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STROOIZOUT
Zak á 25kg

Artikelnummer 566765

€ 4.95 

SNEEUWSCHUIVER  
POWER RED ERGO
Vorstbestendige sneeuwschuiver met  
aluminium steel en rubber rand.

Artikelnummer: 5905197131047

€ 14.95

4TECX WINTERHANDSCHOEN
De Winter Grip handschoen is een echte winterhandschoen. De 
naadloze binnenhandschoen van acryl garandeert warme handen en 
een hoog draagcomfort. De foam-latex coating geeft extra grip en is 
erg flexibel.

6394239 Maat 9 (L) 

6394240 Maat 10 (XL)

6394241 Maat 11 (XXL)

€ 2.95 per paar

GROOTGEBRUIKER?  

VRAAG NAAR DE  

SPECIALE PALLETPRIJS!!
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GRISPORT WERKLAARS 70249C 
VAR 2
De Grisport 70249C Var 2 S3 is een stoere werklaars van leer, 
die gebruikt kan worden in diverse sectoren. Deze werklaar-
zen zijn ingedeeld in een hoge veiligheidsklasse en voldoen 
dus aan de belangrijkste eisen op het gebied van veiligheid. 
U kunt deze laarzen bijvoorbeeld gebruiken als u werkzaam 
bent in de bouw of constructie, maar ook als u een baan heeft 
op het gebied van metaal, transport of in de agrarische sector.
De 70249C Var 2 van Grisport is ingedeeld in veiligheidsklasse 
S3. De antiperforatiezool van deze laars is vervaardigd van 
kevlar.
De Grisport 70249C Var 2 S3 is voorzien van een water-
dichte voering van Sympatex. De buitenkant van de laars 
is vervaardigd van leer en de zool is gemaakt van PU en 
PTU. Deze combinatie maakt de zool hittebestendig tot een 
contactwarmte van maar liefst 300 graden Celsius. De laars is 
verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48.

€ 89.00 
met GRATIS 1 paar sokken!

GRISPORT WERKLAARS 72401C VAR 2
 Deze leren werklaarzen hebben het S3 veiligheidslabel wat inhoudt 
dat deze laarzen zeer geschikt zijn om te dragen op de werkvloer 
wanneer u bijvoorbeeld werkzaam bent in de transport, metaal, 
constructie, bouw of agrarische sector. 
Deze Grisport veiligheidslaars is een gevoerde werklaars. De voering 
is vervaardigd van Sympatex en wol waardoor deze laars bij uitstek ge-
schikt is om te dragen op koude winterse dagen. Het bovendeel is van 
leer en de zool is gemaakt van pu en nitril. Een combinatie die ervoor 
zorgt dat de zool bestand is tegen contactwarmte tot 300 graden 
Celsius. De Kevlar tussenzool zorgt voor extra draagcomfort. Naast 
een tussenzool heeft deze stijlvolle zwarte werklaars een uitneembare 
inlegzool. 

€ 95.00 
met GRATIS 1 paar werksokken!

GRISPORT WERKLAARS BONTGEVOERD 
70249 L+L VAR 2
Doordat deze werklaars is uitgevoerd met een SympaTex en wollen 
voering, heeft u aangenaam warme voeten wanneer u deze laarzen 
draagt op de werkvloer. De laarzen zijn daarnaast ook nog eens wa-
terdicht waardoor het mogelijk is om deze te dragen wanneer u veel 
buiten werkt of te maken heeft met water. Ook wanneer u te maken 
heeft met oliën of andere vloeistoffen hoeft u niet bang te zijn om uit 
te glijden, want de laars heeft een oliebestendige antislipzool.
De zool van de Grisport 70249C +L Var 41 + Wool Sr werklaars is 
daarnaast hittebestendig. Naast hittebestendig is deze schoen ook 
antistatisch, schokdempend en heeft de schoen een antiperforatie en 
antislipzool. 
Deze werklaars is dankzij alle genoemde veiligheidseisen in te delen 
in veiligheidsklasse S3. S3 werklaarzen voldoen aan alle belangrijke 
veiligheidseisen waaronder een stalen neus. Naast een veiligheidsneus 
heeft deze laars ook een overneus voor extra bescherming. De leren 
werklaarzen hebben een uitneembare inlegzool en zijn leverbaar in de 
maten 39 tot en met 48. 

