4TECX HIGHTACK
•
•
•

Hoogwaardige, ijzersterke 1 componenten lijmkit met een zeer hoge aanvangshechting op
basis van MS polymeer
Ondersteunen van de lijmverbinding is in de regel niet meer nodig
Het product is reukloos, neutraal, siliconen en isocyanaatvrij

Artikelnummer: 2176649

Per doos á 12 kokers

€ 42.50
Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2017 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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4TECX KOGELKOP INBUSSET

•
•
•
•
•

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

4TECX RING-STEEKSLEUTELSET
4T 8-DLG

GRISPORT WERKSCHOEN CROSS
SAFETY HORIZON BOA S3

•
•
•
•
•
•

Bestaande uit de maten: 8·9·10·11·13·14·17·19 mm
• Volgens DIN 3113·A
• Chroom vanadium staal
• Mat verchroomd
• Ringzijde 15º gebogen

Artikelnummer: 4015000428

€ 12.50

Artikelnummer: 4001000263

€ 12.50

Artikelnummer 33606

Van: € 103.26

Inhoud: T9 · T10 · T15 · T20 · T25 ·
T27 · T30 · T40

Artikelnummer: 4015000407

€ 12.50

lichte CROSS SAFETY collectie.
4TECX RING-STEEKSLEUTELSET
12-DLG
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:

4TECX RINGRATELSLEUTELSET
4T 5-DELIG

€ 17.50

•
•
•
•
•

Laag model werkschoen, licht in gewicht
Antistatisch
Glasvezel neus
Antislipprofiel
Kevlar tussenzool

Artikelnummer: 33603

Van: € 82.60		

€ 65.00

•
GRISPORT WERKSCHOEN
CROSS SAFETY BEAT S3

•
•
•
•
•

€ 35.00
4TECX STEEKSLEUTELSET
8-DLG
Bestaande uit de maten: 6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 ·
14x15 · 16x17 · 18x19 · 20x22 mm
• Volgens DIN 3110
• Chroom vanadium staal
• Mat verchroomd
Artikelnummer:

€ 15.00

Laag model werkschoen, licht in gewicht.
Antistatisch
Glasvezel neus
Antislipprofiel
Kevlar tussenzool

Artikelnummer: 33602

Van: € 82.60

€ 65.00

€ 49.50

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2017 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

•
•
•
•
•
•
•

4001100356

Artikelnummer 4001200433

2

GRISPORT WERKSCHOEN
CROSS SAFETY NORDIC S3

Uitstekend ademende binnenvoering
Ademend en slijtvast upper
Rubber zool voor optimale grip
Reflecterende delen voor betere zichtbaarheid in het donker
Glasvezel teenbescherming (lichter dan composiet en staal)

• SNICKERS ALLROUND WINTERJACK (1100)

Artikelnummer
4001200431

Bestaande uit de maten:
8,9,10,11,13,14,17 en 19.
• Chroom vanadium staal.
• Mat verchroomd.
• Stand bek 15 gr oplopend.
• Omschakelknop voor verandering
draairichting.
• In roltas.

•
•
•
•
•

4001000270

Bestaande uit de maten: 10, 12,13,14 en 15.
• Chroom vanadium staal.
• Mat verchroomd.
• Stand bek 15 gr oplopend.
• Omschakelknop voor verandering.
• Omschakelknop voor verandering draairichting.
• In roltas.

4TECX RINGRATEL
SLEUTELSET 8-DELIG

€ 79.00

NIEUW!!
GRISPORT introduceert zijn extreem

4TECX TORX
SLEUTELSET 8-DELIG

•

Laag model werkschoen, met handige BOA snelsluiting
Licht in gewicht
Antistatisch
Glasvezel neus
Antislipprofiel
Kevlar tussenzool

GRISPORT WERKSCHOEN
CROSS SAFETY ENDURO S3

•
•
•
•
•

Laag model werkschoen, licht in gewicht
Antistatisch
Glasvezel neus
Antislipprofiel
Kevlar tussenzool

