GASHEATER 17KW
4TECX

ELEKTRISCHE HEATER
4TECX T1.8 2KW

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

10 – 16 kW
8.600 – 13.800 kcal/u
Handmatig ontstekingssysteem
Aanpasbare hitte
Oververhittingsthermostaat
Thermisch beveiligde motor
RVS verwarminselementen

Artikelnummer: 6394186

Artikelnummer: 6394183

ELEKTRISCHE HEATER
4TECX 3KW

ELEKTRISCHE HEATER
4TECX 5KW

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

€ 129.00

3.000 Watt / 230V
Vermogen: 1.5 – 3.0 kW
Capaciteit: 1.250 - 2.500 kcal/u
Uitgerust met thermostaat en oververhittingsbeveiliging
Thermisch beveiligde motor
RVS verwarmingselementen

Artikelnummer: 6394184

€ 55.00

2

•
•

1.800 Watt / 230V
Vermogen: 0.6 -1.2 -1.8 kW
Capaciteit: 559 - 1.118 – 1.720 kcal/u
Uitgerust met thermostaat en
oververhittingsbeveiliging
Thermisch beveiligde motor
RVS verwarmingselementen

€ 42.50

•
•

5.000 Watt / 400V
Vermogen: 2.5 – 5.0 kW
Capaciteit: 2.150 – 4.300 kcal/u
Uitgerust met thermostaat en
oververhittingsbeveiliging
Thermisch beveiligde motor
RVS verwarmingselementen
•

Artikelnummer: 6394185

€ 92.50

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2020 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

HOOFDLAMP 1W
70 LUMEN 4TECX

•
•
•
•

Zoomfunctie (spot & flood)
Kantelbare lamp
Hoofdband verstelbaar
Inclusief batterijen

Artikelnummer: 6749027

€ 9.95
LED LICHTSLANG
4TECX

•
•
•
•

330 Lumen per meter
Diameter 12mm
IP44 spatwaterdicht
Geleverd met 1,5m kabel en bevestigingsclips

Artikelnummers:
9327683
10 meter
9327684
20 meter
9327685
50 meter

€ 15,95
€ 24,95
€ 39,95

ACCU LOOPLAMP
3W 380 LUMEN 4TECX

•
•
•

Magneet en riemclip
Inclusief 230 V Lader & USB autolader
(Via de USB kabel kan lamp in de auto
worden opgeladen)
Brandduur 4 uur

Artikelnummer: 6749026

€ 19.95

LAARS GRISPORT BRUIN
ONGEVOERD S3

LAARS GRISPORT BRUIN WOL
GEVOERD S3

Laars Grisport 70249C waterdicht S3
Met overneus , antistatisch, bestand
tegen 300°C contactwarmte
Leverbaar in de maten 39 t/m 48

Laars Grisport 70249C+L waterdicht S3
Met overneus , antistatisch, bestand
tegen 300°C contactwarmte.
Laars is met wol gevoerd.
Leverbaar in de maten 39 t/m 48

Artikelnummer: 33255

€ 99.00

Artikelnummer: 33265

€ 99.00

LAARS GRISPORT ZWART
ONGEVOERD S3

LAARS GRISPORT ZWART WOL
GEVOERD S3

Laars Grisport 72401C waterdicht S3
Met overneus , antistatisch,
bestand tegen 300°C contactwarmte.
Versteviging bij de hiel voor extra support.
Leverbaar in de maten 39 t/m 48

Laars Grisport 72401C+L waterdicht S3
Met overneus , antistatisch,
bestand tegen 300°C contactwarmte.
Versteviging bij de hiel voor extra support.
Laars is met wol gevoerd.
Leverbaar in de maten 39 t/m 48

Artikelnummer: 33259

€ 103.95

Artikelnummer: 33260

€ 103.95

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2020 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

3

WINTERMUTS CERVA MESCOD

WINTER PARKA KNOXFIELD

Kleuren: Blauw 74 gram, Zwart 60 &74 gram,
Navy 60 gram, Groen 60 gram

Kleuren: Antraciet/Rood, Antraciet/ Oranje en Antraciet/ Geel
Maten: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Afritsbare Capuchon
• Verlengde achterkant
• Versterking op de schouders
• Reflecterende elementen

