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PISTOOLPURSCHUIM 4TECX

€ 42.50
NU MET GRATIS DOSEERPISTOOL 
BIJ AFNAME VAN EEN DOOS Á 12 STUKS
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TAB KOLOM-WERKLAMP 
TAB87090

Gepatenteerde 36W accu kolom werklamp 
die 360° egaal licht verspreidt. Energiezuinig, 
snoerloos, verplaatsbaar, lamp wordt niet 
warm. Krachtige SMD-LEDs met 2 lichtstanden: 
100% (3600 Lm) en 50% (1800 Lm). Werkt 
tot 8 uur op 100% en zelfs tot 16 uur op 50%. 
Licht rondom, de hele dag!

• Materiaal: buis van polycarbonaat,  
aluminium legering tripod

• Lichtopbrengst: 3600 Lumen (100%) en 
1800 Lumen (50%)

• Kleurtemperatuur 6400K (daglicht)
• Lithium accu 7,4V 36Ah
• Oplaadbaar via 230V
• Oplaadtijd: ± 9 uur (indien volledig leeg)
• Brandduur: ± 8 uur op 100% en ± 16 uur  

op 50% (indien volledig opgeladen)
• Hoogte totaal/buis:1260 mm / 900 mm 
• Beschermd tegen overladen/ontladen  

(max. 24 uur)
• Spatwaterdicht IP54

Artikelnummer: 5530100

€ 299.00

TAB STAAFLAMP 
TAB24112

Compact formaat, grote prestaties. Oplaadbare aluminium zak-
lamp met 3W Power- LED, 220 Lumen, instelbare lichtbundel en 
2 lichtstanden (100% en 30%). Handige aan/uitschakelaar met 
tiptoetsbediening. IP44.

• Materiaal: vliegtuigaluminium, gun grey finish
• Lichtbron: 3W Power-LED 
• Lichtopbrengst : 220 Lm 
• Lichtbundel instelbaar via in/uitschuiven van de kop
• Oplaadbaar via 12-24V en 230V
• Oplaadtijd: ±5 uur (indien volledig leeg)
• Brandduur: ±3,5 uur (100%, mits volledig opgeladen)
•  Brandduur: ±12 uur (30%, mits volledig opgeladen)
• Spatwaterdicht en schokbestendig
• Afmeting: 155mm x Ø40/26mm 
• Incl. polskoord en adapters (12-24V en 230V). 

Artikelnummer: 4511323

€ 34.50

TAB LOOP/ZAKLAMP TAB1947
Oplaadbare looplamp van slagvast rubber gecoat ABS. 
Looplamp voorzien van 3W COB-LED met 2 lichtstanden 
(100%, 50%) en lichtsterkte van 200 Lumen. Handige 
zaklampfunctie (7-LEDs) in de kop. Lamp is horizontaal 
te gebruiken dankzij 2 geïntegreerde ophanghaken en 
tevens is het handvat tot 2x90° te zwenken. Voorzien 
van sterke rug- en bodemmagneten. Oplaadbaar via 
USB, 12-24V en 230V. Adapters meegeleverd.

Artikelnummer: 4198939

€ 27.50

TAB ACCUWERKLAMP OPVOUWBAAR 
TAB87712 NIEUW!

Draagbaar, oplaadbaar, plaatsbaar, dimbaar, vouwbaar.   Energiezuinige LED-
werklamp voorzien van robuuste (IK08) polypropyleen behuizing. Lamp heeft 
3 lichtstanden (30%, 100%, 50%) en werkt tot 10 uur op 1 volle acculading. 
Voor gebruik binnen en buiten (IP65). Ook op statief (TAB87722) te plaatsen.

• Lichtbron: 20W SMD-LEDs 
• Lichtsterkte: 600 Lm (30%) • 1800 Lm (100%) • 900 Lm (50%)
• Kleurtemperatuur 6500K (daglicht)
• 3 lichtstanden: 30% -100% - 50% 
• Accu: Li-ion 3,7V - 8800mAh 
• Oplaadbaar via: 230V (autolader 12-24V los verkrijgbaar)
• Oplaadtijd: ± 5½ uur (indien volledig leeg)
• Brandduur: ± 3½ uur (100%, mits volledig opgeladen)
• Brandduur: ± 6½ uur (50%, mits volledig opgeladen)
• Brandduur: ± 10 uur (30%, mits volledig opgeladen)
• Afmeting: 180 x 90 x 325 mm

Artikelnummer: 5896672

€ 85.00
( Statief 147cm los leverbaar!  
2387194555 € 25.00)
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4TECX BOUWLAMP LED 15W 
INCL. STATIEF

