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KOFFER STANLEY TSTAK 
(FMST1-71967)

Artikelnummer 4348195

€ 39.50

AUER EUROBOX  GESLOTEN

EG 43/17 40x30x17cm € 5.95
EG 43/22 40x30x22cm € 6.50
EG 43/27 40x30x27cm € 6.95
Meerdere maten verkrijgbaar. Informeer hiernaar!

AUER TRANSPORTBOX  MET DEKSEL
Met gesloten handvat

ED 43/12HG 40x30x12cm € 8.95
ED 43/22HG 40x30x22cm € 10.95
Meerdere maten verkrijgbaar. Informeer hiernaar!

AUER TRANSPORTBOX MET DEKSEL
Met open handvat

ED 43/17 40x30x17cm € 10.50
ED 43/22 40x30x22cm € 11.50
Meerdere maten verkrijgbaar. Informeer hiernaar!

TAYG GEREEDSCHAPKOFFER NO.33 48CM
Zeer robuuste kunststof koffer met 2 losse inzetbakken voor het overzichtelijk 
opbergen van heel veel gereedschap en kleine losse onderdelen.
• Uitgerust met 1 afsluitbare inzetbak voor schroeven, pluggen, enz.
• De draaggreep vergrendelt de koffer bij het optillen tegen ongewenst 

openen.
• Voorzien van een 

handige V-groef in het 
deksel, te gebruiken als 
werkoppervlak.

Artikelnummer 294668

€ 14.95

TAYG GEREEDSCHAPKOFFER NO.35 58CM
Zeer robuuste kunststof koffer met 3 losse inzetbakken voor het overzichtelijk 
opbergen van heel veel gereedschap en kleine losse onderdelen.
• Uitgerust met 1 afsluitbare inzetbak voor schroeven, pluggen, enz.
• De draaggreep vergrendelt de koffer bij het optillen tegen ongewenst 

openen.
• Voorzien van een handige V-groef in het deksel, te gebruiken als werkop-

pervlak.

Artikelnummer 

402325

€ 19.95

TAYG ASSORTIMENTSKOFFER 
Blauwe assortimentskoffer van duurzaam polypropyleen voorzien van een 
transparante deksel.
• Diverse vakken, zelf in te delen d.m.v. de meegeleverde schotjes.
• Doorzichtig deksel.
• Gemaakt van polypropyleen. 

Artikelnummer 574633  No.46 378x290x61mm € 5.95
Artikelnummer 577535 No.47 460x350x81mm € 7.95

KOFFER STANLEY TSTAK 
(FMST1-71966)

Artikelnummer 4348196

€ 37.50

KOFFER STANLEY TSTAK 
(FMST1-71971)

Artikelnummer 4348200

€ 37.50

KOFFER STTANLEY TSTAK 
(FMST1-71970)

Artikelnummer 4348199

€ 39.50

GRATIS PLATEAUWAGEN 
(FMST1-71972)  

bij aankoop van 3 stuks stanley  
tstak-koffers t.w.v. € 70.00
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BOUWSLANG TRICOFLEX 13MM
• Met speciale gestrikte, anti·twist inlagen ter voorkoming van torsie en 

uitzetting van de slang
• Werkdruk 10 bar bij 20 graden celcius
• Temperaturbereik van ·15 tot +60 graden celcius
Artikelnummer  2515309  Rol á 25 meter

Artikelnummer 2515310  Rol á 50 meter

Aktieprijs per meter: 
€ 0.69

POLET STRAATBEZEM MET FIBER STEEL 
FH4030711
3 keer sterker dan hout Met metalen steelhouder 
Soort haren: groene PVC (stevige kunststofvezel, zeer geschikt 
voor het vegen van nat materiaal zoals modder en sneeuw, 
materiaal kleeft niet aan de vezels) 

Artikelnummer 3196383

€ 19.50

POLET KLOOFBIJL MET FIBER 
STEEL FC186430
Kloofbijl met glasfiberkernsteel (5 keer 
sterker dan hout) en ergonomische grip 
• Klieven van hout 
• Lengte kop: 21cm 
• Gewicht kop: 3000gr 
• Lengte steel: 90cm