MET GRATIS HOODIE (2823

Heavy-duty gevoerde parka die gemaakt is voor de zwaarste werkomstandigheden in de kou. Extreem duurzame en waterafstotende shellstof gecombineerd
met een isolerende voering die samen zorgen voor superieure bescherming
en maximaal draagcomfort. Geniet van alle functionaliteiten, de isolatie en de
fantastische pasvorm van deze jas.
De dikke 3D-gaasvoering aan de achterkant houdt lucht vast waardoor er een
goede isolatie ontstaat die je warmte en comfort biedt
Voorgebogen mouwen en stretchdelen aan de achterkant van de schouder
zorgen voor maximale bewegingsvrijheid
De achterkant van de mouwen en de rug is verlengd zodat je in elke werkpositie beschermd bent zonder in de weg te zitten of je prestaties te beïnvloeden
Fleecegevoerde kraag die beschermt tegen de wind en elastische binnenmanchetten met duimgaten houden je warm en comfortabel
Reflecterende details bieden verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
Materiaal: 100% Power Polyamide shell materiaal - slijtvast, waterafstotend en
zeer duurzaam.
Materiaal2: 100% 37.5® technologie, Polyester

€ 119.00

met GRATIS HOODIE
t.w.v. € 39.95
OP=OP!!

Artikelnummer: 33604

Van: € 82.60

€ 65.00
Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2017 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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3M TRACER-OORDOPPEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorgevormde oordop met polymeer
koordje met metaal
Gemaakt van vast siliconenrubber
Ideaal voor veeleisende toepassingen waar het gemak
en de duurzaamheid van een voorgevormde oordop
een belangrijke vereiste is
Oordop is er in één maat, past comfortabel in de
meeste gehoorgangen en geeft een hoge demping
Deze oordoppen kunnen met een metaaldetector
opgespoord worden door een integraal roestvrijstalen
balletje in de blauwe oordop
Ideaal voor gebruik in de voedselbranche
Kleur: blauw
Dispenser à 50 paar
Gemiddelde dempingswaarde SNR 32 dB(A)

ALTREX TRAP TAURUS (TGB) ENKEL

ALTREX TRAP TAURUS (TDO) DUBBEL

Taurus (TGB) - enkel oploopbaar
De trap met top eigenschappen. Gebruiksvriendelijk en robuust. Speciaal voor
de professional die meer vraagt. De Taurus is gemaakt voor intensief gebruik.
Het zelfontgrendelende scharniersysteem maakt de trap opvallend handig en
eenvoudig in gebruik. Snel gepakt, snel weer opgeruimd.

Taurus (TDO) dubbel oploopbaar. De robuuste trap voor bouw en industrie

Extra bijzonder zijn de twee bordessen boven elkaar. Daarmee beschik je over
twee veilige en comfortabele werkplekken. Door de drukvaste spreidbeveiliging
weet je zeker dat de trap niet ongewild inklapt. Bovendien sta je stevig en
stabiel door de grote antislip-voeten en de omsloten scharnieren. Een trap op
het hoogste niveau.

•
•
•
•

Voor intensief, professioneel gebruik
Robuuste treden door dubbel kokerprofiel
Twee bordessen dus twee werkplekken
Meer gebruiksgemak door slim scharniersysteem

Artikelnummer: 4854473

€ 1.50 per paar
€ 72.50 per doos á 50 paar

TGB-3

3-treeds Stahoogte 70cm

TGB-4

4-treeds Stahoogte 95cm

TGB-5

5-treeds Stahoogte 120cm

TGB-6

6-treeds Stahoogte 140cm

TGB-7

7-treeds Stahoogte 165cm

TGB-8

8-treeds Stahoogte 190cm

TGB-10

10-treeds Stahoogte 235cm

€ 159.00
€ 179.00

4TECX VEILIGHEIDSBRIL SMOKE

•
•
•
•
•
•
•

Verstelbaar met de in de lengte verstelbare veren
99.99% UV bescherming
Anti condens
Zacht neusstuk voor extra comfort
Breed beschermend glas voor complete bescherming van het oog
Indirect ventilatiesysteem
Kleur: zwart

Artikelnummer 4054195136

€ 4.50

4TECX STOFMASKER MET VENTIEL FFP3

•

FP3 bescherming tegen vaste en vloeistofdeeltjes van onschadelijk, schadelijk en giftig fijnstof waarvan de concentratie niet groter is dan 50x de
MAC-waarde

