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4TECX 
STRIPSCHROEVEN 
GIPS 25MM OF 
35MM
Nu 3 dozen á 1000 stuks  
van € 52.50 voor:
 

€ 29.95
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4TECX DOPPENSET 94-DELIG
• Chroom vanadium
• In degelijke kunststof koffer
• Quick release ratel

Artikelnummer: 2176759

Van € 122.50 voor: 

€ 79.00

4TECX DOPPENSET 25-DELIG
• Chroom vanadium
• In degelijke kunststof koffer
• Quick release ratel

Artikelnummer: 2176761

Van € 92.50 voor: 

€ 59.00

4TECX SLEUTELSET TORX 8·DELIG
Inhoud: T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40

Artikelnummer: 2251147

Van € 17.99 voor:

€ 10.00

4TECX RINGSTEEKSET 12-DELIG
Bestaande uit de maten:
• 6·7·8·9·10·11·12·13·14·17·19·22 mm
• Volgens DIN 3113·A
• Chroom vanadium staal
• Mat verchroomd
• Ringzijde 15º gebogen

Artikelnummer: 2300742

Van € 23.50 voor: 

€ 17.50

4TECX VDE-SCHROEVENDRAAIERSET
• 2 componenten handgreep
• Getest tot 1000 volt
• 4 stuks Gleuf schroevendraaiers · 0,4x2,5 · 0,6x3,5 · 0,8x4,0 · 1,0x5,5
• 2 stuks Phillips schroevendraaiers PH1 · PH2

Artikelnummer: 4016000119

Van € 23.99 voor: 

€ 15.00

4TECX KOGELKOP INBUSSLEUTELSET
• Lang model kogelkop inbussleutels
• Chroom vanadium staal
• Mat chromen uitvoering 
• haaks gebogen
• 9·delige set in handige kunststof houder
• Inhoud: 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm

Artikelnummer: 3023795

Van € 20.88 voor: 

€ 12.50



Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2016 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 3

BAHCO HANDZAAG + GEREEDSCHAPTAS
Handzaag 2600-22 met de nieuwe NXT-vertanding: zaagt 
gladder en rechter dan elke andere zaag! Nu met handige 
gereedschapstas met diverse zakken, verdelers, elastieken 
aan binnen- en buitenzijde van de tas voor diverse 
gereedschappen.

Artikelnummer: 2600-22+3100TB

Van € 90.55 voor

€ 39.00

STANLEY ZAAGBOK FATMAX 
OPVOUWBAAR  FMST1-75763

Nu met GRATIS 2 stuks lijmklemmen 
FATMAX FMHT0-83234 t.w.v. € 41.30

Artikelnummer: 5450012

Van € 180.30 voor: 

€ 139.00

STANLEY HANDZAAG JETCUT
Artikelnummer: 957928

Van € 21.43 voor:  

€ 16.95

BAHCO HAK/STEEKBEITELSET 6-DELIG
Nu in handig canvas foedraal

Artikelnummer: 434-S6-PP

Van € 112.83 voor: 

€ 69.00

STANLEY FATMAX® VOUWBARE 
WERKTAFEL
• Uitklapbare metalen poten
• Eenvoudig op te stellen: klapt in enkele seconden open
• Groot werkoppervlak: 85 x 60cm
• Compatible met handklemmen van verschillende 

afmetingen
• Geschikt om horizontaal en verticaal te klemmen
• Handgreep voor vlot transport en opbergen
• Capaciteit: 450kg
• Hoogte: 80cm

Artikelnummer: FMST1-75672

Van € 129.00 voor: 

€ 89.00
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PENTEL PERMANENT MARKER 
Pentel N50 per doos á 12 stuks
• Spits toelopende stevige acryl-fiber punt
• Watervast
• Goede hechting op gladde en ruwe oppervlakken
• Schrijfbreedte 1.5 – 3.0mm
• Verkrijgbaar in diverse kleuren

Artikelnummer (kleur: zwart): 3683712

Van € 23.04 voor: 

€ 15.00

MARKEERSTIFT PICA-GEL 
• Voor permanente, opvallende markeringen bij binnen en buiten gebruik 
• Sneldrogend, hoogpermanente na droging 
• Ongevoelig, gebruiksgemak en ten alle tijde gebruiksklaar  
• Weerbestendig, licht-en temperatuur-bestendig tot ~ 800 ° C 
• Variabele lijndikte ongeveer 2-8 mm
• Zelfs op ruwe, roestige, natte, donkere & elastische ondergronden  
• Puntenslijper geïntegreerd in de dop, met hoog kwaliteit draaimechanisme 
Kleur: wit (meerdere kleuren leverbaar!!)

Artikelnummer: 3030969

€ 6.50

LYRA GASBETONPOTLOOD GROEN 331
Voor het aftekenen op steenachtige ondergronden.

