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FEIN ACCU-MULTITALENT 
AFMT12QSL
Inclusief accu-boor/schroefmachine ABSU12. In koffer 
incl. 2 stuks 12V 2,5Ah Li-Ion accu’s en accu-snellader.

Artikelnummer: 71901361000 

€ 259.00

FEIN HAAKSE SLIJPER WSG17-125P 
• Handige compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve  

voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden. 
• Tot 30% langere koolborstelstandtijd en meer materiaalafname  

dan vergelijkbare haakse slijpers. 
• POWERtronic voor enorm vermogen. vermogensreserve  

en bijzonder constant toerental onder belasting. 
• Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-

stop. herstartblokkering. geleidelijke start. elektronische 
overbelastingsbeveiliging. 

• De lichtste en krachtigste in zijn klasse. 
• Aandrijfkop van massief metaal voor maximale 

 robuustheid en levensduur. 
• Beste trillingswaarden in zijn klasse. 
• Industriekabel H07. 4 m lang.

Nu met GRATIS haakse slijper  
700W WSG7-115 t.w.v. € 84.00 
Artikelnummer: 72220760000 

€ 179.00

FEIN ACCU-MULTITALENT 
AFMT12QSL
Inclusief E-cut zaagblad en schuurset. Levering in koffer 
inclusief 2 accu’s 12V 2.5Ah Li-Ion en accu-snellader

Nu EXTRA 3x E-cut zaagblad  
en LEDlamp 12V 
Artikelnummer 71292564000 

€ 249.00

FEIN HAAKSE SLIJPER WSG17-125PS
• De specialist voor lamellen- en fiberschijven  

met bijzonder hoog draaimoment. 
• 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. 
• Aandrijfkop van massief metaal voor maximale  

robuustheid en levensduur. 
• Beste trillingswaarden in zijn klasse. 
• Industriekabel H07. 4 m lang.

Nu met GRATIS haakse slijper  
700W WSG7-115 t.w.v. € 84.00 
Artikelnummer: 72220960000 

€ 189.00
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STARMIX STOF/WATERZUIGER 
IPULSE L-1635
• Nat en droogzuiger
• Geschikt voor zeer intensief gebruik
• Motor 1600W
• Met inschakelautomaat en contactdoos
• Softstart en naloop electronica
• Electronische zuigkrachtregeling

Artikelnummer: 018980 

€ 669.00  
met GRATIS set á  
5 stuks opvangzakken  
425764 t.w.v. € 49.00

STARMIX STOF/WATERZUIGER 
ADL-1432 EHP
• Nat en droogzuiger
• Geschikt voor SEMI-PROFESSIONEEL gebruik
• Motor 1400W
• Met inschakelautomaat en contactdoos
• Traploze zuigkrachtregeling
 
Artikelnummer: 016313 

€ 329.00  

met GRATIS  
Bohrfixx 011370  
t.w.v. € 24.95

STARMIX STOF/WATERZUIGER 
ISC L-1625 PREMIUM
• Nat en droogzuiger
• Geschikt voor zeer intensief gebruik
• Motor 1600W
• Met inschakelautomaat en contactdoos
• Softstart en naloop electronica
• Electronische zuigkrachtregeling

Artikelnummer: 019116 

€ 539.00  
met GRATIS 5 stuks  
vliesfilterzakken 411231  
t.w.v. € 32.00

STARMIX STOFZUIGER  
TS-714 RTS
• Droogzuiger
• Geschikt voor huishoudelijk gebruik
• Motor 700W
• Stil en licht in gewicht

Artikelnummer: 017716 

€ 219.00  

met GRATIS  
vliesfilterzak  
FBV-14 436142  
t.w.v. € 29.00
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BATS 00 MET GLAS-
FIBER  
STEEL 110CM GL15M 
Deze bats is geschikt voor het ver-
plaatsen van zware grondsoorten. De 
bats heeft een glasfiber steel met een 
T-greep. De maat van de bats is OO 
(265 x 215mm). Om er plezierig mee te 
werken moet u vooral druk op de kruk 
(T-greep) zetten en de andere hand 
voor het bocht gedeelte van de steel 
houden. Gebruik bij zwaardere grond-
soorten een bats met een kleiner blad.