Artikelnummer 2578748

€ 42.50

POLET BATS DRENTS MET FIBER STEEL 
FH111116
Drentse bats uit hoogwaardig gelegeerd staal met holle 
glasfiber steel (3xsterker dan hout) 
• Ruimen van zand en puin en voor grondwerken 
• Aangeslepen snede 
• Model: 000 
• Stand dul: 35° (half stekend - half scheppend) 
• Afmetingen blad: 21x25,5cm 
• Afwerking blad: zwart gelakt 
• Soort steel: T-steel 
• Lengte steel: 110cm

Artikelnummer FH111116

€ 17.50

4TECX KRUIWAGEN MET ANTI-LEKBAND

Artikelnummer 4042000130

€ 69.00

POLET BATS DRENTS MET VOETJES EN 
FIBER STEEL FH111116V
Dentse bats uit hoogwaardig gelegeerd staal met holle 
glasfiber steel (3xsterker dan hout) 
• Ruimen van zand en puin en voor grondwerken 
• Aangeslepen snede 
• Model: 000 
• Stand dul: 35° (half stekend - half scheppend) 
• Met 2 voetjes 
• Afmetingen blad: 21x25,5cm 
• Afwerking blad: zwart gelakt 
• Soort steel: T-steel 
• Lengte steel: 110cm

Artikelnummer  FH111116V

€ 19.50

4TECX STRATENMAKERSKRUIWAGEN
Met kunststof bak 100 liter

Artikelnummer: 4783020

€ 139.00

BOUWSLANG TRICOFLEX 19MM
• Met speciale gestrikte, anti·twist inlagen ter voorkoming van torsie en 

uitzetting van de slang
• Werkdruk 10 bar bij 20 graden celcius
• Temperaturbereik van ·15 tot +60 graden celcius
Artikelnummer 2515311  Rol á 25 meter

Aktieprijs per meter: 
€ 0.99

GARDENA KOPPELINGEN

Kraanstuk ¾” 18201-20

€ 1.85
Waterstop 13mm 18213-20

€ 4.25
Slangstuk 13mm 18215-20

€ 3.50
Tuinspuit Classic 18300-20

€ 5.50
Tuinspuit Metaal 8101-20

€ 15.75
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EXCLUSIEF BIJ GBI!!
HITACHI ACCU-AKTIESET  
18VPACK4BS

BESTAANDE UIT:
• 1x Accuboormachine DS18DBL2, de STERKSTE VAN DE WERELD: 136Nm
• 1x Accuslagschroevendraaier WH18DSDL 170Nm
• 1x Haakse slijptol 125mm G18DBAL
• 1x Multitool CV18 DBL
• 4x Accu 18V 5.0Ah
• 4x Koppelbare HSC-Koffer

Artikelnummer 754957

Nu voor: 

€ 999.00
MET GRATIS HITACHI  
RADIO UR18DSAL 
T.W.V. € 149.00

ACCUBOORMACHINE DS18DBL2

## DE STERKSTE VAN DE WERELD ##

Technische specificaties
• Capaciteit hout (mm) 76
• Capaciteit in steen (mm) 13
• Houtschroeven (mm) 10 x 90
• Machineschroeven (mm) 6
• Max. aandraaimoment hard (Nm) 136
• Max. aandraaimoment zacht (Nm) 2
• Toerental onbelast hoog (tr/min) 0 – 500
• Toerental onbelast (laag) (tr/min) 0 – 2.100
• Boorkop (mm) 13

HAAKSE SLIJPER 125MM G18DBAL
Technische specificaties

• Diameter slijpschijf (mm) 125
• Toerental onbelast S-mode (/min.) 5.500
• Toerental onbelast P-mode (/min.) 9.000

** NIEUW **
KRÄNZLE HOGEDRUKREINIGER 
K1050-P
• Model Draagbaar 
• Werkdruk 130 bar / 13 MPa 
• Max. toegelaten overdruk 160 bar / 16 MPa 
• Watercapaciteit 7,5 l/min (450 l/h) 
• Motortoerental 2.800 t/min. 
• Elektrische aansluiting 230 V, 9,6 A, 50 Hz 
• Opgenomen/afgegeven vermogen 2,2 kW / 1,65 kW 
• Gewicht 19 kg
• Hogedrukslang NW 6 8 meter
• Hogedrukpistool met snelkoppelsysteem 
• Spuitlans roestvrijstaal met
• snelkoppelsysteem 

