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STAALKABEL COBRA™
• Extra beveilingskabel voor het vastzetten van verschillende onderdelen
• Veelzijdige gebruiksmogelijkheden rondom tuin, huis, vrijetijd en werk
.
2193814 Cobra 8/200cm  € 9.95
963149 Cobra 10/200cm  € 15.50
629824 Cobra 10/500cm  € 24.50
629825 Cobra 10/1000cm  € 34.50
893883 Cobra 12/120cm   € 13.50

HANGSLOT 64 TITALIUM
• Slothuis van massief titalium™ speciaal aluminium
• Hardstalen beugel met nano-protect™ voor een 

optimale bescherming tegen corrosie
• Kastbreedte: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm

3228937 64Ti 25mm   € 4.95
3228932 64Ti 30mm   €5.50
3228935 64Ti 40mm   € 6.50
3228948  64Ti 50mm   € 9.95

HANGSLOT 220/70 DISKUS

Diskus® hangslot met 360 ° bescherming, gehard staal en 
precisiepencilinder

6842008 220/70Vs discusslot   € 9.95
6842010  220/70 Gelijksluitend  € 9.95

HANGSLOT 86 TITALIUM VOOR HALVE 
CILINDER
• Slotkast van massief titalium™ speciaal aluminium - hoge veiligheid bij 

een laag gewicht
• Hardstalen beugel met nano protect™ voor een optimale bescherming 

tegen corrosie
• Universeel: geschikt voor elke enkele (10/30) profielcilinder

4677735  Hangslot  86tiib 45mm   € 24.95
3594642    Hangslot 86ti 55mm   € 28.50
5451540    Hangslot 86tiib 45mm hoge beugel  € 27.50

KETTING 8KS
Multifunctionele hardstalen veiligheidsketting met nylon  
beschermhoes.
951062   8Ks 85  € 22.50
782133  8Ks 110   € 28.50
969888   8Ks 140   € 33.50
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FENIX HOOFDLAMP OPLAADBAAR HL60R
De Fenix HL60R is een oplaadbare hoofdlamp met een immense lichtopbrengst 
van maximaal 950 lumen. Het gewicht (inclusief 18650-accu) bedraagt slechts 
135 gram (excl. hoofdband). Hierdoor heb je relatief aan het aantal lumen een 
enorm goede licht-gewicht-verhouding. Met een maximaal bereik van 116 
meter volgens de ANSI norm zit ook dat goed. Nieuw zijn de twee rode ledjes. 
Hiermee verstoor je in het duister je nachtzicht niet. Ideaal dus voor kaartlezen 
of andere toepassingen.

Artikelnummer: 6394877

€ 59.50

FENIX ZAKLAMP OPLAADBAAR UC35
De Fenix UC35 V2.0 is een compacte en handige zaklamp. Je gebruikt hem in 
vele verschillende omstandigheden: tijdens het uitlaten van de hond, op de 
camping of tijdens het klussen. Deze V2.0-variant is de nieuwe versie van de 
populaire Fenix UC35. Vergeleken met zijn voorganger is hij nog een stukje 
korter geworden, meer ergonomisch vormgegeven en heeft hij meer bereik.
De Fenix UC35 V2.0 heeft een Cree XP-L Hi V3-led aan boord. Deze zorgt voor 
een meer gefocusseerde lichtbundel dan bij zijn voorganger. Het bereik is 
hierdoor een indrukwekkende 266 meter geworden! Hierdoor is de lamp voor 
outdoorgebruik nog verder verbeterd! 

Artikelnummer: 5878546

€ 73.50

FENIX ZAKLAMP LD12
De Fenix LD12 is een hoogwaardig LED-zaklampje dat is uitgerust met een 
uiterst efficiënte en krachtige Cree XP-G2 R5 LED. Het lampje heeft 4 lichtstan-
den (maximaal 320 ANSI* lumen, stroboscoop en S.O.S.) en werkt op 1 AA 
penlite batterij (alkaline, lithium, of oplaadbare NiMH). De selectieknop voor 
de verschillende lichtstanden is verwerkt in de lampkop.
Let op: De maximale lichtopbrengst van 320 lumen kan worden bereikt op een 
14500 Li-ion accu. Op alkaline of NiMH haalt de LD12 maximaal 150 lumen.