• 15 Watt
• 2350 Lumen
• IP65
• Klasse 2
• TOPLINE

Artikelnummer: 4962545

€ 67.50

4TECX BOUWLAMP 55W  
INCL. STATIEF

• 55 Watt
• 8100 Lumen
• IP65
• Klasse 2
• TOPLINE

Artikelnummer: 4681552

€ 125.00

4TECX ACCU-BOUWLAMP 50W  
INCL. STATIEF

• 55 Watt
• 4100 Lumen
• IP65
• Oplaadtijd tot 6 uur
• Brandtijd tot 3 uur

Artikelnummer: 5067053

€ 139.00

4TECX BOUWLAMP LED 35W  
INCL. STATIEF

• 35 Watt
• 5600 Lumen
• IP65
• Klasse 2
• TOPLINE

Artikelnummer: 4681554

€ 95.00

4TECX ACCU-BOUWLAMP 20W  
INCL. STATIEF

• 20 Watt
• 1500 Lumen
• IP65
• Oplaadtijd tot 5 uur
• Brandtijd tot 4 uur

Artikelnummer: 5067052

€ 57.50
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4TECX KABELHASPEL 
KBR15TZ 15 METER

• Kunststof kabelhaspel  
voor binnengebruik

• Thermisch beveiligd
• Licht oprolbare PVC kabel
• Gemaakt uit breukvrij kunststof

Artikelnummer: 3168175

€ 21.50

4TECX KABELHASPEL  
MET NEOPREENKABEL

• Kunststof kabelhaspel met metalen frame
• Thermisch beveiligd
• Dubbel geïsoleerd
• KEMA keur

2176574 3x1.5 neopreenkabel 25 meter  Van: € 59.15 Voor: € 47.50
2176575 3x1.5 neopreenkabel 50 meter Van: € 78.05 Voor: € 65.00
2176576 3x2.5 neopreenkabel 25 meter Van: € 74.03 Voor: € 60.00
2176577 3x2.5 neopreenkabel 40 meter Van: € 94.00 Voor: € 79.00

4TECX KABELHASPEL 
INCL. WANDHOUDER

• 15 meter
• Voor binnengebruik
• Thermisch beveiligd
• Licht oprolbare PVC kabel
• Gemaakt uit breukvrij kunststof
• Wandhouder voorzien van  

uitsparing voor plaatsing  
van 2 spuitbussen

Artikelnummer: 3168180

€ 27.50

4TECX VERDEELDOOS KVM8000

• Volledige geïsoleerde en volrubberen verdeeldoos IP44
• Ingang Schuko stekker 250V
• Kabel H07RN·F 3G2,5 220 V
• Vermogen 3,5 KW
• Uitgang 8x Schuko

Artikelnummer: 3049499

€ 72.50

4TECX VERDEELDOOS 
KVM4011 32A

• Volledige geïsoleerde en volrubberen verdeeldoos IP44
• Ingang CEE 5x 32A
• Kabel H07RN·F 3G2,5
• Vermogen 11 KW bij volledige belasting
• Uitgang 4x Schuko, 1x 16A en 1x 32A
• Beveiliging 1x B 16 A en 1X 3X B 16 A

Artikelnummer: 3049503

€ 132.50
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ASSORTIMENTDOOS  
POPNAGELS KV12PLIA01
• Aluminium/Staal Blindklinknagels.
• Standaard Bolkop, Grote kop en
• Verzonken kop in ø 3,2 - ø 4,0 - ø 4,8mm.
• Inclusief zwarte en witte nagels.

Artikelnummer: 6131019

Van: € 59.50

€ 42.50

BLINDKLINKMOERTANG  
MFX510 43210510L
• In handige alu-look koffer
• Capaciteit M5 t/m M10

Artikelnummer: 2921666

€ 109.00

ASSORTIMENTDOOS  
BLINDKLINKMOER KV12MGP01
• Aluminium en stalen blindklinkmoeren.
• Cylindrische kop en Verzonken kop.
• M4, M5 en M6.

Artikelnummer: 6131000

Van: € 89.90

€ 67.50

BLINDKLINKTANG  
M/VEER MFX150B  
43105150B
• Professionele blindklinktang voor  

klein en licht assemblage werk.  
Uitgerust met een openingsveer.

• Uitrusting: neusstukjesø 3.0 - 5.0 mm

Artikelnummer: 2921665 

€ 22.50
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DE NIEUWE RS TOWER 5-S:  
Snel, slim, veilig…De RS TOWER 5-S rolsteiger van Altrex is compleet voorzien van Safe-
Quick® 2 frames en bevat geen traditionele diagonaalschoren meer. De nieuwe steiger 
voldoet hiermee aan de nieuwe opbouwmethode. Bovendien heb je een stuk minder 
onderdelen dan in een traditionele steiger. En dat scheelt aanzienlijk in op- en afbouwtijd. 
Met de nieuwe, smallere klauwen is het mogelijk om meerdere steigers aan elkaar te 
bevestigen zonder dat er hoogteverschil ontstaat tussen platformen. Dat is praktisch en 
veilig. De RS TOWER 5-S verrast vooral ook in gebruiksgemak. De frames zijn makkelijker 
stapelbaar. Dat versnelt de op- en afbouw van de steiger en het systeem neemt minder 
ruimte in bij transport.

