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VEILIGHEIDSSCHOEN REDBRICK 
MOTION COMET S3
De Redbrick Motion Comet is een trendy werkschoen uit 
de collectie van Redbrick.
Deze Motion Comet voldoet aan de veiligheidsklasse S3

• Laag model
• Aluminium neus
• Kevlar tussenzool
• Uitneembare inlegzool
• Leverbaar in maat 39 t/m 48

Artikelnummer: 313480

€ 69.00

VEILIGHEIDSSCHOEN REDBRICK 
MOTION SHADE S3
De Redbrick Motion Shade is een nieuwe trendy werk-
schoen uit de collectie van Redbrick.
Deze Motion Shade  voldoet aan de veiligheidsklasse S3

• Laag model
• Aluminium neus
• Kevlar tussenzool
• Uitneembare inlegzool
• Leverbaar in maat 39 t/m 48

Artikelnummer: 313370

€ 69.00

VEILIGHEIDSSCHOEN REDBRICK 
MOTION COMET HIGH S3
De Redbrick Motion Comet High is een nieuwe trendy 
hoge werkschoen uit de collectie van Redbrick. Deze 
Motion Comet High voldoet aan de veiligheidsklasse S3

• Hoog model
• Aluminium neus
• Kevlar tussenzool
• Uitneembare inlegzool
• Leverbaar in maat 39 t/m 48

Artikelnummer: 313520

€ 79.00

VEILIGHEIDSSCHOEN REDBRICK 
MOTION AGILE S1P
De Redbrick Motion Agile is een trendy werkschoen uit de 
collectie van Redbrick.
Deze Motion Agile voldoet aan de veiligheidsklasse S1P
• Laag model
• Aluminium neus
• Kevlar tussenzool
• Uitneembare inlegzool
• Leverbaar in maat 39 t/m 48

Artikelnummer: 313430

€ 69.00
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CIRKELZAAGBLADEN HOUT 
ACCU GEREEDSCHAP
• Voor schulpen en/of afkorten van massief  

hout of plaatmaterialen
• Deze zaagbladen zijn speciaal vervaardigd  

voor accuzaagmachines en hebben een zeer  
lage snijdruk

• Zaagbladen hebben een extra hittebehandeling  
ondergaan voor nauwkeurige toleranties

Artikelnummers:

6037346 Afm. 136x1.6mm asgat 20mm Z= 18 € 29.95
6037348 Afm. 136x1.6mm asgat 20mm Z= 24 € 32.95
6037355 Afm. 165x1.6mm asgat 20mm Z= 24 € 34.95
6037356 Afm. 165x1.6mm asgat 20mm Z= 36 € 44.95
7149658 Afm. 190x1.8mm asgat 30mm Z= 24 € 39.95
7391770 Afm. 190x1.8mm asgat 30mm Z= 48 € 54.95
6037358 Afm. 216x2.0mm asgat 30mm Z= 36 € 44.95

UNI STEEL ZAAGBLADEN 
VOOR ACCU GEREEDSCHAP 
• Voor zaagsneden in metalen en NE-metalen,  

zink, lood, gietijzer, etc.
• Tandvorm: trapezium-vlaktand “TR-F”

Artikelnummers:

6037381 Afm. 136x1.6mm asgat 20mm Z= 36 € 44.95
7149660 Afm. 160x1.6mm asgat 20mm Z= 40 € 52.95
6037380 Afm. 165x1.6mm asgat 20mm Z= 40 € 52.95

CIRKELZAAGLADEN DIAMANT 
ACCU GEREEDSCHAP
• Uitstekend te gebruiken voor: gips, Eternit, 

Promatec, IBS, Fermacell®, etc
• Voor zaagsneden in cementgebonden  

plaatmaterialen 
• Uitstekende spaanafvoer door grote spaanruimten
• Door vlakfase uitvoering mooiere zaagsnede
• Zeer stabiel stamblad

Artikelnummers:

7149600 Afm. 136x1.6mm asgat 20mm Z= 4 € 39.95
7149598 Afm. 160x1.6mm asgat 20mm Z= 6 € 49.95
7149599 Afm. 165x1.6mm asgat 20mm Z= 6 € 49.95

GBI HARDMETAAL  
ZAAGBLADEN
• Fabricaat: Stehle
• Type WS: Voor het schulpen en afkorten  

in massief hout en houtbevattende plaatmaterialen
• Type TFN: Voor vele toepassingsmogelijkheden en 

materialen NE-metalen bijv. aluminium,  
kunststoffen (profielen) en volkernmaterialen/ Trespa

Artikelnummers:

80376073 Afm. 160x2.2mm asgat 20mm Z= 24 WS € 24.95
80334606 Afm. 160x2.2mm asgat 20mm Z=48 WS € 35.95
80376093 Afm. 160x2.2mm asgat 20mm Z=42 TFN € 49.95
80376078 Afm. 216x2.8mm asgat 30mm Z=48 WS € 59.95
80376079 Afm. 235x2.8mm asgat 30mm Z=24 WS € 39.95
80376080 Afm. 250x3.2mm asgat 30mm Z=40 WS € 59.95
80376092 Afm. 250x3.2mm asgat 30mm Z=80 WS € 75.95
80065404 Afm. 400x3.5mm asgat 30mm Z=32 WS € 33.95

WIST U DAT:
ZAAGBLADEN, SCHAAFBEITELS, FREZEN ENZ ENZ 

OOK GESLEPEN KUNNEN WORDEN BIJ GBI!!
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STARMIX ISC L-1625 PREMIUM 
BOUWSTOFZUIGER
Bouwstofzuiger voor de zwaarste inzet in de industrie, werkplaats of op 
de bouw. Voor het afzuigen direct aan de machine bij boor-, frees, slijp- 
of zaagwerk. Beton, gips, steen, cement, hout, lak.
• Vermogen   1600 Watt
• Ketelinhoud  25 liter
• Geluidsniveau  69 decibel
• Afmetingen LxBxH  45x39x49cm
• Gewicht   12,2 kg

Artikelnummer: 6437759

VAN € 625.00, nu voor:

€ 425.00

De REDM Digital is uitgerust met aan 
de zijkant ingebouwde extra sterke 
neodymium magneten. Het meetvlak
maakt nauwkeurig werken mogelijk

App downloaden voor aanvullende 
praktische functies. Meetwaarden 
worden “realtime” naar het mobiele 
apparaat overgedragen

Optimaal aflezen bij omslagmeting, 
het display draait automatisch mee. 
Door het verlichte display kan ook op 
donkere plaatsen worden afgelezen

                 RED DIGITAL met bluetooth
Digitaal meten
Digitaal delen en opslaan

Het topmodel van SOLA, type RED is nu uitgebreid met een serie elektronische 
waterpassen vanaf 25 - 120cm en daarnaast een uitvoering met magneten en laser
Voordelen
• Met gepatenteerde FOCUS libellen (m.u.v. 25cm)
• Perfect af te lezen vanuit iedere positie 
• Display draait mee met omslagmeting
• Kalibreren in een handomdraai
• Hoge meetnauwkeurigheid
• Display met verlichting
• Geluidssignaal
• IP 65

Efficiënt
werken en tijd

besparen, de gratis
App SOLA Measures 

maakt het mogelijk én met
extra nuttige functies.  De realtime

gegevens kunnen met locatie, datum
en tijd worden gedeeld en opgeslagen

Gebruikersvriendelijk navigatiemenu maakt
dat de App intuïtief is en makkelijk bedienbaar.
Geschikt voor iOS en Android
Kijk op www.sola.at voor meer infomatie

http://www.sola.at/
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4TECX DOPSLEUTELSET 1/2” 25-DELIG

•  Chroom vanadium
•  In degelijke kunststof koffer
•  Quick release ratel

Artikelnummer: 2176761   

€ 59.00

SCHUIFMAAT 150MM 4TECX
Kan zowel binnen- als buitenmaten en diepte meten
In kunststof box, RVS uitvoering.

• Meetbereik: 0 - 150 mm
• Nauwkeurigheid: 0,05 mm

Artikelnummer: 4731843  

€ 16.99

4TECX  WATERPAS KOKERMODEL
Aluminium waterpas kokermodel met 2 libellen
Leverbaar in 30cm, 40cm, 60cm, 80cm en 100cm

Artikelnummers:

2176520 30 cm € 8.50
2176521 40 cm € 9.50
2176522 60 cm € 10.50
2176523 80 cm € 12.50
2176524 100 cm € 15.50

4TECX DOPSLEUTELSET 3/8” 
21-DELIG

•  Chroom vanadium
•  In degelijke kunststof koffer
•  Quick release ratel

Artikelnummer: 2176760   

€ 39.00

4TECX DOPSLEUTELSET 1/4”  
+ 1/2” 94-DELIG
•  Chroom vanadium
•  In degelijke kunststof koffer
•  Quick release ratel

Artikelnummer: 2176759

€ 79.00

SCHUIFMAAT DIGITAAL  150MM  4TECX
Kan zowel binnen- als buitenmaten en diepte meten
In kunststof box, Inclusief 2 batterijen en schroevendraaier, RVS uitvoering.

