
FLEX

Haakse slijper 
L1000
265.235.0028

  Sterke 1010 watt slijper, geschikt voor 125 mm slijpschijven. 
Voorzien van asblokkering, beschermkap, handgreep, spanmoer en 
sleutel. Heeft  een M14-aansluiting en weegt slechts 2,2 kg.

 1010 watt
 Slechts 2,2 kg
 1010 watt
 Slechts 2,2 kg

van 117,50 voor

69,00

Doorslijpschijven verkrijgbaar!
P/stuk vanaf  € 2,65

Dikte 1,0 / 1,6 mm   406.210.4209/42
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BAHCO

Metaalzaagbeugel 
300 MM  317
540.149.0017  

  Geschikt voor universeel zaagwerk. De speciale greep aan 
de voorzijde garandeert een stevige houvast voor een 
juiste sturing en een rechte zaagsnede. Blad verticaal in te 
spannen of onder 90° voor afvlakken.

van 22,56 voor

16,50

van 16,74 voor

10,00

STANLEY

Afbreekmes 
18 mm
564.636.0185

  Met bladopslag voor maximaal 2 extra 
afbreekmesjes en automatische meswissel 
voor snel gebruik. Beschikt over roestvrij 
stalen behuizing en knijpgreep.

van 27,25 voor

19,95

KNIPEX

Moniertang 
kracht  
9911
353.104.2822

  Met extra lange benen een optimale 
knipcapaciteit. Weinig kracht-
inspanning nodig, bijna een derde 
kracht minder t.o.v. standaard 
moniertang. Lengte 300 mm. 

BAHCO

Schroeven-
draaierset
6-delig
540.124.0055

  Geschikt voor Voor gleuf, Phillips® 
en Pozidriv® schroeven. Heeft  een 
tweecomponentengreep met verticale 
groeven en groot gebied met zachte 
handgreep voor comfortabele grip en 
hoge overdracht van draaimoment. 
Met gefosfateerde punt voor grotere 
precisie en geïntegreerd ophanggat.

van 35,40 voor

19,50Metaalzaagbladen verkrijgbaar
in 24 of 32 tands  540.147.0915-16

BAHCO

Schroefsleutel-
pijptang
9072-P
540.123.0082

  Sleutel met smalle, dunne bekken die gemak combi-
neren met kracht. Handig voor gewone moeren, maar 
ook voor pijpen, rond gedraaide moeren en bouten. 
De inductie geharde tanden bieden een optimale 
grip op de hardste materialen. Greep is gemaakt van 
thermoplastisch elastomeer, die onder alle werkom-
standigheden de beste grip geeft .

van 54,53 voor

37,50

STANLEY

Gereedschapskoff er
564.188.0112 

  Voorzien van een uitneembaar gereedschapsbakje voor handgereedschap-
pen 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.Afmetingen: 49,7 x 22,2 x 29,3 cm.

van 37,42 voor

26,50

OP=OP

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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9 bits
+ houder

WERA

Bitset Check 
BC 10 Impaktor 4
647.122.1498  

  Bijzonder geschikt voor (Impact) accuschroefmachines. De houder met 
magneet houdt extra lange en zware schroeven stevig vast. De kleine stuk-
jes diamant, die op de punt 
van de bit zijn opgebracht, 
bijten zich in de schroef vast 
en zorgen voor een superieure 
grip en voorkomen het uitglij-
den uit de schroefkop. Inhoud: 
1 houder en 9 bits. 

van 63,00 voor

39,00
van 37,61 voor

25,00

199,00
vanaf 95,31 voor

55,00

GEDORE

Boutenschaar 
8178
596.106.0816-18

  Kwaliteitsboutenscharen volgens DIN ISO 5743 met 
verwisselbare messen van chroomvanadium staal. 
Nastelbaar d.m.v. excentrische stelbouten en 
met snijhardheid van 48 HRC. 
Lengtes: 46, 62 en 78 cm.

Artikelnummer Lengte Max. snijcapaciteit Van Voor

596.106.0816 46 cm 5 mm 99,98 55,00

596.106.0817 62 cm 7 mm 126,39 70,00

596.106.0818 78 cm 8 mm 196,49 105,00

GEDORE

Hamer 30 
8828950
596.112.0050

  Terugslag vrije hamer met zeer stabiele en robuuste 
staalbuissteel. Splintervrije, breuk- en slijtvaste poly-
amide koppen. Hamerslag zilver gepoedercoat.

PROMAT

Hybride ratel
839.122.3085

  Hybride (accu aangedreven) ½ duims ratel. 10-20x sneller 
dan conventionele ratels. Max. 200 omwentelingen per minuut. 
Zeer geschikt voor ruimtes waar je bijna geen slag kan maken.

Vergrendeling van de dop
Accu gebruiksduur ca. 2 ½ uur ( 2 stuks Li-Ion 3.6V-2Ah)
Oplaadtijd ca. 45 min ( 80% in 30 min.)
Aandraaimoment op accu 1Nm en vervolgens 

handmatig maximaal 610Nm. 

Draaien zónder handomdraai!

3,75

Multizaag
182.140.0200 

  Beschikt over een dubbelzijdige zaag-
blad, waarvan één zijde is geschikt voor 
het snijden van hout en kunststof en 
één zijde voor aluminium en metaal.  

 Zeer handig! 

OP=OP

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 9 april 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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MAKITA

Excentrische 
schuurmachine
DBO180ZJ
428.235.1110

  Bereik zeer goede schuurresultaten dankzij de oscillerende én roterende 
beweging van deze ergonomisch ontworpen schuurmachine. Heeft  een 
laag zwaartepunt en compact design wat zorgt voor meer wendbaarheid 
en comfort. Geleverd zonder 
accu's en lader, in Mbox.

Type motor: 2-polig
Spanning: 18V
Excentrische beweging: 

7000 - 11000 opm

van 159,00 voor

145,00

MAKITA

Accu klopboor-/
schroefmachine 
DHP484ZJ
428.230.2224

  Snelle en robuuste 18V machine. 3 functies; boren, 
schroeven en klopboren. Met 2000 toeren per minuut 
boor je makkelijk in staal en door de klopfunctie kun je 
ook boren in (bak)steen. Zonder accu’s en lader in Mbox.

van 149,00 voor

135,00

van 25,00 voor

19,50

Accu los verkrijgbaar

voor
50

MAKITA

Bitset
428.122.1101

  Deze 31-delige bitset is een uitgebreide reeks bits voor al het 
schroefwerk, in een praktische, scharnierende Makita accubox. 
Incl. Makita-adapter op vierkant, een zeskantbushuls en een 
universele Makita-bithouder.