Artikelnummer: 3609784

Van € 1.42 voor: 

€ 0.95

PICADRY MARKEERPOTLOOD
• Innovatief potlood voorzien van een dunne RVS huls om probleemloos in 

gaten en langs hoge randen te markeren. 
• Felle kleur van de beschermdop voorkomt kwijtraken Schrijft en markeert op 

nagenoeg alle droge oppervlakten 
• Altijd een scherpe punt d.m.v. de puntenslijper in de beschermdop 
• Verwijderen van de markering op gladde oppervlakken .m.b.v. nat doekje 
• Automatische punt toevoer (1 x drukken = 2 mm stift) 

Artikelnummer: 3235818

Van € 11.95 voor: 

€ 7.95

LYRA TIMMERMANSPOTLOOD ROOD 333
Hét traditionele timmermanspotlood!
Nu per doos á 100 stuks

Artikelnummer: 118183

Van € 130.00 voor: 

€ 75.00

LYRA TEGELZETTERSPOTLOOD
Voor het aftekenen op gladde ondergronden zoals (vloer)tegels.
Artikelnummer: 156353

Van € 2.75 voor: 

€ 1.75

LYRA VETKRIJT 797  
DIVERSE KLEUREN
Per doos á 12 stuks

Van € 11.80 voor: 

€ 7.50
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MAG-LITE MAG-CHARGER LED
• Lichtopbrengst 680 lumen
• 12V + 230V adapter
• Oplaadbaar

Artikelnummer: 4346207

Van € 211.43 voor: 

€ 159.00

TAB HANDSCHIJNWERPER LED **NIEUW** TAB2181
• Bijzonder krachtige handschijnwerper voorzien van een 10W Power-LED die 

1000 Lm lichtsterkte produceert
• Materiaal: Fraai afgewerkt vliegtuigaluminium
• De lamp heeft 3 lichtstanden (100%, 20% en S.O.S)
• Lichtbundel is verstelbaar door aan de kop te draaien
• Oplaadbaar 12-24V en 230V (adapters meegeleverd)
• Spatwaterdicht IP65

Artikelnummer: 5528041

Van € 65.00 voor: 

€ 59.50

TAB OPLAADBARE ZAKLAMP LED TAB24112
• Een oplaadbare zaklamp met een krachtige 3W Power-LED die een 

lichtsterkte van 220 Lm produceert
• Vliegtuigaluminium voorzien van fraaie “gun grey” finish.
• Instelbare lichtbundel (spot – flood) door in- en uitschuiven van de kop.
• Lamp heeft 2 lichtstanden (100% en 30%
• Aan / uitschakelaar aan de achterzijde is voorzien van handigie 

tiptoetsbediening.
• Geleverd met polskoord en adapters (12-24V en 230V)

Artikelnummer: 4511323

Van € 39.50 voor: 

€ 32.50

4TECX HANDLAMP LED
• Met li-ion accu (3,7V, 1500mA).
• Werkduur: 2-3 uur.
• Oplaadtijd: 5-6 uur
• Accessoires: wandlader, autolader,  

standaard roterende haak, magneet.

Artikelnummer: 4952544

Van € 21.50 voor: 

€ 17.50

TAB HOOFDLAMP LED TAB4127
• Beste prijs-kwaliteit hoofdlamp!
• Een uitstekende aluminium hoofdlamp met een elastische, verstelbare 

hoofdband en een 1W Power-LED die een lichtsterkte van 70 Lm produceert
• De lichtbundel is instelbaar door in/uitschuiven van de kop.
• De lamp is kantelbaar tot 180 gr
• Batterijhouder bevindt zich aan de achterzijde van de hoofdband.
• Bijzonder aantrekkelijk geprijsd!

Artikelnummer: 2990326

Van € 9.95 voor: 

€ 8.50

TAB LOOPLAMP LED TAB60182
• De “oerlamp” onder de looplampen
• Robuuste, oplaadbare looplamp met zaklampfunctie
• Al sinds 2007 een door de vakman veel gekozen lamp
• Te gebruiken als 60-LED looplamp (80 Lm) of als 1W Power-LED zaklamp 

(50 Lm)
• Spatwaterdicht, olie- en schokbestendig
• Geleverd inclusief 2 sterke magneten en ophanghaak
• Adapters 12 + 24V en 230V meegeleverd

Artikelnummer: 2580636

Van € 43.00 voor: 

€ 33.50
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BOSTIK AQUABLOCKER
Voor het repareren en voorkomen van lekkages en vochtproblemen. 
Blijvend elastisch, tot 5 mm scheuroverbruggend, UV-bestendig en 
gebruiksklaar. Ook geschikt op lichtvochtige ondergronden. Direct 
regenvast. Geen primer of brander nodig. Bevat geen oplosmidde-
len of bitumen. EC1R-plus gecertificeerd.

