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KNOXFIELD WINTERPARKA 
ANTRACIET/GEEL
• Afritsbare capuchon
• Verlengde achterkant
• Versterking op de schouders
• Borstzak met rits
• 2 zijzakken
• 2 afsluitbare binnenzakken
• Verstelbare tailleband door aantrekkoord
• Reflecterende elementen

Artikelnummer: 03010469-212

€ 65.00

KROON DE-ICER
De-Icer is te gebruiken bij elke temperatuur op elke 
autoruit en is niet schadelijk voor autolakken. Nadat 
het product is opgebracht, verdwijnt de ijs-aanslag als 
sneeuw voor de zon. De-Icer wordt geleverd in een 
pompflacon.

Artikelnummer: 04104

€ 2.50

KNOXFIELD PILOTENJACK HIGH 
VISIBILITY GEEL
• Gewatteerde signalisatie winterjas
• Afritsbare capuchon
• Versterkt bij de schouders
• Borstzak met rits
• 2 zijzakken
• 2 afsluitbare binnenzakken

Artikelnummer: 03010466-021

€ 75.00

KNOXFIELD WERKBROEK 
ANTRACIET/GEEL
• Elastische tailleband
• 2 Zijzakken
• 1 Functionele zijzak op het dijbeen
• 2 Achterzakken met flap
• Versterkte kniezakken me opening v 

oor kniekussens
• Mogelijkheid tot verlenging met 5cm
• Versterking aan achterzijde broekspijp

Artikelnummer: 03020330-212

€ 35.00

SNEEUWSCHUIVER  
POWER RED ERGO
Professionele sneeuwschuiver met een 
55 cm kunststof blad met aluminium 
slijtstrip. De steel is vervaardigd van 
oersterk lichtgewicht aluminium.

Artikelnummer: 7024

€ 14.95

WINTERHANDSCHOEN 
PALAWAN
Thermo-islorende handschoenen met latex palmcoating 
en nylon drager. CE gekeurd, Categorie 2.

01060017-020-10 Maat XL

01060017-020-11 Maat XXL

per paar 

€ 3.00

KNOXFIELD WINTERPARKA 
ANTRACIET/ROOD
• Afritsbare capuchon
• Verlengde achterkant
• Versterking op de schouders
• Borstzak met rits
• 2 zijzakken
• 2 afsluitbare binnenzakken
• Verstelbare tailleband door aantrekkoord
• Reflecterende elementen

Artikelnummer: 03010469-096

€ 65.00

STROOIZOUT 25KG

Artikelnummer: 8715922000046

€ 4.95
Vraag naar de speciale  
palletprijzen!!

KNOXFIELD PILOTENJACK HIGH 
VISIBILITY ROOD
• Gewatteerde signalisatie winterjas
• Afritsbare capuchon
• Versterkt bij de schouders
• Borstzak met rits
• 2 zijzakken
• 2 afsluitbare binnenzakken

Artikelnummer: 03010466-189

€ 79.00

KNOXFIELD WERKBROEK 
ANTRACIET/ROOD
• Elastische tailleband
• 2 Zijzakken
• 1 Functionele zijzak op het dijbeen
• 2 Achterzakken met flap
• Versterkte kniezakken me opening  

voor kniekussens
• Mogelijkheid tot verlenging met 5cm
• Versterking aan achterzijde broekspijp

Artikelnummer: 03020330-096

€ 35.00 VEILIGHEIDSLAARS JALARTIC CAP S3
• Veiligheidslaars met aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Voorzien van rubber overneus, wat extra bescherming  

biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de laars
• Met warme bontvoering die zorgt voor een optimale warmte-isolatie
• Deze offshorelaars is gemaakt van water en olie afstotend AP 23 nerfleder
• Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel  

dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie
• Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
• Oliën zuurbestendige twee densiteiten Softane PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipweerstand SRC
• Kleur: beige

Artikelnummer:  

57605541-47

€ 99.00
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DORMER BORENSET 5-DELIG A002 4-10MM
Bestaande uit A002 boren 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 en 10.0 mm. A002 boren zijn boren 
met TiN-coating voor universele boortoepassingen in een grote diversiteit aan 
materialen.