Artikelnummer: 4199187 

€ 39.95

SPADE MET GLASFIBER  
STEEL 100CM GL1041 
Deze spade is geschikt voor het spitten in aarde en 
zware kleigrond. Tevens is dit blad blank geslepen 
dit houdt in dat het zichzelf slijpt, hierdoor glijdt hij 
makkelijker de grond in. De spade heeft een zwa-
nenhals blad dit houdt in dat de steel meer stevig-
heid heeft doordat het hout diep in het huis van de 
zwanehals zit. Hierdoor kan hij niet zo gemakkelijk 
breken, en kan hij dus zwaarde grondsoorten aan. 
Het blad van de spade dient recht of bijna recht tot 
de rand in de grond te worden gestoken. Dan trek je 
de greep bij de schacht naar achteren om de grond 
los te werken. Als je de juiste lengte van de steel 
hebt uitgezocht sta je hierbij recht op. Buig dan je 
knieën en til nu de schuin staande spade met grond 
op door je knieën weer te strekken. Het buigen van 
de knieën is belangrijk voor het sparen van je rug.

Artikelnummer: 4199190 

€ 49.95

RUBBER HAMER MET  
GLASFIBER STEEL GL19 
Rubberhamer geschikt voor het aankloppen van stenen 
en hout. Deze hamer is voorzien van een glasfiber steel, 
dit is sterker dan hout.

Artikelnummer: 3627150 

€ 7.95

BATS 00 MET GLASFIBER  
STEEL 100CM GL2CM 
Deze bats is geschikt voor het verplaatsen van 
zand en aarde. De onderzijde van het blad is 
gemaakt van gehard staal wat ervoor zorgt dat het 
blad minder snel slijt. De bats heeft een glasfiber 
steel, deze is voorzien van een T-greep. Om er 
plezierig mee te werken moet u vooral druk op de 
kruk (T-greep) zetten en de andere hand voor het 
bocht gedeelte van de steel houden. De maat van 
de bats is OO (265x215mm). Gebruik bij zwaardere 
grondsoorten een bats met een kleiner blad.

Artikelnummer: 4199188 

€ 24.95

VOORHAMER 4KG MET  
GLASFIBER STEEL GL4000 
Deze voorhamer is geschikt om  
sloopwerkzaamheden mee uit te voeren.  
Lengte steel 95cm.

Artikelnummer: 3627148 

€ 29.95

STOFFER EN BLIK 8854 
Dit stoffer en blik is degelijk in gebruik en 
geschikt voor het verwijderen van droog 
grof en- middel grof vuil.

Artikelnummer: 1150931 

€ 2.95
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4TECX STRATEN-
MAKERSKRUIWAGEN
• HDPE bak: slagvast polyethyleen
• UV·bestendig
• Dikte bak: 6,5 mm
• Kunststof wiel, naaldlager met hittebestendig vet
• Deep Nobbey band met blokprofiel, met binnenband
• Stortbeugel
• Verstevigd onderstel
• Poot·, bak· en kopschoorversterking
• Slijtsloffen
• Ovale buis
• Kunststof handgrepen

Artikelnummer: 68370 

€ 125.00

4TECX KRUIWAGEN  
80LTR ANTI-LEK
• Geheel gepoedercoat
• Gelaste uitvoering
• Dikte bak staalplaat: 1,2 mm
• Flex Pro wiel, met een polyurethaan 

volrubberband: nooit meer lek rijden
• Kunststof wiel met naaldlager en 

hittebestendig vet
• Verstevigd onderstel: poot-, bak-, en 

kopschoorversterking
• Slijtsloffen

Artikelnummer: 68364 

€ 69.00

4TECX GEREEDSCHAP KRUIWAGEN  
RECHTE BAK
• Model GK
• Gelaste uitvoering
• Ovale buis
• 2 ply band met binnenband
• Pootversterking
• Slijtsloffen
• Deksel afsluitbaar

• Wiel afsluitbaar
• Geheel gepoedercoat
• Kunststof handgrepen

Artikelnummer: 58080 

€ 199.00

4TECX KRUIWAGEN  
80LTR
• Model BK6·80
• Gelaste uitvoering
• Ovale buis
• 4 ply band met binnenband
• Pootversterking
• Bak en Kopschoorversterking
• Stortbeugel
• Slijtsloffen
• Geheel gepoedercoat
• Kunststof handgrepen