• Meetbereik: 0 - 150 mm
• Nauwkeurigheid: 0,01 mm

Artikelnummer: 4731844

€ 29.95

4TECX  WATERPAS MET MAGNEET KOKERMODEL
Aluminium waterpas kokermodel met 2 libellen magnetisch
Leverbaar in 40cm, 60cm en 100cm

Artikelnummers:

2447236 40 cm € 15.50
2447234 60 cm € 17.50
2447231 100 cm € 19.50

De REDM Digital is uitgerust met aan 
de zijkant ingebouwde extra sterke 
neodymium magneten. Het meetvlak
maakt nauwkeurig werken mogelijk

App downloaden voor aanvullende 
praktische functies. Meetwaarden 
worden “realtime” naar het mobiele 
apparaat overgedragen

Optimaal aflezen bij omslagmeting, 
het display draait automatisch mee. 
Door het verlichte display kan ook op 
donkere plaatsen worden afgelezen

                 RED DIGITAL met bluetooth
Digitaal meten
Digitaal delen en opslaan

Het topmodel van SOLA, type RED is nu uitgebreid met een serie elektronische 
waterpassen vanaf 25 - 120cm en daarnaast een uitvoering met magneten en laser
Voordelen
• Met gepatenteerde FOCUS libellen (m.u.v. 25cm)
• Perfect af te lezen vanuit iedere positie 
• Display draait mee met omslagmeting
• Kalibreren in een handomdraai
• Hoge meetnauwkeurigheid
• Display met verlichting
• Geluidssignaal
• IP 65

Efficiënt
werken en tijd

besparen, de gratis
App SOLA Measures 

maakt het mogelijk én met
extra nuttige functies.  De realtime

gegevens kunnen met locatie, datum
en tijd worden gedeeld en opgeslagen

Gebruikersvriendelijk navigatiemenu maakt
dat de App intuïtief is en makkelijk bedienbaar.
Geschikt voor iOS en Android
Kijk op www.sola.at voor meer infomatie
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één met Makita

40 V Max XGT
Klaar voor meer

Makita introduceert haar krachtigste platform ooit

Meer kracht. Meer mogelijk.

makita.nl/xgt

Geschikt voor zware 
boor en schroefklussen.
AFT; bij plotselinge 
reductie in toeren of 
klemmen van de boor, 
schakelt de machine uit. 

DF001GZ

€219,00

De sterkste Makita 125 
mm slijper.

AFT; bij plotselinge reductie 
in toeren of klemmen 
van de boor, schakelt de 
machine uit.
Voorzien van remsysteem,  
waardoor de schijf snel 
stilstaat.

GA005GZ

€199,00

Constant toerental 
en variabele 
toerenregeling.
2 verwisselbare 
boorkoppen; 
1 SDS-Plus en 
1 snelspanboorkop.
 

HR004GZ02

€459,00

De snelste makita accu-
reciprozaag.
Constant toerental.
2 Variabele toerentallen; 
1 voor hout en 1 voor 
metaal.

JR001GZ

€229,00

Zeer geavanceerd met 
10 instellingen.
1 Hout stand met 
automatische 
toerenregeling.
2 T-standen voor werken 
met teks of zelfborende 
schroeven.

TD001GZ

€225,00

191E07-8 (DC40RA)

€99,00

Compact snellader 
voor XGT 40 Volt 
Li-ion accu’s

40 V Max XGT accu’s met ledindicator. 
Met snellader DC40RA in 28 (2,5 Ah)
of 45 (4,0 Ah) minuten weer volledig geladen.

191B26-6 (BL4040)

€159,00

191B36-3 (BL4025)

€115,00

http://makita.nl/xgt
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HIKOKI BOOSTERPACK 18/36 VOLT
• 2 accu’s multivolt
• leverbaar in 5.0/ 2.5 ah of ah 8.0/4.0 ah
• inclusief lader UC18YSL3

NU MET 3e ACCU GRATIS!!
Artikelnummer 5.0/2.5 ah 6828562 € 249.00
Artikelnummer 8.0/4.0 ah 7421174 € 299.00

HIKOKI PLAATSCHAAR CE18DSL 18V
• knippen van plaatstaal tot 1,6 mm 
• werkt met zowel 14,4 V als 18 V accu’s 
• compacte en lichte machine 
• machine zonder lader en accu in HSC II koffer 

Artikelnummer 6828285

€ 339.00

HIKOKI ACCU DECOUPEER-
ZAAGMACHINE 36 VOLT
• hoogste snijsnelheid in zijn klasse 
• automatische snelheid modus
• capaciteit hout 160 mm, staal 10 mm
• ledverlichting
• leverbaar met handgreep en meubelknop

Artikelnummers:

handgreep 9303455

knop   9303457

€ 275.00

HIKOKI KNABBELSCHAAR CN18DSL 18V
• uitsnijden van staalplaat tot 1,6 mm
• compacte en wendbare machine 
• werkt met zowel 14,4 V als 18 V accu’s 
• machine zonder lader en accus in HSC II koffer
 