Artikelnummer 4055194982

€ 1.50
per stuk

€ 199.00
€ 229.00
€ 269.00
€ 289.00
€ 359.00

ALTREX KAMERSTEIGER
RS44-POWER
4TECX VEILIGHEIDSBRIL SMOKE

•
•
•
•
•
•

Anti condens
99.99% UV bescherming
Zacht neusstuk voor extra comfort
Geïntegreerde wenkbrauw bescherming
Breed beschermend glas voor complete bescherming van het oog
Kleur: rood

Artikelnummer 4054195113

€ 3.50

4TECX VEILIGHEIDSBRIL

•
•
•
•
•
•
•

Verstelbaar met de in de lengte verstelbare veren
99.99% UV bescherming
Anti condens
Zacht neusstuk voor extra comfort
Breed beschermend glas voor complete bescherming van het oog
Indirect ventilatiesysteem
Kleur: zwart

Artikelnummer 4054195128

€ 4.50
4

4TECX VEILIGHEIDSBRIL CLEAR

•
•
•
•
•
•

Anti condens
99.99% UV bescherming
Zacht neusstuk voor extra comfort
Geïntegreerde wenkbrauw bescherming
Breed beschermend glas voor complete bescherming van het oog
Kleur: rood

Artikelnummer 4054195103

€ 3.50

4TECX OVERZETBRIL CLEAR

•
•
•
•
•
•
•

Transparant glas
Anti condens
99.99% UV bescherming
Zacht neusstuk voor extra comfort
Indirect ventilatiesysteem
Universele neus-fitting
Past over de meeste recept brillen

Artikelnummer 4054195144

€ 2.50

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2017 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

RS 44-POWER Kamersteiger opvouwbaar. Compacte steiger
voor smalle ruimtes
De RS 44-POWER is een handige kamersteiger. Geschikt voor
buiten en ideaal voor binnen door zijn compacte formaat.
Wil je nog verder de hoogte in? Het systeem is uit te breiden
met componenten uit de RS TOWER 4-serie. Zo kun je deze
kamersteiger eenvoudig uitbouwen tot een werkhoogte van
7.80 meter.
De kamersteiger is uitermate geschikt voor professionele
klussen in het huis. Door zijn smalle frames van 0.75 meter
past hij door een deuropening. Het platform is verkrijgbaar in
de lengte: 1.85. Met het vouwdeel in het frame van de steiger
heb je weinig losse onderdelen en vouw je hem als geheel in
elkaar. Zo neemt hij amper ruimte in.

De trap met top eigenschappen. Dubbel oploopbaar dus aan beide zijden te gebruiken. Gebruiksvriendelijk en robuust. Speciaal voor de professional die meer vraagt.
De Taurus is gemaakt voor intensief gebruik. Het unieke scharniersysteem van het
bordes maakt de trap opvallend veilig in gebruik.
De steunbeugel biedt je extra veiligheid. In 2 seconden klap je de beugel in zodat je
de trap compact kan transporteren. Door de drukvaste spreidbeveiliging (vanaf TDO
2 x 3) weet je zeker dat de trap niet ongewild inklapt. Bovendien sta je stevig en
stabiel door de grote antislip-voeten. Een trap op het hoogste niveau.
• Voor intensief, professioneel gebruik
• Robuuste treden door dubbel kokerprofiel
• Dubbel oploopbaar, aan beide zijden te gebruiken
• Meer gebruiksgemak door slim scharniersysteem
TDO-2

2-treeds Stahoogte 45cm

TDO-3

3-treeds Stahoogte 70cm

TDO-4

4-treeds Stahoogte 95cm

TDO-5

5-treeds Stahoogte 120cm

TDO-6

6-treeds Stahoogte 140cm

TDO-8

8-treeds Stahoogte 190cm

TDO-10

10-treeds Stahoogte 235cm

TDO-12

12-treeds Stahoogte 280cm

€ 99.00

€ 179.00
€ 199.00
€ 239.00
€ 269.00
€ 339.00
€ 429.00
€ 499.00

Houten platformen en kantplanken
Het systeem wordt geleverd met houten platformen.
Vertrouwd en degelijk.
Wielen met rubberen loopvlak
De (Ø 150mm) wielen van de kamersteiger hebben een
rubberen loopvlak. Dat maakt ze geschikt voor binnenshuis.
• Smalle steiger, past door deuropening
• Doorbouwen mogelijk
• Vouwbaar daardoor compact
• Ook verkrijgbaar in Safe-Quick® uitvoering
Artikelnummer: 326001

€ 219.00

Vouwbaar dus compact
De RS 44-POWER heeft een vouwdeel in de steiger. Het frame
van de kamersteiger heeft geen losse onderdelen en vouw je
als geheel in elkaar. Zo neemt hij amper ruimte in als je hem
opbergt.
Doorbouwen mogelijk
Ook al is de RS 44-POWER in de basis een handige
kamersteiger. De steiger is door te bouwen tot wel 7.80
werkhoogte. Mocht dat nodig zijn.

