
NILFISK

Hogedruk-
reiniger 
C 125.7-6 Pad x-tra
913.554.0371 

  Heeft  een werkdruk van 125 bar en wateropbrengst van 460 
liter per uur. Geleverd incl. 6 m hoge drukslang, spuitpistool 
en -lans, vuilfrees, tornadosproeier, een patiocleaner, een 
platte wasborstel én een rioolslang van 8 m.

IJZERSTERKE aanbiedingen
Geldig tot en met 20 oktober 2020. 
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Outdoor schroeven voor de vakman

Pagina 10
Handige tuin- en parkmachines
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Dé oplossing tegen onkruid! 
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Verlichting voor iedere klus

Prijzen zijn exclusief BTW

van 183,08 voor

145,00
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17-delig

WERA

Bitset
61-delig
647.122.2399 

  Van deze speciale NL editie is een zeer beperkte oplage 
gemaakt en wordt geleverd met een fl essenopener. 
Bestaat uit de meest gangbare maten 
sleuf, inbus, PH, PZ en Torx. 

BAHCO

Klauwhamer
540.110.2018 

  Klauwhamer 
met mangaan-
stalen steel, 
achthoekig kop-
gedeelte en ronde 
baan. Helder gepolijst 
en comfortabele 
zwarte greep.

gedeelte en ronde 
baan. Helder gepolijst 

BAHCO

Doppenset 
S240 
540.122.0124

  24-delig, met 18 stuks 1/2” 
6-kant doppen, 10-32 mm, 
veel verlengstukken, greep 
en ratel.

BAHCO

Schrobzaag 
PC-6 DRY
540.140.2014

  Met scherpe punt voor 
het maken van rondingen 
in gipsplaat of hardboard 
en andere kleine zaagklus-
sen. Geslepen Triple Edge 
vertanding, met drie snij-
vlakken voor sneller en 
gladder zagen, 8TPI. 

WERA

Kraft form 
Kompakt 400
647.122.2390

  Deze schroevendraaiers met T-greep hebben de ideale 
greepvorm. Maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- 
en losdraaimomenten mogelijk.en losdraaimomenten mogelijk.

WERA

Steeksleutel
Joker 6004 S/L
647.990.2031-33

  Eén stuk gereedschap dat zich automatisch 
aan de verschillende schroefmaten aanpast. De 
vereiste maat wordt automatisch bij het aan-
zetten op de zeskant moer of schroef ingesteld. 
Zelfi nstellend, vastgrijpend en ratelend.

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW

25,00

10,00 69,00
van 16,52 voor

9,95

59,00

Artikelnummer Maat Voor

647.990.2031 S 10 - 13 mm 27,50

647.990.2032 L 16 - 19 mm 39,00

647.990.2033 XXL 24 - 32 mm 49,00

vanaf

27,50
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17-delig

STANLEY

Gereedschapskoff er
564.188.0112 

  Handige, robuuste gereedschapskoff er. Voorzien van een uitneembaar gereedschapsbakje 
voor handgereedschappen en kleine onderdelen. De grote roestvrij metalen sluitingen 
zorgen voor extra stevigheid, evenals de doorlopende scharnier aan de achterzijde. 
Afmetingen: 49,7 x 22,2 x 29,3 cm.
zorgen voor extra stevigheid, evenals de doorlopende scharnier aan de achterzijde. 
Afmetingen: 49,7 x 22,2 x 29,3 cm.

STANLEY

Rolbandmaat 
Fat Max
564.190.3372

  Topkwaliteit rolbandmaat met schokbestendig ABS huis. 
Voorzien van speciale deklaag tegen slijtage. Band kan 
3,35 m horizontaal uitstaan zonder te knikken. Schuif-
haakje met werkelijke nulstand zorgt voor nauwkeurige 
metingen van binnen- en buitenmaten. Lengte 5 meter. 
Nauwkeurigheid: klasse II.

GEDORE

Tangenset 
S-8393 3-delig
596.102.0293

  Zéér voordelige 3-delige set met waterpomptang 
142 10TL, combinatietang 8250 met 
20 cm lengte en de zijsnijtang 
8314 met 18 cm lengte. 

 Tot wel 35% minder 
krachtinspanning

GEDORE

Schroevendraaiers
6-delig
596.124.0370

  Voor zaagsnedeschroeven 
5.5, 6.5 en 8. Geschikt voor 
kruiskopschroeven PH 1 2; 
met fase-tester 3,5 voor 
220-250 V AC. Fasetester is 
volledig geisoleerd volgens 
DIN VDE 0680-6. 

STANLEY

Zaagbok
564.240.0259

  Robuuste polypropyleen zaagbok met draagvermogen tot 450 kg per paar. Beschikt over 
een innovatief ergonomisch verstelmechanisme en is uitgerust met een gereedschapsbak 
voor het opbergen van handgereedschappen.

Antislip poten
Verstelbare 

hoogte en breedte

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 oktober 2020. Prijzen zijn exclusief BTW

van 35,64 voor

25,00
2 stuks
van 98,50 voor

65,00

van 29,07 voor

19,50
van 88,70 voor

49,00
van 14,90 voor

12,50



4

METABO

Compressor power 
250-10W OF
409.233.0044

  Mobiele en compacte, olievrije compressor met een max. 
werkdruk van 10 Bar. Geschikt voor éénfase-wisselstroom, 
heeft  zeer goed afl eesbaar instrumentenpaneel en regelbare 
werkdruk. Ideaal voor o.a. montagewerkzaamheden 
als nieten en spijkeren, maar ook voor het afpersen van 
buisleidingen.

Max. druk 10 bar
Ketelinhoud 10 ltr
Gewicht 24 kg

METABO

Blaaspistool
L Orion
409.233.1511

  Ergonomische, koude-isolerende en lichte behuizing 
van slagvaste kunststof. Doseerbare luchthoeveelheid 
voor toepassingsspecifi ek werken. Handig en licht voor 
eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. 
Geleverd incl. Orion steeknippel ¼” en mondstukpunt.

Werkdruk: 3 - 8 bar
Luchtverbruik: 130 - 350 l/minLuchtverbruik: 130 - 350 l/min

METABO

Accu basis-set 
409.230.3147 

  Bestaat uit 2x accu 18V 5,5Ah LiHD. 
Incl. oplader ASC 30-36. Geleverd in doos. 

METABO

Accuboor 
BS 18 LT BL Q
409.230.2140

  Borstelloze boorschroevendraaier met 
compacte constructie voor universele 
en veeleisende werkzaamheden. Voor-
zien van Metabo Quick-systeem voor snel 
werken en maximale eff iciëntie bij boren 
en schroeven. Met Ultra-M-Technologie 
voor zeer hoog vermogen, optimaal 
energiegebruik en lange levensduur.
Excl. accu’s en lader. Geleverd in 
MetaLoc koff er.