Artikelnummer:  68360 

€ 59.00

4TECX STEENKRUIWAGEN 60-STEENS
• Model SW2
• Gelaste uitvoering
• Ovale buis
• 4 ply band met binnenband
• Pootversterking
• Kopsteun
• Slijtsloffen

• Geheel gepoedercoat
• Kunststof handgrepen

Artikelnummer: 96090 

€ 79.00

4TECX STEEKWAGEN OPVOUWBAAR
• Lichtgewicht aluminium steekwagen
• Extreem plat inklapbaar
• Middels drukknop snel en  

eenvoudig in· en uit te klappen
• Wielen uitgevoerd met rollagers
• Voorzien van elastisch spanband
• Draagvermogen 125 kg

Artikelnummer: 4036000136 

€ 75.00

4TECX STEEKWAGEN  
• Robuuste steekwagen
• Steekplaat 240 mm x 400 mm
• Wielen uitgevoerd met 2 ply luchtbanden en naaldlagers
• Spoorbreedte 570 mm
• Wielbescherming
• Voorzien van veiligheidshandvatten
• Draagvermogen 300 kg

Artikelnummer: 94060 

€ 59.00

https://www.ez-catalog.nl/
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KRANZLE  
HOGEDRUKREINIGER  
KR-1152 TST
• Geschikt voor de intensievere gebruiker
• Voorzien van  een messingpomphuis en rvs kleppen.
• Start-stop systeem
• Werkdruk 30 – 130 bar
• 10 liter water p/m.
• Haspel met 15 meter staal versterkte hd-slang
• Standaard met rvs vuilfrees

Artikelnummer: 3757401

€ 749.00 
incl. GRATIS Rioolslang  
15 meter t.w.v. € 149.00

JERRYCAN METAAL 20L 4347
Jerrycan voor brandstof uit metaal, 20L, groen. Met coating 
aan de binnenzijde tegen roestvorming van binnenuit.

Artikelnummer: 393836

€ 24.95

JERRYCAN BENZINE/DIESEL  
20L 8135
Zwart, UN-keur

Artikelnummer: 393908

€ 19.95

KRANZLE  
HOGEDRUKREINIGER  
K-1050 TS
• Geschikt voor de particulier en ZZP-er
• Voorzien van een messingpomphuis en 

start-stopsysteem
• Werkdruk 130 bar, 7,5 liter water p/m.
• Hogedrukslang lengte 8 meter
• Standaard met rvs vuilfrees lans met 

snelkoppeling

Artikelnummer: 06001001050TS

€ 499.00 

incl. GRATIS  
bodemreiniger light

SCHENKTUIT 4348  
T.B.V. JERRYCAN 4347
Schenktuit / Uitloopbuis voor brandstofjerrycan uit metaal 
10L & 20L. 

Artikelnummer: 393837

€ 8.95

JERRYCAN BENZINE/DIESEL  
5L 8119
Met flexibele tuit, zwart, UN-keur

Artikelnummer: 3607143

€ 5.95

WATERJERRYCAN  
MET SCHENKTUIT 10L 8174

Artikelnummer: 4731641

€ 8.95
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4TECX VOEGENBAND 
Een voegafdichting voor diverse 
 aansluitingen zoals:

• Aansluitingen van metselwerk met  
deur· en/of raamkozijnen,

• Metselwerk met betonkolommen
• Aansluitingen bij gevel· en dakelementen,  

damwandprofielen en golfplaten
• Bij gehanteerde voegbreedte is voeg  

zowel slagregendicht als stofdicht

2477832
Breedte: 10mm Voegbreedte: 2mm Rol á 12 meter  € 3.00

2477840 
Breedte: 10mm Voegbreedte: 4mm Rol á 8 meter  € 3.75

2477844
Breedte: 15mm Voegbreedte: 3mm Rol á 10 meter € 5.50

2477838
Breedte: 20mm Voegbreedte: 2mm Rol á 12.5 meter € 6.00

2477837
Breedte: 20mm Voegbreedte: 4mm Rol á 8 meter € 7.50

2477835
Breedte: 30mm Voegbreedte: 6mm Rol á 5.6 meter € 11.50

4TECX BIGBAG
• Voorzien van 4 hijslussen van 30cm
• Belastbaar tot 1500 kg
• VeiligheidSfactor 5.1
• A1 kwaliteit 180gr/m2
• Afm. 91x91x110cm
• Voorzien van safety-label