€ 89.00 
met GRATIS 1 paar sokken!

GRISPORT WERKLAARS BONTGEVOERD 
72401C+L
Deze leren, bontgevoerde werklaarzen hebben het S3 veiligheidslabel 
wat inhoudt dat deze laarzen zeer geschikt zijn om te dragen op de 
werkvloer wanneer u bijvoorbeeld werkzaam bent in de transport, 
metaal, constructie, bouw of agrarische sector.
Deze Grisport veiligheidslaars is een gevoerde werklaars. De voering 
is vervaardigd van Sympatex en wol waardoor deze laars bij uitstek ge-
schikt is om te dragen op koude winterse dagen. Het bovendeel is van 
leer en de zool is gemaakt van pu en nitril. Een combinatie die ervoor 
zorgt dat de zool bestand is tegen contactwarmte tot 300 graden 
Celsius. De Kevlar tussenzool zorgt voor extra draagcomfort. Naast 
een tussenzool heeft deze stijlvolle zwarte werklaars een uitneembare 
inlegzool. 

€ 95.00 
met GRATIS 1 paar sokken!
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WIHA SCHROEVENDRAAIERSET 
ELEKTRISCH 13-DELIG VDE
• Accu schroevendraaier voor werkzaamheden aan 
spanningvoerende delen tot 1000 V AC
• E-schroevendraaierhandgreep speedE
• 1x Bit slimBit electric SL 3,5x75mm
• 1x Bit slimBit electric SL 5,5x75mm 
• 1x Bit slimBit electric PH1x75mm
• 1x Bit slimBit electric PH2x75mm
• 1x Bit slimBit electric PZ1x75mm
• 1x Bit slimBit electric PZ2x75mm
• 1x Bit slimBit electric SL/PZ1x75mm
• 1x Bit slimBit electric SL/PZ2x75mm
•  1x Momentadapter easyTorque adapter electric,  

Nm: 2,8, Tolerantie: 10 %
• 1x L-BOXX Mini voor speedE
• 1x Reserveaccu 18500 Li-ion 
• 1x Oplader voor accu type 18500 Li-ion

Artikelnummer: 6757685

€ 239.00

WIHA DOPSLEUTELSET 3/8” 
7207NK2001 20-DELIG VDE
Compleet set met ratel 3/8”,  
diverse hulpstukken en doppen 8mm t/m 22mm 

Artikelnummer: 6829242

€ 309.00

WIHA DOPSLEUTELSET 1/2” 
7208NK2001 20-DELIG VDE
Compleet set met ratel 1/2”,  
diverse hulpstukken en doppen 10mm t/m 32mm

Artikelnummer: 6829243

€ 339.00

WIHA SLEUTELSET 20-DELIG 
VDE 
Compleet set steeksleutels 6mm t/m 32mm en een 
verstelbare schroefsleutel.

Artikelnummer: 6829241

€ 349.00
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WERA KRAFTFORM  
KOMPAKT VDE-16 EXTRA SLIM
16 delige VDE 1000 volt schroevendraaierset met  
verwisselbare klingen, met geïntegreerde beschermisolatie.  
Zo kunnen diepliggende schroef en veerelementen worden 
bereikt en bediend.

Artikelnummer: 3353819

€ 45.00

WERA BIT-CHECK WOOD-2 
30 Delige bitset met PZ – PH – en Torx bits met 
een krachtige magnetische bit-houder met spanring

Artikelnummer: 5451157

€ 15.00

WERA TOOL-CHECK PLUS
Combinatie van ratel, bit, doppen en een handhouder en dit alles 
uiterst compact. Hoogwaardige bit-handhouder met Kraftform 
Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen 
werken.Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzo-
nes voor een hoge draaimomentoverdracht.