Artikelnummer: 5878541

€ 42.50
(14500 Li-ion accu  
los verkrijgbaar á € 7.95)

FENIX HOOFDLAMP OPLAADBAAR HM50R
De Fenix HM50R is een compacte, oplaadbare led-hoofdlamp. Zijn compacte 
formaat en geringe gewicht maken hem een onopvallende compagnon voor het 
kamperen, bergbeklimmen en hiking. Door zijn solide constructie kan hij de meest 
erbarmelijke omstandigheden doorstaan. De aluminium behuizing is zo ontworpen 
dat hij uitzonderlijk goed tegen koude omstandigheden kan. Ideaal dus wanneer je 
in de winter of in de bergen een goede, betrouwbare lamp nodig hebt. De behuizing 
is aan de hoofdband bevestigd met een siliconen houder. Je kunt de lamp hieruit 
halen zodat je een los mini-zaklampje hebt. Ideaal.

Artikelnummer: FEHM50R

€ 49.50

FENIX ZAKLAMP OPLAADBAAR RC20
De Fenix RC20 oplaadbare ledzaklamp is ideaal voor iedereen die altijd een 
zaklamp paraat wil hebben. Het meegeleverde (USB-)laadstation bevestig je 
met 2 schroeven aan de muur, of in de auto. Zo heb je altijd een lichtbundel 
van 1000 lumen binnen handbereik. De Fenix RC20 is een perfecte zaklamp 
voor professioneel gebruik.
Op de achterkant van de zaklamp vinden we een tactische schakelaar, met 
daarnaast een half ronde aluminium drukknop. Met de tactische schakelaar 
zet je de lamp aan of uit. Met de secundaire drukknop kun je wisselen tussen 
de verschillende standen. Wanneer je deze langer dan 0,5 seconde ingedrukt 
houdt schakelt hij naar de stroboscoopstand. Ook wanneer de lamp helemaal 
uit staat.

Artikelnummer: 6394879

€ 99.00

FENIX MINI ZAKLAMP E18R
Wauw, de Fenix E18R is echt een indrukwekkend zaklampje. Ultracompact 
met uitstekende prestaties. 750 Lumen in een lampje van slechts 6 centimeter 
en 33 gram. Compact genoeg voor in je broekzak of voor aan je sleutelbos. De 
grootte en uitvoering maken de E18R perfect voor wandelen, kamperen, vissen 
en industrieel gebruik.
De oxidatiebestendige aluminium behuizing en de ultradunne optische lens 
zijn gemaakt om bestand te zijn tegen dagelijks gebruik en de meest ruige 
elementen. Daarbij is de E18R water- en stofdicht volgens de IP-68 standaard. 
Met de magnetische onderzijde bevestig je de lamp aan metalen oppervlak-
ken. Handig tijdens het klussen of bij autopech.

Artikelnummer: FEE18R

€ 52.50
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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

4TECX BIT/DOPPENSET MET 
RATEL 26-DELIG
Inhoud:
• Phillips maat 1, 2, 3
• Pozidriv maat 1, 2, 3
• Gleuf maat 4,5, 5 en 6,5
• Torx maat 10, 15, 20, 25, 30
• Inbus (zeskant) maat 3, 4, 5, 6
• Ratelsleutel 1/4” 
• Bithouder
• Doppen 1/4” DR 6 mm, 7 mm,  

8 mm, 10 mm en 13 mm

Artikelnummer: 5107062

€ 15.95

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

Artikelnummer: 2176761

€ 59.00

4TECX BITSET 10-DELIG
Bitset phillips – pozidrive
Verpakt in handige kunststof cassette

Artikelnummer: 2251172

€ 5.95

4TECX BITSET VERCHROOMD 
32-DELIG
Inhoud:
• Phillips maat 1, 2, 3
• Pozidriv maat 1, 2, 3
• Zaagsnede maat 3, 4, 5, 6
• Torx maat 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
• Inbus (6-kant) maat 3, 4, 5, 6
• Torx Tamper maat 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
• Bithouder

Artikelnummer: 3049498

€ 9.95



Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 30-06-2019 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 5

DORMER BORENSET 
1-10MM A095
De A002 is de ideale universele korte spiraalboor 
voor alle denkbare machines en materialen.  
De boren zijn robuust HSS geslepen en hebben 
unieke centreerkwaliteiten door de speciale  
PS-puntgeometrie. Hierdoor boort de A002 super 
licht en is er weinig kracht nodig om in het te 
bewerken materiaal te dringen.
Nu in handige 19-delige borencasette in de maat 
1-10 mm, per 0.5 mm oplopend.