MAKITA

Pendeldecoupeer-
zaag
JV0600X1
428.230.1161

  230V lichtgewicht zaag met drie pendelstanden, 
voor fi jne tot grove afwerking. Dankzij variabele 
elektrische toerenregeling eff iciënt werken in 
hout, metaal, kunststof en rubber.

(Heet) zaagblad met één vinger-
beweging te verwisselen

Kantelbare (max. 45°) voetzool 
naar beide zijden

Vermogen: 650 W

van 135,00 voor

119,00

31-delig

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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MAKITA

Accu basis-set 
409.230.3147 

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

van 280,00 voor

245,00

METABO

Accu-multitool 
MT 18 LTX
409.230.3108

  Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, snel en krachtig door de combinatie van 
grote oscillatiehoek van 3,2°. Metabo Quick gereedschap snel wissel voor tijdbesparend, 
comfortabel wisselen van toebehoren.

Geleverd incl.: Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), driehoekschuurzool 
93 mm met klithechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm 
P 80, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, afzuig-
adapter, multi-adapters en koff er MetaLoc.

grote oscillatiehoek van 3,2°. Metabo Quick gereedschap snel wissel voor tijdbesparend, 

 Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), driehoekschuurzool 
93 mm met klithechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm 
P 80, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, afzuig-

* Excl. accu’s en lader

van 238,00 voor

189,00*

Incl.
accessoires

METABO

Accu-haakse slijper 
W 18 LTX 125 Quick
409.235.9824

  18V Haakse slijper met slanke constructie voor het moeiteloos 
werken in kleine ruimtes of boven het hoofd. Met verstelbare 
beschermkap en herstartbeveiliging. 125 mm. In MetaLoc koff er.

18V Haakse slijper met slanke constructie voor het moeiteloos 18V Haakse slijper met slanke constructie voor het moeiteloos 
werken in kleine ruimtes of boven het hoofd. Met verstelbare werken in kleine ruimtes of boven het hoofd. Met verstelbare 
beschermkap en herstartbeveiliging. 125 mm. In MetaLoc koff er.beschermkap en herstartbeveiliging. 125 mm. In MetaLoc koff er.

van 236,00 voor

165,004,95

PROMAT

Potborstel
839.101.3144-45

  Agressief gereedschap o.a. geschikt voor zware 
reinigingswerkzaamheden op staal en gietijzer. 
Beschikt over gevlochten staal draad.

Draaddikte: 0,35/0,50 mm.
Opname: M14
Diameter: 65 mm

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 9 april 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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RODAC

Kabelhaspel 
RA8884
498.789.5894

  Kunststof haspel met een rubberen 2,5 mm2 kabel van 10 
meter. Voorzien van geleiderol voor het probleemloos 
op rollen van de kabel en
ingebouwde blok-
keerinrichting.

10 meter

160,00

POPPERS-SENCO

Compressor 
PC1010EU
686.233.0010

  Compacte, uitgebalanceerde on-site compressor, met een 
beschermingsbeugel voor langdurige presaties zonder 
kwaliteitscompromissen. Tevens de 
stilste compressor in de 
Senco range met 
slechts 81db.

kwaliteitscompromissen. Tevens de 

van 233,95 voor

195,00

METABO

Compressor 
Mega 350
409.233.0071

  Sterke 2200 watt compressor met V-riemaan-
drijving voor de veeleisende gebruiker. Oliege-
smeerd, geschikt voor éénfase wisselstroom.
Is beschermd tegen overbelasting en heeft  
een uitstekende koude start. Ketel-
volume 90 liter. Perfecte stabiliteit op 
elke plek. 10 jaar ketelgarantie.

Max. druk 10 bar
Gewicht 69 kg

van 837,00 voor

649,00

SENCO

Tacker 
S200BN
686.233.2030

  Beschikt over de zeer veilige "Trigger fi re" eigenschap. Schiet 
1,2 mm (AX) brads van 16 tot 50 mm met speciale eigenschappen 
zoals een "easy clear" neus stuk en comfort grip. 
Geleverd in koff er.

van 127,62 voor

89,00

van 16,00 voor

11,95

RODAC

Blaaspistool 
RC099
498.233.1515

  Een A-kwaliteit ergonomisch kunststof 
blaaspistool met een korte gebogen 
tuit van circa 120 mm. Aansluiting 1/4’’.

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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SPEEDGLAS

Laskap 
100
406.239.0019

  Instapmodel met automatisch donkerkleurende 
lasfi lters (ADF). Goed zicht op het werkstuk voor én 
tijdens het lassen, zonder de bescherming af te hoeven 
nemen. Het lasfi lter heeft  een uitstekende optische 
kwaliteit, betrouwbare omschakeling van licht naar 
donker. Kan voor de meeste las-
processen gebruikt worden. 
donker. Kan voor de meeste las-
processen gebruikt worden. 

van 215,18 voor

165,00

van 475,00 voor

329,00

WELDKAR

Lasinverter 
MMA 1630
456.236.1930

  Ideaal voor onderhouds- en reparatiewerkzaam-
heden bij het lassen. Robuust, maar licht van 
gewicht, waardoor deze m.b.v. een draagriem 
naar elke locatie kan worden gedragen. Heeft  
een netspanning van 230V en een lasstroom-
bereik van 10 tot 160 Ampère. Zowel geschikt 
voor MMA als TIG lassen met elektroden tot wel 
3,25 mm. Voorzien van een digitale ampèremeter 
voor instellen en uitlezen van de lasstroom. 
Spatwaterdicht.

van 109,00 voor

79,00

KGS DIAMOND

Komschijf 
K888
327.179.1599

  "Premium" lijn diamant komschijf met boemerang seg-
menten. Boemerang segmenten voor soepel schuren. 
Geschikt voor diverse soorten materialen, maar in het 
bijzonder op zachtere materialen en levert een perfect 
schuurresultaat. Ideaal om oppervlakken te vlakken. 
Toepassing (materiaal): beton en cementdekvloer.

Diameter schijf: 125 mm
Diameter asgat: 22,23 mm
Neemt zeer veel materiaal af

CARAT

Diamantzaagbladen 
CEBD
847.179.0586/90

  Scherp geprijsde diamantzaagbladen voor universeel 
gebruik. Type Blue Diamond. 
100% garantie op lasbreuk. 
gebruik. Type Blue Diamond. 
100% garantie op lasbreuk. 