Artikelnummer: 2568282

€ 6.95
Bij aankoop van 5 stuks:  
€ 5.45 per stuk

Bij aankoop vanaf 10 stuks:  
€ 4.95 per stuk

TUBTRUG BLAUW 
• Flexibel : 100% polyethyleen 
• Supersterk : draagvermogen tot 250 kg 
• UV-en vorstbestendig  
• Kleur: blauw 
• Inhoud: 42 liter 
• hoogte: 33cm - diameter:45cm

Artikelnummer: 2580655

8.95

PUINZAK TRANSPARANT
• Afmeting: 550x950mm
• Dikte: 0.15mm
• Per doos á 100 stuks

Artikelnummer 163088

€ 45.00



Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 30-04-2018 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.8

LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 
243
• Draadmaat t/m M36
• Functionele sterkte na 2 uur
• Losbreeksterkte (M10 bouten) 26Nm
• Temperatuurbereik -55°C tot +180°C
• Flacon á 50 ml
• Geschikt voor alle metalen incl. RVS en aluminium
• Verdraagt lichte vervuiling van industriële  

oliën zoals motorolie
• Voorkomt loslopen van onderdelen door trilling
• Aanbevolen wanneer demontage  

met handgereedschap gewenst is  
voor servicedoeleinden

Artikelnummer: 625791

€ 31.50

LOCTITE SNELLIJM 401
• Voor universeel gebruik
• Voor poreuze materialen als hout, papier,  

leder, kurk en textiel
• Voor zure oppervlakken als  

gegalvaniseerde en gechromatiseerde oppervlakken
• Fixatietijd: 3-10 seconden
• Kleurloos
• Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
• Flacon 20ml

Artikelnummer: 625806

€ 15.75 

LOCTITE  
SCHROEFDRAADAFDICHTING 577
• Af te dichten materiaal: metaal
• Maximale pijpmaat 3”
• Demontagesterkte: gemiddeld
• Directe afdichting/lage druk: ja
• Temperatuurbereik: -55°C tot +150°C
• Flacon á 50 ml
• Aanbevolen voor alle voorkomende  

grove schroefdraden
• Geschikt voor snel werk bij lage 

temperaturen bijv. onderhoud in buitenlucht

Artikelnummer: 3628575

€ 17.50

LOCTITE BEVESTIGINGSLIJM 638
• Voor het lijmen van cilindrische bevestigingen
• Diametrale speling tot 0.25 mm
• Gewenste sterkte: hoog
• Handvast na 4 minuten
• Flacon á 50 ml
• Hoge temperatuursbestendigheid
• Verdraagt lichte vervuilingen incl.  

van industriële oliën
• Hoge sterkte op alle metalen incl. RVS
• Aanbevolen voor het vastzetten  

van assen, tandwielen en  
andere cilindrische bevestigingen

Artikelnummer: 625838

€ 35.00

LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 
5926
• Flexibele siliconenafdichtingsmiddel voor universele 

doeleinden.
• Kan aangebracht worden op metaal, kunststof en 

geverfde onderdelen
• Weerstaat trilling, thermische uitzetting en krimp
• Flenstype: flexibel
• Uithardingsmethode: vocht
• Oliebestendigheid: goed
• Water / glycolbestendigheid: goed
• Temperatuurbereik: -55°C tot +200°C
• Tube 100 ml

Artikelnummer: 4984586

€ 8.25 

LOCTITE SNELLIJM 406
• Voor snelle verlijming van kunststoffen,  

rubbersoorten (o.a. EPDM) en elastomeren
• Fixatietijd: 2-10 seconden
• Kleurloos
• Temperatuurbereik: -40°C tot +120°C
• Flacon 20 ml