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW

van 285,00 voor

229,00

van 209,00 voor

179,00
van 185,00 voor

165,00

12,50
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DYNAPLUS

Vlonderschroeven
299.350.4301-05 

  Deze schroeven met AR-coating en TX-drive zijn hét alternatief 
voor rvs vlonderschroeven. De schroeven zijn gemaakt van 
gehard carbonstaal en zijn hierdoor tot maar liefst twee maal 
zo sterk als rvs schroeven!

299 350 4301 vlonderschroef

DYNAPLUS

Gevelschroeven
299.350.2791-93 

  De ideale schroefoplossing voor het bevestigen van houten planken op 
gevels, het monteren schuttingplanken of het maken van potdekselwerk. 
De schroef is zelfborend door de speciale diamond-point. De schroeven 
zijn gemaakt van gehard koolstofstaal en zijn door een uitgekiend 
na-hardingsproces niet alleen supersterk, maar ook heel buigzaam.

DYNAPLUS

Unischroeven
299.350.9929/40

  Gemaakt van gehard carbonstaal en daarmee wel twee keer zo sterk als roestvaststalen 
schroeven. Voorzien van een perfect gevormde startdraad, smeermiddel, speciale boorpunt 
met cross-sections en kartels en een grove spoed. De extra diepe TX-drive zorgt voor veel 
grip en maakt het inschroeven eenvoudig.

Anti-Roest-coating

Schroeven voor de vakman 
Dynaplus® is een professioneel 
Nederlands schroevenmerk. 
Ontwikkeld voor de vakman, voor 
optimaal schroefgemak. Je moet 
er snel, eenvoudig en veilig mee 
kunnen werken én ze moeten 
optimaal functioneren in verschil-
lende soorten bouwstoff en.
Dynaplus® is een merk van 
schroevenspecialist Hoenderdaal 
Fasteners b.v uit Veenendaal. 
Zij kennen de markt, de toepas-
singen, de bouwstoff en en de 
behoeft es van de professionele 
gebruiker en vertalen dit in de 
beste schroeven.

DYNAPLUS

Uitvulplaatjes
175.356.4590

  Een stevige praktische T-LOC II Systainer gevuld met 7 
diktes uitvulplaatjes (1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10 mm). De uit-
vulplaten zijn voorzien van stelpootjes en gesoever-
einde schroefgaten om goed te kunnen positioneren 
en fi xeren.

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 oktober 2020. Prijzen zijn exclusief BTW

200 stuks 
vanaf

15,00

vanaf 21,50 voor

10,75

vanaf 40,42 voor

17,95

Artikelnummer Maat 200 stuks

299.350.4301 5.0x40/24 15,00

299.350.4302 5.0x50/30 16,00

299.350.4303 5.0x60/35 20,00

299.350.4304 5.0x70/42 23,00

299.350.4305 5.0x80/50 28,00

Artikelnummer Maat Van Voor

299.350.2793 4.0x50-28/200 21,50 10,75

299.350.2791 4.0x60/200 25,24 12,50

299.350.2792 4.5x80/200 37,92 18,95

Artikelnummer Maat Van Voor

299.350.9929 5.0x70-42/200 40,42 17,95

299.350.9940 6.0x120-70/100 56,04 24,95

van 170,00 voor

109,00
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BOSCH

Boorhamer 
GBH2-26F
229.230.0571 

  Sterke 830 watt boorhamer. 
Geschikt voor boren, boorhameren en voor hakwerk-
zaamheden. Heeft  een traploos instelbaar toerental 
en beschikt o.a. over een kogelmof tegen draadbreuk, 
een wisselhouder en overbelastingsbeveiliging. Gele-
verd incl. diepte-aanslag, een extra handgreep en een 
snelwisselhouder in robuuste koff er.

 Slagkracht 2,7 joule
 Gewicht 2,9 kg

Incl. 3 SDS-plus boren (6, 8 en 10 mm) 
en 3 beitels

BOSCH

Haakse slijper 
GWS 880
229.235.0115 

  De beste machinecontrole en een verbeterd vermogensniveau in 
880-watt-klasse. Met hoge bewerkingssnelheid door een krach-
tige motor van 880 watt. Beschikt over een lange levensduur en 
stofbescherming door speciaal ontwikkelde ventilatiesleuven. 

 Incl. 2 diamantschijven 125 mm
 Incl. koff er
 Incl. 2 diamantschijven 125 mm

BOSCH

Klikmoer 
Haakse slijper
229.235.0199 

  Hele handige hulp voor de haakse 
slijper. Zonder gereedschap eenvoudig 
schijven verwisselen.  

BOSCH

Multi-detector 
GMS 120
229.190.4012

  Detecteert een groot aantal materialen voor 
diepe scans tot wel 12 cm. De driekleurige 
led-lichtring geeft  duidelijk aan of er wel 
of geen objecten worden gedetecteerd en 
beschikt over een markeringsgat binnenin 
de ring voor direct aantekenen van elk scan-
resultaat. Stof- en spatwaterbestendig IP54. 

BOSCH

Reciprozaag
GSA 1100 E
229.230.6508

  Beschikt over een krachtige motor van 1.100 watt voor snel resultaat. Met geïntegreerde led's 
voor optimaal zicht op het werkstuk en metalen haak voor het ophangen van het toestel. 
Geleverd in koff er, inclusief zaagblad voor hout en metaal.

SDS-zaagbladwissel 
Rubberen drijfwerkbehuizing
230 Volt 

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW

van 89,95 voor

69,00

van 229,95 voor

195,00

van 159,95 voor

135,00

van 104,95 voor

89,00
van 36,00 voor

15,00
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RED

Diamantzaagblad 
K810
327.179.0554/56 

  Universeel diamantzaagblad met turbo rand. Geschikt 
voor beton, klinker, baksteen, dakpan, graniet, compo-
siet, kalkzandsteen, marmer, gasbeton en gips. Toepas-
sing: droog. Ø 125 mm of 230 mm.

Professional line

RED

Diamantzaagblad 
K309
327.179.0575-77

  Diamantzaagblad 180 mm geschikt voor de meest voorkomende 
tegels. Staat voor een fi jne en precieze zaagsnede en uitstekende 
levensduur. Voorzien van koelgaten. Toepassing: watergekoeld. 
Ook verkrijgbaar in 200 mm en 230 mm.

Diamantzaagblad 180 mm geschikt voor de meest voorkomende 
tegels. Staat voor een fi jne en precieze zaagsnede en uitstekende 
levensduur. Voorzien van koelgaten. Toepassing: watergekoeld. 