Als waterkerende laag bij o.a. buitenkelderwanden, betonfun-
deringen, betondaken en hoekafdichtingen. Voor reparaties van 
dakgoten, aansluitingen bij dakkoepels en dakranden. Emissiearm, 
laag visceus en hoogelastisch. Rol- en kwastbaar. Verwerking 
vanuit patronen, pot of emmers. Tot 5 mm scheuroverbruggend, 
UV-bestendig. Kan ook op vochtige ondergronden gebruikt worden.

2171803 Aquablocker 290ml (koker) € 4.50
2430235 Aquablocker 1kg  € 8.50
2171804 Aquablocker 6kg  € 57.50
5217123 Aquablocker 14kg  € 115.50

EPDM DAKPAKKET KOMPLEET
Alles voor de dakman! Wij maken het u nog gemakkelijker met onze aanbieding 
voor de complete afwerking van het dak van een dakkapel, aanbouw of garage.

 3.05 m breed: 4.57 m breed: 6.10 m breed:

Lengte 2m  € 270.00 € 330.00 € 400.00

Lengte 2.5m € 300.00 € 380.00 € 450.00

Lengte 3.0m € 330.00 € 430.00 € 500.00

Lengte 3.5m € 360.00 € 480.00 € 550.00

Lengte 4.0m € 390.00 € 530.00 € 600.00

Aktieprijzen inclusief: spuitlijm, lijmkit, hemelwaterafvoer, daktrimmen, hoekstuk-
ken t.b.v. daktrim en montageset.

Wordt het de eerste keer dat u gaat werken met EPDM, bieden wij u naast top-
producten ook uitgebreide ondersteuning. Vraag bij uw GBI-vestiging naar de 
mogelijkheden voor ondersteuning!

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
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FEIN MULTITALENT ACCU-EDITION + 
GRATIS ACCUBOORMACHINE
FEIN MultiTalent AFMT12 QSL. Nóg meer flexibiliteit tijdens 
uw renovaties! 
• Incl. 2 accu’s 12V 2,5Ah + snellader
• Gereedschaphouder: Quick-In Starlock Plus
• Anti-vibratie systeem: 50% stiller, 70% minder trillingen
• 11-delig accessoire pakket in koffer

NU MET GRATIS:
FEIN ACCUBOOR/SCHROEFMACHINE 
ABSU12 C
• Dubbeltoerig, licht, compact en sterk
• Metalen snelspan-boorhouder met draaimoment instelling
• Max draaimoment 30 Nm. / Max schroef 6x200 mm.
• LED-verlichting 
• Met riemclip en bitgarage, geleverd in koffer

Artikelnummer: 5264138

SETPRIJS:

€ 249.00

FEIN KERNBOORMACHINE 35MM WELDON
35mm Magneetkernboormachine KBU35QW voor universeel gebruik
• 35 mm. kernboren
• M14 Tappen
• Links/rechts
• Compact en licht (10,6kg)

Artikelnummer: 72705461000

 € 999.00
Inclusief € 150,- aan gratis kernboren  
naar keuze (uitsluitend geldig  
in de actieperiode t/m 31-12-2016)

FEIN MULTIMASTER SYSTAINER EDITION
FEIN MultiMaster Systainer Edition FMM350 QSL. De originele FEIN 
MultiMaster 350Watt.
• Gereedschaphouder: Quick-In Starlock Plus
• Anti-vibratie system: 50% stiller en 70% minder trillingen
• In originele FEIN T-loc systainer
• Met 20-delig accessoire pakket t.w.v. > € 100,00  

Artikelnummer: 5710665

Van € 286.00 voor: 

€ 239.00
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KWASTENSET 25-DELIG
Bestaande uit: 12 ronde kwasten met kunststof steel, 12 platte kwasten met 
kunststof steel in verzetblik.

Artikelnummer: 2562026

Van € 19.50 voor: 

€ 15.00

POETSLAPPEN TRICO BONT
In doos van 10kg.

Artikelnummer: 23030111

Van € 14.50 voor: 

€ 10.00

POETSLAPPEN TRICOT WIT
In doos van 10kg.