WIJZIGING OPBOUWMETHODE 
STEIGERS 
Onlangs is het nieuwe A-blad Rolsteigers verschenen met een 
belangrijke wijziging in de manier waarop rolsteigers opgebouwd 
moeten worden. Vanaf 1 januari 2018 is het namelijk verplicht om altijd 
rondom een leuning te hebben bij betreding van een platform in een 
rolsteiger. Dit geldt dus ook voor het opbouwen van de rolsteiger. 

Verminderen ongelukken 
Eén van de belangrijke doelstellingen van deze maatregel in het 
verminderen van het aantal ongelukken met rolsteigers. Uit de jaarlijks 
inspecties bleek dat leuningen van rolsteigers vaak ontbreken of slechts 
deel worden gebruikt. De kans op ongevallen is hierdoor aanzienlijk 
groter.

INFORMEER BIJ UW 
GBI-VESTIGING VOOR 
EEN SUPERSCHERPE 

PRIJS VAN DEZE 
ROLSTEIGERS!!
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CEBORA LASAPPARAAT  
MIG POCKET PULSE 1820/M
De kleinste en lichtste professionele MIG/MAG Pulse lasmachine op 230 Volt!
Deze volledig synergische Pulse MIG/MAG lasmachine is met 1 knop te 
bedienen en heeft standaard meer dan 30 lasprogramma’s. Met de Cebora 
Pocket Pulse MIG 1820/M Synergic kan o.a. staal, RVS, aluminium, CuSi3, etc.
gelast worden. De geavanceerde software is tevens voorzien van HSA (hotstart 
automatisch) Cra (kratervulling), burn back, soft start etc. De ideale lasmachine 
voor de dunnere (tot 4 mm), moeilijk te lassen plaatmaterialen.
Deze MIG lasinverter is voorzien van PULSE functie en in combinatie met de 
synergische programma’s, zorgt dit voor een perfecte, kwalitatieve en spatloze 
las, waardoor geen nabewerking nodig is. Met de PULSE functie ingeschakeld, 
wordt zelfs het uiterlijk van een TIG-las benaderd.
De machine is voorzien van 2-rols draadaanvoer motor, 
euro connector, massakabel met klem en Cebora’s PFC 
module (Power Factor Correction)volgens de norm IEC/EN 
61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger 
rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. 
Kortom: energiezuinige groene apparatuur!

Artikelnummer: 5510192

€ 1750.00 
INCLUSIEF ONDERSTEL  
EN TOEBEHORENSET!

SPEEDGLAS LASHELM 9002NC ADF

• Zichtvlak: 55 x 107 mm
• Kleuren donker: 8 - 12 variabel
• Gewicht: 485 gram

Artikelnummer: 6062494

€ 275.00

NOVA LASHELM ZWART
• Externe bediening
• Automatisch
• Kleur 9 tot 13
• Aanbevolen voor alle lasprocessen
• Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

Artikelnummer: 189547480

€ 59.00

WELDKAR LASIN-
VERTER  
WK MMA 1630 
DC
De Weldkar WK MMA 1630 
lasinverter is de ideale 
partner voor alle voorkomende 
onderhouds- en reparatie 
laswerkzaamheden. Mede 
dankzij het lichte gewicht 
(4,9 kg), de robuuste bouw 
en de verstelbare draagriem 
is de Weldkar WK MMA 1630 
de perfecte lashulp voor op 
locatie.Met een netspanning van 230 Volt en een lasstroombereik van 10 
tot 160 Ampère last deze machine moeiteloos beklede elektroden van 3,25 
mm. Naast het MMA (elektrode) lassen biedt deze machine ook de moge-
lijkheid om te lassen volgens het TIG aanstrijkprincipe. Deze lasinverter is 
uitgerust met een digitale ampèremeter voor het instellen en uitlezen van 
de lasstroom en diverse andere functies om volledig aan de vele behoeften 
van de moderne lasser te kunnen voldoen. De WK MMA 1630 wordt com-
pleet geleverd in een robuuste koffer met toebehoren, zoals een 4 meter 
massakabel met aardklem en laskabel 4 meter met elektrodenhouder. 
Het apparaat is volledig gebouwd in overeenstemming met de Europese 
standaard IEC 60974-1. De machine is voorzien van beschermingsklasse IP 
23 S (spatwaterdicht) en EMC.