RODAC

Stubby + Ratelsleutel
498.233.2152 

  Mooie set met slagmoersleutel ½” én 
een ratelsleutel ½”. De stubby RC2751 
beschikt over twin hammer mechanisme 
voor een bijzonder laag trillingsniveau. 
Het max. koppel bedraagt 610 Nm. 
Boutcapaciteit 13 mm. De ratel-
sleutel heeft  een robuuste metalen 
behuizing en is zeer veilig. Max. koppel 
van 166 Nm.

RODAC

Hakhamer 
RC96BC
498.233.2496

  Speciaal ontwikkeld voor metaalbewerking. 
Deze krachtige hakhamer is duurzaam in 
gebruik en levert maar liefst 2600 slagen per 
minuut met een slaglengte van 73 mm en 
een laag luchtverbruik (113 liter/min). Gele-
verd in een luxe koff er inclusief 5 beitels.

Incl. 5 beitels

Speciaal ontwikkeld voor metaalbewerking. 

gebruik en levert maar liefst 2600 slagen per 

een laag luchtverbruik (113 liter/min). Gele-

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 oktober 2020. Prijzen zijn exclusief BTW

vanaf

32,50
vanaf

49,00

Artikelnummer Diameter Ø Voor

327.179.0554 125 mm 32,50

327.179.0556 230 mm 79,00

Artikelnummer Diameter Ø Voor

327.179.0575 180 mm 49,00

327.179.0576 200 mm 59,00

327.179.0577 230 mm 69,00

van 290,00 voor

199,00
van 135,00 voor

99,00
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GLORIA

Watertoevoer-
apparaat
Type 10
930.421.0416

  Het watertoevoerapparaat is ideaal 
voor de watertoevoer op locatie aan 
diamantboor machines en doorslijpers. 
Inclusief 4 meter slang en snelkoppe-
ling met waterstop. Inhoud 10 liter. 

INTERDYNAMICS 

Betonzaagmachine 
CS350 
909.235.0350

  Deze krachtige betonzaag met 2800 watt motor is ideaal voor het 
zagen en doorslijpen van metselwerk, metaal en beton. De 
maximale zaagdiepte is 12,5 cm en tevens is deze machine 
voorzien van stofafzuigsysteem voor nat- en drooggebruik. 

 Met elektronische en thermische overbelasting beveiliging 
 Inclusief PRCD-veiligheidsschakelaar en soft -start
 Inclusief universeel beton diamantzaagblad 350 mm

MAJESTIC

Maxx grab
445.239.3127-28 

  Comfortabele winterhandschoenen 
met acryl wintervoering. Met ¾ 
gedompelde latex foam palm, waar-
door de handschoenen uitstekende 
grip hebben. Goede pasvorm en 
fl exibiliteit. 

Maten 9 en 10

-20°C

PERFECTPRO

Werkradio
UBOX 400R
886.731.4360

  Met digitale DAB+ voor optimaal ontvangst 
van diverse zenders. Werkt zowel op 
netstroom als op batterijen, voorzien van 
een 3 inch, 7 watt speaker met een mooi 360 
graden geluid. Geschikt voor toepassing met 
een MP3-speler en mét bluetooth ontvangst 
voor muziekstreaming. Afmetingen (HxBxD): 
25 x 10 x 20 cm. Gewicht 1,9 kg.

IP64
PROTECTED

IP64
PROTECTED

LANDO

Steenklover 
129.176.1030

  Stel trapsgewijs de te knippen hoek in op 0, 
15, 30 en 45 graden. Stel vervolgens traploos 
de lengte in van 80 tot en met 220 millimeter 
en geef met een moker een fl inke klap op het 
aambeeld voor een keurig geknipte klinker.

Knipbreedte: 22 cm
Gewicht: 2 kg 

Krachtige

2800 watt
motor

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW

van 56,98 voor

49,00
van 699,00 voor

599,00

per paar

3,50 119,00
van 30,00 voor

19,95
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1200 watt
motor

40 cm

40 cm

SENCO

Stikstof-tacker 
Fusion F15
686.117.2016

  Veilige en comfortabele tacker met gesloten stikstofcilinder. De krachtige 18V 
Li-Ion accu laadt binnen 20 minuten al 80% van de totale capaciteit! Voorzien 
van Easy clear systeem en de achterlader 
is zowel geschikt voor links- als rechts-
handigen. Incl. 2x 18V accu's, lader 
en koff er.

Magazijncap.: 110 DA nagels
Led-verlichting

NOVUS

Handtacker 
J-29
533.117.0009 

  Sterke professionele tacker met duurzame 
zink gegoten behuizing en lage terugslag. 
Geschikt voor de professionele 
doe-het-zelver en in de werkplaats.

STEINEL

Lijmpistool 
Gluematic 3002
533.180.0024 

  Beschikt over een groot smeltvermogen voor 
hobbyist en vakman. Eenvoudig hanteerbaar 
dankzij mechanisch toevoermechanisme. 

SCHEPPACH

Tafelcirkelzaag
HS80
533.230.4228

  Compacte tafelzaag met een krachtige 
1200 watt motor, ontworpen voor maxi-
male mobiliteit en voor plaatsen 
waar weinig opslagruimte 
is. Geschikt om alle soorten 
hout te zagen. Met uittrekbare 
verbreding voor het eenvoudig 
vergroten van het werkblad.

RUBI

Werktafel 
4 in 1
539.240.6101

  De opklapbare werktafel 
heeft  4 functies: werktafel, 
steiger, transport- en ligkar. 
De tafel is opvouwbaar en 
zeer licht van gewicht 
(slechts 14,2 kg). In hoogte 
verstelbaar: 55 en 80 cm. 
Afmeting 80 x 47 cm. 

52,5 cm

Krachtige

2800 watt
motor

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 oktober 2020. Prijzen zijn exclusief BTW

van 598,00 voor

525,00

95,00

van 23,65 voor

16,95
van 49,60 voor

35,00

van 122,30 voor

109,00
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Zeerstil

MAKITA

Heggenschaar 
DUH523Z 18V
428.416.0104

  Accu heggenschaar 52 cm. De speciale coating zorgt voor een lange levensduur van de 
schaarmessen. De accu heeft  beveiliging voor diepontlading van de accu: led-indicator 
geeft  de status aan. Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van 
brandstof en olie. De heggenschaar is stil en milieuvriendelijk door het gebruik van een 
Lithium-ion accu. Geleverd zonder accu’s en lader, in doos.

MAKITA

Blower 
DUB362Z
428.417.9512 

  Lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion blower. 
Ideaal voor opruimwerkzaamheden van stadspar-
ken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke 
andere lawaaigevoelige omgeving. Zonder accu’s 
en lader, in doos.

