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WD40 MULTI-USE
450ml Smart Straw 5+1 GRATIS
Prijs per bus 

€ 4.99
Aktieprijs per SIX-PACK € 24.95
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GEREEDSCHAPKOFFER “PROTECTOR” 
61447
• Spatwaterdicht en slagvast
• Temperatuurstabiel -20 tot + 75 graden
• Gereedschapblad in bodem en deksel met 32 vakken
• Stabiele scharnieren
• Rubber afdichting
• Outdoor-greep
• Robuuste beugelsloten
• Afmetingen: 465x360x175mm

Artikelnummer: 61447

€ 99.00

GEREEDSCHAPKOFFER “PROTECTOR” 
61487
• Spatwaterdicht en slagvast
• Temperatuurstabiel -20 tot + 75 graden
• Gereedschapblad in bodem en deksel met 32 vakken
• Stabiele scharnieren
• Rubber afdichting
• Outdoor-greep
• Robuuste beugelsloten
• Afmetingen: 565X420X215MM

Artikelnummer: 61487

€ 129.00

AANHANGWAGENNET MET ELASTIEK

200x300 cm  Artikelnummer 2619397 € 22.50
250x450 cm Artikelnummer 2633961 € 39.50

AANHANGWAGENNET FIJNMAZIG

200x300 cm Artikelnummer 2633967 € 32.50
250x450 cm Artikelnummer 2633970 € 59.50

SPANBAND ZELFOPROLLEND

25mm x 3mtr Artikelnummer 4319845 € 7.50
50mm x 3mtr Artikelnummer 4319847 € 11.50

OPVOUWBARE BOUWHAAK SVH 60
• Handig klein formaat, ideaal in kleine ruimtes
• Voor het uitzetten van hoeken van 45 en 90 graden
• Afmeting 600x600x40
(Ook verkrijgbaar in 1200x1200x50mm)

Artikelnummer: SVH60

€ 10.00
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KRUISLIJNLASER FLG66 XTREME 
GREEN
Automatisch waterpas stellende groene lijnlaser 
met 4 verticale lijnen. Zeer robuust door speciale 
constructie binnenwerk waardoor de kans op 
val- en stootschade verminderd wordt. De 
nieuwste laserdiode technologie is gebruikt om 
een optimale zichtbaarheid te bereiken.
Technische gegevens:
• Zelfnivelleerbereik ± 2°
• Nauwkeurigheid ± 2 mm / 10 m
• Werkbereik zonder ontvanger 40 m*

• Voeding Li-Ion accupack, alkaline batterijen 
optioneel

• Gebruiksduur 15 h
• Laserdiodes 530 nm
• Laserklasse 2
• Temperatuurbereik 0°C tot + 45°C
• Stof- / waterbescherming IP 65

*Afhankelijk van omgevingslicht

Toepassingen:
Plaatsen- en uitlijnen van wanden, tegelwerk, 
plavuizen leggen, hoogte metingen, uitlijnen 
van koven, verlichting, aanleggen van airco, 
leidingstraten etc.

Eigenschappen:
• Horizontale laserlijn met een straalbereik van 130°
• 4 verticale laserlijnen op 90° van elkaar met loodstip 

onder
• De verticale lijnen vormen een laserkruis op het 

plafond
• Rubberen stootbescherming
• De automatische zelfstelfunctie kan worden 

uitgeschakeld voor handmatig gebruik
• Fijnafstelling d.m.v. 360° verdeling met slow-motion
• Akoestisch en optisch alarm indien het instrument 

buiten zijn zelfstelbereik staat
• Vergrendeling voor een veilig 

transport

Geleverd met:
Vloerstatief, magnetisch richt-
schild, laserbril, Li-Ion accu, 
lader, houder voor alkaline 
batterijen, 5/8” statiefadapter 
in degelijke kunststof opberg-
koffer.
de laserbril beschermd niet de 
ogen maar versterkt de zicht-
baarheid van de laserstraal.