Artikelnummer: 25253111

Van € 25.76 voor: 

€ 17.50

HANDDOEKPAPIER MIDI
Verpakt per 6 rollen

Artikelnummer: 57230000

Prijs per rol: 
Van € 6.44 voor: 

€ 2.95

ALLE GBI-VESTIGINGEN BESCHIKKEN OVER 
EEN COMPLEET ASSORTIMENT HUISHOUD- 

EN SCHOONMAAKARTIKELEN.
Informeer hiernaar bij uw vestiging!
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CARAT STOFDEUR 
• Houdt stof en geur tegen
• Afmeting 260 x 112 cm
• Ritssluiting aan  twee zijden
• Herbruikbaar
• Inclusief bevestigingstape

Artikelnummer: 5178752

€ 19.00

CARAT 
SCHOONLOOPMAT
• Ideaal voor werkzaamheden in 

bewoonde ruimtes
• Voorkomt stofsporen van schoe-

nen op tapijt en vast ondergrond
• Elke schoonloopmat bevat 30 

genummerde vellen
• Afmeting 600 x 900mm

Artikelnummer: 5178755

€ 24.50

CARAT AFDEKVILT 
10 X 1 MTR
• Eenvoudig aan te brengen
• Beschermt de ondergrond 

bij lichte bouw- en schilder-
werkzaamheden

Artikelnummer: 5178749

€ 12.95

CARAT AFDEKFOLIE VLOERBEDEKKING
• Zelfklevend en eenvoudig aan te brengen
• 70cm x 25mtr
• Na gebruik eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten

Artikelnummer: 5178747

€ 12.95

CARAT STOFWAND (DE)
MONTEERBAAR
Creëer in je eentje een volledig stof-
vrije ruimte in slechts 10 minuten!
• Tijdelijk stofscherm
• Ideaal bij renovatie en verbouwing
• Houdt stof weg uit  andere delen 

van het gebouw
Inhoud:
• 2x Folie 4x5 meter
• 4 Telescopische houders

• 8 Montageplaatjes
• 4 Folieklemmen
• 2 Rollen tape
• 8 Buiskoppelingen
• 2 Zelfklevende heavy duty rits-

sluitingen
• Draagtas

Artikelnummer: 5178766

€ 169.00

CARAT AFDEKFOLIE HARDE VLOEREN
• Zelfklevend en eenvoudig aan te brengen
• 70cm x 25mtr
• Na gebruik eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten

Artikelnummer: 5178750

€ 12.95
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RIDIGID INSPECTIECAMERA CA25
De nieuwe RIDGID® micro CA-25 is een compacte mobiele inspectiecamera 
met een vaste, waterbestendige beeldopnamekop van 17 mm voor standaard-
werkzaamheden en inspectiewerkzaamheden binnen een beperkte afstand.
De micro CA-25 is voorzien van een aluminium beeldopnamekop van 17 mm 
met 4 uiterst heldere ledlampjes. Daardoor ervaart u beelden van uitstekende 
kwaliteit op het kleuren-lcd-scherm van 2,4”. De camera is daarnaast voorzien 
van een video-uitgang waarmee u livebeelden naar externe apparaten kunt 
sturen én van digitale beeldrotatie van 180° zodat u altijd staande beelden 
hebt. De micro CA-25 wordt geleverd in een harde kunststofbehuizing en met 
een haak, magneet, spiegel en RCA-kabel.

Artikelnummer: 3232781

Van € 109.00 voor: 

€ 95.00

RIDGID ONTSTOPPINGSVEER POWER-SPIN
• Ontstopt leidingen tot 11⁄2” (40 mm).
• Haal de trekker over en draai aan de hendel of sluit een boorkopmachine 

met variabel toerental (links/rechts) aan voor extra vermogen.
• Veer voert zichzelf automatisch in de afvoer.
• Geen rotzooi. Handen raken de veer niet aan.
• Uitgerust met een veer van 1⁄4” (6,3 mm) x 25” (7,6 m) met een rechte 

avegaar

Artikelnummer: 3857395 

Van € 86.79 voor: 

€ 75.00

RIDGID GASSENDETECTOR MICRO CD-100
De micro CD-100 ontvlambare-gassendetector van RIDGID® stelt u in staat om 
eenvoudig en snel vast te stellen of er ontvlambare gassen aanwezig zijn. De 
detector is ontwikkeld voor het vaststellen van de aanwezigheid van methaan, 
propaan, butaan, ethanol, ammoniak, waterstof en vele andere ontvlambare 
gassen. Dankzij de instelbare gevoeligheid kunnen ook lage meetdrempel-
niveaus van gassen in slechts enkele seconden worden vastgesteld.
De RIDGID micro CD-100 gassendetector garandeert de juiste installatie van 
gasleidingen en controles voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. 
Bovendien ziet u razendsnel waar er sprake is van lekkage van ontvlambare 
gassen.