Artikelnummer 03140012

€ 2.25

Artikelnummer: 03010469

€ 64.95
WINTERMUTS CERVA KNOXFIELD

WINTERJAS EMERTON ZWART

Kleuren: zwart/rood, zwart/geel EN zwart/oranje
Maten: M-L en XL-XXL

Maten: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Waterbestendige winterjas
• Verlengde achterkant lang model
• Afneembare gevoerde capuchon
• Verstelbare manchetten met klittenband
• Geschikt voor temperaturen onder het vriespunt

Artikelnummer: 03140110

€ 12.99

Artikelnummer: 03010023

€ 49.95

SOFTSHELL JAS KNOXFIELD

STROOIZOUT

Kleuren; Antraciet/Rood, Antraciet/ Oranje en Antraciet/ Geel
Maten: XS,S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Afritsbare Capuchon
• Versterking op de schouders
• Reflecterende elementen

Zak á 25kg
Artikelnummer: 566765

€ 5.95

Artikelnummer: 03010534

€ 59.95

GROOTGEBRUIKER?
VRAAG NAAR DE
SPECIALE PALLETPRIJS!

SNEEUWSCHUIVER
POWER RED ERGO
Vorstbestendige sneeuwschuiver met
aluminium steel en rubber rand.
Artikelnummer: 5905197131047

€ 14.95

4TECX WINTERHANDSCHOEN
De Winter Grip handschoen is een echte winterhandschoen. De naadloze
binnenhandschoen van acryl garandeert warme handen en een hoog
draagcomfort. De foam-latex coating geeft extra grip en is erg flexibel.
6394239
6394240
6394241

Maat 9 (L)
Maat 10 (XL)
Maat 11 (XXL)

€ 2.95 per paar
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Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2020 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

WERKSCHOEN
EMMA BERLIN LAAG S1P

WERKSCHOEN
EMMA PARIS LAAG S1P

Dankzij het geweven, PU gecoat textiel, en de Nano
Carbon Composiet beschermneus is deze schoen licht
van gewicht. Dat zorgt ervoor dat de schoen ultiem
presteert op werkplekken waar veiligheid én langdurig
draagcomfort topprioriteiten zijn.
Verkrijgbaar in maat 39-47

Een sportief ontwerp dat is gecombineerd met optimaal
draagcomfort. Paris is niet alleen een goed ogende schoen
maar biedt ook alle gewenste bescherming. Dankzij
het geweven, PU gecoat textiel, en de Nano Carbon
Composiet beschermneus is deze schoen
licht van gewicht.
Verkrijgbaar in maat 39-47

Artikelnummer: 406647

€ 69.00

Artikelnummer: 404647

WERKSCHOEN
EMMA BOSTON LAAG S1P

WERKSCHOEN
EMMA CHICAGO LAAG S1P

Dankzij het gebreid textiel bovenwerk en de Nano Carbon
Composiet beschermneus is Boston bijzonder licht en
comfortabel. Ideaal voor werkplekken waar veiligheid én
langdurig draagcomfort topprioriteiten zijn.
Verkrijgbaar in maat 39-47

Dankzij het gebreid textiel bovenwerk en de Nano
Carbon Composiet beschermneus is Chicago bijzonder
licht en comfortabel. Ideaal voor werkplekken waar
veiligheid én langdurig draagcomfort topprioriteiten
zijn.
Verkrijgbaar in maat 35-48

€ 69.00

Artikelnummer: 400647

€ 69.00

Artikelnummer: 402647

€ 69.00

WERKSCHOEN
EMMA NEW YORK HOOG S1P
New York is dé schoen die goede looks combineert
met maximale bescherming. Dankzij het gebreid textiel
bovenwerk en de Nano Carbon Composiet beschermneus
is New York bijzonder licht en comfortabel.
Verkrijgbaar in maat 35-48
Artikelnummer: 432647

€ 74.95

WERKSCHOEN (DAMESMODEL)
EMMA JESS LAAG S3
Als je graag sportschoenen of sneakers draagt, maar je
werk veiligheidsschoenen vereist, zoek dan niet verder.
Jess is een compromisloze veiligheidsschoen met de
uitstraling van een echte sneaker. Een aantrekkelijke,
vrouwelijke schoen.
Verkrijgbaar in maat 35-42
Artikelnummer: 928516