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2017 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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FEIN MULTIMASTER
SYSTAINER EDITION FMM350QSL

DEWALT ACCUBOORMACHINE DCD710D2F

•
•

De originele FEIN MultiMaster 350Watt.
• Gereedschaphouder: Quick-In Starlock Plus
• Accessoires binnen 3 sec. wisselen
• Anti-vibratie system: 50% stiller en 70% minder trillingen
• Uitslag: 2x 1,7 gr.
• Regelbaar toerental
• Met 35-delig accessoire pakket in extra systainer

Met LEDlamp DCL508
Met 2 accu’s 10.8V 2.0 Ah Li-ion

Artikelnummer
DCD710D2F-QW

€ 135.00

DEWALT SLIJPERSET DWE492SDT

•
•
•

125mm 1010W / 230mm 2200W
Inclusief diamantschijven!
In koffer

Artikelnummer:
DWE492SDT-QS

€ 179.00

Artikelnummer: 72295276000

€ 279.00

DEWALT BOORHAMER D25134KP

•
•
•

800W
Combihamer met snelwisselhouder
Inclusief boren en beitelset

Artikelnummer: D25134KP-QS

T-LOC SYSTAINER MET
13 STUKS ACCESSOIRES

€ 179.00

DEWALT HAAKSE SLIJPER 125MM
DWE4057

•
•

800W / 125mm
Met schuifschakelaar en herstartbeveiliging

Artikelnummer: DWE4057-QS

€ 69.00

5x E-Cut zaagblad (diverse modellen), 1x spatel,
1x schuurplateau driehoek 130 mm en
6 st. schuurpapier in de korrels 60, 80 en 180.
Artikelnummer 33901146220

DEWALT DIGITALE AFSTANDSMETER
DW03050-XJ

Verkoopwaarde los: € 185.65

€ 99.00

FEIN SUPERCUT
SYSTAINER EDITION FSC500QSL
De krachtpatser van FEIN.
• Gereedschaphouder: Quick-In Starlock Max
• Accessoires binnen 3 sec. wisselen
• Anti-vibratie system: 50% stiller en 70% minder trillingen
• Uitslag 2x 2,0 gr.
• Regelbaar toerental
• Met 39-delig accessoire pakket in extra systainer
• Type: FSC500QSL
Artikelnummer: 72294671000

€ 449.00

DEWALT DIGITALE
AFSTANDMETER
DW033-XJ
Bijzondere kenmerken
• De Dewalt DW033 afstandsmeter maakt gebruik
van laser technologie m de exacte afstand te meten tussen het apparaat en het gewenste doel
• Door het compacte formaat kunt U de DW033
overal neerzetten waar einig plaats is om te meten
• Het digitale LED display is gemakkelijk af te lezen n
geeft zowel mm als inches aan

•
•
•

Meetnauwkeurigheid +/- 3.0 mm/m
Werkbereik binnen 30m m
Voeding 2 x AA batterijen