Artikelnummer: 2829715

Van € 99.00 voor: 

€ 85.00

CREUSEN SLIJPMACHINE DS7150TS
Dubbele slijpmachine 
• 230V
• 350 Watt
• Toerental 2800-3400 rpm
• Slijpschijf links 150x40x15mm
• Slijpschijf rechts 150x20x15

Artikelnummer: 610722

Van € 169.00 voor: 

€ 159.00 
Met GRATIS HANDDRESSER!!
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WIFI INTERCOM MET VIDEO-OPNAME
Plug-&-play video-intercom met wifi- en LAN-aansluiting. Gebruik 
uw smartphone om te zien wie er voor de deur staat, om met 
de bezoeker te praten en om de deur te openen, zelfs wanneer 
u niet thuis bent. Eenvoudige plug-&-play-installatie via gratis 
apps voor Android of iOS. U ontvangt een bericht wanneer 
iemand aanbelt. Het systeem maakt een video-opname wanneer 
er beweging wordt gedetecteerd of wanneer iemand aanbelt. U 
kunt een klassieke deurbel aansluiten op de relaisuitgang, om u 
te informeren wanneer de smartphone niet functioneert.
Kenmerken
• camera met IR-leds voor nacht-

zicht
• automatisch IR-filter blokkeert 

overdag het infraroodlicht om 
vervorming van het kleurbeeld te 
vermijden

• videokwaliteit: 720p
• full duplex tweewegaudio-

overdracht
• video-opname op microSD-kaart
• geschikt voor gebruik met een pc 

met Android-emulator  
(bv. Bluestacks,  
www.bluestacks.com)

• deurontgrendeling op afstand via 
smartphone

• audio-prioriteit: functioneert het 
netwerk niet goed, dan heeft het 
geluid prioriteit

• plug-&-play-installatie via QR-code 
of netwerkscanfunctie

• robuuste en vandaalbestendige 
behuizing

Artikelnummer: SCAMSET8

€ 149.00

CESEASY MOTORCILINDER 
• Motorslot met kleine draaiknop
• Te bedienen met Mobiele Telefoon
• Sleutelbeheer via App en PC
• Inzicht en overzicht op App; wie wanneer slot heeft bediend
• Past op praktisch iedere deur met cilinderslot
• Zeer eenvoudig te installeren
• Geen kabels, hak of breekwerk
• Geleverd inclusief 3 mechanische sleutels
• Te implementeren in sluitplannen/sluitsystemen

Artikelnummer: 609100V

€ 399.00

VIDEO-INTERCOMSYSTEEM  
MET LCD-KLEURENSCHERM – DRAADLOOS
Draadloos video-intercomsysteem. De buitencamera wordt gevoed door een externe 
voedingsadapter of meegeleverde batterijpack, wanneer er geen stopcontact beschik-
baar is. Dankzij het unieke design kunt u de buiteneenheid in elke positie monteren. 
De draadloze ontvanger is oplaadbaar via het laadstation.
Kenmerken
• camera met witte leds voor nachtzicht
• intercom met 2-weg audio-overdracht
• de deur kan via de ontvanger met optionele elek-

trische deuropener ontgrendeld worden: HAA272
• opnamefunctie: snapshotknop op de ontvanger

Artikelnummer: SCAMSETW5

€ 219.00

ELEKTRO DEURDRANGER 6121MC
Deze elektro-hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om een deur bij brand 
automatisch te sluiten. Dat kan bijvoorbeeld via een brandmeldinstallatie, 
afstandsbediening of paniekknop. Zodra de deur meer dan 70˚ wordt geopend, 
wordt de drangerfunctie uitgeschakeld en zal niet meer op veerkracht sluiten. 
Alle modellen zijn voorzien van openhoudfunctie of vrijloopfunctie. Indien de 
deurdranger is ingesteld op openhoudfunctie blijft deze altijd in de geopende 
hoek vergrendeld staan. Als de deurdranger is ingesteld op vrijloopfunctie is 
deze vrij te bedienen, dus voelt het alsof er geen deurdranger is gemonteerd. 
Zodra de spanning wordt verbroken zal zowel in openhoudfunctie als in 
vrijloopfunctie de deur automatisch sluiten. Alle modellen zijn voorzien van 
een instelbare sluitsnelheid, instelbare eindslag en verstelbare arm. Door de 
unieke gelagerde nokkenas zeer geschikt zijn voor mindervaliden, ouderen en 
kinderen.

INFORMEER BIJ UW GBI-VESTIGING  
NAAR DE MOGELIJKHEDEN EN PRIJZEN

DEURHOUDMAGNEET 4 IN 1 MODEL - 2550
Deze deurhoudmagneten zijn bedoeld om tijdens normale omstandigheden de deuren 
open te houden om zo een vlot verloop van het interne verkeer te kunnen realiseren. 
Echter als er brand uitbreekt en de deuren moeten worden gesloten om te voorkomen 
dat rook en vuur zich door het hele gebouw verspreiden, kunnen deze magneten via 
een brandmeldsysteem worden ontgrendeld. Door de spanning te onderbreken of 
de ontgrendelknop in te drukken wordt de magneet ontgrendeld. Door de modulaire 
opbouw is één set voor alle deursituaties te gebruiken. Dus korte en lange uitvoering 
voor wand- of vloermontage in één model. Ook kan de pijp op maat worden gezaagd 
zodat de gewenste montageafstand kan worden gerealiseerd. 500 N houdkracht.