Artikelnummer Diameter Van Voor

847.179.0586 Ø 125 10,30 7,50

847.179.0590 Ø 230 20,00 15,15

vanaf 9,80 voor

7,50

TECTO

Werkbankslijpmachine 
WS-611
601.230.7006 

  Voor het slijpen van o.a. beitels en divers afbraamwerk. Stabiele 450W motor, draait erg 
rustig. Veilig d.m.v. oogbescherming en noodstop. Leunspaan is kantelbaar. Afmeting 
(LxBxH): 540x380x350 mm.

Toerental: 2850 1/min
Spanning: 230V
Vermogen: 450W

219,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 9 april 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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Uitvulplaatjes
175.356.4590

  Stevige praktische T-LOC II Systainer 
gevuld met 7 diktes uitvulplaatjes 
(1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10 mm). Voorzien 
van stelpootjes en gesoevereinde 
schroefgaten om goed te kunnen 
positioneren en fi xeren.

van 190,50 voor

119,00

FISCHER

Pluggen
Red-Box DuoPower
219.372.1293  

  De krachtige alleskunner: geschikt voor alle ondergronden, 
zelfs plaatmateriaal. Voor gebruik met hout- 
en spaanplaatschroeven. Geleverd in 
handige assortimentsbox. 

De krachtige alleskunner: geschikt voor alle ondergronden, 

van 20,40 voor

16,50

SOLA

Waterpas 
Magnetisch AZM
543.192.0536-40

  Deze gouden klassieker is onlangs volledig vernieuwd. De magneten bevinden zich nu niet meer direct 
in het meetvlak, maar zijn aan de zijkant van het profi el ingebouwd. Dat biedt de gebruiker aanzienlijke 
voordelen op het gebied van nauwkeurigheid, hechtkracht en veiligheid. Bovendien is het meetvlak zo 
gemakkelijker schoon te houden.

Meettolerantie standaard positie: 0.50 mm/m (0.029°)
Meettolerantie omslagmeting: 0.75 mm/m (0.043°)
Horizontaal en verticaal meten

Artikelnummer Lengte Van Voor

543.192.0536 60 cm 53,50 35,00

543.192.0537 80 cm 68,75 45,00

543.192.0538 100 cm 73,50 48,00

543.192.0539 120 cm 89,00 58,00

543.192.0540 150 cm 101,00 65,50

vanaf 53,50 voor

35,00

SYSTEC

Assortimentsdozen
299.188.7201/25/26

  Met Systec altijd het juiste bevestigings-
materiaal georganiseerd bij de hand!
Met Systec altijd het juiste bevestigings-
materiaal georganiseerd bij de hand!

Artikelnummer Omschrijving Van Voor

299.188.7201 Sluitringen EV9T7 24,77 18,50

299.188.7225 Metaalschroef+moer 9T17 27,81 21,00

299.188.7226 Tapbout+moer 9T30 27,32 20,50

vanaf 24,77 voor

18,50

Voorzien

van neodymium

magneten

Geschikt
voor alle

ondergronden

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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CONTIMAC

Kolomboormachine 
CH-10 / 16N
191.220.0010/15

  Robuuste en budgetvriendelijke kolomboormachine. Dit riemaan-
gedreven tafelmodel is voorzien van boordiepte-aanslag, noodstop 
en een nulspanningsschakelaar. Onderbreking van de voeding bij 
openen van de riemenkast, wegdraaien van boorkopbeveliging. 

CH-10
• Werktafel is met een tandhendel in hoogte verstelbaar
• Inclusief snelspanboorhouder 0-13 mm
• 5 Snelheden
• Hoogte: 750 mm
• Tafelgrootte: 200 x 200 mm
• Diameter kolom: 60 mm
• Gewicht: 29 kg
191.220.0010

CH-16N
• Werktafel zwenkbaar tussen -45° en 
   +45° en 360° draaibaar en voorzien 
   van olieopvang
• Inclusief snelspanboorhouder 3-16 mm
• 12 Snelheden
• Hoogte: 1000 mm
• Tafelgrootte: 230 x 230 mm
• Diameter kolom: 73 mm
• Gewicht: 45 kg
191.220.0015

• Inclusief snelspanboorhouder 3-16 mm

van 359,00 voor

299,00
van 459,00 voor

379,00

ROTEC

Speedborenset
230
501.153.0900  

  8-Delig en in afsluitbare ABS-koff er. 
Inhoud: Ø 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 25 en 32 mm 
Inhoud: Ø 12, 14, 16, 18, 

van 41,35 voor

22,50

PROFIT

Gatzagenset
Click & Drill
137.153.4090

  Complete set met 9 gatzagen met 
geïntegreerde Click&Drill syteem voor 
het boren van gaten. Zijn minstens 5x 
sneller dan een standaard gatzaag. 
Inzetbaar op (hard-)hout, maar ook 
MDF, trespa, kunststoff en, gas-, gips-, 
en cellenbeton, zand- en baksteen en 
ceramisch materiaal. Maten: 19-25-
32-43-51-56-60-64-76. Incl. adapter.

137 profi t multi purpose gatzagen

30% korting*
op onderstaande Bosch
decoupeer- en reciprozagen

Artikelnummer Type

229.147.0176 T128BHM

229.147.0178 T308B

229.147.0179 T308BP

229.147.0187 T118EHM

229.147.0188 T150RD

229.147.0189 T301CHM

229.147.0561 S1256XHM

229.147.0562 S1243HM

229.147.0565 S1156XHM

229.147.0567 S1141HM

229.147.0571 S956XHM

* korting geldt op de brutoprijs

van 275,22 voor

175,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 9 april 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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GRIFFON

Siliconenspray
300 ml
473.219.1916

  Universeel, transparant glij-, smeer- en 
antihechtmiddel op basis van zuivere 
silliconenolie. Roest- en corrosiewe-
rend, waterverdingend- en afstotend, 
elektrische isolerend en chemicailiën-
bestendig. Met handige spuitslang, 
in alle standen te gebruiken. Ideaal 
voor in de werkplaats, huis, garage, 
caravan, boot, enz. Inhoud 300 ml.

van 6,75 voor

5,80

van 7,10 voor

1,50*

van 9,86 voor

7,95

GRIFFON

Tefl on/
PTFE spray
400 ML
473.577.0101

  Multifunctioneel smeermiddel voor 
smeren van metalen en kunststoff en 
die onder langdurige en hoge 
belasting staan. Inhoud 400 ml.

van 5,72 voor

4,95

vanaf 19,14 voor

13,95

GRIFFON

Imal Kruipolie
300 ml
473.577.1402

  Zwarte, krachtig penetrerende, hoog-
waardige kruipolie voor het losmaken 
van verroeste en geoxideerde (beves-
tigings)materialen zoals bouten, moe-
ren, fl enzen, scharnieren en sloten. Met 
handige spuitslang, in alle standen te 
gebruiken. Inhoud 300 ml.