Artikelnummer 6828332

€ 389.00

WERELDPRIMEUR!
HIKOKI BETONIJZER BUIG- EN 
KNIPMACHINE OP ACCU 
• diameter 8 mm tot 16 mm
• buighoek 0° - 180° 
• meer betonijzer tegelijk buigen en/of knippen 
• omgekeerde draaimodus om betonijzer te verwijderen  

of de buighoek te controleren
• variabele schakelaar voor handmatige hoekinstelling 
• geleverd zonder lader en accu’s 

Artikelnummer VB3616DAW2Z

€ 1999.00
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GBI VAN DIJK SASSENHEIM 

EEN TOONAANGEVENDE 
‘IJZERHANDEL’

De balieverkoop is nog steeds een heel belangrijk onderdeel binnen 
GBI Van Dijk Sassenheim. Personeel met kennis van zaken en het 
uitstekende voorraadbeheer zijn een goede combinatie om de klant 
naar tevredenheid te helpen.

In de afgelopen jaren zijn steeds meer belangrijke services toegevoegd. 
Zo keuren gekwalificeerde medewerkers machines volgens NEN-3140, 
ook op locatie. En voor het keuren van ladders en trappen kan men ook 
bij Van Dijk terecht.  Reparaties van machines worden grotendeels in 
eigen werkplaats afgehandeld. Dit is voor de klant niet alleen sneller 
maar ook goedkoper omdat bij reparatie door leveranciers uit voorzorg 
(soms onnodig) onderdelen worden vervangen om garantieclaims te 
voorkomen. In tussentijd kan de klant een leenmachine meekrijgen 
zodat het werk gewoon door kan gaan.

Sinds een aantal jaren is het mogelijk bedrijfskleding te bedrukken 
met uw bedrijfslogo. GBI Van Dijk Sassenheim heeft een uitgebreid 
assortiment dat in de ruim opgezette kledingshowroom te bekijken 
is. Natuurlijk is een goed advies daarbij van belang. Iedere doelgroep 
heeft z’n eigen wensen waarbij niet alleen een leuk kleurtje belangrijk 
is. Ook daarin adviseren zij graag!

Hang- en sluitwerk is een steeds belangrijkere tak binnen GBI Van 
Dijk Sassenheim. Diverse bekende merken als Formani, Olivari, 

Dauby, Intersteel en Karcher Design worden in de ruime showroom 
gepresenteerd. Nadat de klant een keuze gemaakt heeft, wordt een 
hang- en sluitwerkofferte opgesteld. Na opdracht wordt op locatie 
de toepassing en maatvoering gecontroleerd zodat alles compleet 
geleverd kan worden op het moment dat de deurenhanger dit nodig 
heeft.

Het opzetten van sluitplannen of sleutelplannen is een specialiteit 
binnen GBI Van Dijk Sassenheim. Of het nu gaat om traditionele 
mechanische sluitsystemen of elektronische toegangscontrole: alles is 
mogelijk. Samen met de specialisten van o.a. DOM, Wilka enz. wordt 
de juiste oplossing voor de klant gezocht. 
GBI Van Dijk Sassenheim beschikt over een zeer uitgebreide 

GBI Van Dijk Sassenheim is sinds de oprichting in 1987 
uitgegroeid tot een toonaangevende ijzerwaren/
gereedschappen groothandel. Vanuit het ruim opgezette 
magazijn met meer dan 20.000 voorraadproducten worden 
dagelijks de klanten bediend. 
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machineshowroom waar de grote merken breeduit 
gepresenteerd worden. HIKOKI, Festool, DeWalt, Senco, 
Paslode, Carat, Laskar en Contimac zijn hierbij bekende namen 
in de branche. Indien nodig wordt een afspraak gemaakt bij 
de klant of op locatie. Samen met de vertegenwoordiger of 
“end-user-specialist” van het betreffende merk wordt een 
demonstratie en advies gegeven.  

Het assortiment bevestigingsmaterialen mag nog wel apart 
genoemd worden. GBI Van Dijk Sassenheim kan met recht 
specialist genoemd worden. Draadeinden, bouten, moeren, 
ringen e.d. in allerlei uitvoeringen en kwaliteiten zijn uit 
voorraad leverbaar. In diverse aansprekende projecten 
als Amsterdam Arena, Gelredome Arnhem, Flora Holland 
Rijnsburg en Stadskantoor Utrecht zijn bevestigingsmaterialen 
vanuit GBI Van Dijk Sassenheim toegepast. 