€ 79.00

WERKSCHOEN (DAMESMODEL)
EMMA JODIE HOOG S3
Als je graag sportschoenen of sneakers draagt, maar je
werk veiligheidsschoenen vereist, zoek dan niet verder.
Jodie is een compromisloze veiligheidsschoen met de
uitstraling van een echte sneaker. Een aantrekkelijke,
vrouwelijke schoen.
Verkrijgbaar in maat 35-42
Artikelnummer: 968516

€ 84.95

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2020 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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BLUETOOTH® SPEAKER TOPROCK
• Aan de binnenkant is er opbergruimte voor machines en/of
accessoires. Het deksel met ingebouwde speakers is voorzien
van softclose.
• Dankzij de geïntegreerde accu tot 10 uur muziek afspelen.
Ook te gebruiken met de netadapter.
• Bij koppeling van twee TOPROCK’s functioneren deze
als linker- en rechterspeaker

NIEUW!

Artikelnummer
205502

€ 189,-

KANTENSCHUURMACHINE
ES-ETS 125 REQ-PLUS

1
3
2

• Met de kantenschuurmachine schuur je moeiteloos en snel
diverse hoeken, randen, schuine vlakken en buitenrondingen.
• Dankzij de glijvoering op de glijplaat wordt het werkstuk niet
beschadigd.
• Sneller en stofvrij werken t.o.v. schuurblokken.
• Traploze hoekinstelling van
43°/ 92° voor schuine kanten.

SYSTAINER3
Van de werkplaats tot de bouwplaats. Systainer³ maakt mobiel. De Systainer³
is nog verder verstevigd, beschikt (afhankelijk van het type) over een
handige draaggreep en dankzij de geïntegreerde afsluitmogelijkheid kan de
inhoud veilig worden afgesloten. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.
1. Artikelnummer 204869 Systainer-trolley SYS-RB: € 69,2. Artikelnummer 204853 Systainer³ Organizer:
€ 55,3. Artikelnummer 200231 SYS-PowerHub:
€ 129,-

Artikelnummer
576678

€ 359,-

STOFZUIGER CTL MINI/ MIDI I
• Ideaal voor montage-, inbouw- of renovatiewerkzaamheden
• Met ingebouwde Bluetooth®-technologie
• SYS-Dock met T-LOC voor het gemakkelijk koppelen met
SYSTAINERS.
- CTL MINI I: 10 liter
- CTL MIDI I: 15 liter
Artikelnummer 574840 – CTL MINI I: € 359,Artikelnummer 574832 – CTL MIDI I: € 399,-

Uw gereedschap gestolen?
Festool helpt u snel weer opweg! Tegen een
eigen bijdrage van €100,- excl. BTW krjgt u
gedurende de eerste drie jaar van Festool
een nieuwe machine. Meer informatie op
www.festool.nl /service

Acties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2020 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

ACCU-SLAGSCHROEVENDRAAIER
TID 18-BASIC
• Moeiteloos schroeven dankzij het lage gewicht van 960 gram
(zonder accu)
• Compacte en ergonomische vorm
• Drie toerentaltrappen, 180 Nm draaimoment
en extra T-modus voor zelfborende schroeven

NIEUW!

Nu tijdelijk met GRATIS unieke
Festool ScrewMagnet! OP=OP
Kijk voor de voorwaarden op www.festool.nl
Artikelnummer
576481

€ 255,-

LIMITED EDITION
SCREWMAGNET®

STOFZUIGER CTL 26 E
• Compacte afmetingen en toch groot reservoir van 26 liter
• Te voorzien van optionele Bluetooth® of perslucht-module of extra
stopcontact
• Knikvaste afzuigslang
Artikelnummer
574947

€ 499,Service zonder discussies
Naast uitstekende machines bieden wij u
ook service van uitstekende kwaliteit.
Want wij zijn alleen tevreden als u dat ook
bent. Lees meer over ons unieke Service
pakket op www.festool.nl /service

