GEDORE SCHROEVENDRAAIERSET 10-DELIG

BAHCO HANDZAAG 2600XT

BAHCO METAALZAAGBEUGEL 319

Gedore 3C-schroevendraaierset 10 delig.Courante samenstelling in milieuvriendelijke
kartonnen verpakking. Tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH. 3-componentengreep Power-Grip3 met ophanggat. Handvat met ergonomisch design voor
nauwkeurig en moeiteloos werken. Vormsluitende verbinding van greep en kling
voor optimale krachtoverbrenging. Einde van de greep met markering van het
aandrijvingstype. Kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd.

Nu met gratis schroevendraaierset t.w.v. € 29.85

Nu met gratis handdoek 50x100cm

Artikelnummer: 9010898

Artikelnummer: 319+handdoek

€ 15.00

Artikelnummer: 2600-22+219.016

€ 29.00

€ 29.50
GEDORE STIFTSLEUTELSET T-GREEP
T.b.v. binnenzeskant bouten. Met 2 zeskanten, met gelijke sleutelmaten. Met kogelkop.
Afmetingen: 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 mm
Artikelnummer: 2998777

€ 29.50

BAHCO HANDZAAG 2600XT + GEREEDSCHAPTAS

Voor een heel speciale prijs!
Artikelnummer: 2600-22+3100tb

€ 39.00
GEDORE MOMENTSLEUTEL 40-200NM
Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en
robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel
met vierkantaandrijving voor industrie en ambacht ›
geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse
A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op
een maximale afwijking van +/- 3% en beter. De richtlijn
van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
› voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien.
Artikelnummer: 2958058

€ 99.50

GEDORE COMBINATIETANG
GEBOGEN

•
•
•
•
•
•

Voor de zwaarste belasting
Combinatietang met 60° gebogen tangkop
Speciaal verschoven tanden in de grijpvlakken
voor beste grip bij buizen en schroeven
Maakt moeiteloos werken gedurende een
langere periode mogelijk
Voor alle draden, ook pianodraad
Optimale benutting van de handkracht,
gedwongen stand van de hand wordt vermeden

Artikelnummer: 3088605

€ 19.50

GEDORE TANGENSET IN L-BOXX MINI
courante samenstelling › in GEDORE L-BOXX® Mini, incl.
indelingsassortiment › ideaal voor het opbergen van kleine
onderdelen en toebehoren
Artikelnummer: 2951789

€ 57.50

BAHCO KLAUWHAMER 529-16XL

Nieuw ergonomisch model!
Artikelnummer: 529-16xl

€ 19.00
2

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 30-06-2016 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Maak kans op een GRATIS
JBL-go luidsprekerbox t.w.v. € 29.95
(Iedere vestiging verloot 1 stuks JBL-GO-box
onder de kopers van deze hamer)

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 30-06-2016 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

3

DOM SERVICE PEN *NIEUW*

•
•
•
•
•
•
•
•

Smeren van mechanische cilinders en insteeksloten
Vervanger van smeermiddelen met MoS2 of grafiet
Smeert onder zware belasting
Lost roest en vuil op
Verdringt water en vocht
Voorkomt hechting van vuil, zand en stof
Beschermt tegen corrosie
Creëert een langdurige smering

4TECX DOPSLEUTELSET 21-DELIG 3/8”

•
•
•

Doppen 6 – 24mm
Chrome Vanadium
In degelijke kunststof koffer

Artikelnummer: 2176760

€ 39.00

Artikelnummer: 298700

€ 12.50

4TECX DOMPELPOMP DPS 7/140

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dompelpomp voor troebel/vuil water zonder vezels
Pomphuis, waaier, kopstuk en pomprooster van techno
polymeer
Motor, rotoras en schroeven van rvs staal
Ingebouwde thermische beveiliging
Permanent ingeschakelde condensator
Installatie vast of verplaatsbaar in verticale positie
capaciteit
max 8,4 m3/h
vermogen
280 W
maximale korrelgrootte 5 mm
opvoerhoogte
7 m
temp. bereik
0-35 °C