Artikelnummer: 3612479

€ 15.95
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ACCU-BLINDKLINKNAGELTANG PB2500
• Ideaal op plaatsen waar geen perslucht is of waar luchtslangen 

hinderlijk zijn
• Perfecte ergonomie, robuust en slechts 1,7 kg
• Razendsnel door borstelloze motor en 18V Li-ion accu
• Slaglengte 25 mm, zet blindklinknagels in één slag
• Standaard geleverd met vasthoudneusstuk (klemt nagel in het 

neusstuk)
• Accu is voorzien van laadstatus middels LED indicatie
• Gereedschap wordt compleet met accu en snellader in koffer 

geleverd

Artikelnummer: PB2500-QW183

€ 699.00

PNEUMATISCHE BLINDKLINKTANG XT1
• Perfecte ergonomie, robuust en slechts 1,2 kg
• Geschikt voor structurele blindklinknagels 2.4 / 3.2 en 4.0mm
• Schone werkomgeving dankzij trekpenopvangbeker,  

geen trekpennen op de grond
• Met de grote slaglengte van 18 mm kan iedere  

blindklinknagel worden gezet in één slag
• Dankzij het compacte ontwerp en de kleine neuskap,  

ideaal voor beperkte ruimtes
• Snel en gemakkelijk onderhoud van neuskap  

en spanklauwen zonder gebruik van gereedschap
• Voorzien van de nieuwste generatie 

afdichtingen waardoor onderhoud aan het 
hydraulische systeem tot een minimum 
wordt beperkt

Artikelnummer: PROSET XT1

€ 649.00
PNEUMATISCHE BLINDKLINKTANG XT3
• Perfecte ergonomie, robuust en geschikt voor  

structurele blindklinknagels t/m Ø 6,4 mm
• Schone werkomgeving dankzij trekpenopvangbeker,  

geen trekpennen op de grond
• Met de grote slaglengte van 26 mm kan  

iedere blindklinknagel worden gezet in één slag
• Snel en gemakkelijk onderhoud van neuskap en spanklauwen 

zonder gebruik van gereedschap
• Voorzien van de nieuwste  

generatie afdichtingen waardoor onderhoud 
aan het hydraulische systeem tot een minimum 
wordt beperkt

Artikelnummer: PROSET XT3

€ 739.00

ACCU-BLINDKLINKNAGELTANG PB3400
• Ideaal op plaatsen waar geen perslucht is of  

waar luchtslangen hinderlijk zijn
• Perfecte ergonomie, robuust en geschikt voor blindklinknagels ø 6,4 mm
• Razendsnel en sterk borstelloze motor en 18V Li-ion accu 4,0 Ah
• Slaglengte van 30 mm, zet blindklinknagels in één slag
• Standaard geleverd met vasthoudneusstuk (klemt nagel in het neusstuk)
• Accu is voorzien van laadstatus middels LED indicatie
• Gereedschap wordt compleet met accu en snellader in koffer geleverd

Artikelnummer: PB3400

€ 1199.00

PNEUMATISCHE BLINDKLINKTANG XT2
• Perfecte ergonomie, robuust en geschikt voor  

structurele blindklinknagels t/m Ø 4.8 mm
• Schone werkomgeving dankzij trekpenopvangbeker,  

geen trekpennen op de grond
• Met de grote slaglengte van 20 mm  

kan iedere blindklinknagel worden gezet in één slag
• Snel en gemakkelijk onderhoud van neuskap en spanklauwen 

zonder gebruik van gereedschap
• Voorzien van de nieuwste generatie 

afdichtingen waardoor onderhoud aan het 
hydraulische systeem tot een minimum 
wordt beperkt

Artikelnummer: PROSET XT2

€ 699.00
PNEUMATISCH  
BLINDKLINKMOERTANG XTN20
Pneumatisch gereedschap om blindklinkmoeren en draadeinden snel  
en foutloos te plaatsen. De krachtgestuurde werkslag van het gereedschap 
 zorgt voor een correcte felskraag en is niet afhankelijk van de plaatdikte.  
 
