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MAX. 50Nm

INCL. GRATIS 
45-DLG BITSET!

LOOPLAMP TL
dubbel geïsoleerde TL lamp met 
5 meter kabel. Ideaal voor in de 
garage of op de werkplaats.  
www.veeneman.nl
750.782.0010

8 WATT

49 cm

319,00
395,95

LOOPLAMP E27
230 Volt korflooplamp met volkunststof 
handgreep incl. schakelaar, een metalen 
korf met ophanghaakje én een antiver-
blindingskap. Beschermklasse II.
750.782.0055

KRAFTFORM KOMPAKT W1
veelzijdig in te zetten set voor o.a. de elektro-
techniek, mechatronica en gebouwtechniek. 
Geleverd in fraaie oproletui en zeer compact. Geleverd met 
oa. een VDE handgreep en 12 VDE wisselklingen, een Joker 
dubbele steeksleutel met vasthoudfunctie, hoekaanslag en 
extreem vastgrijpende tanden én een Zyklop speed ¼” ratel 
met toebehoren. Verder ook met 8 doppen, een universele 
bithouder, 7 bits van 25mm, een schroefklauw en een 
spanningszoeker.
www.wera.de 
647.122.0126

ACCUSCHROEFBOOR GSR 18V-EC
krachtige 18 Volt machine met borstelloze EC-motor-
technologie voor 100% langere levensduur. Nóg krachtiger 
met een max. koppel van 50Nm, waarmee tot 826! schroeven 
per acculading verwerkt worden! Door compacte bouw, breed 
en praktisch inzetbaar. Incl. L-box, 2 stuks 4,0Ah accu’s en 
GRATIS 45-delige bitset.
www.bosch-pt.nl
229.230.2480

INCL. 2 STUKS 4,0Ah ACCU

TOT 826 SCHROEVEN PER LADING!

99,00
173,11

12,50
19,10

7,50
9,05

+
NIEUW

ZÉÉR COMPLEET!

SCAN DE QR
VOOR INHOUD

12 VDE-
klingen

Zyklop 1/4”

Joker

Universele
bithouder

VDE-
handgreep

VEILIGHEIDSCILINDER DT1
absolute topkwaliteit, deze SKG*** cilinder is bestand 
tegen inbraakmethodes als kerntrekken en anti-klop. Deze 
cilinder is o.a. toepasbaar in grotere sluitsystemen waar extra 
veiligheid gevraagd wordt. Met gepatenteerde sleutel met 
unieke schijf in het profiel die een blokkering in de cilinder 
opheft, twee zijpallen én zes stiften in de cilinder zorgen 
voor optimale veiligheid. Heeft een unieke, tweedelige mee-
nemer die het montage-gat overbrugt, waarbij de cilinder bij 
dit punt niet kan afbreken. Standaard geleverd met 3 sleutels.
www.mauersloten.nl 
237.322.0073

Uitgave 2534
Aanbiedingen geldig zolang de
voorraad strekt doch uiterlijk 
tot en met eind september 2015.
Deze folder werd met veel
zorg samen gesteld, maar
wijzigingen in prijs, model
en kleur zijn voorbehouden.
Vermelde prijzen zijn in euro’s
excl. BTW en excl. eventuele
verwijderingsbijdrage.

HANGSLOTEN TITALIUM 64TI-SERIE
innovatieve, sterke hangsloten met speciale aluminium 
legering, maar licht van gewicht. Met een RVS finish. Ze 
zijn 30% lichter dan traditionele messing hangsloten, 
maar met vergelijkbare veiligheid. De 64TI-serie wordt 
aanbevolen bij een gemiddeld tot hoog diefstalrisico en 
allen hebben een verchroomde cilinderkern, een beugel 
van gehard staal en dubbele beugelvergrendeling. 
249.325.0540-63

5,00
P/stuk vanaf 6,10

CODE HANDLE WINDOW
innovatieve, elektronische raamgrendel voor ramen, terras- 
en balkondeuren die van binnenuit geopend en gesloten 
kunnen worden. Ontgrendeling met een 6-cijferige persoon-
lijke code, ook geschikt voor draaikiepramen en draaideuren. 
Voorzien van een blokkeerfunctie bij herhaaldelijk verkeerde 
gebruikerscode intoetsen, zeer kindvriendelijk. Makkelijke 
installatie zonder bekabeling. De AAA batterijen werken tot 
2 jaar lang of bij circa 15.000 handelingen.
www.assaabloy.nl
381.306.0000-01

Vergrendeling
in elke stand.

Batterij-indicator.

EENVOUDIGE MONTAGE!

NIEUW

BIJZONDER VEILIG!

