
MAKITA

Accuboormachine 
DDF481ZJ
428.230.2217 

  Deze 18V machine is uiterst sterk 
en daardoor geschikt voor zware 
schroef- en boorklussen. Hij is 
voorzien van een nieuwe generatie 
koolborstelloze motor en is daar-
door nog krachtiger en tegelijk 
energiezuiniger. Excl. accu’s en lader.

voorzien van een nieuwe generatie 

energiezuiniger. Excl. accu’s en lader.

van 179,00 voor

159,00

Bitsets in accu vorm,
verkrijgbaar vanaf € 12,50

428.122.1100

428.122.1101

21-delig 31-delig

€ 15,00€ 12,50
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WERA

Zelfi nstellend 
steeksleutel 
Joker 6004 
647.990.2031-35

  De parallel lopende gladde bekken van de Joker 6004 vinden traploos 
de maat van de bout of moer. Instellen is niet meer nodig. Middels 
de ratelfunctie in de Joker 6004 behoort het afnemen en opnieuw 
aanzetten van het gereedschap tot het verleden. De uitsparingen in de 
bek maken een terughaalhoek van slechts 30O graden mogelijk. 

Artikelnummer Maat Van Voor

647.990.2034 XS     7 - 10 mm 37,94 25,00

647.990.2031 S     10 - 13 mm 42,69 29,00

647.990.2035 M    13 - 16 mm 49,80 35,00

647.990.2032 L     16 - 19 mm 59,29 39,00

647.990.2033 XXL 24 - 32 mm 75,88 49,00

vanaf 37,94 voor

25,00

WERA

Bitset 
Mini-check
647.122.1429

  Een zevendelige bitset (PH-PZ en Torx) met één universele 
houder met RVS-huls, spanring en sterke magneet, 
geschikt om direct op de machine aan te sluiten of in de 
boorhouder van de boormachine en zes bits, taai-hard (Z), 
voor algemene schroefomstandigheden.

Handig zakformaat

van 15,46 voor

7,50

KNIPEX

Twinkey
353.322.0201 

  Multifunctionele sleutel voor sluitwerken, 
gemaakt van licht zink- en persgietijzer. 
Beschikt over 2 schakelkastsleutels die d.m.v. 
2 magneten aan elkaar kunnen worden 
verbonden. Ideaal voor o.a. gebouwentechniek, 
gas en water verzorging en afsluitsystemen.

8-delig

353 knipex twin key

van 29,40 voor

19,95

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.

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.

van 35,64 voor

25,00
van 51,59 voor

34,95

STANLEY

Gereedschaps-
gordel 
STST1-80113 
564.239.3213 

  Prachtig uitgevoerde, dubbele gereedschapsgordel 
afgewerkt met bedekte klinknagels. Heeft  een sterke, 
verstelbare riem en twee grote én 3 kleine gereed-
schapsvakken. Eveneens met hamerhouder.  

Echt leder
Excl. gereedschap

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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GEDORE

Schuifmaat 
150 R
596.195.0007

  Digitale uitvoering. Absolute topkwaliteit voor een 
prijs van een gewone schuifmaat.

39,00

van 25,91 voor

10,00
van 81,45 voor

55,00

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 34,37 voor

15,00 Nergens goedkoper!

KNIPEX

Tangenset
2-delig
353.102.1593

  Mini-tangenset in gereed-
schapstas van stevig polyes-
ter, met klittenbandsluiting 
en riemclip. Afmetingen 
(B x H x D): 75 x 180 x 55 mm.

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 

STANLEY

Uitschuifmes 
99E
564.636.0121

  Origineel, metalen stanleymes in 5 
standen uitschuifbaar. Licht, maar 
zeer duurzaam. Lengte 155 mm. 

Geleverd met 5 reservemesjes

155 mm

van 9,55 voor

6,95

BAHCO

Steekbeitelset 
434 TF
540.130.1480

  8-delige steekbeitelset uit de 434 
serie. De 434 serie is ideaal voor 
zwaar timmer- en constructie-
werk, maar ook voor de particu-
lier die niet zo ‘zuinig’ is op zijn 
beitels. Het metaal is gepolijst 
dus bijzonder roestbestendig.