De voordelen:
• Slag instellen is niet nodig
• Geen beschadiging van het  

schroefdraad, ook niet als de  
trekker twee keer wordt overgehaald

• Razend snelle cyclus.  
Gereedschap werkt met éénknopsbediening

• Compact ontwerp, weegt slechts 1600 gram
• Snelwisselsysteem voor het  

uitwisselen van de draadspil
• Uitrusting voor het  

verwerken van  
M4, M5, M6 en M8  
wordt standaard meegeleverd

Artikelnummer: PROSERT XTN20

€ 1395.00

https://www.onkenhout.nl/media/useruploads/images/0_FILES/nl/productinfo/gereedschap/Slag_instellen_niet_meer_nodig.pdf
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KLUIS DE RAAT PT-
SERIE
• EN 14 450 – Securitylevel 2 Getest
• Brandwering volgens DIN 4102
• Dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels 

meegeleverd) 
• Verankeringsgaten in bodem (2) en 

achterwand (2)
• Inclusief montagemateriaal voor 

verankering 

081000101 PT-0 250x290x220mm  Van: € 169.00  Voor: € 125.00

081000201 PT-1 330x450x380mm Van: € 225.00  Voor: € 169.00

081000301 PT-2 450x450x380mm Van: € 296.00  Voor: € 219.00

GBI-RETRO SCHUIFDEURBESLAG
Een voorbeeld van een sfeervol schuifdeurbeslag is het type GBI Retro-style 1. Het gepoedercoat beslag is 
te gebruiken voor deuren tot 125 kilo en past prima in uw huis, winkel of kantoorruimte. Alle GBI Retro-
style systemen zijn voorzien van gelagerde kunststof wielen. Dit model wordt gekenmerkt door zijn rechte 
vorm die in een sierlijke boog over de geleider en het wiel heen valt. Onze GBI Retro-style sets worden 
compleet geleverd met bevestigingsmateriaal en zijn leverbaar in de volgende lengtes:

• 2 meter
• 3 meter ( 2 delig ) 

Tevens zijn er losse deursets te koop waardoor u meerdere deuren op een rail kunt monteren. Buiten dit 
model zijn er nog meerdere modellen in het assortiment beschikbaar.

Ook kunnen er bijpassende deuren besteld worden . 

17602 Schuifdeurbeslag 2 meter € 85.00

17603 Schuifdeurbeslag 3 meter € 129.00

DEURKRUK OP VIERKANT  
ROZET SEATTLE ZWART
• Kleur: kosmos zwart
• Op 3-delig schroefrozet
• Gecertificeerd volgens DIN EN 1906 (GC3+4)
• Kwaliteitskruk!

Artikelnummer: ER46Q-OS 83

Van: € 56.00 

€ 39.50
EZ1340 BB 83 Sleutelrozet per stuk € 10.50

EZ1340 PZ 83 Cilinderrozet per stuk € 10.50

EZ1340 BAD 83 WC-garnituur  € 29.00

KLUIS DE RAAT ET-
SERIE
• EN 14 450 – Securitylevel 2 Getest
• Brandwering volgens DIN 4102
• Elektronisch cijferslot met 1 gebrui-

kerscode en 1 management code
• Verankeringsgaten in bodem (2) en 

achterwand (2)
• Inclusief montagemateriaal voor 

verankering 

081000125 ET-0 250x290x220mm Van: € 305.00  Voor: € 209.00

081000225 ET-1 330x450x380mm Van: € 327.00  Voor: € 229.00

081000325 ET-2 450x450x380mm Van: € 388.00  Voor: € 279.00

DEURKRUK OP ROND  
ROZET RHODOS ZWART
• Kleur: kosmos zwart
• Op 3-delig schroefrozet
• Gecertificeerd volgens DIN EN 1906 (GC3+4)
• Kwaliteitskruk!

Artikelnummer: ER28-OS83

Van: € 42.50 

€ 29.50
EZ1332 BB 83 Sleutelrozet per stuk € 5.75

EZ1332 PZ 83 Cilinderrozet per stuk € 5.75

EZ1332 BAD 83 WC-garnituur € 19.50
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ABUS STAALKABEL COBRA 
Hoge kwaliteit stalen beveiligingskabel met aan beide uiteinden een oog. 
PVC coating beschermd frame tegen beschadigingen.