Artikelnummer: DW033-XJ

€ 49.00
6

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2017 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Bijzondere kenmerken
Deze laserafstandsmeter is ontworpen om te weerstaan aan de ruwe gebruiksomstandigheden op de bouwplek. Heeft een meetbereik tot 40 m en over deze
afstand zal de afwijking maximaal 3 mm bedragen. Voor elke functie is er één
bedieningsknop: afstandsmeting, oppervlakteberekening, volumeberekening.
Meetresultaten kunnen opgeteld en afgetrokken worden en afstanden kunnen
weergegeven worden in meter of in Engelse maten. De continufunctie maakt
layouttoepassingen mogelijk. Indirecte Pythagoras hoogtefunctie laat toe
om afstanden te berekenen, zelfs wanneer punt A en/of punt B niet direct
bereikbaar is om rechstreeks te meten. Toestel slaat 5 laatste berekeningen op.
Uitgerust met grote opstaande bedieningsknoppen om makkelijk en precies te
kunnen werken. Heldere displayverlichting vergemakkelijkt het aflezen van de
meetgegevens. Stevige constructie en rubberbekleding maken het apparaat
zeer robuust. Het apparaat heeft een vlakke rechthoekige basis om stevig
vrijstaand precieze metingen te garanderen
Technische specificaties
• Laserklasse: 2
• Aantal stralen: 1
• Werkbereik binnen: 40 meter
• Meetnauwkeurigheid: +/- 3 afwijking
in mm per meter
• Breedte: 58 millimeter
• Voeding: 2 x 1,5V LR03 (AAA) batterijen
• Gewicht: 0,15 kg
• Lengte: 115 millimeter
• Hoogte: 26 millimeter
Artikelnummer DW03050-XJ

€ 99.00

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2017 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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Ventilatiekap
Zonnepaneel
Dakraam

Kilgoot

••

•••••

U kent het wel, bij het verwerken van vloeibare gietvloeren: Tijdrovend
mengen en fysieke belasting bij het transporteren en uitgieten van
de emmer belemmeren een snelle verwerking. Met de Collomatic
LevMix behoort dit tot de verleden tijd. Met deze unieke mengmachine
kan één persoon al deze handelingen snel en eenvoudig uitvoeren.
In vergelijking met het handmatig mengen worden uw lichamelijke
inspanningen met de helft gereduceerd!
• Kantelbare deksel: veilige sluiting
• Sterke aandrijving: 1.6kW motor, betrouwbaar en duurzaam
• Veiligheidsschakelaar: in- en uitschakelen van de menger,
onderspanningsbeveiliging
• Beugelgreep: voor het veilig vervoeren en uitgieten
• Compacte afmetingen: Licht manoeuvreren en uitgieten
• 75 liter mengemmer: geschikt voor 3 zakken / 55 liter.
Dikwandig materiaal met uitgietsnavel
• Optimale mobiliteit: 4 zwenkwielen in alle richtingen
te bewegen; rijden en uitgieten in een handomdraai
• Voetpedaal: veilige ontgrendeling van de emmer met de voet
• Stofafzuiging: stofvrij werken met praktische stofzuigeraansluiting;
Voor de helft afgedekte opening zorgt voor minder stofemissie
• Snelkoppeling: ontkoppeling van de mengstaaf zonder materiaal

Dakkapel

••••
•

•• ••
•
•
•
•
•• •• •••
•••
•• ••
•••••••
•
•
•
•

In de gevel

COLLOMATIC LEVMIX

Schoorsteen

PANDSER® FASTFLASH

Uiterst geschikt voor:
Vloer vul- en egaliseermiddel, nivelleermassa,
tegeldekvloer, vezelversterkte egaline, gekleurde
deklagen, vloeibare kunststoffen.

Dé tweede generatie loodvervanger!
Pandser® FastFlash is een zelfklevende loodvervanger gebaseerd op milieuvriendelijke
rubber polymeren, met een alu-wapening, en een volledig zelfklevende onderlaag. FastFlash is zeer flexibel, waait niet op, gaapt niet door de zelfklevende onderlaag en is zeer
snel en eenvoudig verwerkbaar. In vergelijking met traditionele producten creëert u met
Pandser® FastFlash een grote tijdswinst; en dus effectiviteit. FastFlash is leverbaar in
de kleuren; grijs, antraciet, zwart en terracotta, en in 4 breedte maten 280mm, 370mm,
560mm en 1120mm. FastFlash is ideaal voor alle plekken die een snelle en zekere waterkerende oplossing eisen. FastFlash kan verwerkt worden op daken met een minimale
hoek van 5 graden en op praktisch alle dakmaterialen. FastFlash is milieuvriendelijk en
gemakkelijk te verwerken door de zelfklevende achterzijde. Daarnaast is FastFlash zeer
flexibel en gebruiksvriendelijk.
WKFEP250-0280