•
•
•
•
•

Doppen 1/2” 4-32mm
Hoge Doppen 1/2”14-19mm
Hoge doppen 1/4” 6-13mm
Diverse ratels met hul pstukken
Diverse bits

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dompelpomp voor licht vervuild water
Pomphuis, waaier, kopstuk en pomprooster van
techno polymeer
Motor, rotoras, schroeven van rvs staal
Ingebouwde thermische beveiliging
Permanent ingeschakelde condensator
Installatie vast of verplaatsbaar in verticale positie
capaciteit
max 13,8 m3/h
vermogen
650 W
maximale korrelgrootte 25 mm
opvoerhoogte
9 m
temp. bereik
0-35 °C

Artikelnummer: 3721036

Artikelnummer: 3721034

SENCO COMPRESSOR
PC1010NEU

MAKITA BOOR/SCHROEFMACHINE DDF480RT3J

€ 99.00
4TECX DOPSLEUTELSET 94-DELIG 1/4” + 3/8”

4TECX DOMPELPOMP DPV 9/230

€ 139.00

4TECX BITSET 15-DELIG IN IPHONE-BOX
Artikelnummer: 3749442

€ 7.50

•
•

Artikelnummer: 2176759

€ 79.00

•
•
•
•

4TECX RINGSTEEKRATELSET 8-DELIG

•
•
•
•

8 – 19mm
Omschakelknop voor verandering draairichting
Chroom Vanadium
In handige roltas

Handzaam en lichtgewicht,
slechts 9,1kg
direct drive motor/pomp
voor efficiënte werking
aluminium cilinder
3,8 liter tankinhoud
maximale druk 9 bar
olie vrije motor

•
•
•

Meest duurzame 18 V allrounder met meer werkvolume.
Uitgerust met een energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor.
2 functies: schroeven en boren.

Technische gegevens
Boorkop 1,5 - 13 mm
Cap. boren in hout
38 mm
Cap. boren in metaal 13 mm
Machine voltage
18 V
Type motor BL-motor

TOEPASSING:
Voornamelijk afwerking
en bekleding

Nu met 3 accu’s 18V 5.0Ah
en GRATIS USB-LADER t.w.v. € 22.50

Artikelnummer: 5394427

Artikelnummer: 5411946

€ 199.00

€ 369.00

Artikelnummer: 3103169

4TECX BITSET 56-DELIG

€ 59.00

Artikelnummer: 3749444

€ 14.95

BOSCH SCHUURMACHINE GSS-160
MULTI *NIEUW*
Inclusief 3 schuurzolen: 1 13x101mm recht, voor grotere
oppervlakken
80x133mm recht, voor vlakke ondergronden
100x150mm driehoek, voor de moeilijk bereikbare hoeken
Artikelnummer: 06012A2300

€ 149.00

4

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 30-06-2016 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 30-06-2016 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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INVERTER WK-TIG-1660 DC/HF PULSE

INVERTER WK-TIG-2025 AC/DC PULSE

230V incl. EMC
Compleet geleverd met:
• Opbergkoffer
• Laskabel 25mm2 WKP35, 4 meter
+ knijp elektrodehouder 200A
• Werkstukkabel 25mm2, 4 meter + aardklem 300A
• Tig-Lastoorts WP17, 4 meter uitgerust op 2,4mm incl.
gasslang 2 meter

230V incl. EMC
Compleet geleverd met:
• Laskabel 35mm2, 4 meter
+ knijp elektrodehouder 200A
• Werkstukkabel 35mm2 WKP35,
4 meter + aardklem 300A
• Tig-Lastoorts WP26, 4 meter uitgerust
op 2,4mm incl. gasslang 2 meter

Artikelnummer: 111640162

Artikelnummer: 111640163

MET GRATIS LASHELM
WELDKAR CV913
T.W.V. € 135.00

MET GRATIS LASHELM
WELDKAR CV913
T.W.V. € 135.00

ECONOMY HARNAS EDGE-2

ECONOMY HARNAS EDGE-3

Algemeen harnas voorzien van 1 D-ring
en valindicator op de rugzijde en
2 D-ringen op de borstzijde
M-XL

Vest-style harnas voorzien van 1 D-ring
op de rugzijde, een verlengde D-ring en
snel-sluit-gespen
M-XL

Artikelnummer: 3906725

Artikelnummer: EVH1D105ED

EDGE VALSTOPAPPARAAT
10 METER 1010S

EDGE PROFESSIONEEL COMFORT-SET

€ 35.95

€ 79.95

€ 1695.00

€ 795.00

De Edge valstopblokken hebben een
gegalvaniseerde staalkabel van 4,2 mm
dikte. De kunststof behuizing bevat een
afdalingsteller.