Artikelnummer 06001001050P

€ 399.00

MULTITOOL CV18DBL
• compact en licht in gewicht
• robuuste koolborstelloze motor met soft start
• lange levensduur
• OIS compatibel 12-punts gereedschapopname
• het unieke HITACHI opname systeem zorgt dat het gereedschap met één klik 

stevig vergrendeld is, ook bij gebruik van de multitool in horizontale positie
• traploos regelbaar toerental met AT (Automatic-Transmission) functie
• accu indicator
• ergonomische soft grip
• led verlichting

** NIEUW **
KRÄNZLE HOGEDRUKREINIGER 
K1050-TS
• Model Met onderstel en wielen 
• Werkdruk 130 bar / 13 MPa 
• Max. toegelaten overdruk 160 bar / 

16 MPa 
• Watercapaciteit 7,5 l/min (450 l/h) 
• Motortoerental 2.800 t/min 
• Elektrische aansluiting 230 V, 9,6 A, 

50 Hz 
• Opgenomen/afgegeven vermogen 2,2 

kW / 1,65 kW 
• Gewicht 21 kg 
• Standaard toebehoren 
• Hogedrukslang NW 6 8 m  
• Hogedrukpistool met snelkoppelsys-

teem
• Vuilfrees met RVS lans en snelkop-

pelsysteem
• Spuitlans RVS met snelkoppelsysteem

Artikelnummer 06001001050TS

€ 459.00

KRÄNZLE HOGEDRUKREINIGER 1152TST
• Inclusief UFO bodemreiniger en 10 Liter Alfanol
• Type : Kranzle 1152 TST Met Slanghaspel
• Motor : 2800 T.P.M 220 Volt 2,8 kw
• Druk : Traploos instelbaar van 30 tot 130 bar
• Capaciteit : 600 Liter per uur
• Pomp : Keramische plunjers, RVS kleppen en droog loopbeveiliging. volledig 

messing pomphuis
• Start/Stop systeem
• Slang haspel met 15 meter hogedrukslang
• Spuitpistool met lans en vuilfrees
• Afmetingen: 360 x 365 x 870
• Gewicht 32 kg

Artikelnummer 3757401

€ 725.00 
inclusief UFO Bodemreiniger 
en 10 liter Alfanol

ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER  
WH18DSDL

Technische specificaties
• Houtschroeven (mm) 4 – 10
• Bouten en moeren M6 – M14
• Max. aandraaimoment (Nm) 170
• Max. aandraaimoment halve kracht (Nm) 95
• Toerental onbelast (/min.) 0 –2.600
• Toerental onbelast halve kracht (tr/min) 0- 2.000
• Aantal slagen belast (/min.) 0 – 3.200
• Gereedschapopname (inch) ¼ zeskant
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THE DROPPIT ASBAKTEGEL “BASIC”
The DropPit - Basic is voorzien van het vernieuwd DropPit rooster voor de op-
timale opvang van sigarettenpeuken en kauwgom. De asbaktegel is makkelijk 
te ledigen door de uitneembare binnenbak, voorzien van hengsel.The DropPit 
- Basic is gemaakt van verzinkt staal, de asbaktegel roest niet. De open bodem 
en binnenbak met geperforeerde bodem zorgen voor een perfect afwaterings-
systeem. Ga Zwerfafval tegen met The DropPit - Basic

€ 139.00

THE DROPPIT SIGNAALTEGEL
Een tegel voor plaatsing naast The DropPit. De tegel is voorzien van het 
wegwerpicoon en een antislip laag en blijft vlak met de bestrating, net als 
The DropPit zelf. Hierdoor is de signaaltegel uiterst geschikt voor plaatsing in 
voetgangersgebieden. De tegel verhoogt de zichtbaarheid en de efficiëntie van 
The Droppit asbaktegel.

€ 49.00

THE DROPPIT ASBAKTEGEL “CLASSIC”
De originele asbaktegel met werpscherm. Het werpscherm verhoogt de zicht-
baarheid en daarmee de effectiviteit. The DropPit Classic is uitgerust met een 
uitneembare binnenbak voorzien van hengsel voor een snelle een eenvoudige 
lediging. De asbaktegel is vervaardigd van robuust corrosiebestendig verzinkt 
staal. The DropPit Classic is voorzien van een open bodem en de binnenbak 
heeft een geperforeerde bodem voor een optimale afvoer van (hemel) water. 
Deze originele DropPit asbaktegel heeft bewezen dé oplossing tegen klein 
zwerfafval te zijn.