WERKTAFEL STM 1800
• Dé mobiele werktafel voor het bewerken van diverse maten
plaatmateriaal
• Dankzij de kantelfunctie en hoogteverstelling kan zelfs één
persoon gemakkelijk plaatmateriaal opleggen.
• Volledig in te klappen, waardoor deze weinig ruimte inneemt.
Artikelnummer
205183

€ 1110,-

TAFELCIRKELZAAG
TKS 80 EBS-SET
• Zagen was nog nooit zo veilig! Dankzij geïntegreerde SawStop-technologie wordt het risico op zaagongelukken beperkt.
• 80 mm zaaghoogte en uit te breiden werkvlak
dankzij verlengstuk en verbreding.
• Splintervrije zaagsneden dankzij de splinterbescherming.
• Ook leverbaar zonder lengte-aanslag, verlenging en verbreding
(575781).

Artikelnummer
575828

€ 2499,Acties en aanbiedingen zijn geldig
BTW.
Akties
geldig t/m
t/m 31-12-2020
31-12-2020 zolang de voorraad
voorraad strekt.
strekt.Wijzigingen
Wijzigingenininprijs,
prijs,model
modelen
enkleur
kleurvoorbehouden.
voorbehouden.Vermelde
Vermeldeprijzen
prijzenzijn
zijnexclusief
exclusief
BTW.
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DRILL DOCTOR BORENSLIJPER DDXPI

•
•
•
•

Slijpbereik 2.5-13.0 mm
Geschikt voor boren met een slijphoek van 118°
Slijpt metaal boren in HSS, HSS-Tin en HSS-Cobalt
Slijpt Hard Metalen steen en betonboren

Artikelnummer: DDXPI

€ 99.00

HIKOKI AFKORTZAAG C8FSHG

•
•
•
•
•

Compact geleidesysteem, slechts 725 mm diep
Laser voor nauwkeurig zagen
Zaagcapaciteit 54 x 305 mm
Opgenomen vermogen 1.100 W
Dubbelversteksneden door kantelbare zaagkop

Artikelnummer: 9418041

€ 225.00
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Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2020 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

ALTREX TELESCOPISCHE
LADDER TL SMART UP PRO

geleidelijk in zodra u hem ontgrendelt. Uw vingers zijn zo
optimaal beschermd. De TL Smart Up Pro is op variabele
werkhoogtes te gebruiken. Dé ideale ladder voor de professional die op locatie werkzaamheden moet verrichten.

De TL Smart Up Pro is de eerste professionele, telescopische ladder met treden. De extra diepe treden zorgen
voor een groot staoppervlak zodat u prettig en veilig
werkt. Met de geïntegreerde muurafhouder met toolbag
heeft u het gereedschap altijd bij de hand. Wel zo handig
en veilig.
Deze telescopische ladder is automatisch inschuifbaar.
Met het ABS soft close systeem schuift de ladder heel

•
•
•
•
•

Extra diepe treden (80 mm)
Voor intensief, professioneel gebruik
Met geïntegreerde muurafhouder
Gereedschap altijd bij de hand
Veilig inschuiven met soft close technologie

5708351

1x11 Stahoogte 4,2 meter

Van € 337.00 voor

5708352

1x13 Stahoogte 4,8 meter

Van € 414.00 voor

€ 249.00
€ 309.00

ALTREX TELESCOPISCHE LADDER TL SMART UP ACTIVE
De TL Smart Up Active is een zeer gebruiksvriendelijke professionele telescopische ladder die toepasbaar is voor uiteenlopende
werkzaamheden. Deze telescopische ladder heeft een variabel in te stellen werkhoogte en een comfortabel stavlak door een
sportdiepte van 65 mm. De TL Smart Up Active is te gebruiken voor het zwaardere kluswerk, maar ook voor professionele
werkzaamheden.
• Diepe sporten (65 mm)
• Voor thuis of professionele klus
• Telescopisch, dus compact op te bergen
• Robuuste telescopische ladder
• Veilig inschuiven met soft close technologie
5742679
5742680