Artikelnummer: A08910

€ 15.95

DORMER 6-DELIG TAPSET L700N782
L700N782 Tappenset metrische tappen met schilaansnijding van M3 tot M10 
Ter aanvulling van het grote assortiment draadsnijgereedschappen heeft 
Dormer een serie machinetappen ontwikkeld die geschikt zijn voor bedrijven 
die actief zijn op het gebied van onderhoud, reparatie en revisie. De bedrijven 
uit deze sector hebben behoefte aan kwalitatief hoogwaardige en tegelijkertijd 
economische tapoplossingen.

Artikelnummer: L700N782

€ 59.95

VÖLKEL DRAADREPARATIESET M6-M10
V-COIL Schroefdraad reparatieset Rapid voor metrisch draad bestaande uit:
V-COIL tappen, spiraalboren, draadinserts, draadzetters en tappenbrekers. Alle 
voorzien van 1/4” aansluiting voor snel wisselen van het gereedschap. Type 
standaard 1,5 x D. Inhoud : M6, M8 en M10. De schroefdraadinsert, gemaakt 
van hoogwaardig chroom-nikkel staal (RVS A2) voor het verkrijgen van sterk 
of nieuw binnenschroefdraad, dat bestand is tegen hoge temperaturen en 
corrosie. V-Coil is DIN-genormaliseerd en zonder problemen uit te wisselen met 
andere merken zoals Helicoil en Amecoil. 

Artikelnummer: 5904085

€ 79.00

VÖLKEL DRAADREPARATIESET  
VC80 M5-M12
V-COIL draadreparatie assortiment voor metrische draad bestaande uit:
kerngat spiraalboren, draadtappen M5 � M12, indraaihulpstukken, 
tapafbrekers, tapkruk, draadsjabloon, instelschroevendraaier en per draadmaat 
3 typen coils (M5 � M10, ieder 10 stuks, M12 ieder 5 stuks). Type standaard 
1,5 x D. Inhoud : M5, M6, M8, M10 en M12. De opbergcassette is zo 
vormgegeven dat ook als de set ondersteboven is geweest, alles steeds op zijn 
plaats blijft. De schroefdraadinsert, gemaakt van hoogwaardig chroom-nikkel 
staal (RVS A2) voor het verkrijgen van sterk of nieuw binnenschroefdraad, dat 
bestand is tegen hoge temperaturen en corrosie. V-Coil is DIN-genormaliseerd 
en zonder problemen uit te wisselen met andere merken zoals Helicoil en 
Amecoil.

Artikelnummer: 5904080

Van: € 248.00

€ 119.00

VÖLKEL SCHROEFDRAAD REPARATIESET
V-COIL Schroefdraad reparatieset voor metrische draad bestaande uit: V-COIL 
tap, spiraalboor, draadinserts, draadzetter en tappenbreker. Type standaard 
1,5 x D. De schroefdraadinsert, gemaakt van hoogwaardig chroom-nikkel 
staal (RVS A2) voor het verkrijgen van sterk of nieuw binnenschroefdraad, dat 
bestand is tegen hoge temperaturen en corrosie. V-Coil is DIN-genormaliseerd 
en zonder problemen uit te wisselen met andere merken zoals Helicoil en 
Amecoil.

5904005  M3x0.5 € 15.95
5904007 M4x0.7 € 15.95
5904009 M5x0.8 € 16.95
5904010 M6x1.0 € 17.95
5904012 M8x1.25 € 22.95
5904016 M10x1.5 € 24.95
5904021 M12x1.75 € 26.95

DORMER BORENSET  
19-DELIG A002 1-10MM
Bestaande uit A002 boren 1 t/m 10mm, 
0.5mm oplopend.
A002 boren zijn boren met Tin-coating voor 
universele boortoepassingen in een grote 
diversiteit aan materialen.