€ 149.00

THE DROPPIT ASBAKTEGELSLEUTEL
Met de tegelsleutel kunt u The DropPit Comfort, 
Comfort Classic en de Asbaktegel XL en XXL openen 
en ledigen. De sleutel is separaat te bestellen en 
universeel voor alle modellen. Door gebruik van 
deze sleutel hoeft u nooit meer te bukken tijdens het 
openen en ledigen van de asbaktegels. Hygiënisch, 
makkelijk en ARBO vriendelijk.

€ 19.50

THE DROPPIT ASBAKTEGEL  “COMFORT”
De DropPit Comfort is voorzien van het 100% unieke ledigingssysteem. Met de comfortsleu-
tel kunt u gemakkelijk, snel, hygiënisch en ARBO verantwoord het rooster en de binnenbak 
uitnemen. Bukken is niet nodig! Ook de comfort asbaktegel is vervaardigd van robuust cor-
rosiebestendig verzinkt staal. De afwatering is geregeld door gebruik te maken van een open 
bodem en een geperforeerde bodem in de binnenbak. Door de grote capaciteit en het unieke 
ledigingssysteem is deze asbaktegel overal inzetbaar

€ 169.00

KOELBOX-ACTIE!

www.dynaplus.nl

Dynaplus Koelbox!

GRATIS 31-delige bitset  4.200 schroeven:

Vlonderschroef A
R-coating Torx 5.0x50

200 stuks 

U
nischroef Indoor Torx 4.0x40

3.000 stuks

U
nischroef O

utdoor Torx 4.0x40
800 stuks

M
D

F-schroef Torx 4.0x40
200 stuks

EX BTW

KOELBOX

ACTIE
€ 99,95

EX BTW

http://www.dynaplus.nl/
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BOSCH LIJNLASER GLL 2-80
• Hoge efficiëntie: tegelijk uitvoeren 

van horizontale en verticale 
nivelleerwerkzaamheden in de volledige 
ruimte met slechts één toestel

• Groot werkbereik: precies werken met 
een diameter tot 80 m met behulp van de 
ontvanger LR 2 Professional

• Eenvoudige bediening: zelfnivellerend 
tot 4° binnen 4 seconden, compacte 
constructie

Artikelnummer 4183207

€ 319.00

BEAMIX  ZANDCEMENT 730
• Sterkteklasse C20-F4
• Kant-en-klaar zandcement voor extra sterke cementdekvloeren
Toepassing
• Binnen en buiten.
• Het maken van extra sterke cementdek-

vloeren.
• Het zetten van vloertegels.
• Het maken van lagen onder afschot.
• Plastic zak à 25 kg.

Artikelnummer 2690364

€ 4.50

BEAMIX  BETONMORTEL 100
Product eigenschappen
• Beton voor gewapende en ongewapende betonconstructies
• Sterkteklasse C30/37, 12 mm korrel.
Toepassing
• voor zwaardere en/ of dynamische belasting
• gewapende en ongewapende betonconstructies
• het storten van vloeren, zowel binnen als buiten
• het storten van funderingen
• betonwerkzaamheden op moeilijk bereik-

bare plaatsen
• het maken van garage opritten, tegels en 

vijvers
• het vastzetten van palen, pergola’s, droog-

molens, speeltoestellen en sierelementen
• Zak à 25 kg

Artikelnummer 2696906

€ 4.50

BEAMIX  DANSAND W470016
Onkruidvermijdend voegzand voor het invoegen van nieuw 
aan te leggen betonnen (sier)bestrating
Toepassing
• Alleen geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier)

bestrating
• Geeft een dichte, maar niet-verharde voeg
• Milieuvriendelijk en veilig
• Zak van 20 kg

Artikelnummer 3024637

€ 7.95

BOSCH HAAKSE SLIJPER 
POWERPACK
Komplete aktie met twee haakse slijpers 
(1x GWS22-230JH (230mm) en 1x GWS7-
125 (125mm) en 2 diamantschijven in 
koffer!