Artikelnummer: 4494771

€ 57.50

WERA BITS TORX 
Torx bits TX20 of TX25 in koker van  
100 stuks voor de grootverbruikers

Tx 20 Art.nr 2551309

Tx 25 Art.nr 2551310

€ 50.00 per koker 
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ELTEE SPIJKERSCHORT  
2-VAKS NPL-D
• De onderkant is omgevouwen om het  

doorsteken te voorkomen
• Lange verstelbare riem met snelsluiting 135 x 4 cm

Artikelnummer: 6829467

€ 24.95

ELTEE HAMERHOUDER  
ZWAAR HHF
• Beweegbare beugel
• Zware kwaliteit leder

Artikelnummer: 905079

€ 4.95

ELTEE GEREEDSCHAPSGORDEL CAL-D2
De sterkste gereedschapsgordel in de markt!
• Zware kwaliteit lederen riem 120 x 5 cm. Dubbele gaten.
• De riem heeft een metalen gesp met dubbele doorn en is aan de zijkanten 

bevestigd op twee lagen leer.  
• Voor het gebruikers gemak zijn de zakken voorzien van een kunststof strip.
• Het midden vak is ook geschikt voor een grote (dikke) rolmaat.
•  Zijkanten zijn  dubbel  gestikt en voorzien van extra nieten.
• Beweegbare hamerhouder die links of rechts om de riem kan.

Artikelnummer: 2186244

€ 99.00

ELTEE SPIJKERSCHORT  
2-VAKS NPL-D1
• De onderkant is omgevouwen om het doorsteken te 

voorkomen.
• Zware kwaliteit lederen riem 125 x 4 cm.

Artikelnummer: 6829468

€ 29.95

ELTEE GEREEDSCHAPSGORDEL CAL-D
•  Zware kwaliteit lederen riem 120 x 5 cm. Enkele gaten.
•  De riem heeft een metalen gesp en is aan de zijkanten bevestigd 

op twee lagen leer.  
•  Voor het gebruikers gemak zijn de zakken voorzien van een kunststof 

strip.
• Het midden vak is ook geschikt voor een grote (dikke) rolmaat.
• Zijkanten zijn dubbel  gestikt en voorzien van extra nieten.
• Beweegbare hamerhouder die links en rechts om de riem kan.

Artikelnummer: 2322236

€ 89.00
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MAVEL LUCHTHASPEL  
MASTER PLUS AIR 9M
Slang Lengte 9 meter
Slang Diameter 8 mm
Maximale druk 10 bar
Temperatuurbereik -5 / +40 °C
Aansluiting in 1/4” F
Aansluiting uit 1/4” M

Artikelnummer: 2475289

€ 139.00

MAVEL LUCHTHASPEL 
MAJOR PLUS AIR 15M
Slang Lengte 15 meter
Slang Diameter 8 mm
Maximale druk 15 bar
Temperatuurbereik -5 / +40 °C
Aansluiting in 1/4” F
Aansluiting uit 1/4” M

Artikelnummer: 2475339

€ 139.00

MAVEL LUCHTHASPEL 
ROLL MEGA AIR 20M
Slang Lengte 20 meter
Slang Diameter 10 x 15 mm
Maximale druk 15 bar
Temperatuurbereik -5 / +40 °C
Aansluiting in 3/8” F
Aansluiting uit 3/8” M

Artikelnummer: 3720371

€ 199.00

MAVEL STROOMHASPEL 
MASTER PLUS 230V 15M
Kabel Lengte 15 meter
Kabel Diameter 3 x 1,5 mm²
Kabeltype  H05VV-F
Aansluitspanning 230 V
Afgiftespanning 230 V
Opgerold vermogen 800 W
Afgerold vermogen 2000 W
Stekker  Schuko
IP-waarde  IP24
Thermisch beveiligd Ja