Artikelnummer: 3900075

€ 49.95

DORMER SNIJ-OLIE 
M200 NR.1 BLAUW
Dormer M200 NR.1 is een hoog-
waardige chloorvrije snijvloeistof met 
EP-additieven voor het snijden van 
alle staalsoorten. Voor bewerkingen 
waarbij het uiterste van gereed-
schappen wordt gevraagd. Zware 
verspaning in (roestvaste) staalsoor-
ten, gehard staal en hitte bestendige 
staalsoorten. Inhoud: 250ml

Artikelnummer: 3895416

€ 9.95

DORMER BORENSET 
1-13MM A095
De A002 is de ideale universele korte 
spiraalboor voor alle denkbare machines 
en materialen. De boren zijn robuust 
HSS geslepen en hebben unieke 
centreerkwaliteiten door de speciale PS-
puntgeometrie. Hierdoor boort de A002 
super licht en is er weinig kracht nodig om 
in het te bewerken materiaal te dringen.
Nu in handige 25-delige borencasette in de 
maat 1-13 mm, per 0.5mm oplopend.

Artikelnummer: 3900078

€ 89.95

DORMER SNIJ-OLIE 
M200 NR.2 ROOD
Dormer M200NR.2 is is specifiek geschikt 
voor algemene verspanende bewerkingen 
in aluminium en aluminiumlegeringen. 
Een hoogwaardige chloorvrije snijolie 
met een lage impact op het milieu. Dit 
product bevat geen zware metalen zoals 
lood, zink en barium. Veroorzaakt minder 
nevelvorming en heeft een zeer goede 
vloeibaarheid.
Voldoet aan de strengste regels ten aan-
zien van de bescherming van gezondheid 
en milieu. Inhoud: 250ml

Artikelnummer: 3895415

€ 9.95

ROTEC 17-DELIG 
SCHROEFUITDRAAISET 
Probleemoplosser voor vastzittende schroe-
ven en bouten. Inzetbaar op alle standaard 
(accu-) boormachines met variabel toeren-
tal. 4 maten uitdraaifrezen en 12 PZ,PH en 
TX bits, inclusief bithouder.

Artikelnummer: 7085909

€ 29.95

DORMER SNIJ-OLIE M200 
SUPERCUT SPRAY
Dormer M200 Supercut Spray is een hoogwaar-
dig chloorvrije snijvloeistof in spuitbus, ideaal 
voor een soepele verspaning van ongelegeerd tot 
hooggelegeerd en roestvast staalsoorten. Voor 
alle normale tot de zwaarte verspanende bewer-
kingen. Om vlot draad te snijden (in het bijzonder 
voor blinde gaten), boren, ruimen, verzinken, fre-
zen en draaien. Uitstekend geschikt voor hoog-
gelegeerde en taaie staalsoorten. Eenvoudig en 
bijzonder gebruiksvriendelijk. Dormer Supercut 
Spray gaat langer mee, doordat de snijvloeistof 
met een afgemeten hoeveelheid in een dunne 
laag kan worden aangebracht. Milieuvriendelijk 
drijfgas, zonder CFK. Inhoud: 400ml

Artikelnummer: 3196384

€ 12.95
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SENCO LUCHTSLANGHASPEL 30 METER

Mobiele luchtslanghaspel met 30 meter luchtslang 8mm. Wordt geleverd 
inclusief koppelingen.

Artikelnummer: 4839590

€ 89.00

SENCO LUCHTSET 5-DELIG

De senco persluchtset bestaat uit de volgende onderdelen: verfspuitpistool, 
vloeistofspuit, bandenventiel met manometer, blaaspistool en spiraalslang.