Artikelnummer 5023251

€ 179.00

GB DRUKPLAAT MET SLEUF
70x70mm verkrijgbaar in diktes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20,  en 30mm. 
Verpakt in zakken van 48 stuks (m.u.z. 1mm: zak á 96 stuks)

Vraag naar de speciale aktieprijzen 
in uw GBI-vestiging!

GB DRUKPLAAT ZONDER SLEUF
70x70mm verkrijgbaar in diktes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20,  en 30mm. 
Verpakt in zakken van 48 stuks (m.u.z. 1mm: zak á 96 stuks)

Vraag naar de speciale aktieprijzen  
in uw GBI-vestiging!

BOSCH LIJNLASER GLL 3-80
MET GRATIS Wandhouder BM1 en Statief BT150
De compacte multilijnlaser voor alle 
binnentoepassingen
• Onbegrensde toepassingsmogelijkheden: een 

horizontale en 2 verticale 360°-lijnen maken 
een hele waaier aan toepassingen voor tegelijk 
markeren, uitlijnen en nivelleren binnenshuis 
mogelijk

• Zelfnivellerend (4° in 4 sec), erg precies (± 0,2 
mm/m) en met ontvanger tot 80 m reikwijdte

• Compact, eenvoudig te bedienen en uiterst 
robuust (IP 54)

Artikelnummer 3690574

€ 419.00

BEAMIX METSELMORTEL 320
Product eigenschappen
• Metselmortel voor metselwerk met voegbreedtes vanaf 8 mm.
• Gedurende langere tijd is de specie prettig verwerkbaar.
• Gemakkelijk invlijen van de bakstenen.
Toepassing
• Metselmortel voor voegbreedtes ≥ 8 

mm.
• Het metselen van bakstenen met een 

normaal- en sterkzuigend vermogen.
• Het metselen van keramische binnen-

muur stenen en metselstenen.
• Het metselen van kalkzandstenen van 

Nederlandse herkomst voor dragend en 
niet-dragend werk binnen.

• Zakgoed van 25 kg.

Artikelnummer 4840442

€ 4.50

BEAMIX  NOMIX 125
Beamix NoMix 125 is een fabrieksmatig vervaardigde droge cementgebonden 
mortel, die gekenmerkt wordt door de wijze waarop het product verwerkt kan 
worden, namelijk zonder mengen.
• Supersnel zonder te mengen.
• verhard binnen 15 minuten.
• Toepassing
• Voor het snel vastzetten van o.a:
• Palen
• Speeltoestellen
• Droogmolens
• pergola’s
• zak à 25 kg

Artikelnummer  290663

€ 9.00
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ALTREX ENKELE TRAP TAURUS TGB
Als toptrap in het Professional assortiment brengt Altrex de vernieuwde Taurus TGB: een 
assortiment enkel oploopbare trappen voor zeer intensief gebruik. Deze robuuste trappen 
zijn gebruiksvriendelijk en ergonomisch afgewerkt.

• De twee bordessen zorgen voor twee extra veilige en comfortabele werkplekken 
• Het zelfontgrendelend scharniersysteem van het bordes zorgt in combinatie met de 

drukvaste spreidbeveiliging (vanaf 6-treeds) voor meer gebruiksgemak 
• De drukvaste spreidbeveiliging voorkomt het ongewild inklappen  

van de trap tijdens gebruik 
• Omsloten scharniersysteem en schetsschoren in het achterrek geven extra stabiliteit 
• Steunbeugel is voorzien van handig gereedschapsbakje 
• De zwarte coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen 
• Het robuuste dubbele kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig 
• De extra hoge afgeronde treden geven optimale steun aan de scheenbenen 
• Grote rubber antislip-voeten zorgen voor stabiliteit van de trap 
• Voldoen aan de NEN 2484, conform Arboregelgeving voor professioneel gebruik 
• De Taurus trappen zijn te belasten tot 150 kg en worden geleverd  

met 10 jaar fabrieksgarantie

191503 TGB3 1x 3 treden € 139.00
191504 TGB4 1x 4 treden € 155.00
191505 TGB5 1x 5 treden € 175.00
191506 TGB6 1x 6 treden € 199.00
191507 TGB7 1x 7 treden € 229.00
191508 TGB8 1x 8 treden € 249.00
191510 TGB10 1x 10 treden € 309.00
191512 TGB12 1x 12 treden € 369.00

ALTREX DUBBELE TRAP TAURUS TDO
Naast de Taurus enkel oploopbare trap biedt Altrex de vernieuwde Taurus dubbel 
oploopbare uitvoering.