Artikelnummer: 4692423

€ 425.00 
INCL. KOFFER EN TOEBEHORENSET

WELDKAR LASHELM 820S-XXL
Super professionele lashelm van Weldkar met XXL zichtveld (95 x 85 
mm!), geschikt voor veelvuldig dagelijks gebruik. Voorzien van alle 
gemakken voor de veeleisende lasser die topkwali-
teit wil, zoals 2 kleurinstellingen (6-9 en 9-13) 
en 4 sensoren, daardoor geschikt voor alle 
lasprocessen, inclusief autogeen lassen/snijden 
en plasmasnijden. Tevens voorzien van slijp,- 
gevoeligheid- en vertragingsstand. 2 jaar 
garantie op lasfilter.

Artikelnummer: 4702325

€ 199.00

SPEEDGLAS LASHELM 100 BLAZE
Het Speedglas 100V filter beschikt over vijf door de gebruiker instelbare 
kleuren 8-12 en de lichte kleur 3. Het filter heeft daarnaast ook drie 
gevoeligheidsniveaus: een normale instelling die wordt gebruikt voor 
de meeste lastoepassingen (zowel binnen als buiten), een instelling 
voor als andere lassers vlakbij aan het werk zijn en 
een instelling voor booglassen met laag vermogen 
of stabiel booglassen (bv. TIG). Geschikt voor 
de meeste lasprocessen, zoals elektrodelassen 
(MMA-lassen), MIG/MAG- en vele TIG toepas-
singen (> 20 Ampère).

Artikelnummer: 2796023

€ 199.00
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SENCO SYSTAINERSET 
Bestaande uit:

• SENCO Mini Compressor in systainer PCS1290
• SENCO FinishPro18Mg bradmachine
• SENCO SLS18Mg nietmachine
•  SENCO FinishPro35Mg verlorenkopnagelmachine

Van: € 1215.00  

Voor: € 975.00

SENCO DA-NAGELAPPARAAT 
FINISHPRO-35MG
De FinishPro®35Mg’s magnesium behuizing zorgt voor een ultra lichtge-
wicht machine met de SENCO betrouwbaarheid. Hij schiet 1,8 (DA) nagels 
van 32mm tot 65mm lengte. Het olie vrije ontwerp, instelbare trekker, ach-
terwaardse luchtuitlaat, draaibare riemhaak en het ingebouwde luchtpistool 
combineert tot een zeer comfortabele machine, geschikt voor de moeilijkste 
professionele klussen.

Artikelnummer: 4753588

Van € 449.00 

Voor: € 339.00 
Inclusief GRATIS 4000 stuks nagels  
38mm t.w.v. € 56.98

SENCO VERLORENKOPSPIJKERMACHINE 
Dit afwerkapparaat type FinishPro30XP is uitstekend geschikt voor het 
bevestigen van glaslatten! Hij schiet nagels van 25-50mm. 5 jaar garantie!

Artikelnummer: FinishPro30XP

Van: € 668.78 

Voor: € 559.00
Inclusief GRATIS 4000 stuks RVS  
DA-nagels 38mm t.w.v. € 122.20
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KRUIWAGEN 80 LITER MODEL 
BASIS ROOD 4TECX
• Model BK6·80
• Gelaste uitvoering
• Ovale buis
• 4 ply band met binnenband
• Pootversterking
• Bak en Kopschoorversterking
• Stortbeugel
• Slijtsloffen
• Geheel gepoedercoat
• Kunststof handgrepen

Artikelnummer: 3049506

Van: € 79.00 

Voor: € 59.00

Nog nooit was 
het stofvrij 
schuren van 
wanden en 
plafonds zo 
makkelijk.

          Langnek schuurmachine
          Planex-easy LHS-E 225

• Onderhoudsvrij: voorzien van een koolborstelloze 
motor direct op de schuurkop. Geen kwetsbare 
� exibele as voor lange levensduur.

• Plug & Play: machine uit de draagtas halen en direct 
beginnen. Geen ingewikkelde instelling meer.

• Flexibel: Wendbaar scharnierpunt in de schuurkop 
verhindert schuurfouten. Zeer laag van gewicht en 
perfect uitgebalanceerd.

    
  Controle licht STL 450

• Herken fouten voordat andere dat doen

• Controleer al tijdens het werkproces uw 
resultaat en zorg zo voor het perfecte 
oppervlak

• Unieke lamp bundelt de lichtstraal zo 
sterk dat alle oneffenheden en fouten 
op het oppervlak direct opvallen

• Ideaal voor stuuk- en behangwerkzaam- 
heden.

NIEUW!
NIEUW!

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Dit zijn geen adviesverkoop prijzen van de fabrikant.

van € 755,-
voor € 639,-
excl. BTW – 

Afkortzaag KAPEX KS 60 E Set

• Festool = vakmanschap. Het maken van het best mogelijke 
gereedschap voor de professional.