Drietraps instelbare blaaspijp

Ideaal voor opruimwerkzaamheden van stadspar-
ken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke 
andere lawaaigevoelige omgeving. Zonder accu’s andere lawaaigevoelige omgeving. Zonder accu’s 
ken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke 
andere lawaaigevoelige omgeving. Zonder accu’s andere lawaaigevoelige omgeving. Zonder accu’s 
en lader, in doos.en lader, in doos.

Drietraps instelbare blaaspijpDrietraps instelbare blaaspijp

MAKITA

Kettingzaag 
DUC353Z
428.435.0213 

  Dubbel accu Lithium-ion accu systeem: het gemak van 18 
V, de kracht van 36 V. Professionele kettingzaag met lage 
trillingen, lage geluidsproductie, laag gewicht en zonder 
uitstoot. Door compacte bouw en laag gewicht ideaal 
voor snoeiwerkzaamheden. Gereedschaploos spannen 
en vervangen van de ketting. Hoge kettingsnelheid, 
20 m/s, voor een goed snoeiresultaat. 
Zonder accu’s en lader, in doos. 
Werkt op 2x 18V accu’s.

Makita Tuin en Park

Makita staat bekend om haar 
professionele kwaliteit, ook in 
tuin- en parkmachines. Voor 
elke toepassing biedt Makita 
het ideale gereedschap, zowel 
voor een klus tijdens werk of 
rondom huis en tuin. Makita 
heeft  een breed assortiment 
aan veelgebruikte-, maar ook 
specialistische machines die 
werken op dezelfde accu als 
de powertools.    

Accu’s los verkrijgbaar

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW

85,00 119,00

269,00
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Zeerstil

REHAMIJ

Regenjas 
PU Flex
145.239.5320-24

  Ongevoerde P.U. stretch jas met verdekte 
ritssluiting, drukknopen en elastiek in de 
mouwen. Voorzien van twee zakken met 
klittenbandsluiting en een vaste capuchon 
met aantrekkoord. Heeft windvangers in 
mouwen. Ideaal voor (land-)bouw, 
schoonmaak en tuinbouw. 

Maat: S - XXL
 PU fl ex

REHAMIJ

Regenbroek 
PU Flex
145.239.5346-50 

  P.U. stretch broek met elastiek in 
de taille en aan weerszijden op 
heuphoogte twee doortasters 
(afsluitbaar met rits). 

Maten: S - XXL
 PU fl ex

Signalisatiejas 
RWS
145.239.4451-53

  Maten M, L en XL.

Signalisatie
pilotjas 
RWS
145.239.4457-60

  Maten M, L, XL 
en XXL.

Signalisatiebroek 
RWS
145.239.4445-47

  Maten M, L en XL.

Capuchon 
in kraag

Gevoerd

Elastische 
manchetten

Verdekte
ritssluiting

Waterdicht

Waterafstotend

Refl ecterende elementen

Verstelbare broekspijpen

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 oktober 2020. Prijzen zijn exclusief BTW

van 16,05 voor

13,00
van 25,95 voor

19,50

39,95 39,9516,95
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LESCHA

Betonmolen 
SM-145 REM
378.256.1044 

  Superieure kwaliteit met kogelvorm-
ige trommel en speciale mengijzers. 
Hierdoor geen “dode mengzones”; 
het mengsel bevindt zich altijd in 
het actieve bereik van de meng-
trommel. De trommel is trapsgewijs 
in 7 verschillende mengposities te 
vergrendelen.

Inhoud 140 liter

KREUWEL

Speciekuipen
465.256.0040/66/90/95

GLORIA

Drukspuit 
Prima-5 
930.421.0480

  Met een capaciteit van 5 liter en 
een maximale werkdruk van 3 
bar zorgt de druksproeier voor 
de beste spuitresultaten. Uit-
gerust met een geïntegreerd 
veiligheidsventiel en is gemak-
kelijk te dragen met de mee-
geleverde schouderriem.

RUBI

Lijmspaan
74940
539.184.2140 

  Zeer licht en sterk aluminium midden-
stuk. Staalblad met hoge slijtvastheid. 
Bescherming tegen corrosie door 
middel van kleurloze lak.

FENTO

Kniebeschermers 
200 pro
136.239.3435

  Gecertifi ceerd in klasse 1 volgens DIN EN:14404

136 239 3435 kniebeschermers 200 pro

RUBI

Voegspaan 
24969
539.184.2069 

  Rubber voegpaan 22,5 x 10 cm, met 
witte rubberen laag tegen slijtage.

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW

Artikelnummer Inhoud Kleur Voor

465.256.0040 45 liter Zwart   3,95

465.256.0066 65 liter Zwart   5,50

465.256.0090 85 liter Zwart   6,50

465.256.0095 85 liter Wit 12,50

vanaf

3,95
van 33,92 voor

22,95 79,00

12,50 5,95
van 445,31 voor

379,00
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Strooien Uitvegen Stabiliseren Nacontrole

WEBER BEAMIX

Voegzand
Dansand
157.955.0108

  Uitermate geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier)bestrating. Dit mili-
euvriendelijke voegzand zorgt voor een dichte voeg, waardoor onkruid tussen de 
bestrating geen enkele kans meer maakt. Weber Beamix Dansand maakt aanvullen-
de onkruidbestrijding overbodig. Ook in de kleur naturel verkrijgbaar.

Kleur: Antraciet
157 Voegzand Dansand Antraciet 

WEBER BEAMIX

Zandcement 
Vloeibaar
157.955.0091

  Dé perfecte zandcementvloer voor vloerverwarming, 
omdat het door het vloeibare karakter de vloerverwarming 
geheel omhult. Het perfecte bouwmateriaal voor het ma-
ken van binnenvloeren: stevig, duurzaam en gemakkelijk 
aan te brengen. Geschikt voor 
laagdiktes van 3 tot 10 cm.

Inhoud: 20 kg 
Verwerkingstijd: 30 - 45 min

WEBER BEAMIX

Snelbeton NoMix 
20 kg
157.955.0062

  Érg handig product voor het vastzetten van o.a palen. 
Eenvoudig te verwerken zonder te hoeven vermengen 
of schoren, binnen 15 
minuten hard en na 24 
uur volledig belastbaar.

WEBER BEAMIX

Voegzand
Dansand hard
157.955.0106-07

  Ideaal voor het voorkomen van onkruidgroei tussen 
de bestaande en nieuwe bestrating. Onkruidmijdend 
voegzand en zeer duurzaam. Zelfs na jaren is de voeg 
nog hard en het onderhoud is zeer eenvoudig.