GRIJS

28cm x 5meter

WKFEP250-0281

ZWART

28cm x 5meter

WKFEP250-370

GRIJS

37cm x 5meter

WKFEP250-371

ZWART

37cm x 5meter

€
€
€
€

Artikelnummer: 37102-030

€ 1950.00
NU MET GRATIS
MENGMACHINE X01
T.W.V. € 249.00

87.50
87.50
115.00
115.00

VRAAG GRATIS
DEMO AAN!!
8

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2017 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2017 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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STOOTIJZER 1200CB

BOOMWORTELBIJL 1200RP

Ronde steel met vierkant uiteinde, ronde kop. Lengte 1200mm

Lengte 1200mm

Artikelnummer: 1200CB

Artikelnummer: 1200RP

€ 22.00

WIHA SCHROEVENDRAAIERSET
12-DELIG SLIMFIX

•
•

€ 35.00

•

WIHA INSTALLATIETANG
VDE TRICUT

•
•

Egonomische handgrepen voor gezond en
blessurevrij werken.
Geïntegreerde isolatie, voor gemakkelijke
toegang op moeilijke plaatsen.
Met sleuf , PH, Torx, SL/PZ2

•

Elektro-installatietang VDE -1.000 V AC
Voor knippen, ontmantelen en strippen bv. YMVK kabel 3 x 2,5 mm2 / 5 x
2.5 mm2
Gemakkelijk en snel werken met maar 1 tang

Artikelnummer: 38552

ORIT KLINKERKNIPPER UL-1500

•
•
•

Ultra Light klinkerknipper voor het knippen van klinkers, stoeptegels e.d.
Kniphoogte: 20-80
Knipbreedte: 0-150mm

Artikelnummer: UL-1500

€ 195.00

ORIT KLINKERKNIPPER 3300SSJE
*JUBILEUM-EDITIE*

•
•
•
•
•
•

Artikelnummer 41003

€ 24.95

WIHA MAGAZIJNSCHROEVENDRAAIER LIFTUP

WIHA KRACHTZIJKNIPTANG
VDE BICUT

€ 69.95

Vast gehard gegalvaniseerd mes met 4 snijkanten
Enkele spindel
Knipbreedte 330 mm
Kniphoogte 10-120 mm
Gewicht 37 kg
Geveerde vangplaten

Artikelnummer: 3300SSJE

€ 290.00

ORIT KLINKER EN TEGELKNIPPER 4300MFK

•
•
•
•
•
•

ORIT DRAADPENNEN

Vast gehard gegalvaniseerd mes met 4 snijkanten
Twee spindels
Knipbreedte 430 mm
Kniphoogte 10-120 mm
Gewicht 49 kg
Geveerde vangplaten

Diameter 10mm, met haakse kop:
WP-TE 400mm
WP-TE 600mm
WP-TE 800mm

Diameter 10mm, met oog:

Artikelnummer: 4300MFK

WP-SC 400mm

€ 550.00

ORIT KLEZOORKNIPPER
BG1021

•
•
•

Vast gehard mes
Knipbreedte 250 mm
Kniphoogte 150 mm

€ 6.00
€ 6.50
€ 7.50

WP-SC 600mm
WP-SC 800mm

€ 6.00
€ 6.50
€ 7.50

ORIT BANDENTANG KSH-N

•
•
•

Klembereik 80 - 260 mm
Lengte 85 cm
Geharde punten

Artikelnummer: KSH-N

Artikelnummer: BG1021

€ 75.00

€ 24.95

•
•
•

VDE magazijnschroevendraaier met 6 geïsoleerde slimbits
Alle schroefprofielen direct bij de hand
Ergonomische Softfinish handgreep

•
•
•

Artikelnummer: 38611

€ 39.95

•

VDE krachtzijkniptang 1000 V,
lengte 200 mm
Met omschakelbare Powerknop
voor 200 % meer krachtoverbrenging!
Knipt moeiteloos kettingmateriaal 3 mm,
spijkers en schroeven
Tangkop van gehard C 70 staal

Artikelnummer: 38191

€ 27.95

WIHA IMPACT BITSETS MAXXTOR

•
•
•

Optimaal geharde impactbits voor extreem lange
levensduur bij gebruik met slagschroefmachines
29mm bits met maximale torsiezone
Geen aparte torsie-bithouder nodig