MOTIP

Remmen-
reiniger
375.577.0563

  Hoog oplossend vermogen. 
Laat geen residu achter, is niet 
geleidend en niet corrosief. Heeft  
krachtig spuitbeeld en onder 
elke hoek te gebruiken. 

Tricot lappen 
10 kg
565.990.0001-02

  Poetsdoeken van oud textiel en hoge 
kwaliteit voor grove vervuiling. 
Herbruikbaar.

Artikelnummer Kleur Van Voor

565.990.0001 Bont 19,14 13,95

565.990.0002 Wit 32,11 24,95

* Bij afname doos van 12 stuks

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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per stuk

2,95 4,80

DEN BRAVEN

Acryl
Wet on wet 
871.576.0458

  Direct overschilderbare acrylaatkit. 
Speciaal ontwikkeld om kort na het 
aanbrengen nat in nat te worden over-
schilderd met watergedragen en syn-
thetische verven. Voor het afdichten 
en vullen van aansluitvoegen, naden, 
scheuren en kieren. Kleur: wit.

Minimale afname 
12 stuks

TEC7

Alleslijm
623.570.0501-03 

  Alles in één lijm voor verlijmen, mon-
teren en afdichten. Unieke hechting 
op bijna alle materialen, zelfs op een 
vochtige ondergrond. Supersterk, 
blijvend elastisch en direct overschil-
derbaar. Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, wit en grijs.

310 ml

per koker
van 9,42 voor

7,50

ZWALUW 

Hybrifi x wit
2156-58
871.576.2156

  Universele afdichtingskit en con-
structie- of montagelijm op basis van 
hybride technologie die onder invloed 
van de luchtvochtigheid uithardt tot 
een duurzaam elastisch rubber. Ook 
verkrijgbaar in grijs en zwart.

Binnen en buiten te gebruiken
Inhoud: 290 ml

MAKITA

Accu lijm- kitspuit 
DCG180ZXK 
428.180.3901  

  Voor een snelle, gecontroleerde kitstroom. De snelheid is 
verstelbaar op twee manieren. Met de draaiknop kan het 
elektronische toerental in vijf stappen worden geregeld. 
Werkt op een 18V accu. Incl. patroonhouder 300 en 600 ml. 
Excl. accu’s en lader. 

van 259,00 voor

235,00

DCG180ZXK 
Voor een snelle, gecontroleerde kitstroom. De snelheid is 
verstelbaar op twee manieren. Met de draaiknop kan het 
elektronische toerental in vijf stappen worden geregeld. 
Werkt op een 18V accu. Incl. patroonhouder 300 en 600 ml. 

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 9 april 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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NULLIFIRE

Brandwerend Schuim 
FF197 750 ml
610.576.1602  

  Brandwerend schuim is geschikt voor het afdichten van 
aansluitingen, voegen en naden van o.a.: scheidingswan-
den met plafonds/vloeren, scheidingswanden onderling, 
stelruimten tussen raam- of deurkozijnen en muur, stel- en 
montageruimten tussen prefab elementen en onderlinge 
aansluitingen van vloeren.

Brandwerend, rook- en gasdicht
Geschikt voor diverse voegafdichtingen in brandwerende 

constructies
Overschilderbaar en af te werken met pleister
Classifi catie volgens EN 1366-4 en EN 13501-2

van 24,60 voor

18,50

van 9,85 voor

7,50

NULLIFIRE

Brandwerende 
Acrylaatkit 
FS702 310 ml 
610.576.1844  

  Uitstekend geschikt voor de afdichting van voegen, kan tot 
30% voegbeweging aan. Voorkomt vlamdoorslag en houdt 
rook en gift ige gassen tegen. Toepasbaar in sparingen tot 
50 mm of 50 mm rondom de doorvoer in de sparing.  

Niets lijkt zo makkelijk als het afdichten van een 
voeg of naad met purschuim. Dit is dan ook de 
dagelijkse praktijk in de bouw- en installatiesec-
tor. “Echter, indien er sprake is van brandwerend-
heidseisen bij een voeg, gaat men de fout in met 
regulier purschuim. In dat geval is op z’n minst 
een brandwerend purschuim nodig, bijvoorbeeld 
in situaties met massieve constructies van steen 
en beton. In menigtoepassing voldoet ook een 
brandwerend schuim niet aan de brandwerend-
heidseisen en moet er worden gekozen voor een 
brandwerende siliconen- of acrylaatkit.” 

Mark Vink, brandpreventiedeskundige bij CPG 
Nederland, ziet het in de bouw- en installatiesector 
waar de brandwerendheidseisen gelden helaas re-
gelmatig fout gaan. Voegen, naden en kieren worden 
vaak klakkeloos met regulier purschuim, in plaats 
van een brandwerende variant, afgedicht. “Wij willen 
als producent van verschillende bouwoplossingen 
meer helderheid verschaff en, alsook de bewustwor-
ding bij bouwers en installateurs vergroten. In welke 
toepassing wil je de voeg of naad afdichten? Denk 
hier vroegtijdig in het bouwproces over na, zodat 
tijdens de uitvoering niet het verkeerde product 
wordt toegepast.”