Artikelnummer: 831731

€ 719.00

KRUISLIJNLASER FLG40 
GREEN + FS10 STATIEF
Nieuwe, robuuste stof- en waterbe-
stendige kruislijnlaser met groene 
laserstraal! In tegenstelling tot de 
meeste concurrerende lasers met groene 
laserstraal, die uitgaan van een rode 
straal en deze vervolgens herkleuren 
naar groen, gebruiken de Geo-Fennel 
lasers de nieuwste groene diode met als 
voordelen dat de zichtbaarheid 6 keer 
beter is en de levensduur van de laser 
significant langer.
Technische gegevens:
•  Zelfnivelleerbereik ± 3 °
•  Nauwkeurigheid ± 3 mm / 10 m
•  Werkbereik 40 m*
•  Voeding 3 x 1,5 V AA Alkaline
•  Gebruiksduur 9 h
•  Laserklasse 2
•  Temperatuurbereik 0°C tot +40°C

•  Stof- en waterbescherming IP 54 

* Afhankelijk van omgevingslicht

Toepassingen: 
Interieur: Uitlijnen op de wand, vloer en 
plafond. Waterpas stellen en rechte lijn 
projecteren.

Eigenschappen:
•  Laserkruisprojectie
•  Verticale lijn loopt door tot boven de laser
•  Afneembare in hoogte verstelbare 

wandbeugel
•  Magneet- en 5/8”  en 1/4” 

statiefbevestiging
•  Visueel alarm indien niet waterpas
•  Projectie van een schuine lijn, bijvoorbeeld 

voor een trapleuning.

Geleverd met:
Wandbeugel in hoogte verstelbaar, set 
batterijen, gewatteerde draagtas.

Artikelnummer A00025

€ 299.00

LIJNLASERSET INFINITER CL
Deze compacte laserset is de ideale set voor diverse interieur-
werkzaamheden. De set bestaat uit de Infiniter CL kruislijnlaser en 
een in hoogte verstelbaar statief
Technische gegevens: 
• Nauwkeurigheid ± 5 mm / 10 m
• Werkbereik 10 m*
• Voeding 2 x 1,5 V AA Alkaline
• Gebruiksduur 3 h
• Laserklasse 2
• Temperatuurbereik 0°C tot +35°C
• Stof- en waterbescherming IP 54 
• Gewicht 180g
• Werkhoogte van statief 57 cm - 122 cm

• 1/4 statiefaansluiting 

* Afhankelijk van omgevingslicht

Toepassingen: 
Interieur: Uitlijnen op de wand en vloer.  
Waterpas stellen en rechte lijn projecteren.

Eigenschappen:
• Laserkruisprojectie

• Visueel alarm indien niet waterpas

Geleverd met:
Statief

Artikelnummer: 831801

€ 75.00
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DEWALT AFKORTZAAG 
DWS774SET 
INCLUSIEF ONDERSTEL!!
• Het klassieke ontwerp van de telescopische afkortzaag is nog verder verbeterd en 

aangepast aan de eisen van de hedendaagse gebruiker
• Nieuwe 1400 Watt motor voor uitstekende zaagprestaties in alle materialen
• XPS schaduwlijnsysteem zorgt voor een altijd accurate zaaglijn door middel van een 

schaduw. Fijnafstelling is niet nodig.
• Sterke stofafzuiging met Airlock aansluiting (TNO gecertificeerd)
• De oplegtafel en de aanslag zijn machinaal gevlakt om te voldoen aan de hoogste 

kwaliteitseisen bij de moeilijkste toepassingen
• De nieuwe zaagkopvergrendeling laat toe de traverseerfunctie te blokkeren in geval 

van het verzagen van kleine werkstukken en ook voor een veilig transport
• Vooringestelde vaste verstekhoeken van 15 - 22.5 - 30 - 45 - 90 graden met een 

snelvergrendelmechanisme tot 50 graden
• Uitschuifbaar aanslagdeel links en rechts, met schaalverdeling, voor een maximale 

steun en controle bij het zagen van grotere werkstukdelen
• Compact ontwerp met interne geleiderails voor een grote zaagcapaciteit en mak-

kelijk transport
• Handgrepen aan de zijkant zodat de machine eenvoudig te dragen is

Leveromvang:
• TCT zaagblad
• Twee montagebouten voor de werkbank
• Zaagbladsleutel
• Materiaalklem
• Onderstel DE7033

€ 399.00
Artikelnummer: DWS774SET
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DEWALT ACCU-CONSTRUCTIETACKER 
DCN692P2
Kenmerken
• 18V XR Accu Constructietacker met 5.0 Ah XR accu’s en met 