• De drukvaste spreidbeveiliging voorkomt het ongewild inklappen van de trap 
tijdens gebruik 

• Voorzien van inklapbare steunbeugel voor compact transport en opberggemak 
• De rode antislip-coating op de steunbeugel zorgt voor extra grip 
• Uniek scharniersysteem van het bordes voorkomt beknelling van de vingers 
• De zwarte coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen 
• Het robuuste dubbele kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig 
• De extra hoge afgeronde treden geven optimale steun aan de scheenbenen 
• Grote rubber antislip-voeten zorgen voor stabiliteit van de trap 
• Voldoen aan de NEN 2484, conform Arboregelgeving voor professioneel gebruik 
• De Taurus trappen zijn te belasten tot 150 kg en worden geleverd met 10 jaar 

fabrieksgarantie 

192502 TDO 2 2x2 treden  € 89.00
192503 TDO 3 2x3 treden € 149.00
192504 TDO 4 2x4 treden € 175.00
192505 TDO 5 2x5 treden € 199.00
192506 TDO 6 2x6 treden € 229.00
192507 TDO 7 2x7 treden € 259.00
192508 TDO 8 2x8 treden € 295.00
192510 TDO 10 2x10 treden € 369.00
192512 TDO 12 2x12 treden € 439.00

SOFTSHELL JACK EMERTON
Verkrijgbaar in de maten S t/m XXXL

Artikelnummer 6001001

€ 49.00

WERKSCHOEN GRISPORT DATA
Veiligheidsklasse S3 / Lichtgewicht /  Kleur Zwart 
/ Toepassingen:  constructie,  metaal,  agrarisch, 
transport,  bouw, magazijn. Bijzonderheden: 
carbonite neus, kevlar tussenzool, lichtgewicht. 
Uitneembare inlegzool

€ 69.00 
met GRATIS sokken Redbrick

FLEECEJACK EMERTON
Verkrijgbaar in de maten S t/m XXXL

Artikelnummer 6001002

€ 27.50

WERKSCHOEN GRISPORT MATRIX
Veiligheidsklasse S3 / Lichtgewicht / Kleur Grijs 
/ Toepassingen: constructie, metaal, agrarisch, 
transport, bouw, magazijn. Bijzonderheden: 
carbonite neus, kevlar tussenzool, lichtgewicht. 
Uitneembare inlegzool

€ 69.00 
met GRATIS sokken Redbrick
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## NIEUW ##
COMBI-RAAMSLUITING  
AXA OYSTER
Dé unieke combinatie van veiligheidsraamsluiting en kierstandhouder ineen! 
De AXA OYSTER combineert de functie van de raamsluiting en uitzetter voor 
naar buiten draaiende ramen. Hierdoor is er nog maar 1 product nodig i.p.v. 3!
De AXA OYSTER is niet alleen een raamsluiting, maar dankzij de ingebouwde, 
comfortabele kierstandfunctie, kan er veilig in 2 standen geventileerd worden. 
Dit is uniek in de markt! Het geheel is uitgevoerd in massief RVS en heeft een 
sterke constructie, waardoor het voldoet aan alle actuelen veiligheidseisen. 
Daarnaast beschikt de AXA OYSTER over een ingebouwde demper, welke 
eventueel windstoten op kan vangen.

Artikelnummer 5178837/38

€ 49.95

DOM-PLURA PROFIELCILINDERS SKG3
DOM Plura is de veiligheidscilinder die uitstekend toegepast kan worden in gelijksluitende sets voor woningen en kleine bedrijven. Het biedt veel voordelen voor de gebrui-
ker. Bij elke cilinder worden standaard 3 degelijke sleutels van nieuwzilver geleverd. Bovendien hoeven modelsleutels niet meegestuurd te worden bij een uitbreiding, want 
nabestellen van cilinders en sleutels kan nu eenvoudig en snel op nummer. Doordat SKG2 en SKG3 eenvoudig te combineren zijn is dit een zeer flexibel product. Daarnaast 
biedt het uitgebreide type-assortiment, optioneel ook in extra veilige, modulaire constructie, een voorbeeldige flexibiliteit.
 