• Festool = kiezen voor de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en 
nauwkeurigheid.

• KAPEX KS 60 - De afkortzaag voor op (bouw)locatie. Zeer 
compact, robuust en eenvoudig te transporteren.

GRATIS 1 doos GRANAT 

schuurmateriaal (25 vel)+ 

                          Schuurmateriaal
                        GRANAT

• Extreem sterk voor een snelle afname
- Zeer lange standtijd

• Het GRANAT schuurpapier houdt bijna geen 
stof vast – voor een lange standtijd en goede 
schuurresultaten

• NIEUW – GRANAT schuurpapier ook vanaf 
september verkrijgbaar als netschuurpapier 
- speciaal voor het gebruik bij zeer sterk
  producerende stoffen.

36 maanden GRATIS reparatieservice

15 dagen testen zonder risico15 dagen testen zonder risico

10 jaar voorraadgarantie op reserveonderdelen

15 dagen testen zonder risico15 dagen testen zonder risico

36 maanden GRATIS beschermd tegen 
diefstalkosten

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Dit zijn geen adviesverkoop prijzen van de fabrikant.

36 maanden GRATIS reparatieservice

15 dagen testen zonder risico

10 jaar voorraadgarantie op reserveonderdelen

15 dagen testen zonder risico15 dagen testen zonder risico

36 maanden GRATIS beschermd tegen 
diefstalkosten

Artikelnr. 
571934 van € 276,-

voor € 239,-
excl. BTW – 

Artikelnr. 
201937

Prijs per doos
van € 41.10
voor € 29.95
excl. BTW – 

Artikelnr. 
499640 / 499638

van € 755,-
voor € 639,-
excl. BTW – 

Artikelnr. 
561728
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CARAT PROMOPACK 125MM
• Bestaande uit:
• 1 x diamantzaag Tegels CDB
• 1 x diamantzaag Universeel Classic
• 1 x slijpkop type beton

€ 99.00

CARAT TEGELBOORSET CLASSIC
• 6, 8, 10 en 12mm
• M14 aansluiting t.b.v. haakse slijptol

Artikelnummer: 6011516

€ 69.00

FEIN HAAKSE SLIJPTOL WSG17-125PS
De specialist voor lamellen- en fiberschijven met bijzonder hoog draaimoment. 
Uitermate geschikt voor CUBITRON-schijven!

• 8500 t/min (laagtoerig)
• 1700W
• Tot 30% langere koolborstelstandtijd en meer  

materiaalafname dan vergelijkbare haakse slijpers. 
• Optimaal toerental en hoog draaimoment. speciaal  

voor het gebruik van lamellen- en fiberschijven. 
• POWERtronic voor enorm vermogen. vermogensreserve  

en bijzonder constant toerental onder belasting. 
• De lichtste en krachtigste in zijn klasse. 
• Blokkeerbewaking. 
• Herstartblokkering. 
• Geleidelijke start. 
• Elektronische overbelastingsbeveiliging. 
• Beste trillingswaarden in zijn klasse. 
• Industriekabel H07. 4 m lang.

Artikelnummer: 5061437

€ 189.00

CARAT DOZENBOOR 
82MM IN BLIK
Inclusief zeskant- en sds-montagespil  
en centreerboor

Artikelnummer: HTS82604PA17

€ 59.00

CARAT DIAMANTBOORMACHINE A2031
Met GRATIS boor 51x300mm!!

Artikelnummer: AMB2031000+EM05130050

€ 899.00

FEIN HAAKSE SLIJPTOL WSG17-125P
Handige compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltref-
fende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

• 11.000 t/min
• 1700W
• Tot 30% langere koolborstelstandtijd en meer materiaalafname dan verge-

lijkbare haakse slijpers. 
• POWERtronic voor enorm vermogen. vermogensreserve en bijzonder con-

stant toerental onder belasting. 
• Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop. herstartblokkering. 

geleidelijke start. elektronische overbelastingsbeveiliging. 
• De lichtste en krachtigste in zijn klasse. 
• Industriekabel H07. 4 m lang.

Artikelnummer:  5061436

€ 189.00
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HITACHI SLAGMOERAANZETTER WR16SE
• 370 Watt
• zeer compact en lichtgewicht
• voor bouten en moeren
• aandraaimoment 360 Nm
• stabiel aandraaimoment
• koolborstelloze motor
• handige tuimelschakelaar 
• kan gebruikt worden met een generator
• aanloopstroombegrenzing
• motorrem
• 4 standen snelheid
• Bouten en moeren M12 - M22
• Toerental onbelast 1.600/min.
• Aantal slagen belast 2.100/min. 
• Gereedschapsopname ½ vierkant
• Gewicht 2,5 kg