36921

8-delig set met PH, PZ en Torx		

36920

8-delig set met Torx			

WIHA BITBOX 31-DELIG

•
•

€ 19.95
€ 19.95

Compacte en stevige box met Wiha Standaard
bits en bithouder uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
Handig voor elke schroefklus

Artikelnummer: 41130

€ 9.95

ORIT STEENKLEM ABH-S

•
•
•

Traploze verstelbare steenklem
Minimale breedte 280 mm
Maximale breedte 465 mm

Artikelnummer: ABH-S

€ 29.00
10
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ZAKLAMP CAMELION RT397 LED

•
•
•

Oplaadbaar 230V / 12V
Gemaakt van vliegtuigaluminium
Waterbestendig

DURACELL INDUSTRIAL
BATTERIJ AA

DURACEL INDUSTRIAL
BATTERIJ AAA
24 stuks in speciale aktiebox

Staal gelakt
BXHXD
36.7 X 36.5 X 11 cm

38.5 X 56 X 21 cm

Artikelnummer: BG11002

€ 12.95

€ 55.00

POSTKAST MONACO WIT

BxHXD

24 stuks in speciale aktiebox
Artikelnummer: 81524

Artikelnummer: RT397

POSTKAST RVS YORK

EUROM WERKPLAATSKACHEL 230V
EK2001

2000W

EK3001

3000W

€ 32.50
€ 52.50

€ 75.00

Artikelnummer: BG30001

POSTKAST MONACO ZWART

POSTKAST MONACO ZILVER

Staal gelakt
BXHXD
36.7 X 36.5 X 11 cm

Staal gelakt
BXHXD 36.7 X 36.5 X 11 cm

Artikelnummer: BG30002

Artikelnummer: BG30003

€ 19.95

€ 19.95

€ 19.95

Artikelnummer: 82424

€ 11.95

POSTKAST TORINO RVS
BXHXD

31 X 33.5 X 10 cm

Artikelnummer: BG11004

€ 29.00

EUROM WERKPLAATSKACHEL 400V

12

EK5001

5000W

EK9002

9000W

EK15002

15000W

€ 89.00
€ 129.00
€ 159.00

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2017 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

TRESPA® SCHROEVEN
Trespa® schroeven zijn zeer hoogwaardige schroeven met een diameter van 4,8 millimeter. Wij leveren deze schroeven in diverse kleuren en
lengtes. De Trespa® schroeven zijn voorzien van een bolle kop met een
breed en plat oplegvlak. Deze schroeven werken fraai af.

Bij het voorboren van de plaat er op letten dat het gat in de plaat
groot genoeg is (8 mm) om trek of krimp van de plaat toe te laten.
Bij het aandraaien moet u er goed op letten dat de schroef maximaal een kwart slag aangedraaid wordt als de kop de plaat raakt.
Hiermee heeft de schroef voldoende druk om de plaat stevig op
zijn plaats te houden en zullen de schroef en toplaag niet breken
of inscheuren. De schroeven zijn gemaakt van RVS A2 waardoor
ze niet roesten en hebben een TX20-aandrijving.
Vele kleuren leverbaar!
4.8 x 25 mm

Per doos á 100 stuks

4.8 x 38 mm

Per doos á 100 stuks

4.8 x 50 mm

Per doos ä 100 stuks

4.8 x 60 mm

Per doos á 100 stuks

€
€
€
€

14.90
14.90
28.00
29.75

Akties en aanbiedingen zijn geldig t/m 31-12-2017 zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs, model en kleur voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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KERAF VERLENGKABEL MET 3-VOUDIG
VERDEELDOOS
104823
Verlengkabel 10 meter
3x2,5 mm² H07RN-F met verdeeldoos

€ 37.50

KERAF VERLENGKABELS NEOPREEN
Met aangespoten stekker en contrastekker
104725 Verlengkabel 10 meter
3x1,5 mm² H07RN-F aangespoten