1x11 Stahoogte 4,2 meter
1x13 Stahoogte 4,8 meter

Van € 233.00 voor
Van € 300.00 voor

€ 169.00
€ 225.00

ALTREX VOUWLADDER VARITREX TELEPROF
De Varitrex Teleprof is een telescopische vouwladder. Je kunt de vouwladder zowel in A-stand als ladderstand plaatsen. Bovendien is de ladder telescopisch instelbaar zodat je hem eenvoudig kunt gebruiken op een ongelijke ondergrond, zoals in een
trapgat. Met de Varitrex Teleprof kun je elke professionele klus aan.
Dankzij het horizontale stavlak sta je comfortabel. Met de uitgebogen bomen met antislip voeten werk je altijd stevig en stabiel.
Bovendien borgt het unieke 3-PIN autolocking® scharniersysteem de vouwladder in elke positie. Veiligheid gegarandeerd!

•
•
•

Voor intensief, professioneel gebruik
Telescopisch instelbaar, ideaal voor ongelijke ondergronden
Stabiel door uitgebogen bomen

1055879
2003351

4X4 Werkhoogte 5 meter
Van € 421.00 voor
4X5 Werkhoogte 6,25 meter Van € 511.00 voor

€ 309.00
€ 379.00

ALTREX VOUWLADDER
VARITREX TELEPROF FLEX
De Varitrex Teleprof Flex is een telescopische vouwladder. Je kunt de vouwladder zowel
in A-stand als ladderstand plaatsen. Bovendien is de ladder telescopisch instelbaar zodat
je hem eenvoudig kunt gebruiken op een ongelijke ondergrond, zoals in een trapgat. De
voeten zijn zelfs onafhankelijk van elkaar te stellen. Met de Varitrex Teleprof kun je elke
professionele klus aan.
Door het horizontale stavlak sta je comfortabel. Met de uitgebogen bomen met antislip
voeten werk je altijd stevig en stabiel. Bovendien borgt het unieke 3-PIN autolocking®
scharniersysteem de vouwladder in elke positie. Veiligheid gegarandeerd!

•
•
•

4 onafhankelijk te verstellen voeten
Ideaal voor ongelijke ondergronden
Stabiel door uitgebogen bomen

2714737 4x4 Werkhoogte 5 meter
Van € 529.00 voor € 399.00
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GEDORE DOPSLEUTELSET
172 DELIG
½ + 3/8+ ¼
Artikelnummer: 6760061

€ 99.00

ROTEC SPEEDBORENSET
13 DELIG

WIHA LEERLINGKOFFER

Geslepen, gehard, met spaanbreker
Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop
1/4” bit-aansluiting

Artikelnummer: 44505/930070401

34-delige electrische Leerlingkoffer voor

€ 225.00

Artikelnummer: 2013761

€ 22.95
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Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2020 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

BAHCO GATZAGENSET
SUPERIOR 6 DELIG

•
•
•
•

32, 51, 76, 83 MM , houder en verloop
Houder met snelle uitwerpfunctie
Werkt uitstekend in hout, hout met
spijkers, baksteen, MDF, gipsplaat,
fineer, kunststof enz.
Hardmetalen tandtips en diepe
spaanruimte voor effectieve
verwijdering van spaanders en snel
zagen

BAHCO BITSET 100 DELIG

•
•
•
•

Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Robuuste en duurzame bits
TORX®-bits zijn gekleurd voor gemakkelijke
identificatie van de maat
Voor universeel gebruik

Artikelnummer 6561917

€ 25.00

Artikelnummer 3833-PROMO-42

€ 79.00

BAHCO GATZAGENSET BIMETAAL
18-DELIG

•
•
•

Voor het zagen van metaal, diverse houtsoorten en kunststof
Inhoud; 16, 19, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76, 92mm
2 houders en 1 centreerboor

Artikelnummer 7422709

€ 99.00

BAHCO DOPPENSET 92 DELIG

•
•
•
•

Complete doppenset met onderdelen in
½” en ¼” aansluiting
Minder slijtage en beschadiging van
bevestigingsmiddelen dankzij doppen
met Dynamic-Drive™-profiel
Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal

Artikelnummer 853045

€ 99.00

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2020 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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ABUS ALARMBOX
De ABUS Alarmbox is diefstalbeveiliging voor uiteenlopende voorwerpen. Het is
een onopvallende box met een alarmfunctie die u bevestigt aan uw eigendommen. Bij minimale beweging en schokken produceert de Alarmbox een
alarmgeluid van minimaal 100 dB.