Bestaande uit:
• Harnas Enterprise Comfort
• Bandvaldemper Kinetix
• Handige rugtas
Artikelnummer: ECD0615

Artikelnummer: 3906689

€ 349.00

BINZEL ANTISPAT

TIG LASHANDSCHOENEN XL

LASJACK LEOPARD GOLD XL

400ml

Nerfleer

Rundsplitleder

Artikelnummer: 2795748

Artikelnummer: 2792652

Artikelnummer: 4692167

€ 3.75

€ 7.50

€ 47.50

€ 199.00

EDGE KLIMHELM MASTER
Artikelnummer: EHR397200

€ 44.95

EDGE STEIGERSET BASIC
Bestaande uit:
• Harnas Edge-2
• Veiligheidslijn met valdemper
• Handige koffer
Artikelnummer: 3906676

€ 89.00

6
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Gereedschap voor het beste resultaat.

De Jong, bouwtimmerman, kiest voor zijn
gereedschap zonder twijfel voor Festool.
“Festool is een begrip in de bouwwereld en timmerbranche. Wat zij
maken, is absoluut kwaliteitsgereedschap. Als timmerman vertrouw
ik op de machines van Festool. Ook de nieuwe pendelkapzaag HK 85
is een machine die mij mogelijkheden biedt die ik nergens anders
vind. De veelzijdigheid in combinatie met de innovatieve
afkortrail zorgen voor nog snellere en nauwkeurigere
resultaten. Naast machines biedt Festool ook een
compleet gratis reparatieservice aan voor drie jaar
zodat ik weet waar ik aan toe ben. Geen extra kosten.
Dit maakt Festool voor mij de ideale keuze.”

De vakman staat centraal

Hét gereedschap
voor de (bouw)
timmerman
Festool helpt gepassioneerde vaklieden hun ambitieuze doelen zo efficiënt, effectief en succesvol mogelijk te behalen! Wij willen professionals trots maken op hun geleverde werk. Werken
met het gereedschap van Festool garandeert nauwkeurige en perfecte resultaten in veilige en
stofvrij werkomstandigheden met een vaste lage cost of ownership. Festool, gereedschap van
absolute premium kwaliteit voor het beste resultaat.

WERKEN MET FESTOOL =
3 JAAR GEEN EXTRA KOSTEN
3 jaar GRATIS reparatieservice - ook bij vervanging
van slijtageonderdelen EN accu‘s
3 jaar GRATIS kostenbescherming in geval van diefstal
15 dagen zelf testen - niet goed, geld terug
10 jaar voorraadgarantie

REGISTEER DE NIEUW MACHINE DIRECT NA AANKOOP OP WWW.FESTOOL.NL/SERVICE!

Kom naar GBI, overtuig u zelf en test de
machines van Festool zelf 15 dagen uit!

FESTOOL STOFZUIGER CTL26
AUTOCLEAN HEAVY DUTY

Dé bouwstofzuiger met 3 jaar volledige garantie!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extreem Flexibel: Constant hoge afzuigcapaciteit door autoclean,
automatisch reinigen van het filter en de stofzak
26 liter tankinhoud
Optimale filterzakvulling
Extreem robuuste constructie met grote wielen en
stalen as voor gebruik op de bouwplaats
TNO goedgekeurd! Meer dan 1000 goedgekeurde combinaties machine +
stofzuiger (FESTOOL). Deze is ook te gebruiken met andere merken!
Geschikt voor veel stof, voor zowel beton, steen als hout.
Wordt kompleet geleverd met:
High Performance standaard filter
SELFCLEAN-filterzak
Afvalzak
Afzuigslang antistatisch D36/32mm x 3.5mtr AS
met draaibare aansluitmoffen
Afsluitschuif Comfort Clean
Accessoirebox

NU MET GRATIS EXTRA SET
STOFFILTERZAKKEN T.W.V. € 64.30
ÉN NOG EENS VOOR € 50.00 AAN ACCESSOIRES!!
(Vraag naar de voorwaarden).