Brushless motor technologie
• De Brushless motor technologie levert genoeg kracht om 

een 90mm geringde nagel in zacht hout en een 63mm 
geringde nagel in hard hout

• Handmatige “spijker per spijker” toepassing voor precisie 
afwerking of “snelvuur” toepassing voor productiewerk

• De 5.0 Ah XR accu’s leveren een extreme werktijd en bieden 
de mogelijkheid om uitgewisseld te worden met andere 18V 
XR machines

• De machine levert constante prestaties in een tempera-
tuursbereik van -15 gr.C tot 50 gr.C en vergt een minimaal 
onderhoud

• De beste vibratiewaarden in zijn klasse en een minimum 
aan geluidshinder, zorgen voor een optimale werking

• Het magazijn met een hoek van 30-34 gr.,accepteert de 
meeste D-kop of off center ronde kop nagels

• Draaibare riemhaak verhoogt het gebruiksgemak
• De inslagdiepte kan makkelijk ingesteld worden dankzij de 

zeer eenvoudig te bedienen diepteinstelling
• Verhoogde zichtbaarheid en duurzaamheid en bescherming 

van het werkstuk dankzij de non mar neustip
• Dankzij het ergonomisch ontwerp kan er zelfs gewerkt wor-

den tussen dakspanten met slechts 400mm tussenruimte
• Omwille van het gasvrij werken zal u aanzienlijk kunnen 

besparen op uw werkkosten
• Dankzij de sleutelvrije ontgrendeling van de slagpin verliest 

de gebruiker een minimum aan tijd
• De accutechnologie laat u toe om “snoerloos” te werken 

wat het gebruiksgemak en de werkveiligheid verhoogt
• Het contactmechanisme kan vergrendeld worden om het 

ongewild afvuren van spijkers te voorkomen
• De “droogvuur” blokkering voorkomt dat er geschoten 

wordt zonder dat er nagels in het magazijn zitten

Leveromvang
• XR Multilader
• 2 stuks 5.0 Ah 18 Volt XR accu’s
• instelbare riemhaak
• Non mar neustip
• Stevige draagkoffer

Artikelnummer DCN692P2

€ 675.00

DEWALT ACCU-AFWERKTACKER 1.6MM 
DCN660D2
Kenmerken
• 18V XR Li-ion 16Ga accu bradtacker bevat de modernste 

technologie
• De Brushless motor biedt een ongeëvenaarde werktijd in een 

compacte behuizing
• Compact, lichtgewicht ontwerp, maakt de machine comforta-

ble in gebruik
• Mechanische aandrijving, in plaats van met gas, waardoor 

de verbruikskosten laag zijn en ook bij lage temperaturen 
gewerkt kan worden

• Gecontroleerde spijker-per-spijker modus of snelvuurmodus 
maakt het schieten tot 4 nagels per seconde mogelijk

• De 2,0Ah XR accu’s zijn compatibel met alle andere 18V XR 
machines van DEWALT

• Eenvoudig instelbare fijndiepteinstelling
• Sleutelvrij openen van de neus om een vastgelopen nagel te 

kunnen verwijderen
• Trekschakelaar en neusstuk moeten worden ingedrukt om 

te kunnen vuren, waardoor per ongeluk schieten wordt 

voorkomen

Leveromvang
• 2 x 2.0Ah XR Li-Ion accu’s 

met ladingsindicator
• XR Multilader
• Stevige opbergkoffer

Artikelnummer DC-

N660D2

€ 449.00

DEWALT ACCU- BATANKERTACKER DCN693P2
Kenmerken
• 18V XR Accu Verbindingstacker met 5.0 Ah XR accu’s en met Brushless motor 

technologie
• Deze tacker met 2 snelheden heeft een Brushless motor en nog langere werktijd 

door de 5,0Ah accu’s
• De speciale neustip is gemaakt om de gaten van het hoekprofiel te vallen. Zo is 

richten en schieten gemakkelijk en snel.
• 2 snelheden voor optimale prestaties bij alle nagellengtes van 35 tot 60 mm
• Een slimme keuze: langer werken, direct klaar om nogmaals te schieten en 

minder terugslag dan andere tackertypes
• De schot-per-schot modus is ideaal voor zeer precies bevestigingswerk. De 

modus voor hoge schietfrequentie is geschikt voor een hogere productiesnelheid
• De 5,0Ah XR accu’s zijn onderling uitwisselbaar met vele andere 18V machines 