Artikelnummer Type Voor
381.306.0000 7812-700-CS  79,00
381.306.0001 7812-700-WS  79,00

79,00
P/stuk

DEURCILINDERSLOT ENTR
revolutionaire, slimme vergrendelingsoplos-
sing waarmee je je deur via je smartphone, 
tablet of andere apparaten met Bluetooth 
kunt bedienen. Bestaande deuren kunnen 
eenvoudig geupgrade worden zodat je ge-
makkelijk naar binnen kan zonder sleutel. 
M.b.v. de Nemef ENTRTM app kan je deur 
op elk gewenst moment van de dag op 
afstand worden ontgrendeld.
www.nemef.nl
434.322.3001

434 NEMEF ENTR UW 
VIRTUELE SLEUTEL 
TOT UW WONING

BEKIJK VOORAL DE VIDEO!

GESCHIKT VOOR ALLE DEUREN

BEDIENING MET SMARTPHONE

AUTOMATISCHE VERGRENDELING

MAKKELIJKE INSTALLATIE

247,11

49,00
64,37

30% LICHTER DAN 

MESSING HANGSLOT

VELE UITVOERINGEN

VERKRIJGBAAR

MÉT CERTIFICAAT

NIEUW
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NIEUW

BRIEVENBUS ALLUX 200
strak vormgegeven, afsluitbare 
gegalvaniseerd stalen brievenbus. 
Geschikt voor wandmontage of 
plaatsing op statief. 
www.hardbrass.nl
320.315.9310-15 39

0 
m

m

Verkrijgbaar in diverse kleuren!

140 mm

280 mm

39,95

SLEUTELKLUIS 5401EURD
handig te monteren sleutelkluisje 
met solide metalen behuizing die 
bestand is tegen slaan en/of zagen. 
Weersbestendig en kan tot 8 
sleutels bevatten.
www.masterlock.nl
533.295.1001

20,00
33,15

29,00
47,05

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

* Vandaag besteld, morgen in huis.

159,00*
209,15

69,00
95,96

79,00
138,23

PROFESSIONELE OPRIJPLAAT
niet te vergelijken met de goedkope 
bouwmarkt modelletjes, die een-
voudig knikken. max. belasting 
tot 250 kg. Lengte 165 cm, 
breedte 22,5 cm. 
182.552.1515 

MAX. BELASTING
250 KG

39,00
P/stuk 62,25

HDPE KUNSTSTOF

INHOUD 100 LITER

TOPKWALITEIT

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

STEEKWAGEN EX-GH150
lichte 5,5 kg wegende aluminium 
steekwagen. Zeer robuust en zeer 
compact op te bergen. Voorzien 
van elastische spanband en Ø18cm 
wielen met TPR banden voor een 
hoge flexibiliteit en weerstand 
tegen scheuren. 
www.matadoreurope.nl
458.272.2004

MAX. 

DRAAGVERMOGEN 

150 KG 

16
5 

cm

22,5 cm

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

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

109,00
167,54

MADE IN
THE USA

ARMATUUR DLX
verplaatsbaar halogeenarmatuur. Heeft 
5 meter lange 2x1 qmm neopreenkabel 
(HO7 RN-F). Met aangespoten stekker en 
verstelbaar statief.
www.boselektro.com
932.782.0172

500W

22,50

HANDLAMP TD10380200
38 Watt handlamp met 5 mtr. 3x1,5 qmm 
neopreenkabel en 220V contactdoos.
932.782.0433

Incl. contactdoos

2850 LUMEN

29,00

LOOPLAMP LED TAB60182
kwalitatieve, snoerloze twee functielamp: 
te gebruiken als zaklantaarn met 18 LED’s 
of als looplamp met 60 LED’s.
 Inclusief 2 magneten voor bevestiging.
 Water-, olie- en schokbestendig.
 Oplaadbaar op 230V en 12V.
 Brandduur: 4 tot 6 uur.
 Lengte: 382 mm.
 Gewicht: 365 gram.

584.781.0182 OPLAADBAAR

32,50
41,50

45,00
Vanaf

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

65

BIJZONDER HOGE

LICHTOPBRENGST!

Artikelnummer Wattage Accu Lumen Voor
750.782.1010 10 Watt   7,4V   750    45,00
750.782.1020 20 Watt 11,1V 1500    59,00
750.782.1050 50 Watt 37,0V 4100  139,00
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HEMELWATERAFVOER
snelle en goedkope oplossing om 
de gevel te beschermen tegen 
wateroverlast tijdens de nieuw-
bouw. 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

PS7500S
vuilwaterpomp met ergonomi-
sche handgreep en behuizing 
van slagvast kunststof. 
409.860.2005

Artikelnummer Nominaal 
vermogen

Max. 
capaciteit

Max. opvoer-
hoogte

Max. dom-
peldiepte

Max. 
druk

Pomp-
behuizing

Aansluit-
kabel

Max. korrel-
grootte tot

Normaal Nu

409.860.2012 250W   6.600 l/h 6 m 5 m 0,6 bar kunststof 10 m -  101,25  75,00
409.860.2005 450W   7.500 l/h 5 m 5 m 0,5 bar kunststof 10 m 30 mm  165,00  115,00
409.860.2015 770W 14.000 l/h 8,5 m 7 m 0,85 bar kunststof 10 m 20 mm  211,25  150,00