Artikelnummer: 5449173

VAN: € 625.00

VOOR:

€ 599.00

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 30-06-2016 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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ABUS HANGSLOT TBV PROFIELCILINDER 86TI

ABUS KABELSLOT STEEL-O-FLEX

•
•
•
•

Wordt geleverd zonder (halve) profielcilinder. Eenvoudig in te passen in uw sluitsysteem
3594642

86TI/55

4677735	

86TIIB/45 IB	

5274344	86TIIB/45HB80	

€ 19.95 Met geharde beugel
€ 17.95	Met RVS beugel
€ 18.95 Met RVS hoge beugel

•
•
•
•

25mm dikke, met stalen busjes omgeven kabel
PVC coating om lakschade te voorkomen
Automatisch sluitende cilinder
De stalen busjes, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt van gehard speciaalstaal
ABUS Plus cilinder biedt hoge bescherming tegen manipulatie, zoals
picking
Dit slot wordt met twee sleutels geleverd
Handmatige afsluiting over sleutelgat beschermt tegen vuil en vocht
ABUS Code Card voor extra of vervangende sleutel

2193812	

Kabelslot 950/100 	

2193813	

Kabelslot 950/170	

€ 39.50
€ 39.50
GBI HIJSKOFFERSET 2025

GBI HIJSKOFFERSET ETT 7,5

Bestaande uit:
• 1x ESTIL handtakel EST 2025, capaciteit 250kg, 3 meter hijshoogte
• 2x ESTIL Rondstrop 1 ton, 1 meter
• 2x ESTIL Harpsluiting gesmeed, 1.5 ton, geschikt voor hijsen
• 1x ESTIL antislipmat
In handige stalen koffer

Bestaande uit:
• 1x ESTIL Rateltakel, capaciteit 750kg, 1,5 meter hijshoogte
• 2x ESTIL Rondstrop 1 ton, 1 meter
• 2x ESTIL Harpsluiting gesmeed, 2 ton, geschikt voor hijsen
• 1x ESTIL antislipmat
In handige stalen koffer

Artikelnummer: Kofferset 2025

Artikelnummer: Kofferset ETT 7,5

€ 125.00

€ 169.00

ABUS STAALDRAADKABEL Z/SLOT COBRA

•
•
•

Hoogwaardige stalen kabel met aan beide uiteinden een oog
PVC coating beschermt tegen lakschade
Deze kabel is in verschillende lengtes en diameters verkrijgbaar

2193814	

COBRA 8mm / 2mtr	

963149	

COBRA 10mm / 2mtr	

629824	

COBRA 10mm / 5mtr	

629825	

COBRA 10mm / 10mtr	

€
€
€
€

6.95
10.95
20.95
29.95
ELLERLIFT PALLETWAGEN
540x1150mm, 2.5T

OP=OP!
ABUS KETTING

•
•
•
•
•
•

10

€
€
€
€
€

920564	

KETTING 6mm / 85cm	

951062	

KETTING 8mm / 85cm	

782133	

KETTING 8mm / 110cm	

972979	

KETTING 10mm / 110cm	

893556	

KETTING 10mm / 140cm	

Artikelnummer: 5015929

RICHTERS WERKTAFEL/WERKBANK

Gehard
Verzinkte vierkante schakels
Schakeldikte: 6, 8, 9 & 10 mm
Lengte: 65 - 250 cm
Gebruiksvriendelijke nylon beschermhoes
Uiteinde met resp. grote en kleine schakel
voor het makkelijk aanbrengen van hangsloten

•
•
•
•
•
•

8.95
14.95
19.95
27.95
32.95

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 30-06-2016 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Krasvaste en hoogwaardige polyester poedercoating
Werkblad beukenmultiplex 2000x750x40mm, in lijnolie gezet
Bodemlegbord beukenmultiplex 2000x550x25mm, in lijnolie gezet
Draagvermogen 1000kg
Eenvoudig samen te stellen
Diverse accessoires leverbaar!