Artikelnummer: A089201

€ 49.95

BAHCO  
SCHROEVENDRAAIERSET 
TORX
• 5-delig torx
• Comfortabel in gebruik met het 2-componen-

ten hecht bestaande uit meer dan 75% rubber

Artikelnummer: B219.025

Van: € 30.44

€ 15.00

BAHCO 
SCHROEVENDRAAIERSET 
VDE PLAT EN PZ
• 7-delig
• Comfortabel in gebruik met het 2-compo-

nenten hecht bestaande uit meer dan 75% 
rubber

Artikelnummer: B220.027

Van: € 44.86

€ 25.00

PARAT GEREEDSCHAPSKOFFER  
LIMITED EDITION
De Limited Edition is een actiekoffer op basis van de PARAT CLASSIC koffers, 
met het nieuwe soft touch oppervlak gemaakt van duurzaam, non-slip X-ABS 
kunststof. Het gecombineerde interieur van het gepatenteerde gereedschaps-
houder systeem CP-7 en de klassieke insteekvakken, samen met de extra 
hoge bodemplaat, die variabel in te delen is. Het dubbele aluminium frame 
verstevigd de koffer en maakt hem dus tot 30 kg belastbaar. De verzonken ci-
lindersloten beschermen tegen diefstal. De ergonomisch ontworpen handgreep 
zorgt voor maximaal comfort tijdens het dragen. 

Artikelnummer: 5443724 

Van: € 186.20

€ 149.00 
(exclusief gereedschap)

BAHCO STEEKBEITELSET 6-DELIG
6, 10, 12, 18, 25, 32mm
In handig foudraal.

Artikelnummer: 434-S6-PP

€ 69.00

BAHCO 
SCHROEVENDRAAIERSET 
PLAT & PZ
• 6-delig plat en pozidrive
• Comfortabel in gebruik met het 2-componen-

ten hecht bestaande uit meer dan 75% rubber

Artikelnummer: B219.016

Van: € 30.45

€ 15.00

HANDZAAGSET 2600-22XT + NP-22-U7-8HP
De meest verkochte handzaag 2600-22XT met een gratis handzaag NP-22-U7.

€ 27.50
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KWB GEREEDSCHAPSKOFFER 40-DELIG

Artikelnummer: 7479653

€ 29.95

KWB GEREEDSCHAPSKOFFER 65-DELIG

Artikelnummer: 4973598

€ 82.50

KWB GEREEDSCHAPSKOFFER 
129-DELIG

Artikelnummer: 4837637

€ 119.00

KWB GEREEDSCHAPSKOFFER 51-DELIG

Artikelnummer: 4973599

€ 55.00

KWB GEREEDSCHAPSKOFFER 99-DELIG

Artikelnummer: 4973600

€ 99.00

WERA KRAFTFORM KOMPAKT VDE-1000
1x spanningtester 1x Handgreep 14 wisselklingen 1000 volt geïsoleerd 154mm 
met gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde bescherm isolatie ,zo kun-
nen diepliggende schroeven en veerelementen worden bereikt en bediend. Dit 
noemen wij extra slim. 

Artikelnummer: 05003484001

€ 39.95

WERA KRAFTFORM TOOLFINDER 
Handgreep met 6 interne bits PH 1+2 PZ 1+2 2 platte bits met extra lange bit-
houder met snel wissel systeem die zowel in de handgreep en in de machines 
gebruikt kan worden.
Deze set word in een linnen tas geleverd

Artikelnummer: 05051016001

€ 39.95

FLEX HAAKSE SLIJPER 1001

€ 79.00
Nu met GRATIS 2 blikken slijpschijven  
125x1.0 t.w.v. € 24.95!!

WERA TOOLCHECK 39-DELIG
Combinatie van ratel, bit, doppen en een handhouder en dit alles uiterst 
compact. Bit-ratel om toch snel te kunnen werken op plaatsen waar machinaal 
schroeven of gebruik van conventioneel handgereedschap vanwege de be-
perkte ruimte niet mogelijk is.