VUILWATER

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

VUIL- EN SCHOONWATER

VLAKZUIGEND

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

SCHOONWATER

75,00
Vanaf 101,25

VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT+   
zelfde soort laars als hierboven, maar 
met tractie-inlegzool voor perfecte 
grip en met gevormde schachten die
 perfect om de benen zitten. Heeft 
een ruime en brede neus en zeer 
makkelijk te reinigen loopvlak. 
Beschermend tegen chemicaliën. 
Verkrijgbaar in de maten 36-48.
www.dunlopboots.com
273.420.0566-78

S5

59,00
P/paar  71,55

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

S5

99,00
P/paar  107,97

PUTSCHEP
kom je niet zoveel te-
gen, maar een vakzaak 
heeft ‘m... en zelfs 
nu in de aanbieding! 
Onmisbaar gereedschap 
bij leegscheppen van 
kolkputten. Voor onder-
houdsdiensten, VVE’s, 
bedrijven met grote 
parkeerplaatsen etc.
www.gb.nl
175.421.1101

PUTSCHEP E415
een niet alledaags artikel, deze 
putschep. Duurzaam, simpel 
in gebruik en bijzonder 
effectief. Ideaal voor 
rioolreinigingsdienst, 
scholen, diverse instan-
ties en/of particulieren 
die te maken hebben 
met een afvoerput. 
Heeft een 15cm vier-
kante ‘bek’ en een 
lengte van 1,5 mtr.
www.putschep.nl
708.421.1141

10,00
11,85

99,00
113,00

1,25
Per meter vanaf

15
0 

cm

SNELLE OPLOSSING

IN 80 EN 100 MM

HANDIG!

NIEUW

INCL. GRIJPBEK

LED STRALERS KLASSE I
robuuste, spatwaterbestendige en zeer energiezuinige 
LED stralers (10-50W) met slagvaste aluminium behuizing 
en 5 meter kabel H07RN-F met stekker. Compact, hand-
zaam en hoogfrequent, daardoor geen flikkeringen. Met 
hoogwaardige LED-chip met een gem. levensduur van +/- 
30.000 uur. Verkrijgbaar met 10, 30 of 50 Watt LED-chip 
(4000K). Mag uitsluitend buiten handbereik en bij vaste 
opstelling (hoger dan 2,5 m) worden gebruikt.
www.keraf.nl
865.782.1030-32

LED STRALERS KLASSE II
eveneens met slagvast aluminium behuizing, maar met 
professioneel, elektrolytisch verzinkt statief. Hoogfrequent, 
waardoor er geen flikkeringen optreden. Zeer energie-zuinig 
met zeer hoge lichtopbrengst. Met hoge kwaliteit Bridgelux 
of Citizen LED-chip voor enorme betrouwbaarheid en gem. 
levensduur van gemiddeld 50.000 uur. Spatwaterdicht. 
Verkrijgbaar met 25, 35 of 55 Watt LED-chip (5000K).
865.782.1036-39

BESTAND TEGEN 

SCHOKKEN EN TRILLEN

DIRECT VOLLE LICHTSTERKTE

ZEER ENERGIEZUINIG

ZEER ENERGIEZUINIG

65

65

Artikelnummer Type Wattage Aantal lumen Van Voor
865.782.1030 FL-201 10W   700 Lumen    45,00    29,00
865.782.1031 FL-404 30W 2100 Lumen    82,30    49,00
865.782.1032 FL-601 50W 3500 Lumen  130,00    79,00

865.782.1036 FL-402-S 25W 3500 Lumen  162,00  109,00
865.782.1037 FL-406-S 35W 5600 Lumen  195,00  129,00
865.782.1039 FL-602-S 55W 8100 Lumen  227,50  149,00

29,00
Vanaf 45,00

109,00
Vanaf 162,00

VERLENGKABELS
zwarte, 3 x 1.5 qmm neopreen kabel.
www.keraf.nl
865.789.5148/50/52

Artikelnummer Lengte Kabeldikte Van Voor
865.789.5148 10 m 3 x 1.5 qmm  24,62  15,00
865.789.5150 15 m 3 x 1.5 qmm  34,84  20,00
865.789.5152 20 m 3 x 1.5 qmm  46,78  29,00

15,00
Vanaf 24,62

BOUWLAMP GOLIATH 
dubbel geïsoleerd, professioneel model 
met hoge lichtopbrengst (2850 lumen) 
bij zeer gering stroomverbruik (38 Watt). 
Armatuur van carbon wordt niet heet. 
Ideaal bij werken in kleinere ruimtes. 
Niet gevoelig voor schokken en stoten. 
Met hoogglans gepolijste reflector voor 
prettig en gespreid licht. 
276.782.0463 54

69,00
96,75

ARMATUREN ZIJN ONDER TE VERDELEN IN 3 KLASSEN:

SPATWATERDICHT

38 WATT



Aug - Sept‘15
Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

BOUW Aug - Sept ‘15
Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

BOUW

4 13

RANDSEALER PRIMEPLEX
speciaal voor afdichten onbehandeld plaatmateriaal. Verlengt 
levensduur hout! Gebruiksklaar met bijzonder korte verwerkings- 
en droogtijd (ca. 45 minuten). Dringt zeer goed door in het hout en 
geeft perfecte bescherming tegen zwellen, delamineren en houtrot. 
Laat het hout goed ‘ademen’. Schuurbaar na 48 uur, zeer vocht-
bestendig en perfect overschilderbaar. 
Komo gecertificeerd. Ideaal voor multi-
plex, triplex, betontriplex, ed.
www.frencken1901.nl
297.570.2680

7,95
12,81

SINDS 1901

 

ALLESLIJM
alles in één lijm voor verlijmen, monteren 
en afdichten. Unieke hechting op bijna 
alle materialen, zelfs op een vochtige 
ondergrond. Supersterk, blijvend 
elastisch en direct overschilderbaar. 
www.tec7.com
623.570.0501-03 

Artikelnummer Kleur
623.570.0501 Zwart
623.570.0502 Wit
623.570.0503 Grijs

MULTISPRAY GT-7
één product, veel toepassingen. 
Veelzijdige spray voor o.a. diep 
penetrerende vochtverdrin-
ger, krachtige roestbestrijder, 
kruipolie: maakt los wat vast 
zit, hoogwaardig smeermiddel 
en contactspray.  
www.tec7.be
623.577.1446

5,00
P/bus 7,97

600 ML

750 ML

MULTISPRAY 500 ML
welbekende spray tegen corrosie, 
maar ook ideaal als smeermiddel, 
onderdelenreiniger, roestverwijde-
raar en contactspray.
www.wd-40.nl
576.577.1450

576.577.1445
MULTISPRAY

WD40

NU BIJ AANKOOP VAN 2 BUSSEN 

MULTISPRAY, 1 BUS DROOG-

SMEERSPRAY PTFE GRATIS!

+
5,95

P/bus 8,51

KRAT-AKTIE HIGH TACK
speciale krat-aktie met speciale verkoopprijs. 
Inhoud: 12 kokers á 290 ml. De High Tack is 
een hoogwaardige, watervaste constructie- en 
montagelijm met zeer hoge aanvangshechting, 
ideaal voor vele bouwmaterialen.
871.576.2171
Hightack normaal
p/stuk  6,50 49,00

12 kokers+krat:

KRATVOORDEEL

VERLENGDE 

LEVENSDUUR

PERFECT VOOR 

ONBEHANDELD HOUT

HECHTING OP BIJNA ALLE MATERIALEN

VERLIJMEN, MONTEREN EN AFDICHTEN

623.577.1446 
MULTISPRAY 
GT7 NIEUW

8,25
P/koker 11,68

150/160 BAR

49,00

HOGEDRUKREINIGERS PRO
topserie van NILFISK. Ergonomisch en comfortabele HD-
reinigers met uitstekende prestaties. Perfect  voor de 
zwaardere reinigingstaken en voor semi-professionele 
toepassingen. Met geïntegreerde slanghaspel, 
bajonetaansluiting, een afneembare 
reinigingstank, automatische start/
stop-functie en grote wielen voor 
optimale mobiliteit. Tevens 
extra stevig en veilig door 
SuperFlex staalgelaagde 
slang, een inductiemotor 
en een messing pomp.
www.nilfi sk.nl
913.554.0387-88

Artikelnummer Type Slang Wattage Voor
913.554.0387 P150.2-10 X-TRA 10 mtr. 2900W  429,00
913.554.0388 P160.2-15 X-TRA 15 mtr. 3300W  459,00

429,00
Vanaf

RAAMWISSER SMART BLUE
supersnel uw ramen streeploos schoon? Met deze nieuwe, 
‘slimme’ cleaner wordt ramen wassen een leuk klusje! Door 
het ergonomische ontwerp kan tot in elke hoek gereikt 
worden, zelfs in de onderste hoeken van het raam. Heeft 
een 100 ml waterreservoir, waarbij er geen lekkage optreed, 
omdat het overvloedige water direct wordt afgezogen. Met 
de sterke 3,6V Li-Ion accu kan tot wel 25 minuten effectief 
gewerkt worden!
913.690.1828

HOGEDRUKREINIGERS 
SEMI-PROFESSIONAL
nieuwe lijn compacte hogedrukreinigers voor semi-professi-
oneel als ook particulier gebruik. Allen met een max. werk-
druk van 130 bar, een watercapaciteit van 7,5 ltr p/minuut en 
2800 toeren p/minuut.
www.kranzle.nl
855.554.0410-12

379,00
Vanaf

HD-REINIGER 
1050P
draagbaar model van 19 
kg met 8 mtr hogedruk-
slang, een hogedruk-
pistool met snelkoppe-
lingssysteem en een RVS 
spuitlans.
855.554.0410

 379,00

HD-REINIGER 1050TS
staand model met wielonderstel, 
haspel, 8 mtr hogedrukslang, een 
hogedrukpistool, een vuilfrees met 
RVS lans én een RVS spuitlans met 
snelkoppelsysteem.
855.554.0411

 459,00

HD-REINIGER 
1050TST
eveneens staand model, maar 
met trommel, een 12 mtr 
rubberen met staal versterkte 
hogedrukslang, een hoge-
drukpistool, een vuilfrees met 
RVS lans en een RVS spuitlans.
855.554.0412

 559,00

Reservoir
100 ml.