8-delig

van 152,15 voor

99,00

Digitaal

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 5 juni 2021. Prijzen zijn exclusief BTW



4

WOODIES

Schroeven
Ultimate 
256.350.0226-29

  Dé schroeven voor de professionele verwerker! Zeer 
geschikt om, zonder voor te boren, in bijna iedere 
houtsoort verwerkt te worden. Voorzien van een extra 
diepe TX indruk. Natuurlijk wordt in iedere verpakking 
een gratis bit meegeleverd.

van 9,18 voor

5,50

WOODIES

Spaanplaat-
schroeven 
Verzinkt
256.350.0959-60

  Voorzien van een extra diepe TX indruk en freesribben 
onder de kop. Hierdoor wordt het materiaal geruimd, 
waardoor de kop beter verzinkt. Verzinkt met plat-
verzonken kop. Maat 4.0 x 40 of 4.0 x 50.
 Incl. gratis bit in doosje.

vanaf 5,54 voor

3,95

WOODIES

Vlonderschroef
256.350.4306-08

  Speciale schroef voor de buitenmontage van vlonders, 
boeiboorden, balustraden en steigers. De vlonderschroef 
kan moeiteloos in de hardste houtsoorten worden ver-
werkt zonder voor te boren. 

vanaf 25,10 voor

14,95

DYNAPLUS

MDF-schroeven 
299.350.9959/60/62/67/69 

  Met unieke diamond-point, speciaal ontwikkeld voor gebruik 
in plaatmaterialen zoals MDF-, multi- en spaanplaat, die 
gevoelig zijn voor splijten en barsten. Zonder voorboren te 
verwerken in MDF en plaatmateriaal.

Kleine kop met TX-15 aandrijving
Freesribben zorgen voor mooie afwerking
Speciale wokkel zorgt voor een stevige verbinding
Ook op de kopse kant uitstekend te verwerken

Artikelnummer Maat Van Voor

299.350.9959 3.5x30-18/200 13,17 6,00

299.350.9960 3.5x40-22/200 14,67 7,00

299.350.9962 3.5x50-35/200 17,08 8,00

299.350.9967 4.0x40-28/200 16,92 8,00

299.350.9969 4.0x50-35/200 20,17 9,00

Zonder

voorboren

te verwerken

vanaf 13,17 voor

6,00

DYNAPLUS

Houtbouwschroeven 
299.350.2752/54/56 

  Verzinkt, met tellerkop en torx 40-aandrijving. Speciaal voor verbin-
dingen in hout en dragende constructies. Door grote kop heeft  de 
schroef een groot draagvlak én klembereik. Schroefdiameter 8 mm. 

Artikelnummer Lengte Van Voor

299.350.2752 80/60 mm 19,54 13,95

299.350.2754 120/60 mm 28,33 18,50

299.350.2756 160/80 mm 41,71 27,50

vanaf 19,54 voor

13,95
voor

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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Decoupeerzaagbladen verkrijgbaar
Per set à 5 bladen vanaf € 4,25
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MAKITA

Haakse slijper 
DGA505ZJ / DGA508ZJ
428.230.3905 / 428.235.0342

  125 mm, 18V haakse slijper, voorzien van een veiligheidsschakelaar: de machine 
gaat automatisch uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten. Ook leverbaar met 
veiligheidsschakelaar én remfunctie, waardoor de slijpschijf snel stil staat.

Artikelnummer Type Remfunctie Van Voor

428.230.3905 DGA505ZJ Nee 179,00 159,00

428.235.0342 DGA508ZJ Ja 199,00 179,00

Artikelnummer Type Afmetingen Van Voor

406.210.4209 65512 Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm 3,47 2,50

406.210.4242 65455 Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm 3,87 2,75

18V

vanaf 179,00 voor

159,00

per stuk
vanaf 3,47 voor

2,50

Van Voor

179,00 159,00

199,00 179,00

3M

Doorslijpschijf 
Cubitron II T41
406.210.4209/42

  Snijdt extreem snel door staal en RVS. Heeft  
exceptionele levensduur en productiviteit. 
Hierdoor superieur aan de 3M High 
Performance doorslijpschijf.