Natuurlijk wordt ook gekeken naar de toekomst. Hoe kunnen 
de bestaande en nieuwe klanten het beste bediend worden? 
Wat verwacht de klant van “de ijzerhandel”? Hoe kunnen we 
de klant ontzorgen? Het zijn vragen waar binnen GBI Van Dijk 
Sassenheim vaak over gesproken wordt. Achter de schermen 
wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een bestelplatform / webshop 
voor de klant zodat zij ook digitaal kunnen bestellen.  

Eén ding is zeker: nu én in de toekomst staat de klant op 1!

“Eén ding is 
zeker:  

nu én in de 
toekomst staat 
de klant op 1!”
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FM330 : PERFECT  
ELASTIC FOAM
Door zijn blijvende elasticiteit kan met 
FM330 Perfect Elastic Foam een aangetoond 
luchtdichte afdichting tot 1750 Pa gecreëerd 
worden. Met een flexibiliteit (MTV) van 
50% vormt FM330 Pefect Elastic Foam een 
duurzame oplossing, zelfs bij zeer intensief 
bewegende voegen. FM330 is al vanaf -10°C 
te verwerken.

LUCHTDICHT BOUWEN
Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in 
een woning of gebouw om de ongecontroleerde luchtstromen te voorkomen. 
Dit zorgt ervoor dat de buitenlucht buiten blijft en dat de warmte en energie 
binnen blijven, met als gevolg een comfortabele leefomgeving en een flinke 
energiebesparing. Luchtdicht bouwen wordt zowel toegepast bij nieuwbouw 
als bij renovatie.

Waarom Luchtdicht Bouwen
Luchtdicht bouwen, oftewel het minimaliseren van ongewenste luchtstromen 
door de bouwschil, heeft 6 grote voordelen:

1. Energiebesparing
2. Comfort
3. Vochtproblemen voorkomen
4. Waterdicht
5. Geluidwering
6. Wetgeving

Wat is de EPC-Norm?
De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie 
van een nieuwbouw aangeeft. Nieuwe gebouwen moeten op het gebied van 
energiezuinigheid aan bepaalde eisen voldoen. Dit wordt uitgedrukt in de 
EPC-norm. Hoe energiezuiniger het gebouw, hoe lager de EPC. De EPC wordt 
berekend met de bepalingsmethode EPG (NEN 7120). Met NEN 7120 kan 
energiebesparende maatregelen voor nieuw- en verbouw berekend worden en 
een keuze gemaakt worden tussen de verschillende maatregelen. De gemaakte 
berekeningen worden ingevoerd in EPG software.

De BENG-norm
Vanaf 2021 geld de BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen), tot die tijd geld 
de EPC-norm (Energie Prestatie Coëfficiënt). De energieprestatie voor bijna 
energie neutrale gebouwen wordt vastgelegd aan de hand van 3 eisen:

• de maximale energiebehoefte, in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, 
voor koeling en verwarming

• het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh 
per m2 gebruiksoppervlak per jaar, voor koeling, verwarming, 
warmtapwaterbereiding en ventilatoren

• het minimaal aandeel hernieuwbare energie zoals het gebruik van 
aardwarmte, wind- en zonne-energie

CPG Nederland
CPG Nederland wordt door veel partijen binnen de bouwsector gezien als 
de specialist in luchtdicht bouwen. CPG Nederland denkt in de ontwerpfase 
mee over de luchtdichte details van uw bouwproject, schrijft een gratis 
adviesrapport, levert de benodigde i3 systeem producten en begeleidt het 
proces op de bouwplaats.

SP925 AFDICHTINGSCOATING
SP925 Afdichtingscoating is een gecertificeerde 
Luchtdicht Bouwen afdichtingscoating, verkwast- 
en verspuitbaar.

ME323 KANAALPLAATSTROOK
ME323 Kanaalplaatstrook is volledig zelfklevend en geschikt 
om kopse zijdes van kanaalplaten eenvoudig, snel en duurzaam 
luchtdicht af te werken. Het gebruik van een primer is niet altijd 
noodzakelijk.
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RENOVEREN MET ELLEN PROFIELEN
Ellen profielen is dé specialist op het gebied van het creëren van tochtvrije en veilige situaties rondom raam en deur. Geluid- en rookwering zijn actuele 
onderwerpen. Mede daarom hebben wij een aantal nieuwe producten ontwikkeld en hebben we aanpassingen aan bestaande producten gedaan om 
beter energetisch te kunnen renoveren.

ARP+ en AIB 3N XL, dé oplossingen voor tocht bij buitendeuren en -ramen die aansluit bij aangescherpte luchtdichtheidseisen
In 2030 moeten bestaande woningen 25%-30% minder energie verbruiken. Vaak wordt bij renovatie de tochtwering vergeten. Een gemiste kans, 
want het verlies aan warmte en de ongemakken van tocht zijn groot! Tochtprofielen met een groter afdichtingsbereik en een betere dichting zijn kleine 
investeringen met een groots resultaat.

