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4TECX KRUIWAGEN 80LTR  
MODEL BASIS ROOD
• Stalen wiel, kogellagermet hitte bestendig vet
• Gelaste uitvoering
• Ovale buis
• 4 ply band met binnenband
• Pootversterking
• Bak en Kopschoorversterking
• Stortbeugel
• Slijtsloffen
• Geheel gepoedercoat
• Kunststof handgrepen

Artikelnummer: 3049506

€ 69.00

4TECX KRUIWAGEN 80LTR  
ROOD FLEX PRO LEKVRIJ WIEL
• Geheel gepoedercoat
• Gelaste uitvoering
• Flex Pro wiel, met een polyurethaan  

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

hittebestendig vet
• Verstevigd onderstel:  

poot-, bak-, en kopschoorversterking
• Slijtsloffen

Artikelnummer: 6615839

€ 82.50

KRUIWAGEN STRATENMAKER 
100 LTR HDPE 4TECX
• HDPE bak: slagvast polyethyleen
• UV-bestendig
• Kunststof wiel, naaldlager met hittebestendig vet
• Deep Nobbey band met blokprofiel, met binnenband
• Stortbeugel
• Verstevigd onderstel
• Poot-, bak- en kopschoorversterking
• Slijtsloffen
• Ovale buis
• Kunststof handgrepen

Artikelnummer: 4783020

€ 159.00

4TECX 
GEREEDSCHAPKRUIWAGEN
• Model GK
• Gelaste uitvoering
• Ovale buis
• 2 ply band met binnenband
• Pootversterking
• Slijtsloffen
• Deksel afsluitbaar
• Geheel gepoedercoat
• Kunststof handgrepen

Artikelnummer: 3049508

€ 229.00

4TECX KRUIWAGEN 80LTR  
MODEL BASIS GRIJS
• Stalen wiel, kogellagermet hitte bestendig vet
• Gelaste uitvoering
• Ovale buis
• 4 ply band met binnenband
• Pootversterking
• Bak en Kopschoorversterking
• Stortbeugel
• Slijtsloffen
• Geheel gepoedercoat
• Kunststof handgrepen

Artikelnummer: 6615828

€ 69.00

4TECX KRUIWAGEN 80LTR 
GRIJS FLEX PRO LEKVRIJ WIEL
• Geheel gepoedercoat
• Gelaste uitvoering
• Flex Pro wiel, met een polyurethaan  

volrubberband: nooit meer lek rijden
• Kunststof wiel met rollager en hittebestendig vet
• Verstevigd onderstel:  

poot-, bak-, en kopschoorversterking
• Slijtsloffen

Artikelnummer: 5451060

€ 82.50

4TECX STEENKRUIWAGEN 
60 STEENS
• Model SW2
• Gelaste uitvoering
• Ovale buis
• 4 ply band met binnenband
• Pootversterking
• Kopsteun
• Slijtsloffen
• Geheel gepoedercoat
• Kunststof handgrepen

Artikelnummer: 6615829

€ 94.50
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GLORIA PROFLINE HAND 
FIJNSPROEIER PRO 10
Praktisch en veelzijdig professioneel inzetbare fijnsproeier 
Oliebestendig Gloria Pro 10 - 1 liter met dubbelwerkende 
pomp (1x drukken = 2x spuiten). Oliebestendig. Ergonomisch 
met grote vulopening en messing insert voor zeer fijne nevel. 
Met een stabiel kunststof reservoir.
• Inhoud: 1 liter

AArtikelnummer: 3093252 

€ 7.25

GLORIA PROFLINE DRUKSPUIT 
PRO 5
Het model Pro 5 beschikt over een inhoud van 5 
liter. De grote vultrechter en de praktische draagriem 
maken het werk comfortabel en eenvoudig. Frequente 
toepassingen voor dit apparaat zijn het verdelen 
van sproeibare bouwchemicaliën zoals primer en 
voorstrijkmiddel.
• Inhoud: 5 liter