Snijdt extreem snel door staal en RVS. Heeft  

Dikte

1,0 / 1,6 mm

BOSCH

Decoupeerzaag 
GST 18V-LI B
229.230.3325

  Compacte en krachtige machine. De lichte constructie met 
geringe greepomtrek maakt een optimale controle mogelijk 
bij het zagen. Krachtig accusysteem ook in dikker of harder 
materiaal. SDS-zaagwissel is slechts met één hand te 
bedienen. Zaagdiepte in hout 120 mm. Gewicht 2,4 kilo. 
Geleverd in L-Boxx, incl. afdekkap en 3 decoupeer-
zaagbladen (1x T 308 B, 1x T 144 DP, T 244 D). 
Excl. accu en lader.

van 219,00 voor

175,00

Gratis 
18V 4.0Ah accu!

Actie geldig t/m 30 april 2021. 
Aanvragen kan via bosch-

professional.com

OP=OP

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 5 juni 2021. Prijzen zijn exclusief BTW
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199,00

KGS DIAMOND

Diamantzaagblad
K201/K801
327.179.0504/0501

  Professional lijn diamantzaag 
voor motorslijpers, voorzien van 
nóg betere prestaties. Geschikt 
voor o.a. beton, klinker, bak-
steen of dakpan. Beschikt over 
extreem lange levensduur. 

Ø 350 mm
 Prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummer Type Segmenthoogte Maat Voor

327.179.0504 K201 10 mm Ø 350 x 25,4 85,00

327.179.0501 K801 15 mm Ø 350 x 20,0 179,00

p/stuk vanaf 

85,00

Nieuw

KGS DIAMOND

Tegelborenset
K855
327.175.2231

  Premium line diamant tegelborenset in koff er met 
tegelboorgeleider. Geschikt voor droog gebruik. 
Diameter 6 t/m 12 mm. Boordiepte 40 mm. 
Voorzien van Wax voor een optimale levensduur.

Vacuum brazed
M14 aansluiting voor gebruik op de haakse slijper
Met tegelboorgeleider 6 t/m 12 mm

Lange levensduur

Nieuw

Premium line diamant tegelborenset in koff er met 

Voorzien van Wax voor een optimale levensduur.

M14 aansluiting voor gebruik op de haakse slijper

INTERDYNAMICS

High-End 
Diamantschijven
909.179.0567-69

  Geschikt voor metaal. Deze schijven hebben 
een betere hitte afvoer en behouden vorm 
en snelheid tijdens gebruik. Met een asgat 
van 22,23 mm geschikt voor de haakse 
slijper. Voorzien van oSa-keurmerk, 
dus kwaliteit gegarandeerd.

Artikelnummer Diameter Van Voor

909.179.0568 Ø 125 27,50 24,75

909.179.0569 Ø 180 37,50 33,75

909.179.0567 Ø 230 49,00 44,10

p/stuk vanaf 
27,50 voor

24,75

Diamantschijven

Gaan tot 50x langer mee!

PROFIT

Gatzagen 
HSS
137.140.0064/76/83

  Met speciale vertanding voor een betere spaanafvoer. 
De tanden zijn gemaakt van een speciale cobalt legering 
voor een hogere standtijd. Geïntegreerde adapter voor 
het snelwisselen en verwijderen van de prop. Toepassing 
in staal, gietijzer, messing, brons, koper, aluminium, 
hout en harde kunststoff en.