Artikelnummer: 5524240

€ 59.00

SENCO COMBI-ACTIE FINISHPRO18MG 
Aktieset bestaande uit:
• 1X afwerknagelapparaat finishpro18mg voor het verwerken van brads 

16-55mm
• 1X luchtslang 5 meter met koppelingen
• 1X veiligheidsbril
• 1X doosje brads 38mm

Artikelnummer: finishpro18mg actie 

€ 149,95 
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FEIN ACCU-MULTIMASTER AFMM18QSL 
BODY + GRATIS ACCU!
Deze machine wordt geleverd in koffer maar zonder accu’s en/of acculader.

Artikelnummer: 5907721

€ 179.00 
+ GRATIS accu na  
registratie op Fein.nl

FEIN SUPERCUT FSC500QSL  
+ GRATIS  ZAAGBLADEN
Deze professionele machine wordt geleverd in systainer.  
Tijdens de aktieperiode ontvangt u GRATIS 5 stuks extra lange zaagbladen 
model 32x90mm t.w.v. € 59.90

Artikelnummer: 5264078

€ 399.00 
+ GRATIS ZAAGBLADEN 32x90MM

FEIN MULTIMASTER FMM350QSL 
RENOVATION EDITION
Zo compleet kocht u de Fein Multimaster nog nooit!
Nu inclusief 53-delig accessoireset!

Artikelnummer: 72295281000

€ 249.00

FEIN ZAAGBLADENSET 6-DELIG
Deze zaagbladen zij geschikt voor alle Multimastermachines.

Artikelnummer: 6473278

€ 47.50

FEIN ACCU-STARTSET AFMM
Dit startset bestaat uit 2 stuks accu 18V 3.0Ah en een acculader  
t.b.b.v. de accu-multimaster AFMM18QSL.

Artikelnummer: 92604315010

€ 199.00

ZAAGBLADEN SET 5-DELIG EXTRA LANG
5 stuks extra lange E-cut zaagbladen t.b.v. de Supercutachines. Deze set 
ontvangt u GRATIS bij aankoop van de Supercut FSC500QSL.

Artikelnummer: 63502224230

€ 59.90
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WORK’N TOOLS TREEDT TOE TOT GBI VAN ARNHEM MONTFOORT B.V

EEN AGRARISCHE NICHE 
BINNEN DE GBI-FAMILIE

Veertig procent van de dienstverlening van Work’n Tools richt zich 
op de agrarische sector. “Een ander onderscheid maken wij door 
ook aan particulieren te leveren. Dat is automatisch ontstaan vanuit 
onze afkomst. Work’n Tools was een van de eerste vestigingen op dit 
deel van bedrijventerrein Oudenrijn. Tijdens de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein waren wij een belangrijke vraagbaak en leverancier 
voor aannemers en ook voor de bedrijven die zich hier vestigden. 
De ontwikkeling van het industrieterrein droeg daarmee voor een 
belangrijk deel bij aan de verbreding van ons assortiment van louter 
agrarische sector naar tevens bouw en industrie”, aldus Erwin.

Altijd zoeken naar de oplossing 
“Waar de bouwmarkt stopt gaan wij nog enkele stappen verder en 
daadwerkelijk opzoek naar de juiste oplossing. Nooit ‘nee’ verkopen, 
is ons devies”, aldus Erwin: “Hebben we de oplossing voor de klant 
niet direct voorhanden, dan gaan we op zoek om het product toch te 
kunnen leveren of kijken samen met de klant naar een passend of soms 

wel beter alternatief. Want kennis en oplossingsgericht denken vormen 
belangrijke drijfveren binnen onze dienstverlening.”

Extra breed assortiment 
Een wandeling door de winkel en voorraadmagazijnen geven een 
duidelijk beeld van het ongekend brede assortiment, variërend van het 
kleinste moertje tot de werkplaats inrichting. En van een elektrische 
vliegenvanger tot een individuele melkmachine, waarbij zeker ook het 
assortiment voor de hovenier, van gazonmaaiers, en andere machines 
en tuingereedschappen, niet over het hoofd gezien mag worden,

Breder assortiment 
Met de overname door GBI Van Arnhem is het assortiment binnen 
bouw en industrie verder gegroeid, met als voordeel voor relaties dat 
Work’n Tools en GBI van Arnhem elkaar versterken in voorraad en in 