•
•
•
•
CESEASY MOTORCILINDER

•
•
•
•
•
•

Bediening middels smartphone, traditionele sleutel en/of afstandsbediening
SKG***® op cilinder en motorgedeelte
Zowel geschikt voor insteek- en meerpuntssloten
Gebruiksvriendelijk beheerplatform
Beschikbaar voor elektronische hekwerken, draaideurautomaat, oplegsloten
en schuifdeuren
Gemakkelijk te monteren

•

Extra effectieve beveiliging voor een gereedschap, aanhanger, ladder, steiger,
tuingereedschap en nog veel meer.
Alarmfunctie met minimaal 100 dB gedurende 15 seconden, daarna
automatische her-activering
3D-positiedetectie – detecteert schokken en kleine bewegingen in alle
richtingen en activeert het alarm
Intelligent alarm – na een korte of kleine beweging b.v. van een voetbal etc.
geeft de Alarmbox een kort waarschuwingssignaal
Inclusief bevestigingsmateriaal voor stevige montage

Artikelnummer: 9404066

€ 39.95

OPTIES
Combinatie CESeasy codetableau optioneel
Afstandsbediening optioneel
Deurcontroller; voor het aansturen van centrale toegangsdeuren
(portiekdeuren) of deuren die reeds van een elektrisch slot zijn voorzien.

•
•
•

DEURDRANGER TS2073
MET SCHAARARM 4TECX

DEURDRANGER TS5083
MET SCHAARARM 4TECX

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusief schaararm
Sluitkracht 2-3-5
Geschikt voor brandwerende deuren
Openingsdemping tussen 70° en 180° openingshoek
Geschikt voor binnendeuren
Instelbare sluitsnelheid en eindslag
Geschikt voor links en rechtsdraaiende deuren
5 jaar garantie - CE gecertificeerd
Met sluitvertraging

Inclusief schaararm
Sluitkracht 1-5
Geschikt voor brandwerende deuren
Openingsdemping tussen 70° en 180° openingshoek
Geschikt voor binnendeuren
Instelbare sluitsnelheid en eindslag
Geschikt voor links en rechtsdraaiende deuren
5 jaar garantie - CE gecertificeerd

Artikelnummer: 3561952
Artikelnummer: 3561950

€ 49.50

€ 59.50

DEURDRANGER TS 6193B
MET GLIJARM 4TECX

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusief glijarm
Sluitkracht 2-5
Geschikt voor brandwerende deuren
Openingsdemping tussen 70° en 180° openingshoek
Geschikt voor binnen- en buitendeuren
Instelbare sluitsnelheid en eindslag
Instelbare openingsdemping
Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
5 jaar garantie - CE gecertificeerd

Artikelnummer: 3561951

€ 109.00
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Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2020 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

DICTATOR DEUROPVANGER
TYPE 1000

•
•
•
•
•

Het standaard model voor het geruisloos opvangen
en sluiten van normale deuren
Regelbare sluitsnelheid d.m.v. inbussleutel
Geschikt voor links en rechtsdraaiende deuren
Moet verticaal gemonteerd worden
Wordt geleverd zonder haak

Artikelnummer: 2167075

HAAK VOOR DICTATOR DEUROPVANGERS

•
•
•

Opvanghaak te gebruiken bij type 1000
Vernikkeld
Verkrijgbaar in 3 hoogtes

Artikelnummers:
146942 tbv opdekdeuren +15 / +30 mm
3606920 haak hoog
-4 / +14 mm
3608510 haak laag
-5 / -22 mm

€ 44.95

€ 4.95

DICTATOR DEUROPVANGER
TYPE 1600 RVS

DICTATOR DEUROPVANGER
TYPE 1400

•
•
•
•
•

Het gesloten model voor het geruisloos
opvangen en sluiten van normale deuren.
Regelbare sluitsnelheid d.m.v. inbussleutel.
Geschikt voor links en rechtsdraaiende deuren
Vertikale montage
Wordt geleverd met haak