INFORMEER BIJ UW GBI-VESTIGING NAAR  
DE MOGELIJKHEDEN EN PRIJZEN

http://www.bluestacks.com/
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DEKKLEDEN ORANJE
 Afgewerkt dekkleed voorzien van aluminium bevestigingsogen op elke meter
• Zoom met versterkingskoord 
• Kwaliteit ca. 100 g/m2
2176582 3x4 meter € 3.75

2176583 4x5 meter € 6.50

2176584 4x6 meter € 7.50

2176585 5x6 meter € 9.50

2176586 6x8 meter € 15.50

2176587 6x10 meter € 19.50

2176588 8x10 meter € 25.50

2176589 10x12 meter € 52.50

4TECX HANDCLEANER SPECIAL
 Pasteuze handreiniger zonder oplosmiddelen
 Geformuleerd op basis van Aloe Vera extracten, Jojoba Esters en een huid-
vriendelijk schuurmiddel

Toepassing:
• Verwijderen van middelzware tot  

zware industriële vervuilingen zoals  
smeermiddelen, vet, remvloeistof en cement

• Dermatologisch getest en goedgekeurd
• Voldoet aan AFNOR NF·T

Artikelnummer: 2283755 

Van € 11.80 voor: 

€ 9.95

BEKINA WERKLAARS THERMOLITE
Ideale werklaarzen voor in de winter
Doordat de Thermolite S4 werklaarzen van Bekina zijn voorzien van een extra dikke 
schacht en zool is warmte verzekerd. Deze laars loopt daardoor niet alleen zeer 
comfortabel, maar is bestand tegen temperaturen tot maar liefst min veertig graden! 
Deze werklaars is hierdoor zeer geschikt om te dragen wanneer u werkzaam bent in de 
landbouw, tuinbouw, fruit- en groenteteelt en dus veel buiten bent, maar ook wanneer 
u werkzaam bent als dierenarts bij een watermaatschappij of bijvoorbeeld in de petro-
leumindustrie of in de koelindustrie werkt. De mogelijkheden zijn eindeloos met deze 
comfortabele, warme laarzen van Bekina. 
Deze Bekina werklaarzen zijn gemaakt van polyurethaan. Dankzij dit materiaal is de laars 
vederlicht, lichter dan rubber of pvc en gaat de laars tot maar liefst 3 à 4 keer langer 
mee. De voering van de laars is gemaakt van nylon. De Bekina werklaars kan gedragen 
worden door mannen en vrouwen en is leverbaar in de maten 39 tot en met 47. Na 

gebruik kunt u de laarzen heel gemakkelijk uitdoen door gebruik te maken van 
het uitstapstuk op de hiel. 

Van € 82.60 voor: 

€ 69.00

DEKKLEDEN BLAUW/GROEN
Afgewerkt dekkleed voorzien van aluminium bevestigingsogen op elke meter
• Zoom met versterkingskoord
• Kwaliteit ca. 150 g/m2
2484458  2x3 meter € 3.50

2484470 3x4 meter € 6.50

2484488 4x6 meter € 12.50

2484453 6x8 meter € 24.50

2484492 8x10 meter € 42.50

2568256 10x12 meter € 62.50

4TECX HANDCLEANER YELLOW
Krachtige pasteuze handreiniger op basis van Aloe Vera extracten, Jojoba 
Esters en huidvriendelijke schuurmiddelen

Toepassing:
• Verwijderen van zware industriële vervuilingen  

zoals smeermiddelen, vet, verf, lak,  
inkt, teer, bitumen en lijm

• Dermatologisch getest en goedgekeurd 
• Voldoet aan AFNOR NF·T

Artikelnummer: 2289289

Van € 14.78 voor: 

€ 12.95
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DOMPELPOMPSET PX-55022
Bestaande uit:
• Vuilwater dompelpomp PX-55022
• Capaciteit 260 l/min – 15600 l/uur
• Motorvermogen 620W
• Opvoerhoogte 10 meter
• Korreldiameter 6mm
• Restwater 20mm
• Kabellengte 10 meter
• 20 meter brandweerslang (plat oprolbaar) inclusief storzkoppelingen
• In handige opbergkist

Artikelnummer: 3175208

Van € 595.00 voor: 

€ 449.00
Optie: Vlotterschakelaar Condor 5 meter € 79.00

STORZ KOPPELINGEN
Diverse storz-koppelingen uit voorraad leverbaar

Vraag ernaar bij uw GBI vestiging!

OPROLBARE SLANG BLAUW 51MM
• Maximaal 3 bar
• Ook in ander maten leverbaar!