Work’n Tools aan het Veldzigt 48 in De Meern/Utrecht heet voortaan GBI Work’n Tools. Met het samengaan voegt Work’n Tools 
een speciale niche toe aan  GBI Van Arnhem Montfoort, omdat de agrarische sector een belangrijk deel uit maakt van het 
assortiment en de kennis van GBI Work’n Tools. “Samen bedienen we in de regio Utrecht, De Meern en omgeving het totale 
programma van bouw, industrie en de agrarische sector”, zegt Erwin van Donk, bedrijfsleider bij GBI Work’n Tools.
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kennis. “Door de samenwerking kunnen producten die wij niet op 
voorraad hebben, maar zij wel, binnen één dag nageleverd worden 
of relaties worden doorverwezen, tenslotte zit Van Arnhem op slechts 
acht kilometer in Montfoort.

Ingerichte verkoopwagen 
Het bedrijf werd lang geleden opgericht door Adri van den Berg. Hij 
begon met het verkopen van gereedschappen aan huis. In 2008 werd 
het verkocht aan Henny Rietveld. Sinds die tijd heet het “Work’n 
Tools”

“De boeren stellen hun 
lijstje van benodigde 

gereedschappen samen 
en rekenen op  
onze komst.”

In een moderne vorm verkopen ze nog steeds aan huis. Een volledig 
ingerichte verkoopwagen met de meest actuele gereedschappen 
voor de agrarische sector, toert door de regio om alle boeren elke 
zes weken te bezoeken. “De boeren stellen hun lijstje van benodigde 
gereedschappen samen en rekenen op onze komst. Op dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagmiddag rijdt er een bezorg bus om de wekelijkse 
bestelling bij de klanten te bezorgen.

Werkplaats 
Als een van de weinige leveranciers beschikt Work’n Tools over een 
eigen werkplaats. Zij verzorgen service, onderhoud en reparaties van 
alle machines, ook wanneer deze elders zijn gekocht. Al dient wel 
te worden opgemerkt dat het soms problemen oplevert om van via 
internet gekochte materialen de onderdelen te krijgen. In dat geval mag 
duidelijk zijn dat repareren een probleem is.

Kennis 
Aan het einde van onze rondgang zegt Erwin: “Je hebt nu die immense 
diversiteit aan gereedschappen en machines gezien, echter alles begint 
met de kennis van onze medewerkers. De klant komt met een vraag 
en het is aan ons een passende oplossing te vinden. Naast de breedte 
van het assortiment schuilt onze kracht dan ook in de gedrevenheid 
om altijd de juiste oplossing te vinden. Dat is onze ultieme ‘visie’, aldus 
Erwin.

www.workntools.nl

http://www.workntools.nl/
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VEILIGHEIDSSCHOEN GRISPORT NORDIC S3
Schoen is antistatisch, met rubber antislip profielzool.
Leverbaar van maat 39 t/m 48

Artikelnummer:33603

€ 69.00

VEILIGHEIDSSCHOEN REDBRICK COMET S3
Schoen is licht door de aluminium neus,met rubber antislip profielzool.
Leverbaar van maat 39 t/m 48

Artikelnummer:31348

€ 69.00

VEILIGHEIDSSCHOEN REDBRICK OLIVIER S3
Lederen schoen, antistatisch met pu zool.
Leverbaar van 39 t/m 48

Artikelnummer:31769

€ 69.00

VEILIGHEIDSSCHOEN REDBRICK AGILE S1P
Schoen is licht door de aluminium neus,met rubber antislip profielzool.
Leverbaar van maat 39 t/m 48

Artikelnummer: 31343

€ 69.00

VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES REDBRICK 
LINDA S3
Dames schoen is antistatisch, met pu antislip profielzool.
Leverbaar van maat 36 t/m 42

Artikelnummer:31364

€69.00
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T-SHIRT TRICORP T145 ZWART
T-Shirt 145 Gram, 100% gekamd katoen van het label Tricorp Casual. 
Leverbaar in de maten XS t/m 8XL. Leverbaar in de verschillende kleuren: 
Black, Bottlegreen, Chrystal, Darkgrey, Fuchsia, Greymelange, Ink, Khaki, Lime, 
Navy, Orange, Purple, Red, Royalblue, Turquoise, 
White, Wine en Yellow. Neck tape en een stevige 
4-laags ribboord zorgt voor een lange levensduur. 
Rond gebreid (tube model) zonder naden aan de 
zijkant voor extra draagcomfort. Greymel is geen 
100% katoen in verband met de gemêleerde 
kleur.