WT200L

Werktafel standaard 200cm

WT200LL

Werktafel met bodemlegbord

WT200LA

Aanbouw 200cm tbv WT200L

WT200LLA	Aanbouw 200cm tbv WT200LL
WTBLB

Ladeblok 1-lade tbv WT-serie

€
€
€
€
€

€ 309.00

299.00
395.00
249.00
319.00
125.00

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 30-06-2016 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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4TECX AFLAKVERF 750ML

•
•
•
•

Een gemakkelijk verwerkbare, goed vullende hoogglans of zijdeglans aflak
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.

4TECX SCHUIMROLLERS 100MM

Per doos á 10 stuks
Artikelnummer 2176544

€ 7.50

4TECX STOFMASKERS FFP2
TESA MASKERINGSTAPE 4325
Artikelnummer: 2176632

€ 12.50

per doos á 10 stuks

Productkenmerken
• Lichte crêpe structuur
• Snel en makkelijk verwijderbaar
4697022 25mm x 50mtr
4697025 38mm x 50mtr

4804009	Zijdeglans RAL9001	 Cremewit
4804007	Zijdeglans RAL9010	Wit
4804008	Hoogglans RAL9001	 Cremewit
4804006	Hoogglans RAL9010	Wit
4804010	Hoogglans RAL7016	 Antraciet
4804011	Hoogglans RAL5011	 Staalblauw
4804012	Hoogglans RAL6009	 Dennegroen
4804013	Hoogglans RAL9005	 Zwart

€ 12.50

€ 0.95
€ 1.50

4TECX VACHTROLLER 100MM

•
•
•
•

Nylon
Voor lakken
Polyester
Epoxy· en 2·componentenverf

4TECX STOFMASKERS FFP3
Artikelnummer: 4934750

€ 9.95

Artikelnummer: 4011198070

€ 0.90

per stuk

per doos á 5 stuks

TESA PRECISION MASK 4334
Productkenmerken
• Zeer soepel
• Licht transparante drager vereenvoudigt het
positioneren van de tape
• Evenwichtige, constante kleefkracht voor uiterst
betrouwbare hechting
• Makkelijk verwijderbaar
• UV-bestendig gedurende 5 maanden binnenshuis
2558564 25mm x 50mtr
2558565 38mm x 50mtr

RUSTOLEUM COMBICOLOR MULTI-SURFACE
Tijdbesparende onderhoudsverf, primer & aflak in één. Direct op vele ondergronden. CombiColor® Multi-Surface is een primer en aflakverf in één en kan
direct worden aangebracht op vele ondergronden als hout, metaal, baksteen,
tegelwerk, meeste harde plasticsoorten (o.a. wit en grijs PVC), verouderde
gegalvaniseerde ondergronden etc.

BOSCH COMBI-SCHUURSPONS
Ideaal voor het schuren van profielen en moeilijk
bereikbare hoekjes
Artikelnummer 2842936

€ 0.99

Nu per doos extra voordelig!
2176532630.10	
2176533630.12	
2176534630.14	
2176535630.16	
2176536630.18	
2176537630.20	

DEN BRAVEN ACRYLKIT WET ON
WET ## NIEUW!! ##

4TECX WEGWERPKWASTEN
19mm	
€ 4.75	per doos á 12 stuks
22mm	€ 6.25
per doos á 12 stuks
25mm	
€ 7.50	
per doos á 12 stuks
28mm	
€ 8.50
per doos á 12 stuks
32mm	
€ 11.00	per doos á 12 stuks
35mm	€ 12.00	 per doos á 12 stuks