•
•

Artikelnummer: 5205351

€ 79.95

•
•
•

De DICTATOR 1400 is bedoeld voor
binnenmontage bij naar buitendraaiende
deuren en wordt geleverd met een
plafondhaak.
Voor een optimale werking adviseren
wij u de deursluiter altijd in een verticale
positie te monteren, bij de DICTATOR 1400
is horizontale montage echter standaard
mogelijk.
Regelbare sluitsnelheid d.m.v. inbussleutel.
Geschikt voor links en rechtsdraaiende deuren
Sluitkracht is aan deursluiter gemeten, op
aanvraag ook verkrijgbaar met 50N of 80N
sluitkracht.

Artikelnummer: 568599

€ 59.95
DICTATOR DEUROPVANGER
TYPE 1700

•
•
•
•

geschikt voor schuifdeuren
Wordt geleverd met rvs hoekstuk
Ook leverbaar in rvs
Wordt geleverd met haak

Artikelnummer: 6125633

€ 69.95

DEUROPVANGER VS200
\DESIGN MODEL WIT

•
•
•
•
•

Geschikt voor normale en zware deuren
De VS2000 wordt standaard geleverd met
een, in sluitsnelheid regelbare cilinder
(sluitkracht 50N) en is daardoor, universeel
toepasbaar op zowel lichte als zware deuren
Standaard geschikt voor horizontale montage
Leverbaar in diverse kleuren waaronder zwart
De in dikte variërende onderlegplaatjes voor
de haak vangen het hoogteverschil tussen
deur en kozijn op

Artikelnummer: 2559217

€ 89.95

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2020 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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GEREEDSCHAPSWAGEN
GEVULD 144-DELIG 4TECX

•
•
•
•
•
•
•

Lades voorzien van kogellagers en
veiligheidsvergrendeling
Lades volledig uittrekbaar
Belastbaar tot 40 kg
Voorzien van 2 stevige bokwielen en
2 zwenkwielen met blokkering
Centraal afsluitbaar

Artikelnummer: 4194494

€ 649.00

GEREEDSCHAPSKOFFER
35 DELIG 4TECX

SCHROEVENDRAAIERSET
6 DELIG 4TECX

Robuuste koffer gevuld met ringsteeksleutels, schroevendraaiers, tangen
en andere gereedschappen.

•
•

Artikelnummers:
2925561 Basis
2925559 VDE

Artikelnummers:
2251117 Basis 4x gleuf, PZ1 / PZ2
2251106 VDE
4x gleuf, PH1 / PH2

€ 249.00
€ 279.00

2 componenten handgreep
Stalen klink – mat verchroomd

€ 14.95
€ 19.95

SLEUTELSET INBUS 9 DELIG 4TECX

•
•
•
•

Maten: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 -8 - 10 mm
Haaks gebogen
Kunststof houder
Lang model kogelkop

Artikelnummer: 3023795

€ 12.50

SLEUTELSET TORX 8 DELIG 4TECX

•
•
•

Maten: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Haaks gebogen
Kunststof houder

Artikelnummer: 2251147

€ 12.50
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KUNSTSTOF T-GREEP SLEUTEL 4TECX

•
•
•

2 componenten kunststof greep
Zware kwaliteit
Inbus of TORX

Artikelnummers:
2251149 2,5
2251154 2,0
2251152 3,0
2251145 4,0
2251157 5,0
2251155 6,0
2251148 8,0
2251144 Tx10
2251146 Tx15
2251158 Tx20
2251153 Tx25
2251151 Tx27

x 100mm
x 100mm
x 100mm
x 150mm
x 150mm
x 150mm
x 200mm
x 100mm
x 100mm
x 100mm
x 150mm
x 150mm

2251143
2251156

x 150mm
x 150mm

Tx30
Tx40

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.95
3.95
3.95
4.95
4.95
4.95
4.95
4.95
4.95
4.95
5.95
5.95
5.95
5.95

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2020 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

SILICONENKIT NEUTRAAL
310ML 4TECX

BLUSDEKEN
120X80CM 4TECX

Veelzijdige sanitair ingestelde 1-component
siliconenkit voor het afdichten van bouw- en
beglazingsvoegen, Het product is zuurvrij

De blusdeken is te gebruiken in een
bedrijf of kantoor, maar ook thuis.
De blusdekens zijn tot 500 graden
Celsius te gebruiken.
Blusdekens zijn niet geschikt
voor olie- en frituurbranden!!