Artikelnummer:101001-Black

€ 5.99

T-SHIRT TRICORP T145 DONKER INK
T-Shirt 145 Gram,100% gekamd katoen van het label Tricorp Casual. 
Leverbaar in de maten XS t/m 8XL. Leverbaar in de verschillende kleuren: 
Black, Bottlegreen, Chrystal, Darkgrey, Fuchsia, Greymelange, Ink, Khaki, 
Lime, Navy, Orange, Purple, Red, Royalblue, 
Turquoise, White, Wine en Yellow. Neck tape 
en een stevige 4-laags ribboord zorgt voor 
een lange levensduur. Rond gebreid (tube mo-
del) zonder naden aan de zijkant voor extra 
draagcomfort. Greymel is geen 100% katoen 
in verband met de gemêleerde kleur.

Artikelnummer:101001-Ink

€ 5.99

BROEK KORT TRICORP NAVY
Deze low-waist worker is vervaardigd uit 
65% polyester en 35% katoen. De korte 
werkbroek biedt uitkomst op de warmere 
werkdagen van het jaar. De broek biedt 
voldoende opbergruimte door de hamerlus, 
de duimstokzak, 2 dijbeenzakken (zowel 
links als rechts), 2 steekzakken en een 
achterzak welke met klep aflsuitbaar is. De 
broek is verkrijgbaar in een ruime maat-
range en in vijf verschillende kleuren.

Artikelnummer:502006-Navy

€ 26.99

T-SHIRT BI-COLOR NADEN
Het nieuwe bicolor design heeft een schuine naad op de borst. Het T-Shirt is op 
60 graden wasbaar en daarna snel te drogen in de droger. Met de maar liefst 
12 kleurcombinaties, heeft u een ruime keuze aan producten welke u kunt 
laten aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf.

Artikelnummer:102006

€ 8.95

T-SHIRT TRICORP T145 DONKER GRIJS
T-Shirt 145 Gram, 100% gekamd katoen van het label Tricorp Casual. 
Leverbaar in de maten XS t/m 8XL. Leverbaar in de verschillende 
kleuren: Black, Bottlegreen, Chrystal, Darkgrey, Fuchsia, Greymelange, 
Ink, Khaki, Lime, Navy, Orange, Purple, 
Red, Royalblue, Turquoise, White, Wine en 
Yellow. Neck tape en een stevige 4-laags 
ribboord zorgt voor een lange levensduur. 
Rond gebreid (tube model) zonder naden 
aan de zijkant voor extra draagcomfort. 
Greymel is geen 100% katoen in verband 
met de gemêleerde kleur.

Artikelnummer:101001-Darkgrey

€ 5.99

T-SHIRT TRICORP T145 WIT
T-Shirt 145 Gram, 100% gekamd katoen van het label Tricorp Casual. 
Leverbaar in de maten XS t/m 8XL. Leverbaar in de verschillende kleuren: 
Black, Bottlegreen, Chrystal, Darkgrey, Fuchsia, Greymelange, Ink, Khaki, Lime, 
Navy, Orange, Purple, Red, Royalblue, Tur-
quoise, White, Wine en Yellow. Neck tape 
en een stevige 4-laags ribboord zorgt voor 
een lange levensduur. Rond gebreid (tube 
model) zonder naden aan de zijkant voor 
extra draagcomfort. Greymel is geen 100% 
katoen in verband met de gemêleerde kleur.

Artikelnummer:101001-White

€ 4.99

BROEK KORT TRICORP ZWART
Deze low-waist worker is vervaardigd uit 
65% polyester en 35% katoen. De korte 
werkbroek biedt uitkomst op de warmere 
werkdagen van het jaar. De broek biedt 
voldoende opbergruimte door de hamer-
lus, de duimstokzak, 2 dijbeenzakken 
(zowel links als rechts), 2 steekzakken en 
een achterzak welke met klep aflsuitbaar 
is. De broek is verkrijgbaar in een ruime 
maatrange en in vijf verschillende kleuren.