Artikelnummer: 6978765

€ 43.50

KRÄNZLE HOGEDRUKREINIGER  
KR1152 TST MET 15 METER 
RIOOLSLANG.
• Geschikt voor de intensievere gebruiker
• Voorzien van  een messingpomphuis  

en rvs kleppen.
• Start-stop systeem
• Werkdruk 30 – 130 bar
• 10 liter water p/m.
• Haspel met 15 meter staal versterkte  

hd-slang
• Standaard met RVS vuilfrees

Artikelnummer: 3757401

SETPRIJS KR 1152 TST  

+ RIOOLSLANG 15 mtr

€ 729.00

GLORIA PROFLINE 
HOGEDRUKSPUIT 405T
De krachtige sproeier 405T Profline beschikt over een 
drukreservoir van staal met hoogwaardige kunststof 
binnencoating die 5 liter sproeimiddel kan opnemen.
• Inhoud: 5 liter
• Werkdruk: 6 bar

Artikelnummer: 6978838

€ 169.95

GLORIA PROFLINE HAND 
DRUKSPUIT PRO 100
Praktisch en veelzijdig te gebruiken - de GLORIA Pro 
100 overtuigt met een maximale bedrijfsddruk van  
3 bar bij een vulinhoud van een liter. Met een stabiel 
kunststof reservoir.
• Inhoud: 1 liter
•  Werkdruk: 3 bar

Artikelnummer: 6978771

€ 21.95

GLORIA PROFLINE 
DRUKSPUIT PRO 8
Het model Pro 8 beschikt over een inhoud van 
8 liter. De grote vultrechter en de praktische 
draagriem maken het werk comfortabel 
en eenvoudig. Frequente toepassingen 
voor dit apparaat zijn het verdelen van 
sproeibare bouwchemicaliën zoals primer en 
voorstrijkmiddel.
• Inhoud: 8 liter

Artikelnummer: 6978787

€ 51.95

KRÄNZLE HOGEDRUKREINIGER  
K 1050 TS MET 
BODEMREINIGER LIGHT.
• Geschikt voor de particulier en ZZP-er         
• Voorzien van een messingpomphuis en  

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

met snelkoppeling

SETPRIJS K 1050 TS  

+ BODEMREINIGER ROUNDCLEANER LIGHT

Artikelnummer: 25023

€ 499.00

GLORIA PROFLINE 
WATERTOEVOERAPPARAAT 
1215
Dit type apparaat wordt gekenmerkt door zijn 
flexibele toepassingsmogelijkheden. Hij kan zowel 
op handgevoerde als boorstandaard gevoerde 
natboormachines en op doorslijpmachines e.d. 
apparaten worden aangesloten.
• Inhoud: 10 liter
• Werkdruk: 3 bar

Artikelnummer: 6978788

€ 48.95
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TUINHARK ZWAAR 14 TANDEN 
INCL. STEEL
De tuinhark is geproduceerd uit gesmeed staal.  
Inclusief steel van 160cm.

Artikelnummer: 526860

€ 11,75

TOPSCHOFFEL 16CM 
INCL. STEEL
De schoffel is geproduceerd uit gesmeed staal. 
Inclusief steel van 170cm.

Artikelnummer: 774554

€ 19,95

BATS 000 EXCELENT 
+OPSTAPJE INCL. STEEL
Deze bats is blank geslepen, voorzien  
van een opstapje en inclusief steel van 110cm.

Artikelnummer: 2286418

€ 21,95

X-BEZEM BUITEN 40CM 
ROOD/ZWART INCL. 
STEEL
Doordat de rijen met haren in deze bezem 
niet recht maar schuin achter elkaar staan, 
krijgt u een veel beter veegresultaat.  
Inclusief steel van 160cm.

Artikelnummer: 3593264

€ 11,50

4TECX SCHOP 00 NCL. STEEL
Deze schop is aan de onderzijde aangeslepen en voor-
zien van een essen steel van 100cm.

Artikelnummer: 2621519

€ 7,95

DRAINEERSPADE TT  
+OPSTAPJE INCL. STEEL
Voorzien van een opstapje en een T-greep  
aan de 76cm lange steel.

Artikelnummer: 2286418 

€ 35,95

GROEISLANG 15 METER INCL. 
MESSING KOPPELINGEN
Deze tuinslang is gemaakt van kwa-
litatief hoogwaardig materiaal. Het 
kraanstuk kan worden aangesloten 
aan een buitenkraan met een 3/4” 
draad. De tuinslang is ultrasterk en 
groeit, na het openzetten van de 
kraan, tot 15 meter.