Strikte eisen
Nu de eisen qua brandwerendheid steeds strikter 
worden, is er nóg meer aandacht voor de juiste 
oplossingen nodig. Vink: “Zo zijn op 1 juli dit jaar 
nieuwe voorschrift en voor weerstand tegen rook-
doorgang in het Bouwbesluit van kracht geworden. 
De voegafdichtingsproducten van Nullifi re hebben 
wij daarom allemaal getest op weerstand tegen 
rookdoorgang. Zo weet een aannemer zeker dat aan 
de juiste én meest recente wet- en regelgeving wordt 
voldaan. Het is namelijk de verantwoordelijkheid 
van de aannemer om op te leveren volgens het 
Bouwbesluit.” 
Meer informatie op: www.nullifi re.nl

Voegen brandwerend en rookdicht 
afdichten vraagt om kennis 

Wanneer wél brandwerend purschuim?
Nullifi re FF197 Brandwerend Schuim is het meest breed geteste brandwerend purschuim voor 
voegen op de markt en is speciaal geschikt voor het brandwerend en rookdicht afdichten van:

  Voegen en naden van o.a. massieve scheidingswanden met plafonds/betonvloeren
  Massieve scheidingswanden onderling
  Stel- en montageruimten tussen prefab steenachtige elementen
  Onderlinge aansluitingen van betonvloeren
  (Zacht)houten kozijnaansluitingen met massieve- en metal stud wanden

In andere situaties zijn specifi eke brandwerende afdichtingsproducten, zoals de Nullifi re FS703 
Brandwerende Siliconenkit en de FS702 Brandwerende Acrylaatkit, een optie. 

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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KREUWEL

Speciekuip 
4091
465.256.0066  

Inhoud 65 liter

Vervaardigd uit 100%
gerecycled polyethyleen

per stuk
van 17,47 voor

12,50
Inhoud 65 liter

Vervaardigd uit 100%

12,

SWINKO

Mixer MXT 
110 B + garde
750.230.9651  

  Compacte mixer met ergonomische kunststof handgreep, 
metalen beschermbeugel en soft start toerentalregeling 
dat spatten voorkomt. Voor het mengen van kleinere hoe-
veelheden verf, lijm, vul- en egalisatiemiddelen, tegellijm 
en kant-en-klare pleister. Inclusief garde model Z-120 mm. 
Zeer geschikt voor tegelzetter en schilder.

Toerental (belast) 0-500 tr/min
Diameter mengkorf tot 120 mm
Gewicht 4,7 kg

van 167,00 voor

149,00

vanaf 65,39 voor

45,00

HET MELKMEISJE

Aluminium rij
112.192.3615-16

  Voor het glad afstrijken van de stuclaag. 
Met blokprofi el en eindkappen.

voor

Artikelnummer Lengte Van Voor

112.192.3615 150 cm 65,39 45,00

112.192.3616 200 cm 92,11 59,00

KYOCERA SENCO

Klapschragen
685.240.0301/04

  Gepoedercoate klapschragen, blauw van 
bijzonder hoge kwaliteit. Verkrijgbaar in 
hoogtes van 50 en 85 cm.

epoedercoate klapschragen, blauw van lauw van 
Verkrijgbaar in Verkrijgbaar in 

hoogtes van 50 en 85 cm.

Artikelnummer Hoogte Van Voor

685.240.0301 50 cm 36,91 24,95

685.240.0304 85 cm 63,69 44,95

vanaf 36,91 voor

24,95

9,50

WEBER BEAMIX

Snelbeton 
NoMix 20 kg
157.955.0062

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

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 9 april 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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Krachtig

DUNLOP

Veiligheidslaars 
Purofort 
273.420.0539-47

  Originele Purofort laars met thermische isolatie tot 
-20°C. Voorzien van stalen neus en stalen midden-
zool, heeft  een hoge vocht- en schokabsorptie, is licht 
van gewicht en zeer 
duurzaam. Heeft  een 
breed loopvlak voor 
verschillende onder-
gronden. Verkrijgbaar 
in de maten 39-47.

S5per paar
van 71,84 voor

57,50
per paar
van 96,05 voor

80,00

BATA INDUSTRIALS

Werkschoen 
PWR-312
433.693.2179-88

  Robuuste veiligheidswerkschoen met een TriTech Plus loopzool voor goede 
demping, stabiliteit en grip op de ondergrond. Tevens is de zool hittebestendig 
tot 300°C. Verder met stalen neus, PU neusbescherming en volnerfl eder schacht. 
Met een Cool Comfort voering voor optimaal comfort. Ideaal voor bouw en 
industrie. Kleur zwart. Verkrijgbaar
in de maten 39 t/m 48.   
industrie. Kleur zwart. Verkrijgbaar

S3

3M

Overall 
4530
406.239.2301-04

  Beschermende wegwerpoverall van 
lichtgewicht, ademend polypropyleen 
met hoge vlambestendigheid. Biedt 
bescherming tegen stof en licht spatten. 
Verkrijgbaar in maten M t/m XXL.

6,50

RUBI

Tegelsnijder 
TS-66 MAX
539.184.3122

  Opvolger van de TS en TS Plus. Met het vernieuwde 
Smart Power breeksysteem is het breken van harde 
tegels een eenvoudige opgave. Heeft  een versterkte 
bodem en een versterkte aanslag voor het recht snijden 
van tegels of onder een hoek. Geschikt voor keramische 
tegels als voor porselein. Geleverd in koff er, incl. 
2 snijwieltjes Ø 6 en 10 mm. Vijf jaar garantie.

Met verbeterde stalen geleiding 
met anti-roest behandeling.

van 336,36 voor

275,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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MATADOR

Trekhaakslot 
Bull-Lock 
458.325.5859

  Veilig, simpel en betrouwbaar. Dit metalen 
trekhaakslot is ter preventie van het 
ongewenst openen van achterdeuren 
of kleppen van een bestelbus. Afmetingen 
(lxbxh): 350 x 80 x 244 mm. 
Gewicht 4,7 kg. 

van 239,03 voor

195,00

VikingArm
608.000.0001

  Indrukwekkende universele 
montagehulp. Heff en, persen, 
vastdraaien, nivelleren, onder-
steunen, zekeren en spreiden! 
Houdt ‘handjes over’ en dat tot 
draagkracht van 150 kg. Een echte 
musthave voor elke klusser!

608.000.0001 - VikingArm

van 179,00 voor

149,00

FENTO

Fento board 
RBP10400-0085
136.239.3499

  Neem als technisch-, installatie- en automotive professional deze 
handige mobiele kniebeschermer mee naar elke klus. Het brede 
oppervlak zorgt voor optimale stabiliteit en drukverdeling voor-
komt knie- en rugklachten. Afmeting (lxbxh): 49,5 x 28 x 4,6 cm.

Sterke antislip bodem
Slijtvast
Ventilerend

van 72,50 voor

65,00

van 168,50 voor

145,00

HULTAFORS

Gehoorkap 
XSTREAM
305.140.4090

  Deze gehoorbeschermer beschikt over 
Bluetooth® voor draadloze verbinding 
met uw mobiele telefoon, drukknoppen, 
een ingebouwde spraakmicrofoon en een 
optionele ruis onderdrukkende zwanenhals 
microfoon om veilig te kunnen bellen.