157 Voegcement Dansand hard

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 oktober 2020. Prijzen zijn exclusief BTW

van 12,53 voor

8,95

10,60

6,75

Artikelnummer Kleur Van Voor

157.955.0106 Naturel 29,33 23,95

157.955.0107 Antraciet 29,33 23,95

per zak
van 29,33 voor

23,95
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ILLBRUCK

Afdichtingscoating
SP925
610.576.1524-25

  Coating met snelle uitharding, speciaal ontwikkeld om voegen en 
oppervlakken lucht- en waterdicht af te werken. Makkelijke en precieze 
verwerking. Zakt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken. Oplos-
middel- isocyanaat- en siliconenvrij. Inhoud 600 ml. Kleur: wit of grijs.

610.576.1520 afdichtings-coating SP925

Makkelijk verkwastbaar
Duurzaam elastisch
Snelle uitharding

ILLBRUCK

Kitpistool
AA956 pro combi 600
610.180.3637 

  Hoogwaardig pistool, ideaal voor de 600 ml worsten van 
de SP925. Gemaakt van geanodiseerd aluminium en 
voorzien van een aluminium handvat met epoxy-coating. 
Heeft  een prettige soft grip en een automatische 
ontspanner. Lengte 484 mm.

Voor zowél 310 als 600 ml!

NULLIFIRE

Brandwerende pur 
FF197
610.576.1602

  Geschikt voor het afdichten van aansluit-
ingen, voegen en naden van o.a.: scheidings-
wanden met plafonds/vloeren en scheidings-
wanden onderling. Inhoud: 750 ml.

Brandwerend, rook- en gasdicht
Geschikt voor diverse voegafdichtingen in 

    brandwerende constructies
Overschilderbaar en af te werken met pleister
Classifi catie volgens EN 13501-3

ILLBRUCK

Kitpistool 
basic
AA832
610.180.3632

ILLBRUCK

Steenlijm 
PU700 
610.576.1664

  Deze steen- en houtlijm 
maakt het mogelijk met één 
lijm zowel steen als hout te 
verlijmen zoals balken, plaat-
materiaal, kalkzandsteen 
en beton. Heeft  uitstekende 
hechting, hardt uit binnen 24 
uur. Verlijmt zowel vochtig, 
bevroren als voorbehandeld 
hout. Brandwerend. Inhoud 
880 ml.

ILLBRUCK

Perfect Elastic Foam
FM330
610.576.1619
610.180.3603

  Flexibel isolatie pistoolschuim (MTV 35%) die uitstekende 
hechtende en isolerende eigenschappen combineert 
met goede stabiliteit. Geschikt voor het afdichten van 
stelruimten, isoleren en vullen van aansluitingen o.a. 
houten, kunststof en aluminium kozijnen en voegen 
die door keramische belasting veel 
kunnen bewegen.
die door keramische belasting veel 

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW

12,95

van 21,79 voor

15,00 15,00
van 57,58 voor

35,00

12 kokers + pistool

109,00
van 20,43 voor

13,50
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DEN BRAVEN

Verwerkingsset 
Zwaluw Finisher
871.576.1493

  Een kitvoeg is pas écht perfect, als deze ook perfect wordt 
afgewerkt. Deze Zwaluw Finisher verwerkingsset beschikt 
over alles wat u nodig heeft  bij netjes en snel afwerken 
van kitvoegen.

Inhoud set:
• 1 fl acon Zwaluw Mixed Finisher 500 ml
• 1 blik Zwaluw Cleaner 1 ltr
• Emmer 10,4 ltr en emmer 2,5 ltr
• Kwast nr. 14
• 3 afwerkhoutjes (8, 10 en 15 mm)

Stucloper 
zwaar
675.595.1060

  Door de uitstekende vochtbestendigheid en stoot-
vastheid, zijn de positieve eigenschappen van karton, 
bouwfolie en tapijt samengevoegd in één: stucloper. Het 
materiaal leent zich bij uitstek voor de bescherming van 
uw vloeren bij bouwkundige activiteiten.

 60 m²
 Lengte: 46,2 m
 Breedte: 1,3 m
 Lengte: 46,2 m
 Breedte: 1,3 m

PE-Folie
136.984.1542/44-45

  Geproduceerd uit regeneraat PE. Breed inzetbaar als 
bescherming van diverse bouwmaterialen en tevens 
als tijdelijke afdichting van ramen en deuren.

Gaasband 
621.578.2050-51

  Ook glasvezeltape genoemd. Voor afdichting van scheu-
ren en naden in gipskartonplaten. De hoge kleefkracht 
en sterke weving vergemakkelijken de toepasbaarheid. 
Verkrijgbaar in 2 maten: 48 mm x 90 m én 96 mm x 90 m.

Maskingtape
621.578.0850-51

  Geschikt voor het afplakken van diverse ondergronden 
waar een scherpe overgang van strakke lijnen/verfran-
den noodzakelijk is. Gemaakt van ultra dun washi rijst 
papier. Deze tape heeft  een uiterst milde kleefkracht, 
is eenvoudig te herpositioneren en is bestand tegen 
hoge temperaturen.

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 oktober 2020. Prijzen zijn exclusief BTW

van 38,63 voor

21,50

van 32,00 voor

21,95
p/rol vanaf

7,60

Artikelnummer Afmetingen Voor

136.984.1542 2 x 50 m   7,60

136.984.1544 4 x 50 m 14,95

136.984.1545 6 x 50 m 19,95

Artikelnummer Afmetingen Voor

621.578.2050 48 mm x 90 m 3,95

621.578.2051 96 mm x 90 m 6,95
Artikelnummer Afmetingen Voor

621.578.0850 25 mm x 50 m 3,95

621.578.0851 38 mm x 50 m 6,95

per rol
vanaf

3,95
per rol
vanaf

3,95
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STARMIX

Stofzuiger 
NSG UCLEAN 1432 HK
994.750.0036

  Krachtige 1400 watt zuiger voor zowel nat- als droog zuigen. 
Met kunststof ketel á 32 liter inhoud, een blaasfuntie tot 215 
km/u en een onderdruk van 259 mbar. 

Incl. afgebeeld toebehorenset
Incl. gratis waterzuigmond

NSG UCLEAN 1432 HK
Krachtige 1400 watt zuiger voor zowel nat- als droog zuigen. 
Met kunststof ketel á 32 liter inhoud, een blaasfuntie tot 215 

STARMIX

Droogzuiger 
TS 714 RTS
994.750.0016

  Voor het opzuigen van droog stof. Lange actieradius, uiterst 
stil, krachtig en licht in gewicht. Voor een perfect schoon 
resultaat in kantoor, hotel, bedrijf en thuis. 
Anti-allergisch door HEPA vliesfi lterzak. 
Incl. 1 stuk FBV 11/14 vliesfi lterzak.

Vermogen 700 watt
Ketelinhoud 14 liter
Incl. toebehoren

resultaat in kantoor, hotel, bedrijf en thuis. 
Anti-allergisch door HEPA vliesfi lterzak. 