Artikelnummer: 6460335

€ 19,95

4TECX SPADE BLANK 
GESLEPEN INCL. STEEL
Deze spade is blank geslepen en voorzien van een essen 
steel van 80cm.

Artikelnummer: 2621518

€ 24,95
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CERVA STRECH  
WERKBROEK KEILOR
Stretch werkbroek met elastische tailleband; 2 zijzakken, 
2 versterkte kniezakken met opening voor kniekussens; 
mogelijkheid om de lengte te verlengen met 5 cm.
• 98% katoen
• 2% elastaan
• Verkrijgbaar in maat 46 - 62

Artikelnummer zwart/grijs 0302 0383 00

Artikelnummer zwart/olijfgroen: 0302 0383 14

€ 35,95

CERVA VEST BOYER
Vest met ritssluiting; met softshell versterking op de schouders en 
delen van de mouw in contrasterende kleur; 1 borstzak met ritssluiting; 
2 zijzakken met ritssluiting; verstelbare taille d.m.v. aantrekkoord; 
reflecterende elementen op de mouw; met duimgat.
• Verkrijgbaar in maat  XS - XXXL

Artikelnummer olijfgroen: 03020383 019

Artikelnummer grijs: 0301 0537 00

Artikelnummer marine: 0301 0537 41

€ 35,95
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GB DUIMHENG
• Voor duim 16mm
• Electrolytisch verzinkt

2817847   Lengte  400mm   € 1,95
2817850   Lengte  600mm   € 3,25
557468     Lengte  800mm   € 4,30

GB PLAATDUIM
• Pen 16mm
• Electrolytisch verzinkt 

Artikelnummer: 557479  

€ 1,25

GB DEUROPVANGBEUGEL  
HAAKS
• Inclusief buffer en windhaak
• Electrolytisch verzinkt

Artikelnummer: 395320  

€ 8,65

GB STAARTGRENDEL
• Inclusief geleidebeugel en plaat
• Electrolytisch verzinkt

608017  LENGTE 400MM  € 5,50
608019 LENGTE  600MM  € 6,35

GB HANGSLOTGRENDEL 

Artikelnummer: 608029  

€ 1,55

GB DEUROPVANGBEUGEL 
STANDAARD 
• Inclusief buffer en windhaak
• Electrolytisch verzinkt 

Artikelnummer: 149948  

€ 6,75

GB VALGRENDEL 
• Electrolytisch verzinkt

3607053  150MM € 2,50
3607284  200MM € 3,00

GB DUIMHENG VOOR 
VLAKWERK
• Voor duim 16mm
• Electrolytisch verzinkt

3698424  lengte  400mm  € 2,50
3698438  lengte  600mm  € 4,00
3698441  lengte  800mm  € 5,45
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WOODIES® ULTIMATE DEELDRAAD
De Woodies Ultimate heeft freesribben voor een betere verzinking, schachtrib-
ben voor een betere indraai en een speciale boorpunt, waardoor voorboren in de 
meeste houtsoorten niet nodig is. Deze deeldraad schroeven zijn platverzonken.

2332055 4.0 x 40/24 Tx-20  vz 200 stuks € 3,05
2332053 4.0 x 50/30 Tx-20  vz 200 stuks € 3,80
2289598 4.0 x 60/35 Tx-20  vz 200 stuks € 4,28
2289642 5.0 x 60/35 Tx-25  vz 200 stuks € 5,98
2289644 5.0 x 80/50 Tx-25  vz 200 stuks € 7,63
2289635 5.0 x 100/60 Tx-25  vz 200 stuks € 10,18
2289624 6.0 x 100/60 Tx-30  vz 100 stuks € 7,09
2289625 6.0 x 120/70 Tx-30  vz 100 stuks € 8,70

WOODIES® ULTIMATE VOLDRAAD
Vanwege het voldraad van deze schroef zijn deze bijzonder 
geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal. Ook de voldraad 
schroeven hebben de freesribben waardoor de kop beter verzinkt. 
De voldraad schroeven zijn platverzonken.