Oplaadbaar via USB

van 8,48 voor

6,50

3M

Veiligheidsbril 
SF401AF
406.239.0382

  Stoere bril met polycarbonaat glazen. 
Heeft  een prettige zelf aanpassende 
neusbrug die nauwelijks drukt op de neus. 
Met zeer fl exibele brilveren in de kleuren 
zwart/groen. 

50

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 9 april 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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vanaf 63,60 voor

49,00

vanaf 82,29 voor

65,00

MEUWISSEN

Miofol®
125 S
497.984.1700-03

  Gewapende dampremmer. Toepassing 
luchtdichte en dampremmende be-
scherming van isolatie aan de warme zij-
de van isolatie. Voorkomt luchtstromen 
en condensatie. Breedte 150 cm. Lengte 
25, 50, 200 of 260 m. 

MEUWISSEN

Miofol®
125 AV
497.984.1704-05 

  Gewapende dampdichte folie. 
Lucht en dampdichte folie ter 
bescherming van isolatie en 
constructie in extreem vochtige 
ruimtes, badkamer, sauna, 
zwembad. Breedte 150 cm. 
Lengte 25 of 50 m. 

MEUWISSEN

Polytex 
tape
O2Stop®
497.578.2104

MEUWISSEN

Aluminium 
tape
O2Stop®
497.578.2102  

van 31,80 voor

27,50
van 17,70 voor

15,00

MEUWISSEN

Miofol® 
125 G
497.984.1900-03

  Gewapende dampdoorlatende folie. 
Toepassing in gesloten gevels. Tijdelijke 
beglazing. Winddicht maar laat vocht 
door naar buiten. Breedte 150 cm. 
Lengte 25, 50, 200 of 260 m.

vanaf 69,18 voor

55,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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TESA

Ducttape 
4688
114.578.1353-54

  Sterke professionele ducttape met grote kleefkracht, 
meer rekkracht en grotere weefsel-
dichtheid. Rol 50 meter x 50 mm. 
Verkrijgbaar in de kleuren grijs 
en zwart.

 50 m x 50 mm

TECHNOTAPE

Stuclopertape
621.578.5201

  Handscheurbare PVC tape met grote kleef-
kracht en zowel indoor als outdoor inzetbaar! 
Na 4 weken nog schoon te verwijderen. Tape 
is 100% waterproof en vormbaar. 

6 rollen
van 84,54 voor

59,00

KWABO

Stucloper
368.595.1035/59-60

  Eenzijdig geplastifi ceerd karton op rol. 
Vloeistofdicht en beschermt de af te 
dekken ondergrond tegen beschadiging 
bij allerlei bouwwerkzaamheden, zoals 
verbouw, stukadoors- 
en schilderwerk. 

Artikelnummer Breedte Lengte Van Voor

494.984.5020 1,00 m 25 m 45,63 40,00

494.984.5021 0,65 m 25 m 31,11 26,50

per rol
vanaf 25,20 voor

18,50
per rol
vanaf 31,11 voor

40,00

PRIMAVERDE

Primacover 
Standard
494.984.5020-21

  Zelfklevend afdekvlies met uitstekende bescher-
ming tegen vuil, vocht en vallende gereedschap-
pen tijdens bouw, renovatie en onderhoud. Ge-
schikt voor uiteenlopende droge ondergronden. 
Herbruikbaar. Gemaakt van gerecyclede vezels.

per rol
van 6,27 voor

4,50

Artikelnummer Rolbreedte Roloppervlak Van Voor

368.595.1035 55-65 cm ca. 35 m2 25,20 18,50

368.595.1059 95-104 cm ca. 60 m2 41,60 29,50

368.595.1060 120-130 cm ca. 60 m2 41,60 29,50

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 9 april 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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AXA HOMESECURITY

Scharnier 
Titan
567.310.0591

  Dit Titan scharnier combineert gemak, duurzaamheid en design in 
één. Met daarbij ook nog eens een extreem hoog draagvermogen 
van 180 kg (3 stuks). Geschikt voor buitendeuren en ramen.

 Uitwisselbaar en onderhoudsarm

6 stuks

32,95

AXA HOMESECURITY

Kerntrek veiligheids-
beslag 
567.312.1020-23

  Optimale veiligheid voor deuren 
van 38 tot 60 mm. Aluminium 
geslepen en compleet geleverd 
incl. bevestigingsmaterialen. 
Verkrijgbaar in maten 55, 72, 
85 en 92.

vanaf 47,99 voor

29,50

ASSA ABLOY

Meerpunts-
sluiting 
4923/02-55 
434.321.0821

  Voor buitendeuren in de 
woning- en utiliteitsbouw 
met staal verzinkte 
voorplaten, messing 
vernikkelde dagschoot, 
een gehard staal 
vernikkelde nachtschoot 
en een messing 
vernikkelde haakschoot. 
Dagschoot omlegbaar, 
2-toers, afstand PC 72 
mm. Afmeting tuimelaar 
8 mm. Cilinderbediend.

van 147,61 voor

89,00

De nieuwe Intersteel serie deurkrukken zijn verkrijgbaar in de drie trendkleuren: mat zwart, grijs en mat messing PVD. 
De drie modellen deurkrukken hebben elk een eigen unieke vormgeving. Waar deurkruk Sora zich laat kenmerken door 
haar ronde design, is voor deurkruk Tiga het strakke lijnenspel karakteriserend. Het design van deurkruk Zaia contras-
teert met de andere twee modellen en onderscheidt zich door de licht gebogen greep. Diameter: 50 x 7.

Passende 
rosetten 
verkrijgbaar

Sora

Tiga

Zaia

Drie nieuwe deurkrukken in de trendkleuren van nu

25,00

deurkruk
verkrijgbaar vanaf

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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GB

Kruisheng
175.310.0021-25

  Scharnierbeslag, toegepast als zichtwerk voor 
houten hekwerken, luiken en kastdeuren. Als 
hoogwaardige oppervlakte behandeling is EPZ 
poedercoating toegepast voor een lange levens-
duur en kwaliteit te behalen.