Artikelnummer: 4711335

€ 329.00 
inclusief GRATIS SLAGDOPPENSET 751879 t.w.v. € 19.95

HITACHI ACCU-SLAGSCHROEVENDRAAIER 
WH18DBDL2(WP)
• T.b.v. bouten, moeren en schroeven 
• standaard 2 accu’s 5.0Ah en lader in koffer
• krachtige koolborstelloze motor 
• toerental instelbaar in 4 standen 
• Uniek Hitachi triple hammer mechanisme,  

zeer snel, meer kracht en weinig vibratie 
• hoogste aandraaimoment in zijn klasse 
• goede balans 
• licht bedienbare elektronische schakelaar 
• IP56; stof- en waterbestendig 
• accu indicator  
• led verlichting, riem en haak  
• Schroeven 4 - 10 mm
• Bouten en moeren M5 - M18
• Aandraaimoment 207 Nm
• Gereedschapsopname ¼” zeskant
• Gewicht 1,6 kg

Artikelnummer: 5940450

€ 479.00 incl. 
GRATIS DOP-BITSET 752500 t.w.v. € 49.95

HITACHI ACCU-SLAGMOERAANZETTER 
WR18DBDL2(WP)
• standaard 2 accu’s 5.0Ah en oplader in koffer 
• krachtige koolborstelloze motor 
• snelle, compacte machine 
• licht bedienbare elektronische schakelaar 
• toerental instelbaar in 3 standen 
• enkel slag mogelijk 
• IP56; stof- en waterbestendig 
• accu indicator  
• led verlichting, riem haak  
• Bouten en moeren M10 - M20
• Aandraaimoment 305 Nm
• Gereedschapsopname ½” vierkant
• Gewicht 1,8 kg

Artikelnummer: 5890263

€ 459.00
 met GRATIS SLAGDOPPENSET 751879 t.w.v. € 19.95

HITACHI ACCU-SLAGSCHROEVENDRAAIER 
WH18DSDL
• T.b.v. bouten, moeren en schroeven
• standaard 2 accu’s 5.0Ah en oplader in koffer
• hoogste aandraaimoment in zijn klasse
• halve kracht button
• led verlichting
• riem haak
• accu indicator
• Houtschroeven 4 - 10 mm
• Bouten en moeren M6 - M14
• Max. aandraaimoment 170 Nm
• Gereedschapsopname ¼” zeskant 
• Gewicht 1,7 kg

Artikelnummer: 5035181

€ 349.00

HITACHI ACCU-SLAGMOERAANZETTER 
WR18DSDL(WP)
• T.b.v. bouten, moeren en schroeven
• standaard 2 accu’s 5.0 Ah en oplader in koffer 
• halve kracht button
• led verlichting, riem en haak
• accu indicator 
• Bouten en moeren M10 - M18
• Max. aandraaimoment 255 Nm
• Max. aandraaimoment halve kracht 140 Nm
• Gereedschapsopname ½” vierkant
• Gewicht 1,7 kg

Artikelnummer: 5035194

€ 369.00

HITACHI SLAGMOERAANZETTER WR22SE
• 800W
• compacte aluminium behuizing
• voor bouten en moeren
• aandraaimoment 620 Nm
• koolborstelloze motor, onderhoudsarm
• gering krachtverlies met lange verlengsnoeren
• kan gebruikt worden met alle soorten generatoren
• aanloopstroombegrenzing
• Bouten en moeren M14 - M24
• Max. aandraaimoment 620 Nm
• Toerental onbelast 1.400/min.
• Aantal slagen belast 2.000/min. 
• Gereedschapsopname ¾”
• Gewicht 4,6 kg

Artikelnummer: 4785282

€ 519.00
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GBI VAN DIJK SASSENHEIM

DE ENIGE IJZERHANDEL  
MET EEN GLIJBAAN

Met een team van 18 vaste medewerkers worden 
dagelijks de bestellingen opgenomen, uitgewerkt 
en afgeleverd bij de klant of op de bouwlocatie. 
Ook worden iedere dag bestellingen afgehaald aan 
onze verkoopbalie. ‘We verkopen alles, behalve 
“nee”’, is het motto. “Wat de klant ook vraagt: 
we zoeken het uit en regelen het.” Dat heeft in de 
afgelopen jaren een aantal verrassende bestellingen 
opgeleverd: kerstbomen, soeppannen, vaatwassers 
en zelfs fietsen werden geleverd.

Het vaste team medewerkers heeft diverse spe-
cialisten in huis. De klant kan voor alle onder-
delen in de bedrijfstak terecht: o.a. werkkleding 
(showroom van meer dan 100m2!), bedrukken van 
werkkleding, werkschoenen, elektrisch gereed-
schap, lasapparaten en toebehoren, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, otoplastieken, machine en 
ladderkeuringen, ijzerwaren, bevestigingsmateria-
len, sluitsystemen enz.
Het uitgebreide assortiment bevestigingsmaterialen 
mag wel apart genoemd worden: RVS, thermisch 
verzinkt of gegalvaniseerd. Het ligt er allemaal of 
het wordt razendsnel besteld en geleverd. Ook 
beschikken wij over een professionele machine om 
ankerstangen snel op maat  te zagen. 