4177211 4.0 x 30 Tx-20  vz 200 stuks € 2,30
4177212 4.0 x 40 Tx-20  vz 200 stuks € 3,05
4177205 4.0 x 50 Tx-20  vz 200 stuks € 3,80
4177186 4.0 x 60 Tx-20  vz 200 stuks € 4,28

WOODIES® ULTIMATE TELLERKOP
De Woodies Tellerkopschroef is een bijzondere schroef met dezelfde 
eigenschappen als de Woodies Ultimate Schroeven. De schroef is 
echter voorzien van een bolvormige kop. Door het vergrote klemvak 
van de kop ontstaat er een verhoogde lastopname en zijn er minder 
bevestigingspunten nodig.

3414257 6.0 x 80/50 Tx-30  vz 100 stuks € 7,19
3414259 6.0 x 100/60 Tx-30  vz 100 stuks € 9,40
3085669 6.0 x 140/80 Tx-30  vz 50 stuks € 7,96
2637333 8.0 x 100/60 Tx-40  vz 50 stuks € 7,54
2635519 8.0 x 140/80 Tx-40  vz 50 stuks € 11,16
2635565 8.0 x 160/80 Tx-40  vz 50 stuks € 13,56

WOODIES® ULTIMATE 
VLONDERSCHROEF
De Woodies vlonderschroef is een speciale schroef voor buitenmontage 
van vlonders, boeiboorden, balustraden en steigers. De vlonderschroef 
kan moeiteloos in de hardste houtsoorten worden verwerkt zonder 
voor te boren. De Woodies vlonderschroef is uitgevoerd in RVS 410 
kwaliteit.

2635270 5.0 x 40/24 Tx-25 rvs 200 stuks € 13,80
2635300 5.0 x 50/30 Tx-25 rvs 200 stuks € 15,80
2635327 5.0 x 60/35 Tx-25 rvs 200 stuks € 18,40
2635365 5.0 x 70/40 Tx-25 rvs 200 stuks € 23,23
2635386 5.0 x 80/50 Tx-25 rvs 200 stuks € 26,20

WOODIES® ULTIMATE SHIELD
Van gehard staal, verzinkt en daarna voorzien van de extra corrosie 
werende EP5 coating. Deze coating doorstaat een 2000 uur durende 
zoutsproeitest. Hierdoor zijn zij veel sterker dan RVS schroeven. Deze 
Shield schroeven zijn platverzonken uitgevoerd.

5919401 4.0x 40/24 Tx-20 Shield 200 stuks € 4,23
5919398 4.0x 50/30 Tx-20 Shield 200 stuks € 4,78
5919418 5.0x 50/30 Tx-20 Shield 200 stuks € 7,33
5919421 5.0x 60/35 Tx-25 Shield 200 stuks € 8,48
5919426 5.0x 80/50 Tx-25 Shield 200 stuks € 11,13
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DE GBI GROEP, UW LEVERANCIER 
VOOR AL UW AANDRIJFTECHNIEK

Wij bieden u een compleet pakket industriële riemen 
voor de moderne mechanische aandrijvingen.

Wij leveren de verschillenden soorten 
aandrijfcomponenten direct uit onze voorraad.
Deze componenten zijn van diverse A-merken en 
hebben een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.



Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 30-04-2019 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 9

De volgende artikelen vallen onder het pakket industriële riemen:

Ook voor de overbrenging van de as naar de Snaren/banden is de GBI groep uw leverancier. Denk hierbij aan 
de verschillende soorten V-riemschijven en tandriemschijven. Naast de snaar/band aandrijvingen kunt u ook 
gebruik maken van onze kennis over kettingen en kettingwielen. De kettingen en kettingwielen zijn leverbaar in 
verschillende materialen en verschillende maten. Daarnaast hebben we ook alle toebehoren op dit gebied. Om 
de kettingwielen te monteren leveren wij klembussen, lasnaven en naafplaten. Om alle aandrijvingen soepel te 
laten verlopen hebben wij een breed assortiment in lagers. Hierbij moet u denken aan de volgende types: 

•  Kogellagers 
• Staatslagers
•  Kegellagers
•  Tonlagers
• Spanlagers
•  Lagerblokken

• Miniatuurlagers
• Cilinderlagers
• Naaldlagers
• Inbouwlagers
• Stangkoppen

HEEFT U VRAGEN OMTRENT 
AANDRIJFTECHNIEK? 