Artikelnummer Gatenpatroon Afmeting Van Voor

175.310.0021 6/6 mm 200 mm 7,92 6,25

175.310.0022 7/6 mm 250 mm 9,57 7,50

175.310.0023 7/6 mm 300 mm 10,00 7,95

175.310.0024 8/6 mm 400 mm 12,00 9,70

175.310.0025 9/6 mm 500 mm 15,50 12,40

vanaf 7,92 voor

6,25

NEDCO

Luchtrooster 
RVS-150   
215.316.0135

  Beschikt over schoepen en muggengaas. 
Past direct in (fl exibele) buis 150 mm.

van 35,00 voor

21,95

12 stuks
van 105,96 voor

69,00*

ABUS

Hangslot
64TI/40
249.325.0547

  Een veilig hangslot met een licht gewicht, dat is de ABUS 64 TITALIUM™. De slotkast is 
gemaakt van een massief TITALIUM™, dit is een sterke, lichte en innovatieve aluminium-
legering. De hardstalen beugel is voorzien van een NANO-Protect™ ter bescherming 
tegen corrosie. Verder heeft  dit hangslot een verchroomde cilinderkern.

ABUS 64TI/40 Triples  
slotkast 40 mm breed
beugedikte 6,5 mm

12 stuks

* Stukprijs in overleg

Professionele zwarte bouten
en schroeven verkrijgbaar!

Veiligheid van de toekomst – de productgroep van de TITALIUM™ hangsloten

De TITALIUM™ hangsloten van veiligheidexpert ABUS markeren een nieuwe dimensie 
in veiligheid! Het materiaal TITALIUM™ komt voort uit een lichte en speciale alumini-
umlegering. Net als in de luchtvaartindustrie, zet ABUS met TITALIUM™ hangsloten 
ook in op twee essentiële eigenschappen: grote stevigheid en een laag gewicht. 
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EUROM

EK Fanheat 
2000
715.700.0173

  Elektrische werkplaatskachel 
met een vermogen van 2000 
Watt. Deze kachel heeft  een grote 
luchtverplaatsing, waardoor 
de warmte snel verplaatst en 
de ruimte ook snel opwarmt. 
Robuust, voorzien van omval- 
en oververhittingsbeveiliging. 
Met thermostaat en 2 
vermogenselecties.

28,00

REMKO

Elektroheater 
2000 watt
855.700.0120

  Stevige en betrouwbare 
kwaliteitsheater met een 
verwarmingscapaciteit van 
2.0 kW en een luchtca-
paciteit van 220 m3/ uur. 
Door het geringe gewicht 
fl exibel inzetbaar en een-
voudig te transporteren.

van 175,00 voor

129,00

van 262,75 voor

239,00

MASTER

Gasheater
BLP 33 M
533.700.5701

  Deze krachtige heater is geschikt voor 
goed geventileerde ruimtes. De motor 
beschikt over een thermische bescher-
ming en een instelbare warmteopbrengst. 
Regelaar inclusief veiligheidsventiel 
dat de gastoevoer stopt bij scheuren in 
de gasslang. Geschikt voor propaan en 
butaan.

Vermogen: 18000 - 33000W
Gasverbruik: 2,4 kg/u
Ontsteking: handmatig
Afmeting (hxbxd): 36 x 25 x 60 cm

EUROM

Terrasheater 
Golden 2200 
715.700.1508

  Elektrische terrasverwarmer van 2200 watt met een 
bereik van max. 20 m2 op 3 standen in te stellen. 
Makkelijk aan de muur te bevestigen, mede door 
het aangeleverde montage materiaal. 
Geleverd met afstandsbediening.

Verwarmt 20 m2

2200watt

van 140,50 voor

119,00

Krachtig

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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PERFECTPRO

Rockbox 3 
RBX3
886.731.4389

  Oplaadbare bouwradio met DAB+ 
digitale radio en FM-ontvangst. 
Voorzien van RDS zenderinfor-
matie, bluetooth en aux-ingang 
voor externe MP3 speler. Schok, 
regen-, vuil- en stofbestendig 
(IP65).

van 140,00 voor

119,00

-30°C

OXXA

Koudewerende 
handschoenen 
X-Frost
445.239.3094-97

  De X-Frost handschoen is met zijn naadloos 
gebreide uitvoering van acryl uitermate 
geschikt voor werk in koude omgevingen 
tot -30°C! Uitstekend fl exibel en goede 
grip zorgt voor standaard maximale grip. 
De handschoen is waterafstotend en com-
fortabel in alle weersomstandigheden.

van 6,48 voor

5,50
van 4,85 voor

3,50
van 5,73 voor

4,00

CON:P

Strooibus 
46850
182.425.2050

  Handige kunststof 
strooibus met 
grote ‘strooi’-gaten. 
Ook inzetbaar als 
voederbus.

2 liter

MULLROSE

Ruitenvloeistof
5 liter
455.577.0609

  Onmisbaar in de 
wintermaanden. Door 
de vieze wegen hebben 
autoramen ook meer te 
verduren en zullen ze 
vaker dan normaal 
schoon gesproeid 
moeten worden.

van 195,00 voor

129,00

SINER

Dompelpomp 
Simer 5
191.860.2001

  Heavy duty dweilpomp in aluminium 
behuizing. Een bekend type in de bouw-
sector. Zuigt water aan vanaf 5 mm en zuigt 
dweildroog tot 2 mm. Geschikt voor het afpompen 
van zuiver water. Voorzien van 10 meter netsnoer.

Max. opvoerhoogte 6 m
Geschikt voor het verpompen van vuil water 

met een korrelmaat vanaf 5 mm

Max.
4320 liter
p/uur
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VETEC

Accubouwlamp
LED 
750.782.1020/50

  Robuuste bouwlampen op vaste standaard 
met hoge lichtopbrengst! Beiden met een 
krachtige Li-ion accu, een Power-led en uit 
beschermingsklasse III. Beschermingsgraad IP65. 
De lamp is in 3 standen dimbaar. Verkrijgbaar in 
20 en 50 watt.

Artikelnummer Vermogen Van Voor

750.782.1020 20 watt 98,50 79,00

750.782.1050 50 watt 194,30 149,00

vanaf 98,50 voor

79,00

TAB

Driepoot 
584.261.1522

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

147 cm

van 33,00 voor

26,50

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. De lamp is geschikt 
voor zowel gebruik binnen als buiten 
(IP65) en beschikt over een slagvaste 
behuizing. Te dragen en op te bergen 
als compact koff er. Geleverd incl. 
230 V adapter.

van 97,50 voor

82,50

van 63,50 voor

57,50

vanaf

12,50

TAB

Zaklamp 
TAB2400
584.781.0110

  Deze oplaadbare zaklamp schijnt niet alleen krachtig wit LED-licht, de lamp heeft  ook een 
handige UV-lichtfunctie. Ideaal voor diverse soorten inspectiewerk, zoals het detecteren 
van krassen en lekkages. Voorzien van draaibare kop (90°), 3 lichtstanden, batterij-indicator, 
magneet en zakclip. 