Een complete bit-doppen set met:
• 28 bits, 7 doppen, 1 dopadapter
• Krachtige 1/4 ratel, bits-handhouder en bit-houder

Artikelnummer: 05056490001

€ 59.00

WERA BIT-CHECK BC30
30 delige bit-set met PH PZ TX inbus en platte bits en een krachtige magneet 
houder met spanring

Art Nr. 05057434001

€ 12.95
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DEWALT ACCU-COMBIHAMER 18V
Afzuigsysteem TNO gecertificeerd! 
•  Inclusief D25303DH stofafzuigsysteem
• De verwisselbare snelwisselboorkop met 3 klembekken zorgt voor snelheid, 

precisie en flexibiliteit bij boren in hout, keramiek, staal enz. 
• Vooruitstrevende boorprestaties met een capaciteit van maar liefst meer dan 

90 gaten per acculading (Ø 10mm x 80mm) 
• Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en voegenmortel
• Koolborstelloze motor met hoge capaciteit 5,0Ah li-ion accu’s 

• Elektronische koppeling voor een consistent hoog koppel en verhoogde 
betrouwbaarheid 

• Helder LED-lampje met vertragingsmechanisme voor een beter zicht op het 
werk. 

• Ideaal voor het boren van anker- en bevestigingsgaten van 4-24mm in beton 
en metselwerk 

• Compact, lichtgewicht en ergonomisch ontwerp zorgen voor minimale belas-
ting van de gebruiker bij langdurig gebruik

• Het systeem heeft een eigen motor en is voorzien van een HEPA filter. 
• De combinatie is door TNO gecertificeerd als oplossing voor stofvrij werken.

Standaard meegeleverd
• Geïntegreerd D25303DH stofafzuigsysteem
• 2 x 18V 5,0 Ah XR schuifaccu’s met acculadingsindicator 
• XR multilader 10.8-14.4-18V XR accu’s 
• Verstelbare zijhandgreep 
• Snelwisselboorhouder SDS+ 13 mm sleutelvrije snelwisselboorhouder met 3 

klembekken 
• Koffer

Artikelnummer: DCH275P2T-QW

€ 529.00

POETSLAPPEN TRICOT BONT
Doos á 10kg

Artikelnummer: P23110

€ 8.95
!! 10 + 1 GRATIS !!

INDUSTRIEPAPIER 2-LAAGS
2 rollen per pak

Artikelnummer: 100038

€ 19.95 per pak
!! bij aankoop van 5 pakken 
GRATIS DISPENCER !!

POETSPAPIER MIDI 1-LAAGS
6 rollen per pak

Artikelnummer: 110330

€ 17.95 per pak
!! bij aankoop van 5 pakken  
GRATIS DISPENCER !!

POETSLAPPEN TRICO WIT
Doos á 10kg

Artikelnummer: P25210

€ 14.95
!! 10 + 1 GRATIS !!

DEWALT CIRKELZAAG 
MET GRATIS LINEAAL 1500MM
Universele cirkelzaag voor langs- en dwarszagen en voor  
afschuinwerk van natuurlijke en samengestelde houtsoorten

Technische gegevens
• opgenomen vermogen: 1600 watt
• max. zaagdiepte 90°: 61 millimeter
• afschuincapaciteit: 57 graden hoek
• lengte: 355 millimeter
• max. zaagdiepte 45°: 49 millimeter
• hoogte: 245 millimeter
• asgat zaagblad: 30 millimeter
• max. zaagdiepte 45° (met geleiderail): 

 44 millimeter
• diameter zaagblad: 190 millimeter
• max. zaagdiepte 90° (met geleiderail):  

57 millimeter
• onbelast toerental:  

5200 toerental per minuut
• afgegeven vermogen: 1000 watt

Artikelnummer:  

DWE576K-QS

€ 169.00

DEWALT ACCUBOORMACHINE  
18V INCL. ACCU’S
De DeWALT DCD791D2 koolborstelloze accu schroefboor uit de 
XR-lijn is zeer compact en lichtgewicht van ontwerp. Hierdoor is het 
werken met deze boor- schroefmachine comfortabel. Wordt geleverd 
met 2 accu’s 20Ah, een lader en een T-Stak koffer. 