NIEUW
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SPANBAND EINDLOOS
polyester spanband met klemgesp
en een bandbreedte van 25 mm.
www.loadlok.com
119.180.0601-02

Artikelnummer Lengte Per stuk VPE5: p/stuk
119.180.0601 3 m  4,28  1,75
119.180.0602 4 m  4,64  2,00

Artikelnummer Lengte Per stuk VPE10: p/stuk
119.180.0611 3 m  4,52  2,00
119.180.0612 5 m  5,44  2,50
119.180.0612 7 m  6,44  3,50

KABELBANDJES
praktische verbinders voor 
velerlei toepassingen.
www.kortpack.nl
325.789.0858/69/73

Artikelnummer Dikte Lengte Van Voor
325.789.0858 3,6 mm 140 mm    3,40  1,75
325.789.0869 4,8 mm 300 mm    7,70  4,50
325.789.0873 4,8 mm 368 mm  10,85  6,00

PER 100 STUKS

1,75
Vanaf 3,40

SPANBAND MET RATEL
polyester spanband MET ratel met een 
bandbreedte van 25 mm.
119.180.0611-13 2,00

VPE 10: p/stuk vanaf

DRAAGBARE LIER PULLZALL 230V
450 kg tillen met de Pullzall, voor zware klussen. 
Vervangt o.a. rateltakels maar is ook handig voor 
opspannen van terreinafrastering, verplaatsen van 
zware machines, verslepen van boomstam. 
 Variabele snelheidsregeling voor 

 exacte lastpositionering
 450 kg hijsen en trekken
 Met 4,5 meter ø 6 mm kabel

898.284.4003

249,00
299,00

PALLETWAGEN EPW-25
met hydraulische pomp met overlastventiel. De vulopening is 
daarbij eenvoudig bereikbaar. Massief stalen profiel. Kunst-
stof afloopwielen onder het einde van de lepel. Zeer nauw-
keurig zakken bij b.v. glas. Tandem vorkrollen en stuurwielen 
bekleed met polyurethaan voor geluidloze voortbeweging. 
www.estil.nl
962.275.6005
Normaal  349,00

Nu  100,00 korting 
bij inlevering van uw 
oude palletwagen

MIN. VORKHOOGTE 85 MM

VORKMAAT 110 X 55 CM

CAPACITEIT 2500 KG

249,00
Nu bij inruil:

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

799,00
990,00

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

98 CC

MAX. 68Dba

2,8 PK

* Ook palletprijzen beschikbaar.

OPP. 60 M 2

22,50
31,20

1,75
VPE 5: p/stuk vanaf

INBUSSLEUTELSET 
950KPL/9BM
de beste set die wij kennen: 
9-delig met kogelkop, dus 
draaien onder een hoek mogelijk. 
Maten: 11/2, 2, 21/2, 3, 4, 5, 
6, 8 en 10.
www.wera.de 
647.120.0599

Kogelkop.10,00
24,23

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

Ruwe diamant-
bekleding.

49,00
87,75

VDE SCHROEVENDRAAIERSET
7-delige schroevendraaierset met prettig 
Kraftform handgreep, lasertip en incl. spanningzoeker. 
www.wera.de 
647.124.9047

INCL. WANDREK

7-DELIG

29,95
49,56

NIEUW

MICRO-SET
mooi 11-delig microsetje voor 
fijnmechanische toepassingen. 
Handig voor bijv. smartphone. 
Heeft een handig klingwissel-
systeem voor het snel verwisselen 
van de klingen die automatisch 
worden vergrendeld. Voor het 
precieze werk altijd de juiste 
microschroevendraaier!
www.wera.de 
647.124.905

ZIJKNIPTANG 7002 
met gepolijste kop en snijcapaciteit van 
4 mm Ø hard draad. Lengte 160 mm. 
Ook verkrijgbaar 180 mm uitvoering. 
www.knipex.de
353.104.1509

15,00
23,26

19,00
31,53

160 mm

ZIJSNIJTANG 7006 VDE 
voor harde en zachte draad, verchoomde kop en zware 
iso-latiegrepen. Lengte 160 mm. Ook verkrijgbaar in 
140mm uitvoering. 
353.104.1524

160 mm

12,50
Vanaf 16,28

MONIERTANGEN 9901
ideaal voor vlechten en knippen van 
binddraad. Snel en betrouwbaar. Dankzij 
onovertroffen precisie en lange levensduur 
meest verkochte moniertang ter wereld! 
Gemaakt van speciaal gereedschapsstaal, 
in olie gehard en getemperd. Verkrijgbaar 
in diverse lengtes: 220mm - 300mm.
www.knipex.de
353.104.2807-10