van DEWALT
• De mechanische aandrijving is, in tegenstelling tot gasaandrijving, ook pro-

bleemloos te gebruiken bij zeer lage of zeer hoge temperaturen
• Toonaangevende vibratiewaarden doordat er minder terugslag is dan bij andere 

tackertypes
• Handige riemhaak
• Ergonomisch en compact ontwerp maakt het gebruik in lastig bereikbare plek-

ken mogelijk
• Werkt zonder gebruik van gas, waardoor daarop kan worden bespaard
• Vastlopers zijn eenvoudig op te lossen door de ontgrending bovenop de machine
• Doordat de tacker volledig op 

accu werkt is het niet nodig 
om snoeren of slangen aan te 
leggen

Leveromvang
• XR Multilader
• 2 stuks 5.0 Ah 18 Volt XR accu
• Riemhaak
• Stevige draagkoffer

Artikelnummer: DCN693P2

€ 675.00
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MAKITA COMBISET 
DLX3025TX1
Bestaande uit:
• Accuboormachine DDF470
• Accuslagschroevendraaier DTD134
• Acculooplamp DML801
• 2x Accu 14.4V 5.0Ah

Artikelnummer 5449304

€ 399.00

MAKITA BLADBLAZER 4-TAKT BHX2501 
Gebruikersvoordelen
• Stil, krachtig en zuinig door moderne 4-takt kopklepmotor.
• Vlotte start door opvoerpomp.
• Standaard geleverd met een platte blaasmond voor het 

blazen van natte bladeren.

Technische gegevens
• Cilinderinhoud 25.4 cc
• Vermogen 0,8/1,1 kW/pk
• Type motor 4-takt 
• Elektronische ontsteking ja 
• Opvoerpomp ja 

Artikelnummer 2907917

€ 199.00

MAKITA BOSMAAIER 4-TAKT EM2651UH
Gebruikersvoordelen
• Stille, rustige 4-takt motor met een lage uitstoot.
• Gereedschaploos verstellen en (de-)monteren van de 

ergonomische U-beugel.
• Softgrip voor meer comfort en meer grip.

Technische gegevens
• Vermogen 0,7/1,0 kW/pk
• Cilinderinhoud 25,4 cc
• Type motor 4-takt 
• Toerental onbelast 10000 min-1
• Opvoerpomp ja 

Artikelnummer: 3782120

€ 325.00
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CARAT BETONSLIJPER 
BS1252 INCL. SLIJPKOP
• Voor het stofvrij verwijderen van 

bekistings- en betonresten
• Voor het egaliseren van vloeren 

en wanden
• 1400 Watt / 1.9pk
• Slijpkopdiameter 125mm
• Voorzien van asblokkering voor 

eenvoudig wisselen van slijpkop
• In aluminium koffer

Artikelnummer: 2303659

€ 399.00

CARAT DIAMANTBOORSET MET 
WATERKOELING
•  Tegeldiamantboorset voor gebruik met waterkoeling op 

accuboormachines
•  In aluminium koffer
•  Bestaande uit: 6 diamantboren (6-8-10-12-25 en 36mm), 

centreerhulp en waterspoelkop

Artikelnummer ETSET04000

€ 149.00

CARAT DIAMANTBOORSET DROOG
•  Tegelboorset voor droog gebruik op haakse slijper
•  In aluminium koffer
•  Bestaande uit: 5 diamantboren (20-27-35-55 en 72mm)

Artikelnummer: 2303675

€ 199.00

CARAT HANDMIXER MET 
MENGGARDE
• Zeer robuuste 1600 Watt motor
• 2 versnellingen + elektronisch regelbaar
• Aansluiting M14
• Menggarde 160mm
• Geleverd in kunststof koffer

Artikelnummer: 5178772

€ 125.00

CARAT DIAMANTBOORSET DROOG
•  Tegelboorset voor droog gebruik op haakse slijper
•  In aluminium koffer
•  Bestaande uit: 7 diamantboren (6-8-10-12-20-27 en 35mm)