Artikelnummer:502006-Black

€ 26.99
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4TECX TRAP ENKEL  
OPLOOPBAAR
• De 4tecx trappen voldoen aan de  

Warenwet en NEN 2484
• Voor professioneel gebruik (Arbo)
• De rode coating is vuilafstotend en geeft n 

iet 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

• Grote anti-slip voeten zorgen voor  
stabiliteit van de trap

• Belastbaar tot 150 kg
• 5 jaar fabrieksgarantie
2621524  1 x 3 treeds € 119.00
2621527 1 x 4 treeds € 129.00
2621526 1 x 5 treeds € 149.00
2621523 1 x 6 treeds € 159.00

4TECX REFORMLADDER 2-DELIG
• De 4tecx ladders voldoen aan de Warenwet en NEN 2484 en EN 131
• Voor professioneel gebruik (Arbo)
• De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
• Voorzien van stabiliteitsbalk
• Het robuuste kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig
• Grote anti-slip voeten zorgen voor stabiliteit van de ladder
• Belastbaar tot 150 kg
• 10 jaar fabrieksgarantie
2897764  2 x 12 treeds € 289.00  Ladderlengte 495 cm

2897754 2 x 14 treeds € 339.00 Ladderlengte 575 cm

4TECX TRAP DUBBEL 
OPLOOPBAAR
• 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
• Het robuuste kokerprofiel (dichte)  

van de treden maakt de trap extra stevig
• Door de twee bordessen ontstaan twee 

extra veilige en comfortable werkplekken
• Voorzien van inklapbare steunbeugel  

voor compact transport en opberggemak
• Grote anti-slip voeten zorgen voor  

stabiliteit van de trap
• Belastbaar tot 150 kg
• 5 jaar fabrieksgarantie
2621529 2 X 3 treeds  € 129.00
2621528 2 x 4 treeds € 139.00
2621530 2 x 5 treeds € 189.00
2621525 2 x 6 treeds € 209.00

4TECX REFORMLADDER 3-DELIG
• De 4tecx ladders voldoen aan de Warenwet en NEN 2484 en EN 131
• Voor professioneel gebruik (Arbo)
• De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
• Voorzien van stabiliteitsbalk
• Het robuuste kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig
• Grote anti-slip voeten zorgen voor stabiliteit van de ladder
• Belastbaar tot 150 kg
• 10 jaar fabrieksgarantie
2897753 3 x 10 treeds  € 389.00  Ladderlengte 550 cm

2897708 3 x 12 treeds € 469.00   Ladderlengte 705 cm
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TEC7 AFDICHTINGSKIT
Alles afdichten, lijmen en monteren

•  Na uitharding supersterk en blijvend elastisch.
• Vrij van ftalaten, solventen en isocyanaten.
•  Veilig op spiegels, geen aftekening op natuursteen.
•  Bijna reukloos.
•  Ook op vochtige, gladde ondergrond.
•  Schimmel- en bacteriebestendig.
•  Water- en luchtdicht.
•  Te gebruiken op de meeste bouwmaterialen*.

• Zwart:  2429366

• Wit:  2429365

• Grijs:  2429364

• Bruin:  2429363

• Groen:  2429362

• Terracotta: 6469356

• Eik:  2429360

• Beige:  2809792

Per koker

€ 7.95
     

TEC7 FOAMTACK STARTERKIT
Verlijmen zonder koudebrug van harde isolatiepanelen, cellenbeton-
blokken en ander constructie-elementen. Monteren van gipskar-
tonplaten tegen wanden en raamwerk en van meubelpanelen en 
interieurelementen. Plaatsen van raamtabletten, vastzetten van 
inbouwdozen.

• 3X FoamTack pro
• 1x PUR Cleaner
• 1x FoamTack Pro Gun

Artikelnummer: 5414195007297

Per set

€ 29.95

GT7 MULTISPRAY
Deze GT7 Multispray doet wel zijn werk zoals 
dat volgens de specificaties beloofd wordt!
GT7 is in te zetten als:

• Vochtverdringer
• Roestbestrijder
• Kruipolie
• Smeermiddel
• Contactspray
• Reiniger
• Beschermingsmiddel

Artikelnummer 400ml:

5414195003541

Per spuitbus

€ 4.95

Artikelnummer 600ml:

5414195230169

Per spuitbus

€ 5.95
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4TECX LOODVERVANGER ZWART
• Gemodificeerde bitumen met een aluminium strekgaas als inlage. 
• De toplaag is voorzien van PE korrels in de kleur zwart
• Kan worden toegepast in alle bouwdetail waarin 
• een waterdichte laag vereist is
• Het kan bladlood in alle gevallen vervangen
• Waterdicht
• Druksterkte 0,2 N/mm2
• UV bestendig

4962601 Breedte 150mm  Lengte 12 meter € 63.50
4962598 Breedte 200mm Lengte 12 meter € 84.50
4962600 Breedte 250mm Lengte 12 meter € 109.50
4962599 Breedte 300mm Lengte 12 meter € 127.50
4962597 Breedte 400mm Lengte 12 meter € 169.50

4TECX DIAMANTDOZENBOOR 
82MM
Diamantboor voor gebruik zonder waterkoeling in 
baksteen en andere abrasieve materialen
Uitgerust met afgeschuinde segmenten; voor een 
gemakkelijke en snelle aanzet
Schroefdraad M16
Laser gelast, dus 100 % garantie tegen tandbreuk

Artikelnummer: 2263185

€ 49.00

4TECX DIAMANT ZAAGBLADEN
• Turbo segmenten
• 10 mm segment hoogte
• Geluidsarme kern
• Universele diamantzaag voor gebruik zonder waterkoeling, geschikt voor het 

afwisselend zagen van middelharde tot harde materialen
• Uitgevoerd met 3 specifieke diamantsegmenten voor een gemakkelijke aanzet

4469548 Diameter 115mm  Asgat 22.2mm € 19.50
4469551 Diameter 125mm Asgat 22.2mm € 22.50
4469546 Diameter 180mm Asgat 22.2mm € 39.50
4469553 Diameter 230mm Asgat 22.2mm € 42.50
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STOFZUIGER HENRY PPR-240-11 
MET GRATIS STOFZAKKEN
De PPR-240 is de favoriet van iedere professionele schoonmaker.
Met 9 liter ketelinhoud, het unieke snoeroprolsysteem, een werkbe-
reik van 31,8 meter, grote wendbaarheid, het lage geluidsniveau en 
de geïntegreerde toolhouder is het fijn werken met deze stofzuiger. 
Bovendien is de machine met 620 watt energiezuinig zonder aan 
zuigkracht te verliezen. Een stofzuiger om jarenlang op te kunnen 
vertrouwen! In diverse kleuren beschikbaar. Alle accessoires bij de 
hand met de geïntegreerde toolhouder

NU MET GRATIS STOFZAKKEN T.W.V. € 14.50
Artikel nummer 900156 + 604015

€ 145.00

EASYDEK  
CARPETCOVER
Dikke en sterke zelfklevende afdekfolie 
voor het afdekken van tapijt, tapijt-
tegels en karpetten. Bespaart tijd en 
geld en voorkomt klachten.Ideaal voor 
op gestoffeerde trappen. Afmeting: 60 
meter x 60 cm

Artikelnummer: 2560560

€ 35.00

EASYDEK FLOORCOVER
Dikke en sterke zelfklevende afdekfolie voor het 
afdekken van harde vloeren en trappen. geschikt voor 
o.a. laminaat, tegels en plavuizen. Voorkomt struikel-
gevaar en da gebruik snel te verwijderen. Afmeting: 
60 meter x 60 cm

Artikelnummer: 2560562

€ 35.00

STUCLOOP EXTRA ZWAAR
A-kwaliteit stucloper. Gewicht ca. 280 gram / m2. Aan beide zijden voorzien van 
PE folie. Rolbreedte 120cm. 50m2 per rol

Artikelnummer 2773808

€ 22.50
Vraag naar de speciale palletprijs!



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
Internet: www.vandenbroekijzerwaren.nl

Veldzicht 48
3454 PW De Meern
Telefoon: 030 662 21 20
Email: 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

ELLER PALLETWAGEN 2500KG
• Robuuste constructie
• maximale draaglast 2500kg
• Uitstekende hydraulische cilinder
• Vorklengte 1150mm
• Conform EN 1757-2

Artikelnummer  5454680

€299,00 

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
http://www.vandenbroekijzerwaren.nl/
mailto:info@workntools.nl
http://www.workntools.nl/
mailto:info@dicksmits.nl
http://dicksmits.nl/