11-DELIG

220/250/280/300 mm

39,00
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13-DELIG

FIXTAINER SX PLUGGEN 
+ SCHROEVEN
handige mini L-box van Sortimo ge-
vuld met SX pluggen én met schroe-
ven. Ideaal voor uw klussen.
www.fi scher.nl
219.372.1296

11,50
105 pluggen
105 schroeven:

10,50
210 pluggen:

CLICK & DRILL GATZAGENSET
complete set met 9 gatzagen met geïntegreerde 
Click&Drill syteem voor het boren van gaten. Zijn min-
stens 5x sneller dan een standaard gatzaag. Inzetbaar op 
(hard-)hout, maar ook MDF, trespa, kunststoffen, gas-, gips-, 
en cellenbeton, zand- en baksteen en ceramisch materiaal. 
Maten: 19-25-32-43-51-56-60-64-76.
www.profi tholesaw.com
137.153.4090

137 PROFIT 
MULTI PURPOSE 

GATZAGEN

GAT Ø: 19 - 76

INCL. ADAPTER

149,00
241,56

DIAMOND DRY DROOGBOREN
snel en eenvoudig gaten boren in natuursteen 
zoals graniet en marmer, maar ook in harde 
wand- en vloertegels. Voorzien van interne 
waxkoeling. Verkrijgbaar in 6 diameters: 
ø 5, 6, 8,10, 12 en 18 mm. Ook in grotere 
diameters verkrijgbaar.
www.profi tholesaw.com
137.175.6505/06/08/10/12/18 137 PROFIT 

DIAMOND DRY

TEGELNIVELLEERSYSTEEM 
dit handige tegelnivelleersysteem is 
perfect geschikt voor het op gelijke 
hoogte leggen van vloer- en/of 
wandtegels. Met dit perfecte systeem 
worden hoogteverschillen tussen de 
tegels gecorrigeerd. Nu in speciale 
aktie met 3 zaagbladen Racer CDB 
en een profielmal.
847.179.0753

+

+
Profielmal

3x CDB zaagblad

15,00
P/stuk vanaf 18,90

99,00
Setprijs:

WERKING TEGELNIVELEERSYSTEEM

FIXTAINER SX PLUGGEN
mini L-box met alléén SX pluggen. 
219.372.1297

1.Schuif klem 
over strip

2.Druk aan tot 
tegen tegel(s)

3.Schuif tang 
over de klem

4.Klaar

OP = OP

STEEKBEITELSET 434 TF
8-delige steekbeitelset uit de 434 serie. 
De 434 serie is ideaal voor zwaar tim-
mer- 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

89,00
136,86

8-DELIG

LIJMTANG
geheel stalen lijmtang met bekende 
houten handgreep. Maximale span-
kracht 5.000 N. Met ergonomisch 
gevormde handgreep.
www.bessey.de
542.180.5150-53

Artikelnummer Type Afmeting Van Voor
542.180.5150 GZ20 200 x 100  27,80  20,00
542.180.5151 GZ25 250 x 120  33,60  25,00
542.180.5152 GZ30 300 x 140  42,20  32,50
542.180.5153 GZ35 400 x 120  48,70  37,50
Let op: Bij aankoop van 10 stuks, betaalt u er 9.

20,00
P/stuk vanaf 27,80

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

KWALITEIT

45,00
Vanaf 78,10

119,00

305 HULTAFORS 
MARKEERMETER 

TALMETER

15,00
23,76

MARKEERMETERS
ook wel talmeters genoemd. Hiermee kunnen 
interne als externe lengten snel en eenvoudig 
worden gemeten én afgetekend. Deze stalen 
rolbandmaat is stootvast, heeft een bladbreedte 
van 16 mm, een schaalverdeling in mm en met 
ABS-kunststof behuizing. Bijzonder handige 
tool! Verkrijgbaar in 2 en 3 meter lengte.
www.hultafors.nl
305.190.0802-03

GEREEDSCHAPSKOFFER 129-DELIG
vernieuwde uitvoering met tal van 
gereedschappen, ideaal als basis-
uitrusting voor uw werkplaats of 
als stevige aluminium koffer bij 
mobiel gebruik. O.a. voorzien van 
doppensets, bitset, verlengstukken, 
inbussleutelset, schroefsleutels, 
waterpomptang, ijzerzaag, rol-
bandmaat, schroevendraaiers, 
stanelymes, meetlat, hamer, 
krimptang en nog veel meer! 
Totaal gewicht 11kg.
386.188.0128

HANDZAAG PC-22-FILE-U7
Topkwaliteit zaag voor middelgrof materiaal zoals hout, 
planken en plaatmateriaal. Voorzien van universele vertan-
ding en een comfortabele tweecomponenten handgreep met 
anti-slipoppervlak. De handgreep kan gebruikt worden voor 
markeringen. Totale lengte 55 cm.
www.bahco.com
540.140.1444

15,00
Vanaf

Complete inhoud:

129-DELIG
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49,00
94,25

MULTIMASTER 350W TOP
uitgebreidere versie van de Multimaster, met maar liefst 
40 accessoires! Indrukwekkende prestaties en geleverd met 
een stofafzuigset en een koffer. Natuurlijk ook met Quick-in 
snelspansysteem voor het snel wisselen van accessoires.
www.fein.nl
601.235.3035

350 WATT

50-70% TRILLINGSREDUCTIE

NCL. 40 ACCESSOIRES!