Creëer een veilige vluchtweg bij brand met de Ellen ASP en de EllenMatic Soundproof valdorpel
U bent vast bekend met de aangescherpte rookeisen zoals gesteld in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), conform de norm EN 
16034-1. Bij veel renovatiewerken van o.a. kantoren, woonruimten en hotels worden aan deze aspecten aandacht besteed. Ellen profielen 
introduceert het Aluminium Stel Profiel (ASP), het product om deze twee zaken in één keer goed op te lossen! 

Het profiel bestaat uit 2 delen. Een houderprofiel met lip voorzien van sleufgaten, waarmee het profiel naadloos op de deur aangesloten 
kan worden. Daarnaast een geanodiseerde afdekkap voor een fraaie afwerking rondom de deur en gebruik op buitendeuren. 
De ASP werkt optimaal in combinatie met de EllenMatic Soundproof valdorpel in Elegance opbouwcassette, waardoor een ideale 
rookwering rondom de deur wordt gecreëerd. 

OPBOUW TOCHTPROFIEL ARP+ 
De ARP+ is een opbouwprofiel voor montage in de dag, met verbe-
terde afdichtings- en isolatiewaarden. Ideaal voor de toepassing op 
buitendeuren en -ramen vanwege het geanodiseerde aluminium. 
Contramallen is met dit profiel niet meer nodig.

Artikelnummers:

7960949 ARP+  220cm € 5.95
7960950 ARP+  230cm € 6.45
7960948 ARP+  300cm € 7.95

ALUMINIUM STEL PROFIEL (ASP) 
Artikelnummer:  7960951

€ 59.50

INBOUWPROFIEL AIB 3N XL 
De AIB 3N XL is al jaren het ideale inbouwprofiel voor renovatie. Door 
de maximale kierafdichting van 13mm uitermate geschikt voor kromme 
deursituaties. De duurzame siliconenafdichting heeft daarnaast een 
lage sluitweerstand en groot herstellingsvermogen. 

Artikelnummers:

4590890 AIB 3N XL 230cm € 5.49 

2123490 AIB 3N XL 300cm € 7.49

OPBOUWCASSETTE ELEGANCE 100CM
Artikelnummer: 5674720 

€ 21.95

VALDORPEL SOUNDPROOF

Artikelnummers:

5026250 628 mm € 24.95
5026251 728 mm € 25.95
5026252 828 mm € 27.95
5026253 928 mm € 28.95
5026247 1028 mm € 29.95
5026248 1128 mm € 31.95  
5026249 1228 mm € 33.95
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4TECX KABELHASPEL 3X2.5 
• Kunststof haspel met verzinkt stalen frame
• Thermisch beveiligd
• Dubbel geïsoleerd
• KEMA keur
• Neopreen kabel 3x2.5,  

Artikelnummers:

2176576 lengte kabel 25 meter  

€ 62.50 

2176577 lengte kabel 40 meter 

€ 79.00

4TECX VERDEELDOOS 
KVM4011 32A
• Vermogen max. 11.000W
• Ingang CEE 5 polig 32A
• Uitgang 4x 230V Schuko, 1x 16A en 1x 32A
• IP44

Artikelnummer: 3049503

€ 132.50

MACHINETAPSET HSS-E 
14-DELIG BLIND
7+7-dlg. set boren en machinetappen, blind
Inhoud
• HSS-E machine tap ‘OPTI’ (320):
• DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10
• DIN 376 : 1x M12
• HSS-R spiraalboren ‘PRECISE’ (101):
• DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

Artikelnummer: 2397557

€ 69.00

4TECX KABELHASPEL 3X1.5 
• Kunststof haspel met verzinkt stalen frame
• Thermisch beveiligd
• Dubbel geïsoleerd
• KEMA keur
• Neopreen kabel 3x1.5

Artikelnummers:

2176574 lengte kabel 25 meter  

€ 49.00
2176575 lengte kabel 50 meter 

€ 65.00

4TECX VERDEELDOOS 
KVM8000
• Vermogen max. 3500W
• Uitgang 8x 230V Schuko
• IP44

Artikelnummer: 3049499

€ 72.50

MACHINETAPSET HSS-E 
14-DELIG DOORLOPEND
7+7-dlg. set boren en machinetappen, doorlopend
Inhoud
• HSS-E machine tap ‘OPTI’ (320):
• DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10
• DIN 376 : 1x M12
• HSS-R spiraalboren ‘PRECISE’ (101):
• DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