De ster onder de professionele stofzuiger

Starmix gereedschapszuigers zijn speciaal 
bedoeld en gemaakt voor het stofvrij werken 
met elektrische gereedschappen. Bij slijpen, 
zagen, frezen en boren komt veel (ongezond) 
stof vrij. Starmix zuigers zijn speciaal ontwor-
pen voor het afzuigen van stof direct bij het 
elektrische gereedschap. De stofzuigers zijn 
inzetbaar als bouwzuiger voor o.a. het afzui-
gen van kwartsstof, maar ook als industriële 
stofzuiger en als alleszuiger.

Starmix heeft  gereedschapszuigers met en 
zonder fi lterreiniging of voor nat- en droog 
zuigen, kortom uitstekende machines voor 
alle reinigingstaken voor de professional.

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW

van 279,00 voor

229,00

van 265,00 voor

199,00



2, 3 0f 4
treden Kwaliteit op het hoogste niveau. 

Veiligheid tot op de bovenste trede. 
U vindt het bij Altrex. Al 65 jaar 
loopt Altrex voorop in klimoplos-
singen. Altijd op zoek naar vernieu-
wing. Daarbij gaat het bij Altrex niet 
om het innoveren, maar om dóór 
innoveren uw werk makkelijker en 
veiliger te maken. Dat is immers 
waar het om draait. De zekerheid 
dat u met het beste werkt. Vandaag 
én morgen.

Veiligheid en zekerheid, op elk 
niveau
U gaat voor zekerheid. Daarom 
kiest u voor sterk en solide. Klim-
oplossingen van Altrex geven u dat 
veilige gevoel.  Steigers, trappen en 
ladders die op iedere hoogte aan-
voelen als vaste grond onder uw 
voeten. Van oersterke standaard 
tot innovatief maatwerk, het Altrex 
assortiment past bij elke vraag en 
iedere klus.

ALTREX

Trap
Falco FEO/FDO
143.265.2063-70 / 143.265.2162-70

  Grijze, robuuste trap voor intensief professioneel gebruik. Grijs 
gecoate stijlen maakt de trap vuilafstotend: geeft  niet af aan 
uw handen. De dubbel oploopbare uitvoering (FDO) heeft  een 
inklapbare steunbeugel voor compact opbergen of makkelijk 
vervoer. Het unieke scharniersysteem van het bordes voorkomt 
beknelling van vingers. Grote anti-slip-voeten geven de trap 
optimale stabiliteit.

 FEO verkrijgbaar in 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 treden
 FDO verkrijgbaar in 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 treden

5
jaar

garantie150 kg
MAX.

NEN
2484

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

5
jaar

garantie150 kg
MAX.

NEN
2484

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

NE
2484

Professioneel ofessioneel of
gebr
(Arbo)

FEO

FDO

ALTREX

Aluminium trap
Jumbo step
143.265.4905-07

  Robuuste trap voorzien van extra’s grote bordestreden met 
aluminium antislip profi el. Comfortabel werken op hoogte. De 
treden lopen geleidelijk in hoogte op voor veilig op- en afl open. 

Licht, maar zeer robuust
Grote treden voor extra stacomfort
Handig gereedschapsbakje

Inklapbare 
steunbeugel

Handig gereedschapsbakje

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 oktober 2020. 17Prijzen zijn exclusief BTW

FDO vanaf 
114,00 voor

95,00
2-treden vanaf

139,00



18

INTERSTEEL

Glijlagerscharnier 
Zwart
376.310.6622-23 

  Vervaardigd uit staal en voorzien van een zwarte 
coating. Het scharnier is 89 mm hoog, uitgeklapt 89 mm 
breed en heeft  3 mm dikke bledden. SKG*** gekeurd. 
Wordt geleverd per stuk en exclusief bevestigings-
materiaal. DIN rechts of links.

AXA

Scharnier 
Smart Easyfi x®

567.310.1556 
  Een lichtlopend scharnier met een hoog draagvermogen. 
Geruisloos, slijtvast en zelfsmerend, waardoor zwarte 
strepen op het schilderwerk tot het verleden behoren. 
Maten: 89x89 mm.

 Hoog draagvermogen
 Geschikt voor ramen deuren

AXA

Veiligheids-
scharnier 
Smart Easyfi x®

567.310.1566 
  Inbraakwerend scharnier met een hoog draagvermogen 
en slijtvaste kunststof lagers. Maten: 89x89 mm.

 Veiligheidsuitvoering met ingebouwde dievenklauw

AXA

Tele-uitzetter
30 EX / IN
567.306.2400/27  567.306.2401/45

  Beschikt over traploze standen voor ventilatie. Voor naar buiten (ex) en naar binnen (in) 
draaiende draairamen, bovenlichten, klep- en uitzetramen. Lengte 348 mm.

AXA

Veiligheidsraamsluiting
3319
567.306.6060/3061 / 567.306.9076-77

  Voorzien van ventilatienok en een solide haak-
schoot zorgt voor een verhoogde inbraak-
werendheid. Verkrijgbaar voor naar buiten- 
en binnen draaiende draairamen en deuren.

Lengte: 132 mm
Breedte: 65 mm
Hoogte: 40 mm 

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW

per stuk
van 6,09 voor

4,95

per stuk vanaf 
17,77 voor

9,50
per stuk vanaf

19,85

per stuk
van 11,12 voor

6,95
per stuk
van 12,68 voor

7,50

Artikelnummer Draaiend Kleur Voor

567.306.6060 Rechts Zwart 19,85

567.306.3061 Links Zwart 19,85

567.306.9076 Rechts Aluminium 25,00

567.306.9077 Links Aluminium 25,00

Artikelnummer Type Lengte Kleur Van Voor

567.306.2400 30 EX 348 mm Grijs 17,77   9,50

567.306.2427 30 EX 348 mm Zwart 17,78   9,50

567.306.2401 30 IN 331 mm Grijs 17,77   9,50

567.306.2445 30 IN 331 mm Zwart 27,36 17,50
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NEMEF

Combi 
raamuitzetter
434.306.1125 

  RVS combi-uitzetter voor naar buiten 
draaiende klepramen. Met haakconstructie, 
8 schroefgaten en zwarte kunststof greep.
draaiende klepramen. Met haakconstructie, 
8 schroefgaten en zwarte kunststof greep.

Deurdranger
532.313.2115

  Slank vormgegeven deurdranger met drie 
regelventielen voor de sluitsnelheid. 

Deurbreedte (max) 1400 mm
Deurgewicht (max) 120 kg

NEMEF

Profi elcilinder 
NF2
434.322.0625

  Goedgekeurd conform SKG Zwaar inbraakwerend
en PKVW. Verpakt per 3 gelijksluitend blister.