409.230.4254 
TAFELCIRKEL-
ZAAG TS254

TAFELCIRKELZAAG TS254 
extreem lichte 2000W tafelcirkelzaag met trolley-functie. 
Onderstel van aluminium persgietwerk in enkele seconden 
uit te klappen. Buisframeconstructie zeer geschikt op elke 
bouwplaats. Heeft precieze, uittrekbare tafelverbreding en 
-verlenging voor een extra groot oplegvlak. In diverse hoogtes 
verstelbaar. Met o.a. een motorrem, herstartbeveiliging, 
softstart, een parallelgeleider, exacte bladhelling, een 2-punts 
spaanafzuiging en een bijzonder hoge treksterkte.
www.metabo.nl
409.230.4254 SLECHTS 33,4 KG

IN 15 SEC. GEBRUIKSKLAAR

Afmetingen LxBxH: 740 x 750 x 355
Tafelgrootte (min./max.): 670/970x715/995 mm
Werkhoogte: 850/355 mm

 Snijhoogte: 0-87 mm
 Max. zaagsnelheid: 56 m/s
 Zaagblad: ø 254 x 30 mm
 Zaagblad-zwenkbereik: -1,5 - 46,5º

769,00
986,25

259,00

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

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

428.230.1025 
INVALCIRKEL-

ZAAG SP6000K1X

+
429,00INCL. 2 GELEIDERAILS

6-DELIG

1300 WATT

E-CUT ZAAGSET 
6 verschillende E-Cut zaag-
bladen t.b.v. SuperCut in een 
nette opbergkoffer. Complete 
inhoud: 1x universal 147, 1x 
universal 148, 2x Long-Life 
164 en 2x Long-Life 165.
601.230.5699

TRI-STAR
7-delige hamerboorset met 
volgende maten: 5, 6 en 
8 x 110 mm en 6, 8, 10 en 
12 x 160 mm.
www.rextools.nl
513.175.1770

MINDER WRIJVING

LET OP!
Behoed u voor rotzooi. Er wordt veel aangeboden aan

immitaties, maar wij hebben de enige echte Riens!

27% MEER GATEN

39,95
85,84

SDS+ BIGBOX
voordeelbox met 50 kwaliteits 
SDS+ hamerboren.
513.175.3191-93

Artikelnummer Afmeting Van Voor
513.175.3191   6 x 160 mm  175,40    79,00
513.175.3192   8 x 160 mm  222,06    89,00
513.175.3193 10 x 160 mm  266,69  109,00

50 STUKS!

79,00
Vanaf 175,40

KERNMESFREES HM
extreem lange frees, perfect geschikt voor 
gebruik in combinatie met freesmallen.
www.riens.nl
591.208.0752-53

Artikelnummer Schacht Beitel Voor
591.208.0752 8   92 mm  120,00
591.208.0753 12 122 mm  130,00

KWALITEIT

NIEUW120,00
Vanaf

FREESMALLEN MPSLUITING
uitgekiende freesmalsets voor deurbeslag. Bestaat 
uit slotkast links als rechts én hoofdkastgeleider. 
Met deze freesmallen kan eenvoudig het gehele 
beslag van bijv. een KFV of Nemef meerpuntsluiting 
in de deur worden ingefreesd. Zowel de hoofdkast, 
bijzetkasten voorplaat en verbindingsstang.
591.321.5143-44

591 RIENS FREES-
MALLEN MEER-
PUNTSLUITING

Artikelnummer Geschikt voor
591.321.5143 KFV
591.321.5144 Nemef

250,00*
Complete set:

* Andere sets op aanvraag!

BOVENFREESMACHINE RP0900K
bij het aanbieden van een bovenfrees dachten 
we tot nu niet snel aan Makita. Het is gebleken 
dat dat niet terecht is. Deze bovenfrees is 
bijzonder geschikt voor het bewerken van 
hout. De krachtige 900W motor maakt namelijk 
maar liefst 27.000 toeren per minuut, wat ruim 
voldoende is om het hout op een gladde manier 
af te werken. Maximale freesdiepte is 35 mm. 
Dat is vaak voldoende voor gaten frezen in werk- 
of aanrechtblad. Het meest bijzonder vinden 
wij de prijs. Eigenlijk te goedkoop en daardoor 
onderschat. 
www.makita.nl
428.235.1413

M.b.v. de breedtegeleider 
frees je altijd recht.