Technische specificaties
• Aantal vergrendelingen: 6
• Corrosievrije en slijtvaste nieuwzilveren sleutel
• Sleutels eenvoudig nabestellen op nummer
• Anti-klop stiften
• Standaard SKG2 keurmerk
•  Optioneel SKG3 keurmerk met kerntrekbeveiliging
• Optioneel met T-koppeling

SKG** Plura 30/30  Profielcilinder € 12.50
SKG** Plura 30/30  Knopcilinder € 29.50
SKG*** Plura 30/30 Profielcilinder € 29.00
SKG*** Plura 30/30 Knopcilinder € 47.50
Andere maatvoeringen en sets op aanvraag!

RVS HOEKBESCHERMERS 
50X50X1MM
Zelfklevend
Lengte 1500mm

Artikelnummer AL.08.8657

€ 19.50
Bijpassend eindstukje: 
€ 1.00

AXA DUWGARNITUUR MET 
 KERNTREKBEVEILIGING
SKG***, Aluminium geslepen F1
Leverbaar in PC55, PC72 en PC92
Inclusief kruk gatdeel (CURVE)

Artikelnummer 66653511..

€ 32.50

VEILIGHEIDSROZET RVS SKG***
Met kerntrekbeveiliging!

Artikelnummer 2412174

€ 22.50

## NIEUW ##
AXA RAAMSLUITING 3329
Een combinatie van strak design en soepele bediening. 25% 
sneller te monteren. Geen schroeven zichtbaar. Verkrijgbaar in 
linkse en rechtse uitvoering.

Artikelnummer 3329-51/61-91/GE

€ 19.95

RVS HOEKBESCHERMERS 
25X25X1MM
Zelfklevend
Lengte 1500mm

Artikelnummer AL.08.8627

€ 13.50
Bijpassend eindstukje: € 
1.00

Sluitplan nodig  
voor huis of bedrijf?
Wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor het opstellen van mechanische 
en elektronische SLUITSYSTEMEN? We werken samen met bekende 
merken als DOM Sicherheitstechnik.
Informeer gerust bij uw GBI-vestiging naar de mogelijkheden. 



GBI VAN BEIJEREN
Eikenlaan 243
2404 BP ALPHEN AAN DEN RIJN
Telefoon : 0172 43 80 39
Fax : 0172 43 97 10
Email : verkoop@gbivanbeijeren.nl
Internet : www.gbivanbeijeren.nl

GBI VAN DIJK SASSENHEIM
Jagtlustkade 17
2171 AG SASSENHEIM
Telefoon : 0252 23 23 44
Fax : 0252 23 34 15
Email : info@gbivandijksassenheim.nl
Internet : www.gbivandijksassenheim.nl

GBI GERRITSE
Watergoorweg 31
3861 MA NIJKERK
Tel. 033 245 17 20
Email : info@gbigerritse.nl
Internet : www.gbigerritse.nl

GBI VARPO
De Morgenstond 19
5473 HE HEESWIJK-DINTHER
Telefoon : 0413 29 17 38
Fax : 0413 29 39 04
Email : info@gbivarpo.nl
Internet : www.gbivarpo.nl

GBI VAN ARNHEM
Vlasakker 16
3417 XT MONTFOORT
Telefoon : 0348 47 13 74
Fax : 0348 47 21 04
Email : info@gbivanarnhem.nl
Internet : www.gbivanarnhem.nl

GBI JACOB BAKKER
Binnenhaven 16
7547 BH ENSCHEDE
Telefoon : 053 431 85 41
Fax : 053 431 60 66
Email : info@jacobbakker.nl
Internet : www.jacobbakker.nl

GBI S&D KRIMPEN
Van der Giessenweg 12
2921 LP KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Telefoon : 0180 59 33 39
Fax : 0180 59 44 48
Email : info@gbisdkrimpen.nl
Internet : www.gbisdkrimpen.nl

GBI VAN DIJK BOUW EN TECHNIEK
Sweelinckstraat 5
5344 AE OSS
Telefoon: 0412-63 48 31
Fax: 0412-64 19 95 
Email: verkoop@vdbt.nl 
Internet: www.vandijkbouwentechniek.nl

GBI VERBANDTROMMEL 
BHV-B 
Inclusief handige klem om de verbandtrommel aan een 
wand of in de auto te bevestigen.

Artikelnummer 42288113

€ 19.90 
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