NEMEF

Profi elcilinder 
91260
434.322.2011

  Dubbele messing mat vernikkelde 17 mm 
europrofi elcilinder. Voorzien van 5 sluitstift en 
en geleverd met 3 sleutels.

 Lengte cilinder: 60 mm Lengte cilinder: 60 mm

AXA HOME SECURITY

Combi-raamsluiting 
Oyster 
567.306.3255-56 

  Bijzonder product dat een raamsluiting én kier-
standhouder in één verenigt. Ideaal voor naar 
buiten draaiende ramen. Deze raamsluiting 
maakt het mogelijk om met de kierstand-
houder in 2 standen te ventileren. Gemaakt 
van massief RVS, zeer veilig en voldoet aan 
alle actuele veiligheidseisen. Verkrijgbaar 
voor naar links als rechts draaiende ramen.

567 axa oyster

33

56

28

157

35

62

30

35

30

30

AXA Stenman Nederland B.V.

Energiestraat 2

3903 AV Veenendaal

The Netherlands 

www.axa  home  security.com

Technische specificaties
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AXA Oyster®, veiligheids combi-raamsluiting
Voor naar buitendraaiende ramen

Materiaal Draairichting Aanbevolen schroeven Artikel nummer

RVS Linksdraaiend (DIN rechts) 4,5 x 40 mm (4x)
4,5 x 50 mm (4x)

3355-15-81/R

RVS Rechtsdraaiend (DIN links) 4,5 x 40 mm (4x)
4,5 x 50 mm (4x)

3355-15-81/L

RVS Linksdraaiend (DIN rechts) 4,5 x 40 mm (4x)
4,5 x 50 mm (4x)

3355-15-81/RBL*

RVS Rechtsdraaiend (DIN links) 4,5 x 40 mm (4x)
4,5 x 50 mm (4x)

3355-15-81/LBL*

* In blisterverpakking

33
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30

33 mm
36 mm

270 mm

K
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33 mm
36 mm

K
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R
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m270 mm

Montageruimte DraairichtingProduct maattekening

Rechts naar buiten 
draaiend (DIN links)

Links naar buiten 
draaiend (DIN rechts)

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 oktober 2020. Prijzen zijn exclusief BTW

van 154,11 voor

99,00

van 42,65 voor

27,50
van 14,97 voor

6,95
van 130,79 voor

79,00

van 70,00 voor

49,00
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WD-40

Multispray 
450 ml
576.577.1445

  Welbekende spray tegen 
corrosie, maar dient ook 
als smeermiddel, onderdelen-
reiniger, roestverwijderaar 
en contactspray.

ABUS

Hangslot 
70IB
249.325.0168 

  Messing met RVS beugel. Voorzien van 
stofkap. 

Incl. 2 sleutels.

ABUS

Kabel
Cobra
249.558.0021-22

  Met handige ‘ogen’ er al aan. 
Handig om tuinmeubelen, surf-
plank, tuingereedschap of uw 
ladder mee vast te zetten. 

Handig om tuinmeubelen, surf-
plank, tuingereedschap of uw 

Bolroosters
215.316.0394/98-99

  Design bolroosters voor de toe- en 
afvoer van lucht. Gemaakt van  zware 
kwaliteit RVS. Verkrijgbaar in Ø 100 mm, 
Ø 125 mm en Ø 150 mm.

WD-40

Contactspray
400 ml
576.577.1416

  Reinigt olie, roet, fl uxresidu 
en condensatie van 
gevoelige elektronica en 
elektrische apparatuur. 
Dringt snel door in 
moeilijk bereikbare 
plaatsen en droogt 
snel zonder residu 
achter te laten.

2 of 5
meter

Kijk op roadtrip.wd40.nl

en contactspray.

Schoepenroosters
215.316.0362/92/93 / 215.316.0416/18-20/23

  Deze aluminium schoepenroosters, met 
omgezette rand, zijn t.o.v. de kunststof 
schoepenroosters vanzelfsprekend duur-
zamer. Doordat de buitenrand is omgezet 
zijn de roosters extra stevig. Torderen 
wordt hiermee voorkomen. Standaard 
geleverd zónder gaas.

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW

van 9,26 voor

6,50

van 11,42 voor

7,50

p/stuk vanaf

2,95

vanaf 
40,05 voor

25,00

van 16,70 voor

9,95

vanaf 21,40 voor

12,95

Artikelnummer Diameter Van Voor

215.316.0394 Ø 100 40,05 25,00

215.316.0398 Ø 125 46,43 27,50

215.316.0399 Ø 150 53,58 35,00

Artikelnummer Diameter Kleur Doorlaat Voor

215.316.0362
160 x 160 mm

Zwart   68 cm2   3,95

215.316.0416 Grijs   68 cm2   4,50

215.316.0392
200 x 200 mm

Zwart   68 cm2   4,95

215.316.0418 Grijs   68 cm2   2,95

215.316.0393
250 x 200 mm

Zwart   68 cm2   3,95

215.316.0419 Grijs   68 cm2   4,25

215.316.0420 500 x 65 mm Zwart   72 cm2   5,50

215.316.0423 495 x 90 mm Grijs 102 cm2 17,95

Artikelnummer Lengte Van Voor

249.558.0021 2 meter 21,40 12,95

249.558.0022 5 meter 36,93 19,95
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FENON

Verlengkabel 
+ doos
865.789.5385 

 10 meter, 
3 x 1,5 qmm

KERAF

Haspel voor bouw 
en industrie
865.789.5748-58

  Nieuwe haspel met een uit één stuk gegoten onbreek-
bare trommel. Deze haspel levert in de zwaarste 
omstandigheden professionele prestaties. De haspel is 
voorzien van 4 verwisselbare contactdozen met verende 
klapdeksels. Ook is een thermische beveiliging tegen 
oververhitting of overbelasting aangebracht. Geleverd in 
diverse mm² en lengtes. 

Conform IEC 61242
Compacte afmeting: 

410 x 310 x 320 mm
Dubbel versterk gepoeder-

coat stalen buisframe
Verzonken trommelrem

Kabelhaspel 
41050/56 
134.789.5701-02

  Met viervoudige contactdoos, thermische 
beveiliging en gesloten kunststof behuizing. 
Met viervoudige contactdoos, thermische 
beveiliging en gesloten kunststof behuizing. 

Verlengkabel 
40084
134.789.5130

  Oranje kabel 20 meter, 2x1.0 qmm.

Met GRATIS compact 
2 power lamp 
t.w.v. 28,00! 