Artikelnummer: 2013775

€ 59.00
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SILICONENKIT 4TECX 

•  Veelzijdige sanitair ingestelde  
1-component siliconenkit 

•  Het product is zuurvrij
•  Na het aanbrengen reageert de silicone  

met het vocht uit de lucht en vormt een  
duurzaam rubber

Artikelnummer:

2176641 Transparant

2176642 Wit

2176643 Zilvergrijs

2176644 Jasmijn

2176645 Grijs

2176646 Transparant-Grijs

2176647 Zwart 

5522613 Creme wit ral 9001

€ 4.95

ACRYLKIT ANTI-CRACK 4TECX
•  Glad afwerkbaar met water
•  Zeer goed overschilderbaar
•  Door unieke samenstelling wordt craquelé  

en verkleuring van de verf tot een minimum beperkt
•  Voor binnen en buiten

Artikelnummer: 7299478

€ 2.49

DOSEERSCHUIM 
FLEXOFOAM 4TECX
•  Flexibel
•  Getest tot 1050 Pa
•  Luchtdichte geluidsisolatie tot 63 dB
•  Hoge opbrengst
•  A+ label voor VOC gehalte

Artikelnummer:  5715154

€ 8.49

ACRYL KIT 4TECX
•  Hoogwaardige acrylaatkit op dispersie basis
•  Het product is vrijwel reukloos en niet corrosief  

ten opzichte van metalen

Artikelnummer: 2176650

€ 1.99

CONSTRUCTIEKIT 4TECX
•  Universeel verlijmen en afdichten voor  

binnen en buiten toepassingen
•  Permanent elastisch
•  Goed bestand tegen UV, vocht,  

schimmel en weersomstandigheden
•  Hecht perfect zonder primer op de  

meeste ondergronden

Artikelnummers:

2176638 wit 

2176639 grijs

2176640 zwart

Per koker  
€ 5.95

4TECX  TECHNISCHE SPRAYS

7356528  Contactspray  

7356525  Gaslekzoeker  

7086669  Kruipolie   

7086671  Multispray   

7086670  Ptfe-spray   

7086672  Pur-reiniger  

7086668  Siliconen spray  

7086675  Vaseline spray  

Per spuitbus à 400ml

€ 5.45

NIEUW!
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ACCU LED BOUWLAMP 
PROFLINE KL.3 30W 2700LM  4TECX
Deze lamp is te gebruiken op accu of continu aan het lichtnet. Door de 
meegeleverde stekkertrafo is er altijd een veilige spanning van 12Volt. De 
accu is tevens te gebruiken als powerbank voor mobiele telefonie.

• Vermogen: 30W
• Lichtsterkte: 2700 lumen
• Oplaadtijd: 2.5 uur
• Branduren: 2-4 uur
• Klasse: 3

Artikelnummer: 6394192   

€ 79.00

BOUWLAMP LED KL.1 
50W 5500LM  4TECX
LED bouwlamp, zwarte behuizing met glas, 5 meter kabel H07RN-F 
3G1mm². Klasse 1, verstelbaar door middel van kartelknoppen - op 
verstelbaar statief.

• Vermogen: 50W
• Lichtsterkte: 5500 lumen
• Klasse: 1

Artikelnummer: 6394188   

€ 49.00

BOUWLAMP LED KL.1 
150W 16500LM  4TECX
LED bouwlamp, zwarte behuizing met glas, 5 meter kabel H07RN-F 
3G1mm². Klasse 1, verstelbaar door middel van kartelknoppen - op 
verstelbaar statief.

• Vermogen: 150W
• Lichtsterkte: 16500 lumen
• Klasse: 1

Artikelnummer: 6394190   

€89,00

ACCU LED WERKLAMP 
10W 1000 LUMEN 4TECX
Power-LED werklamp met magnetisch inklapbare beugel en 4 lichtstan-
den. Voorzien van een batterij-indicator en een USB powerbank.

• Vermogen: 10W
• Lichtsterkte: 1000 lumen

Artikelnummer: 7286153   

€ 39.00

ACCU LED BOUWLAMP 
PROFLINE KL.3 50W 4500LM  4TECX
Deze lamp is te gebruiken op accu of continu aan het lichtnet. Door de 
meegeleverde stekkertrafo is er altijd een veilige spanning van 12Volt. De 
accu is tevens te gebruiken als powerbank voor mobiele telefonie.

• Vermogen: 50W
• Lichtsterkte: 4500 lumen
• Oplaadtijd: 3 uur
• Branduren: 3-6 uur
• Klasse: 3

Artikelnummer: 6394193   

€ 109.00

BOUWLAMP LED KL.1 
100W 11000LM  4TECX
LED bouwlamp, zwarte behuizing met glas, 5 meter kabel H07RN-F 
3G1mm². Klasse 1, verstelbaar door middel van kartelknoppen - op 
verstelbaar statief.