Artikelnummer: 2475291

€ 129.00

MAVEL STROOMHASPEL  
ROLL COMPACT 230V 15M
Kabel Lengte 15 Meter
Kabel Diameter 3 x 2,5 mm²
Kabeltype  H07RN-F
Aansluitspanning 230 V
Afgiftespanning 230 V
Opgerold vermogen 1600 W
Afgerold vermogen 3500 W
Stekker  Schuko
IP-waarde  IP24
Thermisch beveiligd Ja

Artikelnummer: 5226062

€ 295.00

MAVEL ROLL COMPACT  
WARNING TAPE
Rood wit afzetlint
Lengte 20 meter
Lengte 350 mm
Breedte [mm] 330 mm
Hoogte [mm] 210 mm
Gewicht 3,5 kg

Artikelnummer: 6438456

€ 159.00

MAVEL SLOWMOTION DEVICE 
MAJOR / MASTER
De Slowmotion Device zorgt voor het gecontroleerd oprollen van de 
slang of kabel. Omdat de slang of kabel rustig de haspel in wordt 
geleid, zorgt dit voor het behoud van uw slang en haspelbehuizing 
en voor een soepele, nette geleiding van de slang of kabel het 
haspel in.

Artikelnummer: MASTER:   5226244

Artikelnummer: MAJOR:   4236625 

Per stuk

€ 48.00

MAVEL STROOMHASPEL  
CLASSIC PLUS 230V 10M
Kabel Lengte 10 meter
Kabel Diameter 3 x 1,5 mm²
Kabeltype  H05VV-F
Aansluitspanning 230 V
Afgiftespanning 230 V
Opgerold vermogen 800 W
Afgerold vermogen 2000 W
Stekker  Schuko
IP-waarde  IP24
Thermisch beveiligd Ja

Artikelnummer: 2475253

€ 149.00
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TOOLWIZARD TW-40S MACHINE ACCU 
WERKLAMP 4 IN 1
De FENON ToolWizard LED werklamp is dé innovatie van 2019! 
Geschikt voor gebruik met machine accu’s van MAKITA, BOSCH, 
HIKOKI en PANASONIC door middel van de bijgeleverde 4 in 1 
adapter.
Eenvoudig instelbaar voor 14,4 of 18V accu’s en beveiligd tegen 
diep ontladen om uw kostbare accu’s te ontzien. Voor verzwaarde 
toepassingen of extra lange looptijd is er de waterdichte FENON accu.

Eigenschappen
• slagvaste behuizing
• universele adapter voor MAKITA, BOSCH, HITACHI en
• PANASONIC accu’s voor elektrisch handgereedschap
• geschikt voor 14,4V en 18V accu’s
• 25%-50%-100% dimbaar (1000 lm - 2000 lm - 3700 lm)
• autonomie Fenon accu: 20h (25%) 9h (50%) 4h (100%)
• kleurtemperatuur 5000K
• CRI 70+
• 60° verlichtingshoek
• IP20 (machine accu en adapter) IP65 (met Fenon accu)
• klasse III
• afmeting 400 x 340 x 250 mm
• gewicht 2,95 kg (zonder accu) 
• 1 jaar garantie

Artikelnummer: 120931

€ 139.00

K310 G2 - PROFESSIONELE HASPEL
De volledig nieuw ontworpen kabelhaspel voor
professioneel gebruik onder de zwaarste omstandigheden.

• conform IEC 61242
• compacte afmetingen: 410 x 310 x 320 mm
• uitgebalanceerd voor optimaal draagcomfort
• dubbel versterkt, gepoedercoat stalen buisframe
• grote ergonomische handgreep
• onbreekbare trommel uit één stuk
• 4 verwisselbare IP44 contactdozen met verende klapdeksels 

en rvs schroeven
• thermische veiligheid tegen oververhitting of overbelasting
• NEXANS LINEAX H07RN-F Europese kwaliteitskabel
• optioneel met gekleurde kabel of kabelbedrukking
• 3 jaar garantie
• Geschikt voor haakse stekkers