Artikelnummer: 3704903

€ 189.00

CARAT DIAMANTBOORSET DROOG
•  Tegelboorset voor droog gebruik op (accu)boormachines
•  Boren voorzien van zeskantopname voor optimale grip in de boorkop
•  Voorzien van wax voor een goede smering
•  In aluminium koffer
•  Bestaande uit: 4 diamantboren (6-8-10 en 12mm), centreerhulp en 

stofafzuiging

Artikelnummer: 3704904

€ 110.00
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4TECX BOUWLAMP LED KLASSE 1
•  Laag verbruik – hoge lichtopbrengst
•  T.b.v. vaste montage buiten handbereik
•  Inclusief 5 meter aansluitsnoer

4035001212 LED-armatuur 10W – 700 lumen € 27.50
4035001214 LED-armatuur 15W – 2350 lumen € 42.50
4035001215 LED-armatuur 25W – 3500 lumen € 77.50

OP=OP!!

4TECX BOUWLAMP LED INCLUSIEF STATIEF  
KLASSE 2 “TOPLINE”
•  Laag verbruik – hoge lichtopbrangst
•  Op verstelbaar statief
•  Energielabel AA
•  IP65

4035001235 LED-armatuur 15W 2350 lumen € 79.50
4035001247 LED-armatuur 35W 5600 lumen € 99.00
4035001252 LED-armatuur 55W 8100 lumen € 129.00

4TECX BOUWLAMP LED INCLUSIEF STATIEF KLASSE 2 
“ECONOMY”
•  Laag verbruik – hoge lichtopbrengst
•  Inclusief statief
•  Inclusief aansluitsnoer

4035001240 LED-armatuur 30W 2300 lumen € 57.50
4035001250 LED-armatuur 50W 4000 lumen € 72.50

4TECX HANDLAMP LED OPLAADBAAR
•  Incl. Li-ion accu
•  270 lumen
•  Werkduur 2-3 uur
•  Oplaadtijd: 5-6 uur
• wandlader, autolader, standaard roterende haak en magneet

Artikelnummer: 4035001280

€ 17.50
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4TECX KABELHASPEL INCLUSIEF WANDHOUDER
• 15 meter licht oprolbare PVC-kabel
• Gemaakt uit breukvrij kunststof
• Thermisch beveiligd

Artikelnummer: 4023001456

€ 27.50

4TECX KABELHASPEL 3X2.5MM2
· Kunststof kabelhaspel met verzinkt stalen frame

• · Thermisch beveiligd
• · Dubbel geïsoleerd
• · KEMA Keur
• · Materiaal: neopreen

4023001152 Haspel 25 meter € 62.50 
4023001175 Haspel 40 meter € 79.50

4TECX VERDEELDOOS VOLRUBBER IP44 230V
 Volledige geïsoleerde en volrubberen verdeeldoos IP44

• · Ingang Schuko stekker 250V
• · Kabel H07RN·F 3G2,5 220 V
• · Vermogen 3,5 KW
• · Uitgang 8x Schuko

Artikelnummer: 4023001404

€ 72.50

4TECX KABELHASPEL 3X1.5MM2 
Kunststof kabelhaspel met verzinkt stalen frame

• Thermisch beveiligd
• Dubbel geïsoleerd
• KEMA Keur
• Materiaal: neopreen

4023001106  
Haspel 25 meter  € 49.50
4023001129 
Haspel 50 meter € 67.50

4TECX VERDEELDOOS VOLRUBBER IP44
Volledige geïsoleerde en volrubberen verdeeldoos IP44 380V

• · Ingang CEE 5x 32A
• · Kabel H07RN·F 3G2,5
• · Vermogen 11 KW bij volledige belasting
• · Uitgang 4x Schuko, 1x 16A en 1x 32A
• · Beveiliging 1x B 16 A en 1X 3X B 16 A

Artikelnummer: 4023001416

€ 149.50



Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-10-2016 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.10

MULTI-MONTI-PLUS
De nieuwe MULTI-MONTI met de grote plus!
• Nieuwe standaard: zeskantkop met aangeperste schijf
• Geoptimaliseerde betonschroef-draad met effectiever werkvlak
• Extra belastingsklassen per afmeting en verbeterde montage veiligheid
• Machinaal te monteren en direct belastbaar
• Uitgebreider programma met bijv.voorsteekanker MMS-plus V
• Groter goedgekeurd assortiment voor ETA optie 1 vanaf MMS-plus 6,inclusief seismische lasten

Toepassingsvoorbeelden:
• Bevestiging van kolommen
• Bevestiging van buizen
• Bevestiging van schoren
• Bevestiging van kabelschachten
• Bevestiging van leuningen