963149 Diameter 10mm Lengte 200cm  € 11.95

629824 Diameter 10mm Lengte 500cm € 22.95

ABUS DISCUSSLOT 23/70
Beugel in gehard staal. De precisiecilinder met sleutelpennen biedt bescher-
ming tegen allerlei vormen van manipulatie 

Artikelnummer: 2401291

€ 12.95

ABUS CIJFERHANGSLOT 
158/50 HB50
Cijferhangslot met zelf-instelbare 4-cijferige 
code. Met hoge beugel 50 mm

Artikelnummer: 6456642 

€ 17.50

ABUS HANGSLOT 70IB/45
• Kast van massief messing
• Gekapseld slot met speciale beschermkap en drainagekanalen  

ter bescherming van het sluitwerk tegen water en vuil
• Slagtanden kunststofmantel beschermt gevoelige oppervlakken
• Beugel uit gehard staal met kunststofmantel
• Binnenwerk van roestvrije materialen
• Dubbele beugelvergrendeling
• Hoogwaardige stiftcilinder
• Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder  

sleutel door indrukken van de beugel
• Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde  

bescherming tegen manipulatie
• IB Aqua Safe: roestvrijstalen beugel
• Incl. twee sleutels

Artikelnummer: 834772

€ 9.50

ABUS KETTING+HOES 8MM X 110CM
Hardstalen veiligheidskettingen voorzien van vierkante geel verzinkte schakels. 
De vierkantige schakels zorgen ervoor dat je er met knipgereedschap moeilijk 
grip op krijgt. Black Loop is voorzien van een groot oog hiermee kun je een lus 
maken. Met gebruiksvriendelijke nylon beschermhoes.

Artikelnummer: 782133

€ 21.50
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EDGE VEILIGHEIDSBRILLEN OP STERKTE!!

OP MAAT GEMAAKTE GEHOORBESCHERMERS?
VRAAG BIJ GBI NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

• CHEMISCH BESTENDIG 
• KRAS BESTENDIG
• UV ABC BESCHERMING TOT 380NM/ 400NM 
• OPTISCHE KLASSE 1

• LICHT GEWICHT MATERIAAL
• IMPACT TEST KLASSE S
• DIVERSE MONTUREN LEVERBAAR!
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BOUWBOX PBM  EXCLUSIEF BIJ GBI!!
Een compleet set persoonlijke beschermingsmiddelen in stevige krat met 
deksel.
Dit set bestaat uit:
• Box met deksel 40x30x33cm
• Ruimtezichtbril Goggle510-UC
• Veiligheidsbril 4TECX clear verstelbaar
• Etui t.b.v. veiligheidsbril
• Halfgelaatsmasker 3M 6300
• Filters t.b.v. masker 3M 6059
• Stoffilters P3 t.b.v. masker 3M 2135
• Bouwhelm 4TECX met draaiknop
• Gehoorkap 4TECX Premium 30dB
• Oogspoelfles 500ml incl. oogbad
• Handschoenen 4TECX PU zwart (2 paar)
• Werkscherm/gelaatsmasker

€ 109.00

PORTWEST SPILLKIT 
een economische kit verpakt in een gele sterke 
polyethyleen container voorzien van twee wielen. 
Deze is ideaal om naar de plaats te vervoeren waar de 
verspilling heeft plaatsgevonden. De onderhoudsmatten 
hebben een beschermingsoversok die de matten bij 
elkaar houden.
De grijze produkten zullen alle soort industriële 
vloeistoffen opnemen inclusief de vloeistoffen op 
olie- en waterbasis. Ideaal voor gebruik in industriële 
omgevingen waar diverse soort vloeistoffen gebruikt 
worden op hetzelfde moment.

Artikelnummer: SM33GRR

€ 189.00
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4TECX HANDSCHOEN PU ZWART
Zwarte nylon handschoen met zwarte PU coating.
• Coating: pu
• Liner: nylon
• Manchetstijl: elastisch manchet

4054800118 Maat 9-L

4054800131 Maat 10-XL

4054800144 Maat 11-XXL

€ 2.50  
per zak á 3 paar

4TECX HANDSCHOEN PU WIT
Witte nylon handschoen met witte PU coating.
• Coating: pu
• Liner: nylon
• Manchetstijl: elastisch manchet

4054800157 Maat 9 (L)

4054800170 Maat 10 (XL)

4054800183 Maat 11 (XXL) 

€ 1.95  
per paar

4TECX HANDSCHOEN GRIP-LITE
De Latex Grip Lite is een foam latex gecoate handschoen op een 
nylon liner. De foam latex coating geeft een formidabele grip in 
droge omstandigheden. 