• Vermogen: 100W
• Lichtsterkte: 11000 lumen
• Klasse: 1

Artikelnummer: 6394189   

€ 69.00

RONDOMLAMP  
LED 50W 4000 LUMEN 4TECX
Rondom lamp 50 watt 4000 lumen verlicht gelijkmatig de werkruimte. 
Voorzien van 2 spatwaterdichte contactdozen en handige ophanghaak.

• Vermogen: 50W
• Lichtsterkte: 400 lumen

Artikelnummer: 7450408   

€ 79.00
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COMPACTE ZAK - EN HOOFDLAMP 
TAB2500
• Hoogwaardige aluminium behuizing
• 3 lichtstanden, 20 – 80 Lm
• IP54 – voor binnen en buiten
• 90° draaibare kop
• Magnetische voet
• Inclusief zakclip en losse hoofdband
• Werkt op 1 x AA batterij (inclusief)

Artikelnummer 7038342

€ 24.95

OPLAADBARE LED WERKLAMP
• Uitklapbare werklamp, 2 lichtpanelen
• Sterke, slagvaste polypropyleen behuizing
• Lichtsterkte tot 1.800 Lm
• Tot 10 uur continu werken op 1 acculading
• IP65 – gebruik voor binnen en buiten

Artikelnummer: 5896672

€ 79.00
Statief los verkrijgbaar
Artikelnummer 5896671

€ 24.95

ULTRA-SLANKE, KNIKBARE 
INSPECTIELAMP
Slechts 7 mm dik, verlicht zeer nauwe ruimtes
• Behuizing van ABS en aluminium
• Oplaadbaar USB, 230V
• Lamp knikt 150° (90°+ 60°)
• Bodemmagneet en ophanghaak

Artikelnummer: 6379263

€ 49.00

SERVICELAMP MET 
SIGNAALFUNCTIE
• ABS behuizing
• 10W COB-LED met 200-800 Lm
• 3 lichtstanden wit licht + amber signaalfunctie
• Ideaal b.v. bij pech voor onderweg
• Volledig opvouwbaar, handig opbergen
• Magnetische voet
• Incl. USB kabel en 230V adapter

Artikelnummer: 7038340

€ 34.95

HOOG-EFFICIËNTE LED WERKLAMP 
KLASSE 2
• 47W SMD-LEDs met 5.000 Lm lichtopbrengst
• Klasse II voor gebruik binnen handbereik
• IP54 – voor binnen en buiten
• Incl. 5 meter kabel met EU (Schuko) stekker

Artikelnummer: 6832098

€ 78.00



Eikenlaan 243
2404 BP Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 43 80 39
Whatsapp: 06 44 20 11 68
E-mail: verkoop@gbivanbeijeren.nl
Internet: www.gbivanbeijeren.nl

Jagtlustkade 17
2171 AG Sassenheim
Telefoon: 0252 23 23 44
E-mail: info@gbivandijksassenheim.nl
Internet: www.gbivandijksassenheim.nl

Watergoorweg 31
3861 MA Nijkerk
Tel. 033 245 17 20
E-mail: info@gbigerritse.nl
Internet: www.gbigerritse.nl

Retselseweg 6
5473 HC Heeswijk-Dinther
Telefoon : 0413 29 17 38
E-mail: info@gbivarpo.nl
Internet: www.gbivarpo.nl

Vlasakker 16
3417 XT Montfoort
Telefoon : 0348 47 13 74
E-mail: info@gbivanarnhem.nl
Internet: www.gbivanarnhem.nl

Binnenhaven 16
7547 BH Enschede
Telefoon : 053 431 85 41
E-mail: info@jacobbakker.nl
Internet: www.jacobbakker.nl

Van der Giessenweg 12
2921 LP Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180 59 33 39
E-mail: info@gbisdkrimpen.nl
Internet: www.gbisdkrimpen.nl

Sweelinckstraat 5
5344 AE Oss
Telefoon: 0412 63 48 31
E-mail: verkoop@vdbt.nl 
Internet: www.vandijkbouwentechniek.nl

Grotenoord 21
3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: 078 68 121 38
Whatsapp: 06 86 27 58 11
E-mail: verkoop@gbiproal.nl
Internet: www.gbiproal.nl

Torenlaan 13-15
3851 NP Ermelo
Telefoon: 0341 55 23 75
E-mail: info@vandenbroekijzerwaren.nl
Internet: www.vandenbroekijzerwaren.nl

Veldzicht 48
3454 PW De Meern
Telefoon: 030 662 21 20
E-mail: info@workntools.nl
Internet: www.workntools.nl

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

GEREEDSCHAPSKOFFER 
KWB
129-delig

Artikelnummer: 4837637

€ 119.00
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