4757856 3x1.5mm2 25 meter € 69.00
4758117 3x1.5mm2 50 meter € 89.00
4757852 3x2.5mm2 25 meter € 89.00
6204530 3x2.5mm2 40 meter € 99.00



Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 28-02-2019 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 9

BESCHERMHOEZENSET
Kunststof beschermhoezen voor om de heftruckvorken. 
De hoezen zijn uitgevoerd met reflectoren voor betere 
zichtbaarheid. De bevestiging gaat met een magneet 
op het vorkenbed. Deze hoezen komen de veiligheid en 
zichtbaarheid erg ten goede. 

Artikelnummer: 6534971

€ 99.00

HIJSTAS 100KG

Hijstas 100kg voor het hijsen van gereedschap,  
onderdelen of allerhande materialen.

• Werklast (WLL):  100 kg
• Gebruiksfactor: 7 : 1
• Temperatuur bereik van -40 °C tot +100 °C
• Gemeten breedte: 300 MM
• Gemeten dikte: 120 MM
• Gemeten hoogte: 420 MM
• Gecertificeerde hijsband
• STUWADOOR (hijswerkzaamheden)
• Band: 100% polyester
• Stikgaren: 100% polyester
• EG machinerichtlijn (89/392/EEG),
• laatste aanvulling (93/68/EFG).
• NEN-EN 1492-1

Artikelnummer: 6534924 

€ 75.00
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4TECX HANDCLEANER SPECIAL
• Krachtige handreiniger voor het verwijderen van industriële 

vervuilingen. Bevat geen oplosmiddelen
• Geformuleerd op basis van Aloe Vera extracten, Jojoba Esters en 

een huidvriendelijk schuurmiddel Toepassing:
• Verwijderen van middelzware tot zware industriële vervuilingen 

zoals smeermiddelen, vet, remvloeistof en cement
• Dermatologisch getest en goedgekeurd
• Voldoet aan AFNOR NF-T

Artikelnummer: 2283755

€ 9.95

4TECX HANDPOMP  
TBV HANDCLEANERS
• Duurzame handpomp ten behoeve van de 4tecx handcleaners
• Bespaar kosten met deze stevige pomp voor zuinige dosering

Artikelnummer: 2289287

€ 19.95

4TECX WANDHOUDER 
TBV HANDCLEANERS
• Stalen wandhouder t.b.v. van de 4tecx handcleaners
• Inclusief montagemateriaal

Artikelnummer: 2289288

€ 14.95

4TECX HANDCLEANER YELLOW
• Uiterst krachtige pasteuze handreiniger op basis van Aloe Vera 

extracten, Jojoba Esters en huidvriendelijke schuurmiddelen
• Uitermate geschikt voor het verwijderen van zware industiriële 

hardnekkige vervuiling zoals smeermiddelen, vet, verf, lak inkt, 
lijm en teer

• Dermatologisch getest en goedgekeurd
• Voldoet aan AFNOR NF-T

Artikelnummer: 2289289

€ 12.95
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DIEPTESTOP VOOR OP SPIRAALBOREN
Gemaakt uit hoogwaardig kunststof en beschermt de oppervlakte van het 
werkstuk tegen krassen en beschadigingen. De dieptestop is gelagerd en 
stopt met draaien zodra deze het materiaal raakt.

MAGNETISCHE BITHOUDER 
Voorzien van magneet en kogelgewricht (max 20°) E6,3 x 90 mm