DE GBI GROEP HELPT U GRAAG VERDER.

•  V-snaren 
•  Varioriemen 
•  Ribriemen 

•  Tandriemen
•  Krachtbanden 
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4TECX AFLAKVERF 
• Een gemakkelijk verwerkbare, goed vullende aflakverf  

met een hoge dekkracht. 
• Voor binnen en buiten. 
• Deze aflak op basis van alkydhars is goed weerbestendig  

en bestand tegen reinigen onder hoge druk en de meeste reinigingsmiddelen.
• Uitstekend geschikt voor de bescherming en verfraaiing  

van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, staalconstructies etc.

Verkrijgbaar in zowel hoogglans als zijdeglans!
4804006  RAL 9010 wit 750ml Hoogglans 

4804008 RAL 9001 cremewit 750ml Hoogglans 

4804010 RAL 7016 antraciet 750ml Hoogglans 

4804011 RAL 5011 staalblauw 750ml Hoogglans 

4804012 RAL 6009 dennengroen 750ml Hoogglans

4804013 RAL 9005 zwart 750ml Hoogglans

4804007 RAL 9010 wit 750ml Zijdeglans

4804009 RAL 9001 cremewit 750ml Zijdeglans

Van: € 22.50

€ 12.50

4TECX GRONDVERF
Een luchtdrogende, goed vullende, tixotrope grondverf voor binnen en buiten

2176598  750ml wit € 8.50
2176599 2500ml wit € 19.50
2176601 750ml grijs € 8.50 

2176602 2500ml grijs € 19.50

4TECX SNELGRONDVERF
Een sneldrogende grondverf voor binnen en buiten

2176604 750ml wit € 9.50 

2176605 2500ml wit€ 24.50
2176606 5000ml wit€ 37.50

4TECX VACHTROLLERS 100MM
T.b.v. lakken en 2 componenten lakken

Artikelnummer 2176545

€ 0.95 per stuk

(€ 9.50 p/doos)

4TECX WEGWERPKWASTEN

2176532 19mm 630.10 € 0.40
2176533 22mm 630.12 € 0.55
2176534 25mm  630.14 € 0.65
2176535 28mm 630.16 € 0.75
2176536 32mm  630.18 € 0.90
2176537 35mm 630.20 € 1.10

4TECX SCHUIMROLLER 100MM 
T.b.v. grondverven en lakken

Artikelnummer 2176544

€ 0.75 per stuk

(€ 7.50 p/doos)
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COPENHAGEN GOLD KWASTEN
• Copenhagen Gold producten hebben een gewaxte  

houten steel van beukenhout. 
•  Zeer geringe haaruitval door 2-componentenlijm  

in de volledig afgesloten dop van de Copenhagen Gold kwast
• Varkenshaar: de prettige eigenschap van varkenshaar is dat de bles tijdens gebruik 

steeds verder inslijt, waardoor de kwast eigenlijk steeds prettiger gaat schilderen.

549206 Patentkwast copenhagen gold 92.8 17 mm rond € 2.95
549207 Patentkwast copenhagen gold 92.10 19 mm rond € 3.25
549208 Patentkwast copenhagen gold 92.12 22 mm rond € 3.75
549209 Patentkwast copenhagen gold 92.14 25 mm rond € 4.25
549210 Patentkwast copenhagen gold 92.16 28 mm rond € 5.25
549214 Patentkwast copenhagen gold 92.35 Ovaal € 5.25
549215 Patentkwast copenhagen gold 92.40 Ovaal € 6.75

TESA AFPLAKTAPE BLAUW
tesa® schilderstape Precision Outdoor voor uiterst precieze  
en strakke verfranden buitenshuis. Blijft tot 8 weken zitten.