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe 
hang- en sluitwerkshowroom waar de klant of 
eindgebruiker niet alleen hang- en sluitwerk 
uit kan zoeken maar waar zij binnenkort ook 
terecht kunnen voor binnen- en buitendeuren 
en schuifdeurkasten op maat.

Bij binnenkomst in de royale showroom valt 
ook de RVS-glijbaan op. Omdat de gewenste 
“brandweerpaal” om arbo-technische redenen 
niet door kon gaan, is gekozen voor een glij-
baan. Niet voor vermaak van kinderen maar als 
snelste route van boven naar beneden zodat bij 

drukte aan de balie binnen de kortste keren het 
kantoorpersoneel kan bijspringen!

Openingstijden zijn van maandag  
t/m vrijdag 06.45 – 17.00 uur.

“We verkopen alles, 
behalve “nee”’, is het 
motto.”

GBI Van Dijk Sassenheim is sinds de oprichting in 1987 uitgegroeid tot een toonaangevende ijzerwaren/gereedschappengroothandel met 
meer dan 21.000 voorraadproducten. Om de stabiele groei bij te blijven en om klaar te zijn voor de toekomst is het bedrijfspand in 2015 
uitgebreid. Op het naastliggende, braakliggende stuk grond is een prachtige nieuwe showroom met op de eerste verdieping kantoorruimte 
en spreekkamers aangebouwd. De totale oppervlakte is bijna verdubbeld!
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4TECX SYSBOX 13-VAKS
• Stevige metalen draagbeugel
• 3 maatvoeringen kunststof bakken
• Afsluiting door 2 stevige klemsluitingen en zekerheidsknop

Artikelnummer: 3689155

€ 17.50

4TECX ROLBANDMAAT DLX  
MAT 8 MTR
• Bandbreedte 25mm
• Kunststof matzilver kleurige behuizing met TPR Anti-slip grip
• Automatisch vergrendelingssysteem
• Stalen meetlint in mat-gele uitvoering met horizontale aflezing 

op voorzijde en verticale aflezing op achterzijde
• Ergonmische stopknop
• Dubbele eindhaak met 2 magneten en 3 klinknagels
• Metalen broekclip

Artikelnummer:  5448464 

€ 17.50 

4TECX SCHUIFMAAT DIGITAAL
• Schuifmaat digitaal 150 mm
• Meetrange: 0 - 150 mm
• Nauwkeurigheid: 0,01 mm
• RVS uitvoering met alu behuizing
• Incl. 2 batterijen en schroevendraaier
• In kunststof box

Artikelnummer: 4731844

€ 29.95

4TECX SYSBOX 23-VAKS
• Stevige metalen draagbeugel
• 4 maatvoeringen kunststof bakken
• Afsluiting door 2 stevige klemsluitingen en zekerheidsknop

Artikelnummer:  3689154

€ 22.50

4TECX SCHUIFMAAT ANALOOG 
• Schuifmaat analoog 150 mm
• Meetrange: 0 - 150 mm
• Nauwkeurigheid: 0,05 mm
• RVS uitvoering
• In kunststof box

Artikelnummer: 4731843

€ 19.95 
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TEC7 KITLIJM IN  
DIVERSE KLEUREN
• Na uitharding supersterk  

en blijvend elastisch.
• Vrij van ftalaten, solventen  

en isocyanaten.
• Veilig op spiegels, geen  

aftekening op natuursteen.
• Bijna reukloos.
• Ook op vochtige,  

gladde ondergrond.
• Schimmel- en bacteriebestendig.
• Water- en luchtdicht.
• Te gebruiken op de meeste  

bouwmaterialen.

GRATIS TECGUN T.W.V. € 26.95  
BIJ AANKOOP VAN EEN DOOS  
Á 12 KOKERS
 

TEC7 AQUASEAL 
• waterdichting en verlijming met één product 
• geschikt voor verticale toepassingen 
• hoge aanvangshechting (‘Tack’) 
• Binnen en buiten, van kelder tot dak 

Artikelnummer: 4906920

GRATIS TECGUN T.W.V. € 26.95  
BIJ AANKOOP VAN EEN DOOS  
Á 12 KOKERS

TEC7 CA-CLEANER
• CA CLEAN Verwijdert roest, kalk  

en cementsluier 
• Klaar voor gebruik in schuimtrigger 
• Lange inwerking mogelijk 
• Veilig voor RVS, rubber, keramiek, kunststof 
• HACCP-conform

Artikelnummer: 5073416

€ 9.95

TEC7 XEALPRO IN  
DIVERSE KLEUREN
• kwaliteitTEC7!
• De veilige keuze voor elk soort afdichtwerk.
• 1 kit vervangt alle andere: sanitairkit, bouwkit,  

anti-tochtkit, beglazingskit, natuursteenkit,  
siliconenkit, betonkit, ... 