Technische specificaties
• Voltage: 18 Volt
• Accu: 2,0 Ah
• Accu soort: Li-ion
• Afgegeven vermogen: 460 Watt
• Onbelast toerental: 0-550 / 0-2000 tpm
• Max. koppel: 70 

Nm

Artikelnummer: 

DCD791D2

POETSPAPIER MIDI 2-LAAGS
6 rollen per pak

Artikelnummer: 110016

€ 22.95 per pak
!! bij aankoop van 5 pakken  
GRATIS DISPENCER !!

GRATIS DEWALT ACCU-BANDSCHROEFMACHINE  
|BIJ AANKOOP VAN 60 DOZEN 
BANDSCHROEVEN
Bij aankoop van 60 dozen á 1000 stuks gipssplaatschroeven 3.5x35mm fijn 
ontvangt u GRATIS een DEWALT accu-bandschroefmachine DCF620D2K-QW 
t.w.v. € 399.00 (incl. 2 stuks 18V aauç 2.0Ah, acculader en T-Stak koffer!!

Artikelnummer: DWF60DRY

€ 690.00
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WERKRADIO UBOX 400R
• FM ontvangst met RDS zenderinformatie
• DAB+ Digitale Radio ontvangst
• Bluetooth ontvanger voor muziek streaming
• Aux ingang voor externe MP3 speler
• Oplaadbaar met NiMH batterijen (6 x AA)

Artikelnummer: UB400R

€ 125.00

WERKRADIO TEAMPLAYER
• DAB+ Digitale Radio ontvangst
• FM ontvangst met RDS zenderinformatie
• Bluetooth ontvanger voor muziek streaming
• Aux ingang voor externe MP3 speler
• USB stroomuitgang 5V voor het  

laden van een mobiele telefoon
• Batterijen lader

Artikelnummer: TEAM1

€ 169.00

WERKRADIO DIGITUBE
• FM ontvangst met RDS zenderinformatie
• DAB+ Digitale Radio ontvangst
• Aux ingang voor externe MP3 speler
• Oplaadbaar met NiMH batterijen (6 x AA)
• Bluetooth 4.0 ontvanger voor muziek  

streaming en Handsfree bellen
• Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)

Artikelnummer: D-TUBE

€ 109.00

WERKRADIO SHOKUNIN WIFI
Met meer en meer WiFi beschikbaar op vele plaatsen biedt een WiFi internet werkra-
dio grote voordelen zoals een ongekend aantal zenders en een zuiver geluid en dat 
alles zonder de ontvangstbeperkingen van normale radio-ontvangst. Werkt u daar 
waar geen WiFi beschikbaar is dan biedt de radio DAB+ en FM ontvangst.
De Audisse Shokunin is het unieke allround sound-systeem voor al uw muziek terwijl 
u werkt maar natuurlijk ook ideaal voor thuis en vrije-tijd.

Artikelnummer: DE3

€ 259.00

WERKRADIO LUNCHBOX 2
• RDS zenderinformatie weergave
• Seek-tuning
• Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
• Dynamic Loudness functie
• Nieuwe luidspreker voor “frisser” geluid
• Neopreen-rubberen stroomkabel
• Aux ingang voor externe MP3 speler
• Instelbare displayverlichting
• Blijvende tijdsweergave

Artikelnummer: LBOX2

€ 79.00

WERKRADIO DAB+PRO

• DAB+ Digitale Radio ontvangst
• FM ontvangst met RDS zenderinformatie
• Aux ingang voor externe MP3 speler

Artikelnummer: DPRO

€ 75.00

WERKRADIO  
SOLOWOKER DAB
• DAB+ Digitale Radio ontvangst
• FM ontvangst met RDS zenderinformatie
• Aux ingang voor externe MP3 speler
• Oplaadbaar met ingebouwde Lithium-Ion accu