2770341 50mm x 50mtr

€ 4.50
€ 6.50
€ 8.50

Zwaluw Acryl Wet-on-Wet is een hoogwaardige
acrylkit speciaal ontwikkeld om nat overschilderd te
worden met watergedragen, hybride of synthetische
verf. UCA-technologie (Unique Compatibility Additives) staat garant voor een goede hechting tussen
kit en verf en een mooi eindresultaat. Dankzij de
bijzondere eigenschappen van de kit blijven scheuren,
barsten en verkleuring van de toegepaste verf tot een
minimum beperkt. Zwaluw Wet-on-Wet is geschikt
voor het afdichten en vullen van aansluitvoegen,
naden en kieren bij houten en metalen kozijnen,
beton en metselwerk, trappen en wanden, plinten en
vensterbanken. De acrylkit is ook te gebruiken voor
het vullen van scheuren, schroef- en spijkergaten in
muren en plafonds. Deze acrylkit is niet geschikt voor
permanente blootstelling aan water of gebruik in
blijvend vochtige ruimtes.

•
•
•
•

Primer & aflak in één
Sterke hechting
Voor binnen en buiten
19 kleurtonen & hoogglans, zijdeglans en mat

Alle uitvoeringen en kleuren in 750ml

Introductieprijs:

€ 22.50

TESA PRECISON MASK VOOR
BUITEN 4439
Productkenmerken
• Evenwichtige kleefkracht voor kwetsbare
en voor licht ruwe oppervlakken
• Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten
en zonder het oppervlak te beschadigen
• Licht transparante drager vereenvoudigt
het positioneren van de tape
• UV-bestendig gedurende 8 weken buitenshuis
2771215 	 25mm x 50mtr
2771217	 38mm x 50mtr
2771218	 50mm x 50mtr	

€ 7.95
€ 8.95
€ 11.95

Artikelnummer: 5228216

€ 2.25
12
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SECUSTRIP BASIC

SECUSTRIP PLUS

POSTKAST ALLUX 200

•
•

•
•
•

Dè prijsbewuste oplossing voor een afsluitbare brievenbus.
De brievenbus is geschikt voor wandmontage of plaatsing op statief.
De solide brievenbus is gemaakt van gegalvaniseerd staal, waarna
behandeld met een sterke poedercoating in 7 verschillende kleuren.
Allux 200 bevat een automatenslot met 2 sleutels.

•
•

Basismodel voor budgetoplossingen
Speciaal voor naar binnen draaiende
box,- bergings-, en schuurdeur
Officieel getest door SKG en voldoet
aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen
2 jaar garantie

•

De beste keus voor het beveiligen van deuren
Voor naar binnendraaiende voordeuren
Officieel getest door SKG en voldoet aan het
Politie Keurmerk Veilig Wonen
5 jaar garantie

Artikelnummer:
40010210	
Verzinkt
40010270	Zwart
40010240	
Wit
40010271	
Blauw
40010265	
Antraciet
40010284	
Rood
40010268	
Groen

5018083PLUS
5018082BASIC

2050mm t.b.v. binnendraaiende deur wit

2050mm t.b.v. binnendraaiende deur wit

€ 39.50

€ 32.50
5018083PLUS
5018083BASIC

2300mm t.b.v. binnendraaiende deur wit

2115mm t.b.v. buitendraaiende deur wit

€ 49.50

€ 36.50

€ 37.50

5018106PLUS

2300mm t.b.v. buitendr.deur, terugligging 0-6mm w
 it
€ 49.50

TOCHTVALDORPEL
ELLENMATIC UNIPROOF
De EllenMatic Uni-proof is een universele valdorpel met
een kwalitatief hoogwaardige kunststof afdichting.

2300mm t.b.v. buitendr.deur, terugligging 7-13mm w
 it

•
•
•

5018110PLUS

•

€ 52.50

Groot werkingsbereik door maximale slag van 20mm
Automatische scheefstelling voor oneffen vloeren
De No-Break functie zorgt ervoor dat het binnenwerk
terugveert als er obstakels, zoals snoeren, onder de
deur liggen
5 jaar garantie

5026259UNIPROOF
5026260UNIPROOF
5026254UNIPROOF

2300mm t.b.v. buitendr.deur, terugligging 14-20mmwit
€ 54.50
5018112PLUS

2300mm t.b.v. buitendr.deur, terugligging 21-27mmwit
€ 57.50

828mm	
€ 20.00
928mm	€ 22.00
1028mm	
€ 24.00

POSTZUIL ALLUX 600

POSTKAST ALLUX 2500

Postzuil Allux 600 is de oplossing voor het ontvangen van grote hoeveelheden
post en pakketjes. Door de grote boveninworp kan het pakketten ontvangen
tot een formaat van 100x260x280mm, dus ook voor de grotere pakketten van
online aankopen. Na inworp is het pakket alleen met uw sleutel toegankelijk.