Artikelnummer: 2108849

Per meter 

€ 1.50

DOMPELPOMP SIMER 6010001
• Heavy Duty aluminium behuizing
• Nu met handige draagbeugel
• Motor 400W - P1 (Continuous Duty)
• 2mm dweildroog
• Anti-airlock valve
• Vervangbare elektrische kabel
• Zuigt reeds aan vanaf 5mm
• Gemakkelijk te reinigen bodemplaat
Technische kenmerken
• Bestelnr.: 6010001
• Vermogen: 400 W
• Opvoerhoogte: 7 m
• Debiet (max.): 80 l/min.
• Uitgang: 1”-1/2” - 3/4”

Artikelnummer: 4708414

Van € 139.00 voor: 

€ 119.00
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EUROM EK 2001 VENTILATORKACHEL
Ideaal voor in de werkplaats, garage, schuur, bouwplaats etc.
Technische gegevens
• Capaciteit: 2000W
• Instelmogelijkheden: 1000/2000W
• Aansluitingspanning: 230 / 50 V/Hz
• Thermostaat: traploos / stepless
• Met koude lucht ventilator
• Met overhittingsbeveiliging
• Omkasting: plaatstaal
• Model: Staand
• Afmetingen: 21x19,5x33
• Gewicht: 5 kg

Artikelnummer: 2558324

Van € 36.16 voor: 

€ 29.95

EUROMAC EUROM EK 3301 VENTILATORKACHEL. 
Ideaal voor in de werkplaats, garage, schuur, bouwplaats etc. 
Technische gegevens
• Capaciteit 3300 Watt
• Instelmogelijkheden 1650/3000 Watt
• Motorvermogen 40 Watt
• Aansluitspanning 230 Volt
• Met thermostaat
• Met koude luchtventilator
• Met oververhittingbeveiliging
• Model zowel staand als hangend
• Gewicht 7,9 kg

Artikelnummer: 2558326

Van € 69.00 voor: 

€ 54.50

EUROM EK9002 VENTILATORKACHEL
Ideaal voor in de werkplaats, garage, schuur, bouwplaats etc.
Technische gegevens
• Capaciteit: 9000W
• Instelmogelijkheden: 4500/9000W
• Aansluitingspanning: 400-3V 50Hz
• Motorvermogen: 52 Watt
• isolatieklasse : IPX4
• Thermostaat traploos
• Met koude lucht ventilator
• Met overhittingsbeveiliging
• Model: Staand of hangend
• Afmetingen: 43x40x55
• Gewicht: 12,75 kg

Artikelnummer: 2558328

Van € 139.00 voor: 

€ 119.00

EUROMAC EK 3001 VENTILATORKACHEL
Ideaal voor in de werkplaats, garage, schuur, bouwplaats etc.
Technische gegevens
• Capaciteit: 0-1500-3000 Watt
• Element: RVS
• Isolatie klasse: IP24
• Motorvermogen: 40 Watt
• Aansluitspanning: 230/50 V/Hz
• Thermostaat: Ja
• Koude-lucht-ventilator: Ja
• Oververhittingsbeveiliging: Ja
• Omkasting: Metaal
• Model: Staand
• Afmetingen: 25x25x39 cm
• Gewicht: 5 kg

Artikelnummer: 3199633

Van € 59.00 voor: 

€ 49.50

EUROM EK 5001 VENTILATORKACHEL
Ideaal voor in de werkplaats, garage, schuur, bouwplaats etc.
Technische gegevens
• Capaciteit: 5000W
• Instelmogelijkheden: 2500/5000W
• Aansluitingspanning: 400-3 / 50 V/Hz
• Motorvermogen: 44 Watt
• isolatieklasse: IPX4
• Thermostaat: traploos
• Met koude lucht ventilator
• Met overhittingsbeveiliging
• Model: Staand of hangend
• Afmetingen: 36x29x44
• Gewicht: 7,3 kg

Artikelnummer: 2558325

Van € 119.00 voor: 

€ 84.50

EUROMAC CK 2003T CONVECTORKACHEL TURBO 
Technische gegevens
• Capaciteit: 750-1250-2000 Watt
• Aansluitspanning: 230/50 V/Hz
• Element: Weerstandspiraal
• Thermostaat: Ja
• Koude-lucht-ventilator: Ja
• Vorstbeveiliger: Ja
• Oververhittingsbeveiliging: Ja
• Omvalbeveiliging: Ja
• LCD Display: Nee
• Isolatie klasse: Nee
• Omkasting: Kunststof / Metaal
• Model: Staand en hangend
• Afmetingen: 14x56x39 cm
• Gewicht: 2,3 kg

Artikelnummer: 2987301

Van € 30.10 voor: 