Artikelnummer: SWDAB

€ 89.00

 MAKITA 18V MAATPAKKET
KIES PRECIES WAT JE NODIG HEBT

GRATIS ACCU BIJ AANKOOP VAN IEDERE MACHINE 
bij registratie van de aankoop op makita.nl

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 28-02-2017 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

€ 225.00

€ 145.00

€ 95.00

€ 135.00

€ 195.00

€ 165.00

€ 145.00

€ 225.00

€ 165.00

http://makita.nl/
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KABELBINDERS ZWART
• materiaal: polyamide 6/6, UV bestendig –
• normering: ontvlambaarheid UL 94 class V2, R.I.Na. goedkeuring no. 

5/043/93 & UL erkend
• temperatuurbestendigheid min / max: 35 tot +85 ° C 
• resistent tegen: olie, vetten, zout en verdunde zuren

Verpakt in zakken á 100 stuks
3609367 KABELBINDERS ZWART 100X2.5MM € 0.75 

401069 KABELBINDERS ZWART 140X3.6MM € 1.75 

3609383 KABELBINDERS ZWART 200X2.5MM € 1.75 

401074 KABELBINDERS ZWART 292X3.6MM € 3.75 

3609382 KABELBINDERS ZWART 200X4.8MM € 2.75 

3609381 KABELBINDERS ZWART 300X4.8MM € 4.75 

3609379 KABELBINDERS ZWART 370X4.8MM € 5.75 

401075 KABELBINDERS ZWART 292X7.6MM € 9.75 

3609380 KABELBINDERS ZWART 370X7.6MM € 11.75 

819300 KABELBINDERS ZWART 450X7.6MM € 18.75 

548935 KABELBINDERS ZWART 540X7.6MM € 22.75 

3609386 KABELBINDERS ZWART 775X9.0MM € 36.75 

4TECX TRAP ENKEL ## NIEUW ##
• Veilig door brede 100 mm treden met anti slip profiel.
• Robuust door extra buisprofiel onder de treden (Gefelst).
• Belastbaar tot 150 kg.
• Geanodiseerd, trap geeft dus niet af en  

voorkomt vuile handen.    
• Voldoet aan alle Europese regelgevingen  

en Warenwet. 
• 5 jaar garantie.

4041000344  1X3 treeds € 95.00

4041000345 1x4 treeds € 99.00

4041000346 1x5 treeds € 109.00

4041000347 1x6 treeds € 125.00

4TECX TRAP ENKEL GECOAT
De 4tecx trappen voldoen aan de Warenwet en NEN 2484
• Voor professioneel gebruik (Arbo)
• De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
• De spreidbeveiliging vanaf uitvoering 6 treden  

voorkomt ongewild inklappen van de trap tijdens gebruik
• Het robuuste kokerprofiel (dichte) van de treden  

maakt de trap extra stevig

4041000103 1X3 treeds € 109.00

4041000119 1x4 treeds € 119.00

4041000135 1x5 treeds € 129.00

4041000151 1x6 treeds € 139.00

KLAPSCHRAGEN 
In kleur RAL5017, blauw gepoedercoat

1804192009 50x50cm  € 9.75

1804192013 60x110cm  € 15.75

1804192021 85x110cm  € 18.75 

1804192025 100x110cm € 20.75

Andere maten op aanvraag!