2771214 Tesa 4439 50mx19mm blauw € 3.50
2771215 Tesa 4439 50mx25mm blauw € 4.50
2771216 Tesa 4439 50mx30mm blauw  € 6.75

TERPENTINE 1 LITER
Terpentine is geschikt als verdunningsmiddel voor 
alkydverven, synthetische lakken en olieverven. Ook 
kunt u terpentine gebruiken om kwasten en verfrollen 
te reinigen. Tevens kunt u verfvlekken op linoleum en 
parket verwijderen

Artikelnummer: 566767

€ 2.25

WASBENZINE 1 LITER
Wasbenzine is geschikt als verdunningsmiddel voor 
synthetische verven en spuitlakken. Daarnaast kunt 
u uw kwasten met Wasbenzine reinigen en vetvlek-
ken verwijderen uit o.a. textiel.

Artikelnummer: 2879764

€ 2.50

TESA AFPLAKTAPE GEEL
Bestaat uit een extra dunne en sterke papierrug gecoat met 
een acrylkleefstof. 
De combinatie van het uitstekende rugmateriaal en de zeer 
goede speciale kleefstofformule zorgt dat de tape tot 5 
maanden na aanbrengen nog makkelijk verwijderbaar is. Dit 
maakt meervoudige werkprocessen met slechts één bedek-
king mogelijk. Topkwaliteit papieren maskeringstape voor 
nauwkeurige en vlakke verfranden

2558564 Tesa 4334 50mx25mm precision € 3.95
2558565 Tesa 4334 50mx38mm precision € 5.95

TESA AFPLAKBAND ROZE
tesa® schilderstape Precision Sensitive voor uiterst precieze en  
strakke verfranden op gevoelige oppervlakken zoals behang en  
vers schilderwerk. Blijft tot 7 dagen zitten.

4494830 Tesa 4333 50mx19mm sensitive € 2.75
4494829 Tesa 4333 50mx25mm sensitive € 3.50
2558562 Tesa 4333 50mx38mm sensitive € 5.25

LIJNOLIE GEKOOKT  1 LITER
Gekookte lijnolie wordt voor verscheidene doelein-
den gebruikt, zoals voor de bescherming van hout, 
in conditie houden van kwasten, impregneren van 
stuivende betonvloeren, impregneren van onge-
glazuurde vloer- en wandtegels, onderhoud van 
natuursteen en terracottapotten en bescherming 
van metaal tegen roest.

Artikelnummer: 435008

€ 4.75

THINNER 1 LITER
Thinner is geschikt als verdunner voor spuitlak-
ken. Tevens kunt u uw kwasten en verfspuit met 
thinner reinigen.

Artikelnummer: 566776

€ 3.00
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STEINEL HETELUCHTPISTOOL  
HG 2120 E IN KOFFER + ACCESSOIRES
• 2200W/230V
•  80 tot 630 °C
•  Keramische verwarming
•  Borstelmotor
•  Traploze temperatuurregeling
•  Geïntegreerde fijnstoffilter
•  Lichtgewicht
•  3 standen luchtstroom schakelaar
•  Ergonomische softgreep

Artikelnummer 5483960

€ 79.00

VERFSCHRAPER 
DRIEHOEK
103514 60x60 mm € 2.95

103515 80x80 mm € 3.25

VERFSCHRAPER 
OVAAL

Artikelnummer 103513

€ 2.75

STEINEL HETELUCHTPISTOOL  
HL 1620 S
•  1600W/230V
•  300 of 500 °C
•  Micaniet verwarming
•  Geoptimaliseerd zwaartepunt
•  Lichtgewicht
•  Geintegreerde thermobeveiliging
•  2 ventilator standen
•  Ideale doe het zelf allrounder

Artikelnummer 4516056

€ 32.99

VERFSCHRAPER 
HUISJES-MODEL

Artikelnummer 103510

€ 2.75
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VERFSCHRAPER 
OVAAL

Artikelnummer 103513

€ 2.75

SENCO COMPRESSOR PC1010EU
•  Uiterst stil
•  3.8 liter tank capaciteit
•  Lichtgewicht
•  Olievrij

Artikelnummer: 2164253

€ 179.00

SENCO COMPRESSOR PC0968EU
•  10 Liter tankcapaciteit
•  Olievrij 
•  17 Kg
•  Ultra licht
•  Makkelijk draagbaar

Artikelnummer: 2164252

€ 299.00

SENCO COMPRESSOR 
PC1249EU
•  10 Liter tankcapaciteit
•  Olievrij
•  Robuuste mobiele compressor
•  Krachtige compressor