• komt niet los. 
• Sterk schimmelbestendig, ook in badkamers. 
• Bevat geen schadelijke of irriterende stoffen,  

MEKO-vrije silicone!

GRATIS TECGUN T.W.V. € 26.95  
BIJ AANKOOP VAN EEN DOOS  
Á 12 KOKERS

TEC7 CLEANER
• TEC7 CLEANER Universele reiniger en ontvetter 
• afwerken van lijmranden, voegen en naden 
• reinigen van gereedschappen 
• verwijdert niet-uitgeharde Tec7, Flex en X-Tack

Artikelnummer: 2579257

€ 6.95

TEC7 HP-CLEAN
• HP CLEAN is een krachtige reiniger  

met dieptereiniging! 
• voor natuurlijke vervuiling 
• H.A.C.C.P.-gecertificeerd 
• solvent- en zuurvrij, veilig op alle materialen 
• oog- en huidveilig, biologisch afbreekbaar

Artikelnummer:

€ 5.75
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QBLADES SCREWMAGNET
• Magneet met handige riemclip

Artikelnummer: 8718627382059

€ 12.95

4TECX MULTIZAAGBLADSET 
11-DELIG SC
• T.b.v. hout en metaal
• Geschikt voor de volgende machines:  

Fein Supercut en Festool

Artikelnummer: 5408760

€ 59.00

4TECX MULTIZAAGBLADSET 
4-DELIG
• T.b.v. hout en metaal
• Universeel
• Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein 

Multimaster, Makita, Einhell, Makita, Würth, 
Milwaukee, Metabo, Hitachi en andere gangbare 
Multi-Cutters.

Artikelnummer: 5408757

€ 18.95 4TECX MULITZAAGBLADSET 
11-DELIG UN
• T.b.v. hout en metaal
• Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimas-

ter, Makita, Einhell, Makita, Würth, Milwaukee, Metabo, 
Hitachi en andere gangbare Multi-Cutters.

Artikelnummer: 5408763

€ 59.00

NIET HET JUISTE ZAAGBLAD OF DE  
VERKEERDE AANSLUITING? 

INFORMEER BIJ UW GBI-VESTIGING NAAR ALLE 
VERKRIJGBARE TYPES EN UITVOERINGEN!!



V 4TECX 
DOORSLIJPSCHIJVEN 
125X1.0
• T.b.v. staal en RVS
• VERBETERDE KWALITEIT!
• 10 stuks in een handig bewaarblik

Artikelnummer: 2477836

€ 9.95

Eikenlaan 243
2404 BP ALPHEN AAN DEN RIJN
Telefoon : 0172 43 80 39
Whatsapp: 06 44 20 11 68
Email : verkoop@gbivanbeijeren.nl
Internet : www.gbivanbeijeren.nl

Jagtlustkade 17
2171 AG SASSENHEIM
Telefoon : 0252 23 23 44
Fax : 0252 23 34 15
Email : info@gbivandijksassenheim.nl
Internet : www.gbivandijksassenheim.nl

Watergoorweg 31
3861 MA NIJKERK
Tel. 033 245 17 20
Email : info@gbigerritse.nl
Internet : www.gbigerritse.nl

Retselseweg 6
5473 HC HEESWIJK-DINTHER
Telefoon : 0413 29 17 38
Fax : 0413 29 39 04
Email : info@gbivarpo.nl
Internet : www.gbivarpo.nl

Vlasakker 16
3417 XT MONTFOORT
Telefoon : 0348 47 13 74
Fax : 0348 47 21 04
Email : info@gbivanarnhem.nl
Internet : www.gbivanarnhem.nl

Binnenhaven 16
7547 BH ENSCHEDE
Telefoon : 053 431 85 41
Fax : 053 431 60 66
Email : info@jacobbakker.nl
Internet : www.jacobbakker.nl

Van der Giessenweg 12
2921 LP KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Telefoon : 0180 59 33 39
Fax : 0180 59 44 48
Email : info@gbisdkrimpen.nl
Internet : www.gbisdkrimpen.nl

Sweelinckstraat 5
5344 AE OSS
Telefoon: 0412-63 48 31
Fax: 0412-64 19 95 
Email: verkoop@vdbt.nl 
Internet: www.vandijkbouwentechniek.nl

Grotenoord 21
3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: 078 68 121 38
Fax : 078 68 225 47
E-mail: verkoop@gbiproal.nl
Internet: www.gbiproal.nl
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