Een brievenbus met RVS elementen voor een interessante prijs!
Een combinatie van een RVS front of klep met een gegalvaniseerd gecoate
omkleding.
De brievenbus 2500 is uitermate geschikt voor wandmontage of montage op
alle statieven. De vierkante vorm maakt het ook mogelijk om er een klein blok
van te maken voor bijvoorbeeld een bedrijvencomplex.

De solide pakket- en brievenbus is gemaakt van gegalvaniseerd staal, waarna
behandeld met een sterke antraciet poedercoating. Allux 600 bevat een automatenslot met 2 sleutels.
Artikelnummer:
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40060010	

max.
20 mm

40060070

TOCHTVALDORPEL
ELLENMATIC BRUSH

TOCHTVALDORPEL
ELLENMATIC SOUNDPROOF

De EllenMatic Brush is een valdorpel met een zachte
velours borstel. Voor plaatsing aan de onderzijde van
binnen- en buitendeuren.

De EllenMatic Soundproof is een geluidswerende valdorpel
met een hoogwaardige siliconen afdichting. De valdorpel
wordt enkelzijdig bediend aan de scharnierzijde en is
toepasbaar in 30 en 60 minuten brandwerende deurconstructies.

•
•
•

30

15

max.
20 mm

•

14

Groot werkingsbereik door maximale slag van 20
mm.
Automatische scheefstelling voor oneffen vloeren.
De No-Break functie zorgt ervoor dat het binnenwerk
terugveert als er obstakels, zoals snoeren, onder de
deur liggen.
5 jaar garantie.

5026245BRUSH
5026246BRUSH
5026240BRUSH

828mm
928mm
1028MM

€ 22.00
€ 24.00
€ 26.00

•
•
•
•
•

Verzinkt	

40060065	Antraciet	

30

max.
20 mm

30

15

5018108PLUS

Zwart

€ 119.00
€ 129.00
€ 129.00

De 2500 brievenbus is gemaakt van gegalvaniseerd staal en RVS accenten,
waarna behandeld met een sterke poedercoating. Allux 2500 bevat een automatenslot met 2 sleutels.
Artikelnummer:
40250060	Zwart / RVS front	
40250065	

Antraciet / RVS klep	

40250070	

Zwart / RVS klep	

€ 59.00
€ 49.00
€ 49.00

Groot werkingsbereik door maximale slag van 20 mm.
Automatische scheefstelling voor oneffen vloeren.
De No-Break functie zorgt ervoor dat het binnenwerk terugveert
als er obstakels, zoals snoeren, onder de deur liggen.
5 jaar garantie.
Geluidsisolatie: 51 dB (getest door IFT Rosenheim)

5026252SOUNDPROOF
5026247SOUNDPROOF
5026248SOUNDPROOF

828mm	
928mm
1028mm

€ 31.00
€ 33.00
€ 35.00

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 30-06-2016 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 30-06-2016 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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GEREEDSCHAPKOFFER
127-DELIG
Zeer kompleet set in handige aluminium koffer!
Nooit meer misgrijpen in uw schuur, caravan, auto of boot.

€ 179.00

GBI VAN BEIJEREN

GBI VAN DIJK SASSENHEIM

GBI GERRITSE

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

Jagtlustkade 17
2171 AG SASSENHEIM
Telefoon : 0252 23 23 44
Fax : 0252 23 34 15
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

GBI VARPO

GBI VAN ARNHEM

GBI JACOB BAKKER

Retselseweg 6
5473 HC HEESWIJK-DINTHER
Telefoon : 0413 29 17 38
Fax : 0413 29 39 04
Email : info@gbivarpo.nl
Internet : www.gbivarpo.nl

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

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

GBI VAN DIJK BOUW EN TECHNIEK

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

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