Van € 21.28 

€ 12.99

MAGNETISCHE BITHOUDER
Snelspan extra lang E6,3 x 250 mm

Van € 21.28

€ 12.99

MAGNETISCHE BITHOUDER 
Snelspan extra lang flexibele schacht E6,3x225 mm

Van € 24.24 

€ 14.49

Artikelnummer  Omschrijving Van Voor

6688688 Dieptestop ø3 mm € 12,22 € 6,99

6688687 Dieptestop ø4 mm € 16,15 € 9,49

6688686 Dieptestop ø5 mm € 16,15 € 9,49

6688685 Dieptestop ø6 mm € 16,15 € 9,49

6688684 Dieptestop ø8 mm € 16,93 € 9,99

6688683 Dieptestop ø9 mm € 28,29 € 16,99

6688682 Dieptestop ø10 mm € 17,47 € 10,49

6688681 Dieptestop ø11 mm € 18,45 € 10,99

6688689 Dieptestop ø12 mm € 20,13 € 11,99

6688690 Dieptestop ø13 mm € 24,72 € 14,99

6688696 Dieptestop ø15 mm € 20,54 € 12,49

6688700 Dieptestop ø16 mm € 31,28 € 17,99

6688699 Dieptestop ø18 mm € 26,32 € 15,99

6688698 Dieptestop ø21 mm € 25,34 € 14,99

6688697 Dieptestop ø24 mm € 39,61 € 23,99

6688695 Dieptestop ø27 mm € 31,28 € 18,99

6688691 Dieptestop ø30 mm € 39,44 € 23,99
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CARAT TEGELBOORSET NIEUW!
Type Cooldip
1x Boor 6mm en 1x boor 8mm met M14 aansluiting tbv haakse 
slijpers
• 2 seconden dippen
• 4 seconden afkoelen
• Sneller boren en gaat langer mee!

Artikelnummer 6832492

€ 49.00

CARAT DIAMANTZAAGBLAD  
RENOVATOR NIEUW!
De Renovator kun je gebruiken voor het verzagen van allerlei materialen. Waar 
een klassieke diamantschijf gaat frezen, gaat deze eerder snijden waardoor het 
mogelijk wordt om roofing, hout en zelfs spijkers en schroeven door te zagen. 
Deze zaag met TCT (Tungsten Carbide Tips = zeer harde metalen tanden) is 
kortom de zaag die iedere renovatiespecialist moet hebben.
6562766 Diameter 300mm, asgat 20mm € 159.00
6562767 Diameter 350mm, asgat 20mm € 215.00
6562768 Diameter 350mm, asgat 25.4mm € 215.00
6562769 Diameter 400mm, asgat 20mm € 215.00
6562770 Diameter 400mm, asgat 25.4mm € 215.00

CARAT TEGELBOORSET NIEUW!
Type Cooldip
1x Boor 6mm en 1x boor 8mm met zeskant aansluiting
• 2 seconden dippen
• 4 seconden afkoelen
• Sneller boren en gaat langer mee!

Artikelnummer: 6832489

€ 49.00

CARAT DOZENBOORSET DUSTPROTECT
• Vangt stof op tijdens het boren.
• Dient ook als centreerhulp en afstandshouder voor het boren van 

meerdere gaten naast elkaar.
• Aansluiten op een stofzuiger en de stofafzuiging kleeft tegen 

muur, vloer of plafond.
• Inclusief 2 dozenboren Ø 82 mm

Artikelnummer: 6832493

€ 99.00
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COMPACTE STOFZUIGERS
VAN FESTOOL

STOF-VOORAFSCHEIDER  
CT-VA-20
• Vangt eenvoudig grovere stofdeeltjes op 

voordat deze in de stofzuiger komen
• Zorgt voor een constante hoge 

afzuigcapaciteit door ontlasting van de 
filter

• Langer doorwerken met stofzak
• Voor zowel hout als kwarts, geschikt voor 

stofzuigers met of zonder AutoClean

Artikelnummer: 204083

Van € 356,00

€ 279.00

MOBIELE WERKPLAATS 
MW 1000
• Een handige werkplaats voor op iedere 

locatie
• Gemakkelijk op- en afgaan van trappen 

dankzij grote stootvaste wielen van massief 
rubber

• Voorzien van glijvlakken voor eenvoudig 
laden in de werkbus

• Eenvoudig uitbreidbaar met extra 

uittreklades

Artikelnummer: 203454

Van € 467,90

€ 399.00

STOFZUIGERS  
CTL MINI I / CTL MIDI I
Innovatief tot in de details
•  Geïntegreerde Bluetooth technologie - draadloze  

koppeling met accu-gereedschap
• Handige touch-display
Sneller een beter resultaat
• Altijd een optimale afzuigcapaciteit door de  

handmatige reiniging van de hoofdfilter en filterzak
• Snelle filtervervanging van buitenaf
 Gemakkelijk en mobiel
• Altijd alles op zijn plaatst door ruime slanggarage 