Artikelnummer: 4752726

€ 359.00

SENCO COMPRESSOR 
PC2225EU
•  16 liter tankcapaciteit
•  Compact ontwerp en sterke behuizing
•  Ideale bouwcompressor

Artikelnummer: 2164254

€ 509.00

SENCO COMPRESSOR PC1010NEU
•  Mini compressor
•  Compacte bouw
•  Laag geluidsniveau
•  Bescherming meters en aansluiting

Artikelnummer: 5394427

€ 209.00

SENCO COMPRESSOR PC1290
•  Mini compressor in systainer
•  Frontpaneel met bediening
•  Makkelijk verplaatsbaar

Artikelnummer: 6378415

€ 509.00

SENCO COMPRESSOR PC1252EU
•  Makkelijk draagbaar
•  3 liter tankcapaciteit
•  Thermische beveiliging

Artikelnummer: 4752723

€ 419.00
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HANDSCHOEN LATEX GRIP 
Latex Grip zijn soepele, robuuste latex werkhandschoenen die geweldige behen-
digheid, een goede weerstand tegen scheuren en uitstekende grip bieden. De 
geruwde latex coating is sterk en slijtvast en biedt goede grip op zowel droge als 
natte oppervlaktes.
• Polyester-/katoenbreiwerk met natuurlijke latex-coating
• Handpalm met coating
• Volledig ruw oppervlak
• Naadloos breiwerk
• Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige  

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

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

Artikelnummer maat 9 : 6394227

Artikelnummer maat 10: 6394228

Artikelnummer maat 11: 6394229

per paar 

€ 1.29 

HANDSCHOEN PU ZWART 3 PAAR 
Zwarte nylon handschoen met zwarte PU coating
Per 3 paar verpakt
• Coating: pu
• Liner: nylon
• Manchetstijl: elastisch manchet

Artikelnummer maat 9 : 6394233

Artikelnummer maat 10: 6394234

Artikelnummer maat 11: 6394235

per zak à 3 paar 

€ 1.99 

FENTO KNIEBESCHERMERS KNEE-200 PRO
Ergonomische kniebeschermer. Merk FENTO - knee protector type 200 Pro. 
Lengte 26cm. De buitenlaag is gemaakt van slijtvast ethyleen vinyl acetaat.
Succesvolle kniebeschermer met zeer groot ergonomisch comfort 100% water-
dicht nog comfortabeler en slijtvaster. 
De ademende inlay is nu ook vervangbaar.

Artikelnummer: 5525096

€ 75.00

FENTO KNIEBESCHERMERS KNEE-400 PRO
Ergonomische kniebeschermer. Merk FENTO - knee protector type 400. 
Lang model. Lengte 43cm.
Succesvolle kniebeschermer met zeer groot ergonomisch comfort 100% 
waterdicht. 
Materiaal: rubber 

Artikelnummer: 6393863 

€ 95.00

KNIEBESCHERMER 
HARMONICA
Extra lange uitvoering rubber  
kniebeschermers per set

Artikelnummer: 175677

€ 29.95
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QUICKLOADER MULTI-PURPOSE ROPE 
QuickLoader Multi-Purpose Rope is een multifunctioneel, sterk en zeer praktisch 
nylon touw met een breuksterkte van 150kg. Het QuickLoader touw heeft een 
dikte van 3mm en wordt geleverd op een handige rol met een totaallengte van 
30 meter. Het touw is zeer geschikt voor kamperen en als scheerlijnen te 
gebruiken of waslijn, bij hiking voor het verzegelen van de rugtas of materiaal, bij 
het kamperen in de bush als hulplijn en bij scouting om alles vast te binden. Door 
het multifunctioneel te kunnen gebruiken komt het commando touw altijd van 
pas. Dit multifunctionele touw is leverbaar in 2 kleuren: rood (met zwart) en zwart 
(met rood).