Verkrijgbaar in de diktes 6 t/m 20mm. Vraag naar de beschikbare maten!
De MULTI-MONTI-plus is verkijgbaar in diverse uitvoeringen:
• MMS-plus SS  zeskantkop met aangeperste ring
• MMS-plus S  zeskantkop met sluitring DIN-440
• MMS-plus V voorsteekanker met metrisch buitendraad
• MMS-plus F platverzonken kop
• MMS-plus MS Montagerailschroef
• MMS-plus ST stokschroef met metrisch buitendraad
• MMS-plus I binnendraadanker
• MMS-plus P rondkop
• MMS-KS kabelklemschroef
• MMS-TC  TimberConnect
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4TECX DOSEERPURSCHUIM MET GRATIS 
DOSEERPISTOOL

Bij afname van een doos á 12 kokers GRATIS  
Doseerpistool!

Artikelnummer: 4975120

€ 37.50

www.tec7.com

BIJ AANKOOP VAN 12 PATRONEN,
TEC7, X-TACK, FLEX, TRANS OF EEN MIX HIERVAN:

1 TECGUN GRATIS
PROFESSIONEEL ERGONOMISCH KOKERPISTOOL

18:1
POMPVERHOUDING

MET GRATIS 
DOSEERPISTOOL!

http://www.tec7.com/
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4TECX REFORMLADDER 2X12
• werkhoogte 695  cm
• stahoogte vrijstaand (Reform) 230  cm
• stahoogte 495  cm
• werkhoogte vrijstaand (reform) 430  cm
• aantal treden 2x12  

Artikelnummer: 4041000303

€ 269.00

4TECX REFORMLADDER 3X10
• werkhoogte 750  cm
• stahoogte vrijstaand (Reform) 255  cm
•  stahoogte 550  cm
• werkhoogte vrijstaand (reform) 455  cm
• aantal treden 3x10  

Artikelnummer: 4041000329

€ 399.00

WIENESE LADDERLIMB
De Ladderlimb is een universeel hulpmiddel voor in de sport van de ladder 
waarmee op verantwoorde wijze het verfblik, gereedschap en emmers altijd 
binnen handbereik zijn. Door de conische vormgeving is de ladderlimb geschikt 
voor vrijwel iedere aluminium ladder.

Artikelnummer: 500335

€ 32.50

4TECX REFORMLADDER 2X14
• werkhoogte 775  cm
• stahoogte vrijstaand (Reform) 280  cm
• stahoogte 575  cm
• werkhoogte vrijstaand (reform) 480  cm
• aantal treden 2x14  

Artikelnummer: 4041000316

€ 319.00

4TECX REFORMLADDER 3X12
• werkhoogte 905  cm
•  stahoogte vrijstaand (Reform) 305  cm
• stahoogte 705  cm
• werkhoogte vrijstaand (reform) 505  cm
• aantal treden x12  

Artikelnummer: 4041000342

€ 469.00

RHINO LADDERKLEM
SafeClamp van Rhino biedt een sterk, snel en professional systeem voor het 
vastklemmen van ladders.
De ladderklem uit composietmateriaal en de roestvrijstalen haak bieden grote 
kracht en uitstekende roestbestendigheid.
Met de innovatieve klemmethode kan de ladder in één beweging en vijf maal 
sneller dan het traditionele schroevensysteem worden bevestigd.
  
Artikelnummer: 4906907

€ 75.00

DE 4TECX LADDERS VOLDOEN  
AAN DE WARENWET EN NEN 2484

· 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
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WERA BIT-CHECK 12 DIAMANT 1
Inhoud: 12 diamantbits met PZ-PH 1x nr1 en2x nr2 Tx 10-15-20-25-30 met 
Bithouder Rapidaptor met snelwisselfunctie

Artikelnummer: 05057421001

€ 29.95

WERA BIT-CHECK 7 TX DIAMOND
Inhoud: 6 diamantbits TX10-15-20-25-30-40 en Bithouder Rapidaptor met 
snelwisselfunctie

Artikelnummer: 05057415001

€ 27.50

WERA BIT-CHECK 30 METAL
Inhoud: 29 bits PH 1-2-3, PZ 1-2-3, TX10-15-20-25-30-40, Plat (3x), Hex Plus 
4-5-6 en universele bithouder