Eenvoudige koppeling met alle SYSTAINERS

574840 van € 430.00  voor € 369.00
574832 van € 470.00  voor € 399.00
574822 van € 570.00  voor € 479.00

SERVICE ZONDER DISCUSSIES.

GARANTIE ALL-INCLUSIVE
U bent 3 jaar lang beschermd tegen 
extra kosten!

VOLLEDIGE REPARATIE
Uw machine wordt gerepareerd met originele Festool 
onderdelen en er worden diverse veiligheidstesten gedaan

DIEFSTAL VERZEKERING
Bij diefstal een nieuwe machine met een 
eigen risico van €100,-

WWW.FESTOOL.NL/SERVICE

NIEUW!

NIEUW! NIEUW! NIEUW!

http://www.festool.nl/SERVICE
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ESTWING HAMER MET  
LEDEREN GREEP
De klassieker! Een hamer welke al jaar en dag veelvuldig in 
de bouw wordt ingezet.
Voorzien van gebogen klauw. Met een totale lengte van 345 
mm. Een perfecte gewichtsverdeling en een kopgewicht van 
560 gram maakt dat deze hamer perfect in balans is. Totaal 
gewicht van 805 gram en een kopdiameter van 27mm.

Artikelnummer: 101198

€ 49.95 
met gratis hamerholster t.w.v. € 11,00

PENTEL PERMANENT MARKER N50
De Pentel Permanent Marker N50 is een watervaste viltschrijver met een 
onvervormbare spitse acryl-fiber punt welke een goede hechting heeft op 
zowel gladde als ruwe oppervlakken.
Producteigenschappen:
• Geschikt voor bijna alle oppervlakken, inclusief karton, metaal, hout, 

plastic en glas
• Inkt op alcoholbasis
• Veeg –en watervast
• Behuizing van stevig aluminium
• Heeft een robuuste vezeltip, die geschikt  

is voor zware belasting en behoud zijn vorm
• Lijndikte: 2.0 mm
• Verkrijgbaar in diverse kleuren
2180836 Groen 

2714772 Blauw

2714783 Rood

3683712 Zwart

per stuk 

€ 1.25

ESTWING HAMER MET  
VINYL HANDGREEP
Klauwhamer van Amerikaanse makelij, uit één stuk 
gesmeed voorzien van vinyl greep welke schokabsorberend 
werkt. Daarnaast bied deze greep ook grip bij wat mindere 
weersomstandigheden. Totale lengte 345mm kopdiameter 
27mm. 

Artikelnummer: 472628

€ 42.50 
met gratis hamerholster t.w.v. € 11.00

PENTEL PERMANENT MARKER N50XL
De Pentel Permanent Marker N50XL is de extra brede punt uitvoering van 
de Pentel Permanent Marker N50 en is een watervaste viltschrijver met een 
onvervormbare afgeschuinde acryl-fiber punt welke een goede hechting 
heeft op zowel gladde als ruwe oppervlakken.
Verkrijgbaar in diverse kleuren:
6745629 Zwart