EIGENLIJK TE GOEDKOOP!

MAX. FREESDIEPTE 35 MM

EENVOUDIG DIEPTE INSTELLEN

195,00
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BOORHAMER GBH 2-28DFV
nieuwe 230V boorhamer, opvolger van de bekende GBH 2-26 DFR met een opgenomen 
vermogen van 850 Watt en 900 tpm. De traploze toerentalregeling maakt zuiver aanboren 
mogelijk. Met draaistop voor beitelen, overbelastingbeveiliging en is zowel links- als rechts-
omdraaiend even krachtig. Incl. SDS+ snelspanboorkop. Boren in steen: 4-28 mm, 
in staal: 13 mm, in hout: 30 mm. Aantal slagen: 4.000 p/m.
www.bosch-pt.nl
229.230.0572

229.230.0572
BOORHAMER 
GBH 2-28DFV

NU INCL. GRATIS HAAKSE SLIJPER GWS 7-125professionele 720 Watt slijper met erg kleine greepomtrek om prettig mee te werken. Speciaal ontwikkelde luchtinlaten voor optimale koeling van de motor voor ongekende levensduur. De beschermkap is beveiligd tegen draaien. Platte drijfwerkkop voor moeilijk toegankelijke plaatsen. 

L-BOXX 
bijzonder kenmerk is het ongeëvenaard eenvoudig 
vastklikken en scheiden van verschillende L-BOXX'en 
voor het comfortabele transport van meerdere 
elektrische gereedschappen. 
www.bosch-professional.com
229.188.0101-03

SCHROEFBITSET 99-DELIG
nooit meer het excuus dat u de verkeerde bit 
zou hebben! Deze zeer uitgebreide set bestaat 
uit 25mm bits en vele uitvoeringen, alsmede 75mm 
bits in vele uitvoeringen. Verder geleverd met een 
praktische ¼”magnetische bithouder.
www.makita.nl
428.122.1099

229 BOSCH 
SORTIMO L-BOXX

Artikelnummer Type Afmeting BxDxH Van Voor
229.188.0101 L-BOXX 102 442x357x117 mm  49,95  39,00
229.188.0102 L-BOXX 136 442x357x151 mm  54,95  45,00
229.188.0103 L-BOXX 238 442x357x253 mm  59,95  49,00

39,00
Vanaf 49,95

39,00
51,50

GEÏNTEGREERDE STOFAFZUIGING

99-DELIG

INCL. 2 STUKS 4,0Ah ACCU

SLAGKRACHT 2,0 JOULE

ACCU-COMBIHAMER 18V DHR242RMJV
krachtige 18V Li-ion combihamer mét directe stofafzuiging met max. 
boorlengte van 160 mm. Extreem hoge produktiviteit. Beschermd 
tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu. 
Door gewicht van 3,3 kg zeer geschikt voor vloer, muur als plafond. 
Instelbaar voor 40 beitelstanden! Door verlengde boorkop minder 
speling. Met afzuigunit, diepteaanslag, 2 stuks 4,0Ah accu’s en opla-
der in robuuste M-box.

Cap. boren in beton: 4-24 mm
Cap. boren in hout: 27 mm
Cap. boren in staal: 13 mm

www.makita.nl
428.230.2454 519,00

269,95

ACCUBOORSET DS14DJL
bijzonder fraaie accuboorset in 14,4V met zeer complete 
gereedschapskoffer met vele toebehoren (doppen, kleine 
bits, lange bits, boortjes, etc.). Geleverd incl. 2 stuks accu 
en een 220V acculader.
www.hitachi-powertools.nl
880.230.2344

 Cap. in hout: 30 mm
 Cap. in staal: 13 mm
 Max. koppel: 47 Nm
 Gewicht: 1,6 kg

INCL. 100-DELIGE

ACCESSOIREKOFFER

165,00

ACCUSCHROEFBOORMACHINE 14,4V
krachtige, stof- en spatwaterbestendige machine met 
2 stuks 4,2Ah accu’s, een acculader en geleverd in 
stevige kunststof koffer.
www.panasonic-powertools.nl
862.230.2136

862 PANASONIC 
IP56

TOUGH TOOLS
299,00

359,00

MAX. KOPPEL 31,9 Nm

HAAKSE SLIJPER L1000
sterke 1010 Watt slijper, geschikt voor 
125 mm slijpschijven. Voorzien van 
asblokkering, beschermkap, handgreep, 
spanmoer en sleutel. Heeft een M14-
aansluiting en weegt slechts 2,2 kg.
www.fl ex-tools.com 
265.235.0027

1010 WATT

SLECHTS 2,2 KG

69,00
110,00

19,95

SNELSPANMOER MZCF
praktisch, met Clic-Fix voor het 
handmatig verwisselen van schijven. 
Makkelijk de flens losdraaien en zeer 
veilig! Gereedschapsopname 14M.
www.carat-tools.nl
847.235.0199

NIEUW

14,4V