Touw rood/zwart elastisch 150kg 3mmx30meter

€ 4,25

Touw rood/zwart elastisch 150kg 3mmx30meter

€ 4,25

Touw premium sterk rood/zwart 1000kg 8mmx20meter

€ 12,50

Touw premium sterk zwart 1000kg 8mmx20meter

€ 12,50

QUICKLOADER QUICKSTRAP SNELBIND-
ERS 
QuickLoader QuickStrap snelbinders zijn elastisch en gemaakt van 
duurzaam materiaal waarmee u vrijwel elke lading vast kunt zetten. 
De snelbinders zijn oneindig te koppelen en te verlengen. Door het 
ontbreken van haken zet u uw lading vast zonder beschadigingen.
Deze unieke elastische snelbinders van duurzaam materiaal kunt 
u oneindig koppelen/verlengen. Géén metalen haken dus géén 
beschadigingen.

Enkele kenmerken van de QuickStrap snelbinders:
• Capaciteit (Europa): 50kg
• Lengte: 110cm
• Veilig: geen haken, geen krassen
• Duurzaam: barst niet, verhardt niet
• Aanpasbaar: koppelbaar, flexibel
• Kleur: Rood
• Set van 2 stuks
  
strap zwart 25kg 110cm  

per 2 stuks

€ 10,50

QUICKLOADER AUTOMATISCHE SPANBAND 
QuickLoader automatische spanband is de snelste spanband ter wereld en te koop 
bij GBI. Deze unieke QuickLoader is gebaseerd op een conventionele (ratel) span-
band, maar heeft een langere hefboom waardoor u lichter en gemakkelijker kunt 
ratelen en spannen. Tevens is deze QuickLoader voorzien van een gepatenteerd 
systeem waardoor deze nooit vastloopt en automatisch oprolt.

Revolutionaire spanband
De automatische Quickloader bestaat niet uit twee delen maar is uit één stuk 
gefabriceerd. Een spoel zorgt automatisch dat alle overtollige band op- en 
afgerold wordt waardoor het één compact geheel blijft. Kortom géén warboel, 
géén spaghetti, géén kluwen van banden. De QuickLoader snelbinder heeft een 
naar achteren verplaatste release, waardoor het onmogelijk is om vingers te 
beknellen of knokkels te schaven. Sterker nog, zelfs met dikke werkhandschoenen 
is hij gemakkelijk te bedienen. Quickloader is veelzijdig bruikbaar en simpeler te 
hanteren dan alle andere spanbanden!
Alle Quickloader oprolbare sjorbanden voldoen aan de hoogste Europese 
kwaliteitseisen: EN standaard (EN 12195-2) / TÜV / GS certificaten.

Enkele kenmerken van de QuickLoader:
• Veilig vastzetten van al uw kostbare ladingen (zoals een motorfiets) op 

bijvoorbeeld een aanhangwagen
• Veilig vastzetten van zware lading (bouwmaterialen, machines etc.) op 

vrachtwagens, aanhangers en pick-ups
• Met Quickloader bespaart u tot 50% (!) van uw tijd voor laden en lossen 

vergeleken met gebruikelijke spanbanden

Spanband automatisch 

oprolbaar ql800ld 

Single pack 400kg 3,6mtr

€ 17,50

Spanband automatisch 

oprolbaar ql800ld 

Twin pack 400kg 3,6mtr

€ 28,00

Spanband automatisch 

oprolbaar ql1200md 

Single pack 600kg 4,6mtr

€ 21,00

Spanband automatisch 

oprolbaar ql1200md 

Twin pack 600kg 4,6mtr

€ 34,50

Spanband automatisch 

oprolbaar ql2000hd 

Single pack 1000kg 5,0mtr

€ 24,50



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

4TECX DOMPELPOMP  
VLAKZUIGER
Vlakzuigend tot 2mm

Artikelnummer: 4804014

€ 89.00

4TECX DOMPELPOMP  
MET VLOTTER
Geschikt voor troebel/ vuil water zonder  
vezels tot korreldiameter 5mm

Artikelnummer: 3721036

€ 89.00

4TECX DOMPELPOMP  
MET VLOTTER DPV9-230
Geschikt voor vuil water met vaste delen  
tot korreldiameter 25mm

Artikelnummer: 3721034

€ 139.00

BOUWSLANG TRICOFLEX
2515310 13mm 1/2” per meter € 0.69
2515311 19mm 3/4” per meter € 1.19
143598 25mm 1” per meter € 2.39
3757705 32mm 1 1/4”  per meter € 3.99
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