRISCHE KACHELS

flexibel, zeer duurzaam en wordt
gemaakt van geëxtrudeerd polyolefine schuim met gesloten celstructuur.
Ideaal voor verwarmings- en koelinstallaties, airconditioningssystemen en
drinkwatersystemen. www.thermaflex.nl

T
AT D
W LE
3 ER
W
PO

LEIDINGISOLATIE

Exclusief verwijderingsbijdrage. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

21

21
21

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M MEDIO FEBRUARI 2017
* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

Alle prijzen in Euro excl. BTW en zolang de voorraad strekt.

COLD GRIP

Exclusief verwijderingsbijdrage. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

THERMOSOKKEN

met speciale coating voor goede,
droge grip. Zeer soepel. Gebreide
voering voor goede isolatie,
hoog comfort en goede pasvorm
in vergelijking met andere P/paar 3,50
winterhandschoenen.
Maten: M - XL.
www.majestic.nl
445.239.3123-25
-20°C

dikke, halfhoge sok uit scheerwol
die de voeten lekker warm en droog
houdt. Ideaal in laarzen en wat
hogere schoenen. Uitstekend van
pasvorm en de extra lange boord
voorkomt afzakken. Comfortabel
en sterk badstof aan hiel en teen.
Lengtemaat: 35-38, 39-42,
43-46, 47-50. Kleur: Zwart.
www.bataindustrials.com
433.420.1001-04

2,

95

SNEEUWSCHUIVER
SNEEUWSCHUIVER
KST KST
50 50
P/paarP/paar
6,30 6,30

9595
5,5,

8,50

129,

THERMO SHIRTS

een Mag-Charger, maar dan in LED-uitvoering en met maar
liefst 680 Lumen! Deze lichte, zeer robuuste, van geannodiseerd vliegtuigaluminium vervaardigde staaflamp is stof- en
spatwaterbesten-dig en geschikt voor de meest extreme
werkcondities. Schijnt tot wel 417 meter, max. werktijd 16
uur. Voorzien van glanzend gepolijste reflector, met focusfunctie en met 5 verschillende lichtbundels: 1. 100% 2. 25%
3. Stroboscoop 4. SOS 5. Knippermodus. Geleverd met houder
incl. laadmodule, laadkabel 12V en NiMH-accu 6V.
457.781.0158

INCL. LED!

7M

MAX. BEREIK 41

cm
150

kabel met geïsoleerde
accuklemmen.
www.gys.fr
329.553.6006

32,50

15,40

5050
12,
12,
LUITING
PERFECTE AANS
OP DE HUID

THERMO PANTALON

KLOOFBIJL 3000

29,

149,

95

22
22

22

* MBH = Minimale Bestelhoeveelheid

2x3

16

2X3 METER

KLOOFBIJL FC060303

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

zwarte thermobroek die perfect
aansluit op uw lichaam en een
comfortabele pasvorm heeft.
Ook is het zacht en ademend
en daardoor vochtregulerend.
Machinaal wasbaar en kan ook
in de droger. Verkrijgbaar in de
maten L, XL en XXL.
547.239.6116-18

00

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

STARTKABEL 320A

320

269,83

N

MAX. 680 LUME

2,95

cm

stabiele,
stabiele,
150 cm150
lange
cm lange
sneeuwschuiver
sneeuwschuiver
met hardhouten
steel
en ijzeren
met hardhouten
steel en
ijzeren
blad blad
50 x 3550cm.
x 35
Met
cm.vier
Metgegoten
vier gegoten
ribbenribben
om deom
sneeuw
de sneeuw
een- eenvoudiger
voudiger
van het
van
blad
het blad
te laten
te ‘glijden’.
laten ‘glijden’.
118.425.0037
118.425.0037

29,95

LED ZAKLAMP MAG-CHARGER

handige kunststof strooibus met
grote ‘strooi’-gaten. Ook inzetbaar
als voederbus.
182.425.2050
4,85