6828902 Groen

6828904 Blauw

6828905 Rood

per stuk

€ 2.95

PENTEL WHITE MARKER X100-W
De Pentel White Marker X100-W is een watervaste viltschrij-
ver voor dekkend wit schrift op niet-poreuze materialen 
welke zelfs hecht op roestige metalen oppervlakken.
Producteigenschappen:
• Veeg –en watervast
• Heeft een behuizing van stevig 

aluminium, ideaal voor handel en 
industrie

• Hecht zelfs op roestige metalen 
oppervlakken

• Compacte, korte behuizing
• Lijndikte: 4 mm

Artikelnummer 2714441

per stuk 

€ 2.95

PENTEL VULPOTLOOD A300
Het Pentel A300 Vulpotlood is een vulpotlood voor tech-
nisch tekenen en is wat betreft prijs/kwaliteit verhouding 
één van de betere vulpotloden die er zijn.
Producteigenschappen:
• Gemaakt van kunststof met een gestructureerde, 

rubberen gripzone voor een stevige houvast
• Met een vast 4 mm geleidingsbuisje
• Inclusief 2 super Hi-Polymer HB vullingen
• Met navulbare gum onder dop
• Verkrijgbaar in 0.3, 0.5, 0.7 en 0.9 mm
5873885   A313 0.3mm

5873886  A315 0.5mm

5873887 A317 0.7mm

5873888 A319 0.9mm

per stuk 

€ 3.25
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DOM CHIPOLO KEYFINDER
De slimste manier om uw spullen te vinden. Bespaar elke dag kostbare minuten, niet op zoek naar 
uw sleutels, portemonnee en telefoon. 
Bevestig Chipolo aan alles wat u niet wilt verliezen en sluit hem aan op de Chipolo app. Rinkel de 
Chipolo vanuit de app of druk hem dubbel in om uw telefoon te laten rinkelen, zelfs als deze op 
stil staat. Of vind uw zoekgeraakte spullen terug. De app onthoudt wanneer en waar u ze voor het 
laatst had. Autosleutels delen met uw gezin? Deel uw Chipolo gewoon met hun Chipolo-account 
en u kunt ze allebei volgen.
Hoe werkt het?
•  BEVESTIG Chipolo aan alles wat u niet wilt verliezen en verbind hem met de Chipolo app
• RINKEL Chipolo vanuit de app of druk twee keer op de sleutelhanger om uw telefoon te laten 

rinkelen. Zelfs als hij op stil staat.
• VIND uw zoekgeraakte spullen. De app onthoudt wanneer en waar u ze voor het laatst had.
• ZOEKEN IN DE GEMEENSCHAP. Vind verloren voorwerpen met de knop ‘Markeer als verloren’. 

Je ontvangt een bijgewerkte locatie wanneer een Chipolo gebruiker in de buurt komt.
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

€  18.50

DOM TAPKEY
Uw smartphone is de sleutel
Bent u klaar voor een revolutionaire manier van openen en sluiten van uw deur? DOM Tapkey is 
eenvoudig in gebruik en superveilig, alle digitale cilindersloten zijn versleuteld met end-to-end 
encryptie. De installatie is supersnel en eenvoudig; installeer de digitale cilinders, download de app 
en beheer uw cilindersloten. Dat is alles! Geef vervolgens toegang aan uzelf, gezinsleden en zelfs 
logees met de veilige Tapkey app. Als iemand zijn of haar smartphone of tag verliest blokkeert u 
simpelweg de toegang voor deze gebruiker, en de beveiliging van uw huis is gewaarborgd. Ook 
kunt u met de app Tapkey tags programmeren zodat u altijd naar binnen kunt, ook als uw telefoon 
leeg is. 

Cilinder  € 269.00

Standaard Tac  € 15.00

Sticker Tac € 16.50



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 55 23 75
Email: info@vandenbroekijzerwaren.nl

Veldzicht 48
3454 PW De Meern
Telefoon: 030 662 21 20
Email: info@workNtools.nl

Rooysestraat 45a 
6621 AJ Dreumel
Telefoon: 0487 57 33 92
E-mail: info@dicksmits.nl

4TECX KAMERSTEIGER
Houten platform met antislip profiel

• Ingeklapt is de steiger volledig plat
• Zeer sterk én robuust scharniersysteem
• Opwaaibeveiliging
• Ø buis 50mm
• Goed afgewerkte lasnaden, frame én platform
• 5 jaar garantie!

Artikelnummer: 6845286

€ 209.00
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