Oplaadbaar via USB en 230V. 230V-lader en USB-kabel meegeleverd
Lichtopbrengst: 320 Lm
UV: 395 nm
Brandduur: 3-20 uur 900 draaibare kop

CAT

USB-kabel 
388.786.7103-05

  Deze USB kabels zijn speciaal 
ontwikkeld op duurzaamheid 
en robuustheid. De kabel is van 
dubbel geweven nylon en is 
tweemaal met PVC ontmanteld. 
Tevens beschikt deze kabel over 
hoogwaardige stekkerverbin-
dingen, versterkte trekontlasting 
én versterkte knikbescherming. 
Verkrijgbaar in Apple-USB, 
Micro-USB en USB-C.

dingen, versterkte trekontlasting 

Met handige

UV-licht functie
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ALTREX

Mounter ladder
2- en 3-delig
143.265.1402-04/12-14

  Professionele ladder met sterk I-profi el. De Mounter 
heeft  2- en 3-delige reformladders, herkenbaar aan 
de extra brede sport van 45 mm. Rubberen toprollen 
om in- en uitschuiven te vergemakkelijken, maar ook 
ter voorkoming van beschadiging aan de gevel. De 
veiligheidsstop zorgt ervoor dat de ladder niet te ver 
uitgeschoven kan worden. 

2-delig
vanaf 495,00 voor

395,00

ALTREX

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

  Grijze, robuuste trap voor intensief professioneel gebruik. 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.
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Inklapbare 
steunbeugel

FDO vanaf 
137,00 voor

115,00
FEO vanaf 
178,00 voor

135,00

Artikelnummer Type/
Treden

Max. werk-
hoogte Van Voor

143.265.2162 FDO 2x2 0,45 m 137,00 115,00

143.265.2163 FDO 2x3 0,70 m 213,00 179,00

143.265.2164 FDO 2x4 0,95 m 235,00 195,00

143.265.2165 FDO 2x5 1,20 m 279,00 235,00

143.265.2166 FDO 2x6 1,40 m 307,00 255,00

143.265.2168 FDO 2x8 1,90 m 396,00 329,00

143.265.2170 FDO 2x10 2,35 m 495,00 409,00

Artikelnummer Type/
Treden

Max. werk-
hoogte Van Voor

143.265.2063 FEO 3 0,45 m 178,00 135,00

143.265.2064 FEO 4 0,70 m 196,00 149,00

143.265.2065 FEO 5 1,20 m 215,00 165,00

143.265.2066 FEO 6 1,40 m 248,00 189,00

143.265.2067 FEO 7 1,65 m 286,00 219,00

143.265.2068 FEO 8 1,90 m 327,00 249,00

Artikelnummer Sporten Max. 
werkhoogte Van Voor

2-delig

143.265.1402 2 x 10 5,90 m 495,00 395,00

143.265.1403 2 x 12 6,90 m 547,00 436,00

143.265.1404 2 x 14 7,70 m 634,00 505,00

3-delig

143.265.1412 3 x 10 7,50 m 783,00 625,00

143.265.1413 3 x 12 8,80 m 921,00 735,00

143.265.1414 3 x 14 10,1 m 1085,00 865,00

Professionele ladder met sterk I-profi el. De Mounter 
heeft  2- en 3-delige reformladders, herkenbaar aan 
de extra brede sport van 45 mm. Rubberen toprollen 
om in- en uitschuiven te vergemakkelijken, maar ook 
ter voorkoming van beschadiging aan de gevel. De 
veiligheidsstop zorgt ervoor dat de ladder niet te ver 

Van Voor

495,00 395,00

547,00 436,00

634,00 505,00

783,00 625,00

921,00 735,00

1085,00 865,00

Stabiliteitsbalk

Spreidbeveiliging 

Brede 
D-sport
(45 mm)

Ruime sport 
afstand van 27 cm

Automatisch 
vergrendelende 
schommelhaak

Incl. 
toprollen

2- of
3-delig

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 9 april 2022. Prijzen zijn exclusief BTW



‘s Werelds eerste draagbare volledig 
elektrische vacuümhandzuiger
De Grabo is een bijzondere unieke 
nieuwe uitvinding in de gereedschap 
industrie. Het biedt vloerenleggers, 
tegelzetters, verhuizers, glaszetters, 
interieurbouwers, installateurs en nog 
vele andere professionals een nieuwe 
en revolutionaire manier om bv. glas, 
tegels, beton, sandwich-panelen, hout en 
gipsplaten te kunnen tillen.  

Deze volledig elektrische vacuümhandzui-
ger is ‘s werelds eerste draagbare model die 
geschikt is voor het oppakken van bijna elk 

oppervlak. Dat geldt dus ook voor poreuze 
en oneff en oppervlaktes. Dit met een maxi-
maal hefvermogen van 170 kg (afhankelijk 
van het oppervlak). Daarnaast is het een 
handzame tool voor het tillen, verplaatsen 
en monteren van grote apparaten, zoals een 
koelkast of wasmachine. 

Grabo is een nieuw gepatenteerd product 
dat is ontwikkeld is door Nemo Power Tools. 
Het product wordt in eigen huis vervaardigd, 
waar de volledige cyclus van productie en 
kwaliteitscontrole zelf geregeld wordt.  

Weetje
NASA is een van de 
eerste gebruikers die 
de Grabo testen voor 
toekomstig gebruik 
in het internationale 
ruimtestation! 

GRABO 

Vacuümzuiger

GRABO

Erguo S1
631.284.1089

  Met dit ergonomische hulpstuk is de Grabo 
te bedienen zonder te bukken. Compatibel 
met alle Grabo modellen.

Verkrijgbaar in canvas tas of systainer

Artikelnummer Omschrijving Voor

631.284.1030 Grabo Plus in canvas tas 259,00

631.284.1040 Grabo Plus in systainer 319,00

631.284.1050 Grabo Pro in canvas tas 329,00

631.284.1060 Grabo Pro in systainer 389,00

Grabo Pro heeft  een digitale
drukmeter en -regulering

129,00

Uitgave 2206
Aanbiedingen geldig zolang de 
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 9 april 2022. 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.  