4TECX KRIJTSPRAY

•
•

€ 14.95

•

104724 Verlengkabel 15 meter
3x1,5 mm² H07RN-F aangespoten

•
•

107714 Verlengkabel 10 meter
3x2,5 mm² H07RN-F aangespoten

•
•

104726 Verlengkabel 25 meter
3x2,5 mm² H07RN-F aangespoten

•
•

€ 32.50
€ 20.50
€ 47.50

Professionele, zeer opvallende
markeringsverf op basis van kalk
Milieuvriendelijke, uiterst geschikt
voor golfbanen, asfalt, beton, tuin-/
landbouw en evenementen
(beurs, wedstrijd, kermis, calamiteit, etc.)
Incl. veiligheidskap
Levensduur is enkele dagen tot weken, hangt af
van laagdikte, weer, belasting en ondergrond
Dekt zeer goed
Voor metaal, beton, asfalt, steen,
hout, metselwerk, gras, etc.
Eenvoudig te verwijderen met water en zeep
Inhoud 500ml

Verkrijgbaar in Fluor Blauw, Fluor Rose, Fluor Rood,
Fluor Geel en Fluor Groen

4TECX LIJNMARKER

•
•
•
•
•
•
•

Professionele, zeer duurzame belijningsverf
voor binnen en buiten
Blijft zeker 1 à 2 jaar goed zichtbaar
Uitstekend dekkend vermogen, vuilafstotend
Zeer geschikt voor snel, eenvoudig belijnen
van beton, asfalt, hout, steen, metaal, bitumen
(magazijn-, fabrieksvloer,
parkeerplaats, recreatiepark, etc)
Eenvoudig te reinigen
Combineer met 4-wiel markeringswagen
Inhoud 750ml

Leverbaar in blauw en rood

Van: € 11.00

€ 9.95

Van: € 11.00

€ 7.95

4TECX MULTIMARKER 360°

•
•
•
•

Professionele, opvallende markeringsverf
Multifunctioneel om te schrijven, te markeren
waar gaten geboord moeten worden, leidingen
komen, etc.
Levensduur: 8-12 mnd., hoog dekkend vermogen,
weerbestendig, hoge mechanische weerstand
Geschikt voor metaal, beton, steen, hout, asfalt,
metselwerk, Gibo, etc.
Inhoud 500ml

DEKKLEDEN ORANJE

•

Afgewerkt dekkleed voorzien van aluminium bevestigingsogen op elke meter
Zoom met versterkingskoord
Kwaliteit ca. 100 g/m2

Verkrijgbaar in Fluor Blauw, Fluor Rood, Fluor Geel,
Fluor Rose, Fluor Oranje

10x12 meter
8x10 meter
6x10 meter
6x8 meter
5x6 meter
4x6 meter
4x5 meter
3x4 meter

€ 52.50
€ 25.50
€ 19.50
€ 15.50
€ 9.50
€ 7.50
€ 6.50
€ 3.75

DEKKLEDEN BLAUW/GROEN
Afgewerkt dekkleed voorzien van aluminium bevestigingsogen op elke meter
Zoom met versterkingskoord
Kwaliteit ca. 150 g/m2
10x12 meter
8x10 meter
6x8 meter
4x6 meter
3x4 meter
2x3 meter

Van: € 11.44

€ 7.50

4TECX BOUWMARKER 180°

•
•
•
•
•
•
•

Professionele, zeer goed zichtbare markeringsverf
Multifunctioneel voor bouw en infra om hoogtes
aan te geven, stippen te zetten en te markeren
waar gaten geboord moeten worden, leidingen
komen, etc.
Incl. veiligheidskap
Levensduur: 8-12 maanden, hoog dekkend
vermogen, weerbestendig,
Hoge mechanische weerstand
Geschikt voor metaal, beton, asfalt, steen,
hout, metselwerk, Gibo, piketpaaltjes en tunnels
(in combinatie met meetapparatuur)
Inhoud 500ml

Verkrijgbaar in Fluor Oranje, Fluor Groen, Fluor Geel

Van: € 14.35

€ 7.50

€ 87.50
€ 62.50
€ 42.50
€ 24.50
€ 12.50
€ 6.50

4TECX INDUSTRIELAK
DEKLAAG

•
•
•
•

Professionele lak, sneldrogend en uitstekend
voor toepassing op metaal, beton, hout,
metselwerk, etc.
Zeer hoge dekkracht en lang behoud
van kleur en/of glans
Kras- en stootvast
Inhoud 500ml

In diverse RAL-kleuren

Van: € 12.04

€ 7.95
14
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HANDDOEKROL MIDI
•

Verpakt per 6 stuks

BIJ AANKOOP VAN 5 PAKKEN
GRATIS DISPENCER!!

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