TAYG GEREEDSCHAPKOFFER 35
Deze gereedschapskoffer van Tayg is geschikt om zowel kleine 
accessoires als verschillende soorten handgereedschap mee te 
nemen.
Met twee uitneembare inzetten en assortimentsdoos met deksel
Een groot formaat, sterke, kunststof koffer geschikt voor dagelijks 
gebruik, duurzaam en betrouwbaar.
Afmetingen 580 x 285 x 290mm

Artikelnummer: 402325

€ 26.95

4TECX DRAAGBAK MOBI-BOX 
ROOD 
• Afmetingen 440x255x210mm
• Met aluminium draagbeugel

Artikelnummer: 2176591 

€ 9.95

4TECX TRAP DUBBEL ## NIEUW ##
• Veilig door brede 100 mm treden met anti slip profiel.
• Robuust door extra buisprofiel onder de treden (Gefelst).
• Belastbaar tot 150 kg.
• Geanodiseerd, trap geeft dus niet af en  

voorkomt vuile handen.    
• Dubbel oploopbare trap is voorzien  

van dubbel bordes.
• Voldoet aan alle Europese regelgevingen  

en Warenwet. 
• 5 jaar garantie.

4041000348 2X3 treeds € 99.00

4041000349 2x4 treeds € 109.00

4041000350 2x5 treeds € 139.00

4041000351 2x6 treeds € 159.00

4TECX TRAP DUBBEL GECOAT
De 4tecx trappen voldoen aan de Warenwet en NEN 2484
• Voor professioneel gebruik (Arbo)
• De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
• De spreidbeveiliging vanaf uitvoering 6 treden  

voorkomt ongewild inklappen van de trap tijdens gebruik
• Het robuuste kokerprofiel (dichte) van de  

treden maakt de trap extra stevig

4041000167 2X3 treeds € 129.00

4041000183 2x4 treeds € 139.00

4041000199 2x5 treeds € 169.00

4041000215 2x6 treeds € 189.00

TAYG GEREEDSCHAPKOFFER 33
Deze gereedschapskoffer van Tayg is geschikt om zowel kleine 
accessoires als verschillende soorten handgereedschap mee te 
nemen. Met uitneembare inzet en assortimentsdoos met deksel
Een sterke, kunststof koffer geschikt voor dagelijks gebruik, 
duurzaam en betrouwbaar.
Afmetingen 480 x 258 x 255mm

Artikelnummer 294668

€ 19.95
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KROON FUEL OPTIMIX 2T
Fuel Optimix 2T is een kant-en-klare mengsmering voor 
2-takt benzinemotoren (mengverhouding 1:50). Het 
product is gebaseerd op alkylaatbenzine en een hoog-
waardige, volsynthetische 2-takt motorolie. Het product 
is nagenoeg vrij van schadelijke stoffen zoals Benzeen.

Can á  5 liter
Artikelnummer: 32289

€ 16.95

KROON MULTI PURPOSE  
LITHEP GREASE EP-2
MP Lithep Grease EP 2 is een multi purpose vet gebaseerd op goed geraf-
fineerde hoog visceuze basisoliën met een lithiumzeep als verdikkingsmiddel. 
Hieraan zijn ‘Extreme Pressure’ en andere additieven toegevoegd om de 
volgende eigenschappen te verkrijgen:

• Sterke hechting aan metaal
• Uitstekende waterverdringing
• Zeer goede stabiliteit
• Goede anti-corrosie en anti-slijtage werking
• Zeer goede verpompbaarheid
• Uitstekende ‘Extreme Pressure’ eigenschappen

Toepassing
MP Lithep Grease EP 2 kan worden gebruikt voor de smering 
van lagers van voertuigen en bouwmachines, die onder zware 
en stotende belasting dienst doen. MP Lithep Grease EP 2 is 
tevens geschikt voor zwaar belaste draaipunten in een natte en 
stoffige omgeving.

Artikelnummer: 03004 patroon 400 gram

€ 2.95

KROON MULTI LUBE FGL H1
Multi Lube FGL H1 is een hoogwaardig universeel smeermiddel op basis van 
een zuivere medicinale olie. Speciale additieven en vaste smeerstoffen geven 
het product de volgende eigenschappen:

• Uitstekende bescherming tegen slijtage 
• Zeer goed bestand tegen (zout)water en stoom
• Goede vochtverdringing
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Sterke hechting
• Goede noodloopeigenschappen door toevoeging van 

vaste smeerstoffen

Toepassing
Multi Lube FGL H1 is een hoogwaardig universeel toe-
pasbaar smeermiddel, H1 geregistreerd. Door de unieke 
samenstelling, kan dit product ingezet worden in o.a. de 
volgende toepassingsgebieden:
• Levensmiddelenindustrie
• Onderhouden, smeren en beschermen van diverse 

draaiende constructies
• Onderhouden, smeren en beschermen van diverse 

schuivende- en/of geleidende constructies

Artikelnummer: 33763 Spuitbus 400ml

€ 11.50

KROON FUEL OPTIMIX 4T
Fuel Optimum 4T is een hoogwaardige alkylaatbenzine 
voor 4-takt motoren. Door de alkylaatbasis is Fuel Opti-
mum 4T maar liefst 99% schoner dan gewone benzine. 
Daarnaast is het product nagenoeg vrij van schadelijke 
stoffen zoals Benzeen.

Can á 5 liter
Artikelnummer: 32290

€ 16.95

KROON MULTI GREASE FGG H1
Multi Grease FGG H1 is een non-toxisch, transparant wit vet op basis van een 
zuivere medicinale basisolie en PTFE. Speciale additieven zijn toegevoegd om 
de volgende eigenschappen te verkrijgen:

• Zeer sterke hechting
• Uitstekend bestand tegen water en stoom
• Goede bescherming tegen corrosie
• Goede vochtverdringing
• Zeer sterke bescherming tegen slijtage
• Goede anti stick-slip eigenschappen
• Uitstekend kruipend vermogen

Toepassing
Multi Grease FGG H1 is een H1 geregistreerd vet met een 
zeer universeel karakter. Door de speciale samenstelling 
kan het product o.a. worden gebruikt in de volgende 
toepassingen:
• Levensmiddelenindustrie
• Diverse soorten lageringen zoals glijlagers en kogel-

lagers
• Kettingen
• Kabels
• Diverse aandrijfsystemen, ook in vochtige milieus
• Alle soorten geleidingen en stangen

Artikelnummer: 33744 Spuitbus 400ml 

€ 11.50

KROON 
RUITENSPROEIERVLOEISTOF
Kant en klaar. tot -20°C.

Can á 5 liter
Artikelnummer: 33005

€ 4.95

ALTREX SAFE  
QUICK GUARDRAIL
t.b.v. Rolsteigers 5000-serie

Artikelnummer: 360266

€ 169.00

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.

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 el-
kaar 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.

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 28-02-2017 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.



GEODIST AFSTANDMETER  
30 METER
De GeoDist 30 is een compacte, handzame afstandmeter die in elke 
broekzak past. Eenvoudig te bedienen door de grote en ruimtelijke 
knoppen. Door de rubberen hoekbescherming is de GeoDist 30 erg 
robuust. De ideale laser-afstandmeter voor zowel de professional als 
onervaren gebruikers.

Artikelnummer: 831582

€ 55.00

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
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
Email: info@gbivarpo.nl
Internet: www.gbivarpo.nl

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

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

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

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

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

Torenlaan 13-15
3851 NP Ermelo
Telefoon: 0341-552375
Email: info@vandenbroekijzerwaren.nl

mailto:verkoop@gbivanbeijeren.nl
http://www.gbivanbeijeren.nl/
mailto:info@gbivandijksassenheim.nl
http://www.gbivandijksassenheim.nl/
mailto:info@gbigerritse.nl
http://www.gbigerritse.nl/
mailto:info@gbivarpo.nl
http://www.gbivarpo.nl/
mailto:info@gbivanarnhem.nl
http://www.gbivanarnhem.nl/
mailto:info@jacobbakker.nl
http://www.jacobbakker.nl/
mailto:info@gbisdkrimpen.nl
http://www.gbisdkrimpen.nl/
mailto:verkoop@vdbt.nl
http://www.vandijkbouwentechniek.nl/
mailto:verkoop@gbiproal.nl
http://www.gbiproal.nl/
mailto:info@vandenbroekijzerwaren.nl