• Coating: foam latex
• Liner: nylon
• Manchetstijl: elastisch manchet

4054800079 Maat (L)

4054800092 Maat (XL)

4054800105 Maat (XXL)

€ 1.95
per paar

4TECX HANDSCHOEN NITRILE FOAM
De Nitrile foam is een foam nitril gecoate handschoen op een 
comfortabele nylon / lycra liner. De foam nitril coating geeft een 
hoge schuurweerstand en behoudt een zeer goede grip zelfs in 
vettige-, olieachtige omstandigheden.
• Coating: foam nitril
• Liner: nylon/lycra
• Manchetstijl: elastisch manchet

4054800001  Maat 9-L

4054800014  Maat 10-XL

4054800027  Maat 11-XXL

€ 1.95 
per paar

4TECX HANDSCHOEN  
SNIJBESTENDIG
HDPE handschoenen met HTC (Hybrid Coating Technology)
Coating: nitrile

4054800235 Maat 9 (L) 

4054800248 Maat 10 (XL)

4054800261  Maat 11 (XXL)

 
€ 5.25  
per paar

4TECX HANDSCHOEN LATEX GRIP
Latex Grip zijn soepele, robuuste latex werkhandschoenen die geweldige be-
hendigheid, een goede weerstand tegen scheuren en uitstekende grip bieden. 
De geruwde latex coating is sterk en slijtvast en biedt goede grip op zowel 
droge als natte oppervlaktes. 
 

• Polyester-/katoenbreiwerk met natuurlijke latex-coating
• Handpalm met coating
• Volledig ruw oppervlak
• Naadloos breiwerk
• Een soepele, robuuste handschoen met een  

geweldige behendigheid en een goede weerstand tegen scheuren
• Beschermt de hand in vochtige omgevingen  

of tegen agressieve detergenten of alcoholen
• Ademende handrug om zweten te verminderen
• Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
• Geen irritatie door naden die in contact 

komen met de huid

4054800040 Maat 9 (L)

405400053 Maat 10 (XL)

405400066 Maat 11 (XXL)

€ 1.65  
per paar
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4TECX WATERPAS 
• Kokermodel
• 2 libellen

4010000150 WATERPAS 300MM € 7.50

4010000167 WATERPAS 400MM € 8.50

4010000184 WATERPAS 600MM € 9.50

4010000201 WATERPAS 800MM € 11.50

4010000218 WATERPAS 1000MM € 12.50

4TECX WATERPAS MET MAGNEET
• Aluminium
• 2 libellen
• Voorzien van magneet

4010000290 WATERPAS MET MAGNEET 400MM € 12.50

4010000314 WATERPAS MET MAGNEET 600MM € 13.50

4010000338 WATERPAS MET MAGNEET 1000MM € 16.50

4TECX SNELLIJMKLEM
4031000134 LIJMKLEM 150MM  € 7.50

4031000149 LIJMKLEM 300MM  € 8.50 

4031000164 LIJMKLEM 450MM  € 9.50

4TECX STELWATERPAS
• 1800mm
• Op blokjes
• Met 4 libellen

Artikelnummer 4010000242

€ 26.50

4TECX LIJMKLEMMEN GEHEEL STAAL
4021000102 LIJMKLEM 160 / 80  € 10.50

4021000109 LIJMKLEM 200 / 80  € 11.50

4021000116 LIJMKLEM 250 / 120  € 17.50

4021000123 LIJMKLEM 300 / 120  € 18.50

4021000130 LIJMKLEM 400 / 120  € 20.50

4021000137 LIJMKLEM 500 / 120  € 26.50 

4021000144 LIJMKLEM 600/120  € 28.50



STOFZUIGER HENRI 
De PPR 240 van Numatic is dé favoriet onder de professionele 
schoonmakers. Deze stofzuiger is duurzaam, stil, heeft een groot 
volume en een hoge zuigkracht bij laag wattage (620 watt).
De machine voldoet al aan de verscherpte energie-eisen die per 
september 2017 gaan gelden! Voor een positieve beleving van de 
schoonmaak kan het vrolijke, inmiddels wereldberoemde, Henry-
gezichtje op de stofzuiger worden gezet.

Artikelnummer: 900.156

€ 159.00 
NU MET GRATIS STOFZAKKEN  
T.W.V. € 13.70

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
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