Artikelnummer: 05057434001

€ 19.50

WERA BIT-CHECK 12 WOOD 1
Inhoud: 12 diamantbits met PZ 1, 2, 3, PH 2, Torx 10-15-20-25-30-40 met 
Bithouder Rapidaptor met snelwisselfunctie

Artikelnummer: 05057423001

€ 23.95

WERA BIT-CHECK 7 PZ DIAMOND
Inhoud: 6 diamantbits PZ 1 (2x) PZ 2 (3x) PZ 3 (1x) en Bithouder Rapidaptor 
met snelwisselfunctie

Artikelnummer: 05057412001

€ 24.50

WERA KRAFTFORM KOMPAKT W1
Compacte gereedschapsset met de belangrijkste schroefgereedschappen 
voor het verrichten van servicewerkzaamheden binnen en buiten. Met VDE 
handgreep incl. 12 VDE klingen; 1 JOKER dubbele steeksleutel met vasthoud-
functie, hoekaanslag, kleine terughaalhoek en extreem vastgrijpende tanden; 
met de ongelooflijk snelle 1/4” ratel Zyklop Speed incl. accessoires; 8 hand- en 
machinedoppen in de formaten 5,5-13, 1 universele bithouder; 7 25 mm bits; 
1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven; 1 spanningszoeker 247; 
uiterst compact stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur.

Artikelnummer: 05135926001

€ 99.00
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STUCLOOP 120-130CM 60M2
Toepassing: Optimale bescherming voor vloeren.
Voordelen: 100% vloeistofdicht, zwaar belastbaar, nieuw materiaal karton, 
zeer sterk door 1e klas Scandinavische houtvezels, recyclebaar.

Artikelnummer: 3215891

€ 19.50

EASYDEK FLOOR COVER 0.6 X 60 MTR
Floor Cover is geschikt voor laminaat, linoleum, keramische tegels en houten 
trappen. Let op bij het afdekken van houten trappen dat deze niet behandeld 
zijn met een lak of verf. Kies dan de Multi Cover Premium. Floor Cover is voor-
zien van een zeer speciale kleeflaag specifiek ontwikkeld voor  hechting aan 
‘harde’ ondergronden. Dankzij deze unieke kleeflaag is de folie zeer geschikt 
voor het afdekken van laminaat, linoleum en tegels of plavuizen. Met een dikte 
van 100 micron is de folie uitermate goed bestand tegen intensieve werkzaam-
heden. Floor Cover is daarmee in te zetten tijdens allerlei bouw- renovatie- en 
onderhoudswerken.

Artikelnummer: 2560562 

€ 35.00

EASYDEK MULTICOVER PREMIUM+ 1 X 50 MTR
NIEUW - Multi Cover Premium+ kan ingezet worden voor het afdekken 
van laminaat, linoleum, tegels en houten trappen. Tevens is de Multi Cover 
Premium+ voorzien van een licht-ademende structuur waardoor deze geschikt 
is voor het afdekken van pas geïnstalleerde keramiek-, giet-, parket- en bolidt-
vloeren die nog moeten uitwasemen. 

Artikelnummer: 203020 

€ 75.00

EASYDEK CARPET COVER 0.6 X 60MTR
Carpet Cover is een taaie afdekfolie voor tapijt en voor gestoffeerde trappen. 
Carpet Cover is voorzien van een zeer speciale kleeflaag specifiek ontwikkeld 
voor  hechting aan tapijt. Met een dikte van 100 micron is de folie uitermate 
goed bestand tegen intensieve werkzaamheden. Carpet Cover is daarmee in te 
zetten tijdens allerlei bouw- renovatie- en onderhoudswerken.

Artikelnummer: 2560560

€ 35.00

EASYDEK MULTICOVER BASIC 1 X 25 MTR
Multi Cover Basic is een vocht- en schokabsorberend afdekvlies voor het 
afdekken van vloeren. Multi Cover Basic bestaat uit twee lagen, de onderste 
laag is een sterke folie met anti-slip eigenschappen. Dat zorgt er voor dat het 
materiaal blijft liggen, zonder dat het alle kanten op glijdt.
De bovenlaag bestaat uit gerecycled textiel wat samengeperst wordt en ther-
misch gelast op de anti-slip onderfolie. De textiele bovenlaag zorgt voor een 
goede schokdemping, maar tevens dat vocht, verf of andere substanties wordt 
opgevangen en opgezogen.