Artikelnummers:
2176642 wit
2176643 zilvergrijs
2176644 jasmijn
2176645 grijs
2176641 transparant
2176647 zwart
2176646 transparant-grijs

Artikelnummer: 6726585

€ 17.50

€ 2.95

per koker

VERBANDTROMMEL B
MET WANDHOUDER 4TECX
Geschikt voor voertuigen, binnenvaart en eenvoudige bedrijfsvormen.
In vrachtwagens met een laadvermogen van meer dan 500 kg
is een verbandtrommel verplicht. De verbandtrommels worden geleverd
inclusief wandhouder. De koffer is geschikt tot 10 personen
Artikelnummer: 6726584

€ 19.95

VERBANDTROMMEL BHV 4TECX
De BHV-trommel is goedgekeurd door Het Oranje Kruis. De BHV koffer is zo
ingericht dat zowel de professional als de amateur nooit misgrijpt. De BHV
koffer wordt geleverd met het unieke goedkeuringsnummer VD 73-42.
Artikelnummer: 6726583

€ 37.50

DOORSLIJPSCHIJF 125X1.0 4TECX
VOORDEELVERPAKKING
Voor algemeen gebruik, geschikt voor universele toepassingen bij het
doorslijpen van staal en RVS, Snel slijpen en makkelijk in gebruik
Artikelnummers:
2477836 blik à 10 stuks
7450409 emmer à 100 stuks

€ 12.50
€ 79.00

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2020 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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VOUWSTEEKWAGENTROLLY ALTRAD
MULTI SHIFT 136
Inklapbare, 2 in 1 steekwagen en trolley. Eenvoudig in 2 handelingen
te verstellen voor transport en opslag

•
•
•

Draagvermogen:
LxBxH:
Gewicht:

136 kg
800x105x372 mm
6.8 kg

Artikelnummer: 5542298

€ 69.95
Eikenlaan 243
2404 BP Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 43 80 39
Whatsapp: 06 44 20 11 68
E-mail: verkoop@gbivanbeijeren.nl
Internet: www.gbivanbeijeren.nl

Jagtlustkade 17
2171 AG Sassenheim
Telefoon: 0252 23 23 44
E-mail: info@gbivandijksassenheim.nl
Internet: www.gbivandijksassenheim.nl

Watergoorweg 31
3861 MA Nijkerk
Tel. 033 245 17 20
E-mail: info@gbigerritse.nl
Internet: www.gbigerritse.nl

Retselseweg 6
5473 HC Heeswijk-Dinther
Telefoon : 0413 29 17 38
E-mail: info@gbivarpo.nl
Internet: www.gbivarpo.nl

Vlasakker 16
3417 XT Montfoort
Telefoon : 0348 47 13 74
E-mail: info@gbivanarnhem.nl
Internet: www.gbivanarnhem.nl

Binnenhaven 16
7547 BH Enschede
Telefoon : 053 431 85 41
E-mail: info@jacobbakker.nl
Internet: www.jacobbakker.nl

Van der Giessenweg 12
2921 LP Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180 59 33 39
E-mail: info@gbisdkrimpen.nl
Internet: www.gbisdkrimpen.nl

Sweelinckstraat 5
5344 AE Oss
Telefoon: 0412 63 48 31
E-mail: verkoop@vdbt.nl
Internet: www.vandijkbouwentechniek.nl

Grotenoord 21
3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: 078 68 121 38
Whatsapp: 06 86 27 58 11
E-mail: verkoop@gbiproal.nl
Internet: www.gbiproal.nl

Torenlaan 13-15
3851 NP Ermelo
Telefoon: 0341 55 23 75
E-mail: info@vandenbroekijzerwaren.nl
Internet: www.vandenbroekijzerwaren.nl

Veldzicht 48
3454 PW De Meern
Telefoon: 030 662 21 20
E-mail: 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