SNEEUWSCHUIVER
SNEEUWSCHUIVER
ALUALU
50 50

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

MADE IN
THE USA

SOFTGRIP

STROOIBUS 46850

37

50

00

1,50

cm

De thermo
De thermo
werkkleding
werkkleding
van Craft
van is
Craft
ontworpen
is ontworpen
om om
directdirect
op deop
huid
de te
huid
worden
te worden
gedragen.
gedragen.
De structuur
De structuur
van van
de thermokleding
de thermokleding
en de en
manier
de manier
waarop
waarop
de kleding
de kleding
is
is
genaaid,
genaaid,
zorgt zorgt
er voor
er dat
voor
het
dat
zweet
het zweet
maximaal
maximaal
wordtwordt
afgevoerd
afgevoerd
en daten
dedat
isolerende
de isolerende
eigenschappen
eigenschappen
optiaal
optiaal
worden
worden
benut.benut.
Of hetOf
nuhet
verkoelend
nu verkoelend
moet moet
werken,
werken,
of datof dat
het erhet
juist
ervoor
juist moet
voor moet
zorgen
zorgen
dat jedat
lekker
je lekker
warmwarm
blijft. blijft.

oplaadbare Mag-Lite met oplader voor 12 en 230 Volt. Body
vervaardigd uit vliegtuigaluminium (hardheid III) daardoor
bijzonder lichtgewicht (907 gram). Absoluut stoot- en slagvast,
spatwaterdicht, met bijzonder hoge lichtopbrengst door
speciaal lampje en hoog gepolijste reflector. Brandt tot 2 uur
continu op een volle acculading. Incl. wandhouder en accupack. Niet voor niets gebruiken politie en beveiligingsdiensten
deze lamp al jaren.
www.maglite.com
235,85
457.781.0160

praktische handkrabber met plezierig
handvat met softgrip.
182.690.1060
2,53

11,00

ZÉÉR SLIJVAST

MAG-CHARGER OPLAADBAAR 12-230V

IJSKRABBER ABS

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

door ergonomische greep, zeer prettig te
hanteren kloofbijl met glasfiber steel van 90 cm.
Hierdoor krimpt of rot de steel niet en is de steel ook
5x sterker dan hout. Ideaal voor het hakken van takken
of het splijten van fijn hout.
www.polet.be
480.138.0102
45,12

32,50

24,23

Incl.
hoes.

15,00
23

23
23
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PUINZAK GEWEVEN

B

O

U

W

VUILNISBAK

P/stuk

0,

65 x 100 cm.
www.loadlok.com
119.682.9030-31

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

50

417.682.7003

70 LITER

Artikelnummer Aantal Voor
119.682.9030
4
€ 2,00
119.682.9031
10
€ 4,50

19,32

15,00

HUISVUILZAKKEN

1,

sterke 240 liter afvalbak gemaakt van chemicaliënbestendig ND-polyethyleen kunststof
met extra verstevigde hoeken en randen
tegen beschadigingen. Voorzien van twee
stevige Ø 200 mm rubberen wielen. Makkelijk
schoon te maken en heeft een laag gewicht.
Kleur: antraciet
838.682.7025

W
EU

AFVALBAK SULO 240 LITER

50

NI

stevige, sterke vuilzakken,
komo-gecertificeerd.
20 stuks op rol.
P/rol 3,20
304.682.9020

AFVALGRIJPER

handige afvalgrijper,
licht en erg duurzaam.
Niet meer bukken,
geen vieze handen
en erg effectief.
112.682.7552
75,50

5c

m

59,00

10

ALUMINIUM

34,93

20,

240 LITER

00

IN MEERDERE
BAAR
KLEUREN LEVER

Uitgave 2650
Aanbiedingen geldig zolang de
voorraad strekt doch uiterlijk
tot en met medio februari 2017.
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.
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Stavangerweg 6
9723 JC Groningen
Tel: 050 - 313 0910
Fax: 050 - 314 6287
info@strijker-bv.nl
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