€ 25.95
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HANDSCHOEN MEC DEX WORK PASSION IMPACT 
DY-713
Deze stoere nauwsluitende High Performance handschoen is ontworpen voor 
al uw uitdagende werkzaamheden. Opgebouwd uit duurzaam kunstleder, 
spandex handrug, palm voorzien van een pvc grip en vingertopversterking, TPR 
klittenbandsluiting aan de pols en handige synthetisch lederen puller voor het 
makkelijk aan- en uittrekken.
• Palm 60% nylon / 40% polyurethaan
• Handrug 96% polyester / 4% spandex
• Manchet TPR klittenbandsluiting
• Maten S t/m XXL

Artikelnummer: DY-713

€ 10.75

HANDSCHOEN MEC DEX ROUGH GRIPPER PR-741
Deze handschoen is speciaal ontworpen voor de professional die ultieme grip 
verwacht van zijn handschoenen. De siliconen TRI-Grip biedt een fantastisch 
grip, evenals een betere schuur-en scheurweerstand. Inzetbaar in droge als 
olieachtige, vettige omgevingen. Het knokkelgedeelte wordt beschermd door 
een foam-neopreen segment. De Gripper is voorzien van een kruisvormige 
versterking tussen duim en wijsvinger en vinyl MecDex® sluiting.
• Palm 60% nylon / 40% polyurethaan
• Handrug 87% nylon / 13% spandex
• Manchetstijl nylon / neopreen klittenbandsluiting
• Maten S t/m XXL

Artikelnummer: PR-741

€ 13.95

HANDSCHOEN MEC DEX COLD STORE WN-741
Ontworpen voor werkzaamheden in koude omgevingen. Deze Hi-Viz waterbe-
stendige winterhandschoen is breed inzetbaar. Opgebouwd uit synthetisch leer 
met een PU “football-Serino” versterking op de palm, vingertoppen en tussen 
duim en wijsvinger. Beschermd knokkelgedeelte door rubberen strips. De hand-
schoen is volledig Thinsulate C-40 gevoerd met waterstop membraan.
• Palm 60% nylon / 40% polyurethaan
• Handrug 96% polyester / 4% spandex
• Voering Thinsulate C-40 fleece
• Manchetstijl recht model
• Maten L t/m XXL

Artikelnummer: WN-741

€ 16.95

HANDSCHOEN MEC DEX WORK PASSION TOOL DY-
714
Deze sterke 3-vinger handschoen zijn voor werklieden die maximaal gevoel 
willen behouden voor precisiewerk. Opgebouwd uit duurzaam kunstleder, 
spandex handrug, palm voorzien van een pvc grip en vingertopversterking, TPR 
klittenbandsluiting aan de pols en handige synthetisch lederen puller voor het 
makkelijk aan- en uittrekken.
• Palm 60% nylon / 40% polyurethaan
• Handrug 96% polyester / 4% spandex
• Manchet TPR klittenbandsluiting
• Maten S t/m XXL

Artikelnummer: DY-714

€ 10.75

HANDSCHOEN MEC DEX FUNCTIONAL PLUS IMPACT 
FS-713
De stoere, nauwsluitende High Performance Hi-Viz handschoen die opvalt 
in vele omstandigheden en omgevingen waarin je gezien moét worden. 
Opgebouwd uit synthetisch leer, met aangebrachte versterkingen tussen duim 
en wijsvinger, vingertoppen en handpalm. Voorzien van een klittenbandsluiting 
aan de pols . Achterkant van de duim is voorzien van badstof, om transpiratie 
te absorberen.
• Palm 60% nylon / 40% polyurethaan
• Handrug 96% polyester / 4% spandex
• Manchetstijl klittenbandsluiting
• Maten L t/m XXL

Artikelnummer: FS-713

€ 12.95

HANDSCHOEN MEC DEX FLUX WELDER WD-711
Onder de topkwaliteit geitenleren nappa handpalm, zit een snijlevel 3 Kevlar® 
binnenlaag. De handschoen is brandvertragend en kan worden ingezet bij alle 
werkzaamheden waarbij brand- en snijgevaar op de loer ligt. De handschoen is 
Kevlar® gestikt met het unieke OPTIMUM™ patroon. De handrug is gemaakt 
van rundsplitleder voor volledige bescherming.
• Palm 100% schapen nappaleder
• Handrug 100% rundsplitleder
• Voering 100% kevlar
• Manchetstijl recht model  

met veiligheidskap
• Maten L t/m XXL

Artikelnummer: WD-711

€ 25.95



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

STANLEY TOOLBELT
Bestaande uit:
• Gereedschapsgordel 2-93-200
• Rolbandmaat Fatmax  2-33-681
• Klauwhamer 1-51-031
• Afbreekmes Fatmax 18mm 0-10-481

Artikelnummer: 5688186

Van  € 99.11 voor: 

€ 45.00

OP = OP!!
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