2 of 5
meter

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 oktober 2020. Prijzen zijn exclusief BTW

van 48,14 voor

35,00

25 m vanaf 
116,17 voor

79,00

vanaf 
16,48 voor

9,95
van 14,37 voor

7,50

Artikelnummer Lengte Van Voor

134.789.5701 10 m 16,48   9,95

134.789.5702 20 m 24,75 16,50
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High
performance

led

PETZL

Hoofdlamp 
Pixa1
940.781.0151 

  Perfecte handsfree hoofdlamp voor professionals. Geeft  
krachtige, constante lichtbundel tot 15 m gedurende 
12 uur. Reserveverlichting geeft  lichtbundel tot 5 m 
gedurende 10 uur! Lamp kan tot 45° gedraaid worden. 

940 petzl 
hoofdlamp pixa

VARTA

Multi batterijlader 
LCD
323.786.7145

  Functioneel voor reizigers omdat deze batterijen kunnen 
opladen via usb poort of 12 V aansluiting en op lichtnet 
automatisch schakelt tussen 100 en 240 V. Incl. 4 batterijen 
2700 mAh.

Incl. 4 batterijen
Bescherming tegen overbelading

VARTA

Led hoofdlamp 
Indestructible H10
323.781.0189

  Zo goed als onbreekbaar. Regen, hitte, kou, vuil, harde 
klappen, grote druk - VARTA's Indestructible lampen 
doorstaan zelfs de zwaarste testen. 55 lumen met een 
lichtbereik van 30 meter.

VARTA

Zaklamp 
Led AA
323.781.0171 

  Zaklamp met High performance led met speciale lens en 
twee standen: 100 lumen en 18 lumen (energie saver). 
Schijnt tot ruim 150 m ver en weegt slechts 191 gr. Gemaakt 
van hoge kwaliteit, speciaal gehard vliegtuigaluminium 
voor maximale duurzaamheid.

 Max. 100 lumen

323 Varta F10 zaklamp indestructible

Zaklamp met High performance led met speciale lens en 
twee standen: 100 lumen en 18 lumen (energie saver). 
Schijnt tot ruim 150 m ver en weegt slechts 191 gr. Gemaakt 
van hoge kwaliteit, speciaal gehard vliegtuigaluminium 

TAB

Loopzaklamp led 
TAB42102
584.781.0186

  Degelijke, oplaadbare looplamp van 
slagvast rubber gecoat ABS kunststof. 
Het bovenste deel kan 360° draaien, 
het handvat kan tot 2x 90° zwenken. 
De loopzaklamp is in verschillende 
posities verticaal inzetbaar, maar 
ook horizontaal in te zetten d.m.v. 
metalen ophanghaken. Geleverd 
incl. adapters 12-230V.

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW

van 37,70 voor

27,50

van 34,99 voor

22,50

14,95

24,95

39,00
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High
performance

led

20 of 50
meter rol

FENON

Led stralers 
Klasse II
865.782.1036-39

  Eveneens met slagvast aluminium behuizing, maar met professioneel, 
elektrolytisch verzinkt statief. Zeer energiezuinig met  hoge licht-
opbrengst. Heeft  levensduur van gemiddeld 50.000 uur. 
Spatwaterdicht. Verkrijgbaar met 25, 35 of 55 watt led-chip (5000K).

Eveneens met slagvast aluminium behuizing, maar met professioneel, 

Spatwaterdicht. Verkrijgbaar met 25, 35 of 55 watt led-chip (5000K).

65

TAB

Bouwlamp
Led
584.782.0412

  Robuuste 20 W SMD-led accu werklamp. 
Deze oplaadbare lamp is voorzien van 2 
lichtpanelen, 3 lichtstanden (max. 1800 
lm) en batterij-indicator. Geschikt voor 
zowel gebruik binnen als buiten (IP65) en 
beschikt over een slagvaste behuizing. 
Geleverd incl. 230 V adapter.

Oplaadbaar, opvouwbaar, 
draagbaar en dimbaar

beschikt over een slagvaste behuizing. 

TAB

Driepoot 
584.261.1522

  T.b.v. werklamp. Metalen, 
zwart afgewerkte tripod met 
een lengte van 147 cm. 

147 cm

TAB

Lichtslang
230V
584.784.0802/05

  Flexibele plug en play led-slang. 
Geschikt voor gebruik binnen 
en buiten. Gemaakt van transpa-
rant PVC (diameter 12 mm) en 
voorzien van 30 led-diodes per 
meter. Inclusief strips en straps 
voor bevestiging.

TAB

Werklamp 
584.782.1061

  Handige, uitvouwbare lichtge-
wicht accu led werk- en service-
lamp (IP54) met 3 lichtstanden. 
Uitgerust met amberkleurige 
led signaal/knipperfunctie. 
Incl USB kabel en adapter.

Opvouwbaar 
Magneten op voet/bodem 

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 oktober 2020. Prijzen zijn exclusief BTW

van 39,95 voor

35,00

vanaf 45,50 voor

37,50

Artikelnummer Type Wattage Lumen Van Voor

865.782.1036 FL-402-S 25W 3500 113,00   89,00

865.782.1037 FL-406-S 35W 5600 132,00   99,00

865.782.1039 FL-602-S 50W 8100 160,00 119,00

vanaf 113,00 voor

89,00

van 96,00 voor

79,00

30,00



POLET

Slangenwagen 
734130
480.424.0121

  Robuuste en stabiele slangenwagen met 4 luchtbanden, 
een gepoedercoat stevig frame. Met doorvoerkoppeling 
van 3/4”. Geschikt voor 110 m slang, 19 mm ø. 

Voor 110 m slang

MASTER

Vloerventilator
DF20P
533.633.2020 

  Professionele vloerventilator. Kan aan de muur of 
plafond gehangen worden. Deze ventilator is IP20 be-
schermd, heeft  een luchtvolumestroom van 6600 m³/u 
en weegt slechts 11,5 kg. Voeding: 220-240/50 V/Hz en 
vermogen: 98/100/107 W.

3600 draaibaar

GRATIS coolbox bij afname 
van 12 kokers Griff on High Tack 

Express wit

GRIFFON

Polymax 
Hightack
473.570.0538

  Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen 
op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, (natuur)steen, 
(gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoff en. 
Voor alle professionele binnen- en buiten toepassingen.

OP=OP!

12 kokers

79,00

Uitgave 2036
Aanbiedingen geldig zolang de 
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 20 oktober 2020. Mocht een artikel 
uitverkocht zijn, dan trachten wij het 
voor u opnieuw te bestellen. Deze folder 
werd met veel zorg samengesteld, maar 
wijzigingen in prijs, model en kleur zijn 
voorbehouden. Vermelde prijzen zijn 
in euro’s excl. BTW en excl. eventuele 
verwijderingsbijdrage.  

van 218,73 voor

129,00
van 143,00 voor

125,00