Artikelnummer: 201020

€ 15.00
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ANTI-PANIEKBESLAG DX-2 SERIE
Eigenschappen:
• Rood-zwarte paniekstangen en pushpads;
• Sets toepasbaar op enkele en dubbele deursituaties;
• Toepasbaar op links- en rechtsdraaiende deuren;
• Standaard in te zetten als 1-punts- en 2-puntssluiting;
• Voorzien van CE markering;
• Voldoet aan Europese normeringen EN 1125 en 179. 

ANTI-PANIEKBESLAG BRITON-3 SERIE
Eigenschappen:
• Zilvergrijze paniekstangen en pushpads;
• Sets toepasbaar op enkele en dubbele deursituaties;
• Toepasbaar op links- en rechtsdraaiende deuren;
• Standaard in te zetten als 1-punts- en 2-puntssluiting;
• Voorzien van CE markering;
• Voldoet aan Europese normeringen EN 1125 en 179. 

EXIT CONTROL GF
• Materiaal: groen kunststof
• Volume van het alarm: 95dB / 100dB
• Met europrofielcilinder en 2 sleutels 

voor het deactiveren van het alarm en 
het openmaken van de kast

• Inclusief 9V batterij
• Inclusief 2 pictogrammen en bevesti-

gingsmateriaal
• Ook toepasbaar bij paniekstangen 

(EN1125) door toepassing van speciale 
hulpstukken

PANIEKBESLAG ALARM 
• Behuizing kunststof
• Groen (“ALARM”) of rood (“STOP”)
• Volume van het alarm 85dB
• Met europrofielcilinder en 2 sleutels voor het  

deactiveren van het alarm en het openmaken 
van de kast

• Inclusief 9V batterij
• Inclusief pictogram & bevestigingsmateriaal.
• Met veiligheidskoord zodat in geval van nood  

de breekplaat niet op de grond valt

ANTI-PANIEKBESLAG DX-5 SERIE
Eigenschappen:
• Mat zwarte panieksluiting met rode duwstang of pushpad;
• Toepasbaar op enkele en dubbele deursituaties en zowel links als rechts 

bruikbaar;
• Verkrijgbaar als 1-punts en 2-puntssluiting;
• Voorzien van CE markering;
• Voldoet aan Europese normeringen; EN 1125 en 179. 

ANTI-PANIEKBESLAG BRITON-5 SERIE
Eigenschappen:
• Zilvergrijze paniekstangen, -balken en pushpads (mat 

zwart, RVS finish en messing op bestelling leverbaar);
• Sets toepasbaar op enkele deursituaties en te combine-

ren bij dubbel deursituaties;
• Toepasbaar op links- en rechtsdraaiende deuren;
• Standaard in te zetten als 1-punts-, 2-punts-, en 

3-puntssluiting;
• Voorzien van CE markering;
• Voldoet aan Europese normeringen EN 1125 en 179. 

Uniek kenmerken:
• Modulair systeem; Bepaal zelf hoe u uw set opbouwt;
• Platte duwbalk; Veilig en vandalismebestendig. Ideaal 

voor de toepassing in sporthallen, stadions of uitgaans-
gelegenheden;

• Uitbreiding mogelijk naar 4-punts- en 5-puntssluitingen;
• Ook verkrijgbaar met zijsluitingen; ideaal voor toepas-

sing op deuren hoger dan 2.500 mm;
• Pullmanschoten (dagschoot) als sluitingen waardoor 

de deur gemakkelijk in het slot valt (geen beschadiging 
van kozijnen of schoot). 

DAY-ALARM GFS
• Materiaal behuizing: aluminium
• Met flitslicht en sirene
• Volume van het alarm 100dB
• Rode en groene LED als status inicator
• Met europrofielcilinder en 2 sleutels voor het deacti-

veren van het alarm
• Deactiveren van het alarm ook mogelijk met externe 

sleutelschakelaar
• Inclusief adapter



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
Retselseweg 6
5473 HC 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

NIEUW!!
ALTRAD FORT MULTISHIFT 136
Handige vouwsteekwagen en trolley in één! 
Maak in een handomdraai van een inklapbare steekwagen een handige trolley!

Artikelnummer 247300805 

€ 89.00
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