Artikelnummer Diameter Van Voor

137.140.0064 Ø 64 mm 28,10 14,95

137.140.0076 Ø 76 mm 31,20 15,95

137.140.0083 Ø 83 mm 31,90 16,95

Verkrijgbaar in meerdere diameters

vanaf 28,10 voor

14,95

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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BOSCH

Reciprozaag
GSA 1100 E
229.230.6508

  Beschikt over een krachtige motor van 1100 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 

van 159,95 voor

135,00

BOSCH

Reciprozaagbladen
Hout / metaal 
229.147.0354/62

vanaf 25,20 voor

14,00

van 699,00 voor

599,00

PERFECTMATE 

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

MESTO

Waterdruktank 
10 liter
112.421.0970

  Professionele uitvoering, geschikt 
voor diverse doeleinden. Heeft  een
transparant reservoir, grote druk en 
is voorzien van geïntegreerd vuilfi lter. 
Met NBR-afdichting, waardoor geschikt 
voor oliën, vetten en koolwaterstoff en. 
Incl. 4 meter transparante slang.

van 75,83 voor

59,00

5 stuks

Artikelnummer 229.147.0354 229.147.0362

Type Hout S 1531 L Metaal S 1122 BF

Afmeting 240x19x1,5 mm 225x19x0,9 mm

Fabricage HCS gezet, geslepen BIM gezet, geslepen

Geschikt voor

Grof hout, spijkervrij (>190 
mm), levend hout snoeien 
(Ø <190 mm), kachelhout 

(Ø <190 mm)

Dik staal (3-8 mm), massieve 
buizen/profielen 

(Ø <175 mm), flexibel vlak 
afzagen, snel zagen

Van 25,20 27,55

Voor 14,00 15,00

Sterke
1100 watt

motor

2800 watt

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 5 juni 2021. Prijzen zijn exclusief BTW
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METABO

Compressor power 
250-10W OF
409.233.0044

  Mobiele en compacte, olievrije compressor met een max. werk-
druk 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/min

Werkdruk: 3 - 8 bar
Luchtverbruik: 

130 - 350 l/min

van 285,00 voor

229,00

12,50

ROTEC

Speedborenset
230 
501.153.0900

  In afsluitbare ABS-koff er.

Inhoud:
    ø 12, 14, 16, 
   18, 20, 22, 25 
   en 32 mm

van 37,50 voor

24,95

RODAC

Hakhamer 
RC96BC
498.233.2496 

  Speciaal ontwikkeld voor me-
taalbewerking. Deze krachti-
ge 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). Geleverd in een 
luxe koff er inclusief 5 beitels.

van 135,00 voor

99,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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350W
allrounder

FEIN

Kernboormachine 
KBE30
601.230.5831

  Levering incl. koff er, koelmiddel reservoir, sjorband, 
centreerpen, contact beveiliging en inbussleutel.

Kernboren tot ø 30 mm / max 50 mm diepte
Compacte en lichte kernboormachine 
Slechts 10,5 kg
Weldon opname voor de kernboren
750W vermogen
Magneet 9000Nm
Incl. koff er

499,0099,95

FEIN

Kernboren 
HSS Nova
601.201.6501

  De meest gangbare HSS 
kernboren met Weldon 
opname.

Ø 12, 14, 16, 18, 20 en 22 mm
Werklengte: 25 mm
Incl. 2 centreerstift en 80 mm
In handige opbergkoff er

FEIN

Best of E-Cut
601.140.4151

  De 6 meest verkochte zaagbladen voor allerlei zaagwerk-
zaamheden in een voordeel set. Beschikt over Starlock 
opname. Past daarmee op iedere FEIN MultiMaster, maar 
ook op meeste andere merken multitools. 

Inhoud:
• 1x BIM Universal 28x55 mm, 
• 1x BIM Universal 44x55 mm, 
• 2x BIM Long-Life 35x50 mm en 
• 2x BIM Long-Life 65x50 mm.

• 1x BIM Universal 28x55 mm, 
• 1x BIM Universal 44x55 mm, 
• 2x BIM Long-Life 35x50 mm en 
• 2x BIM Long-Life 65x50 mm.

van 49,50 voor

39,95

FEIN

MultiMaster 
500 Plus Top
601.235.3009

  De allrounder van FEIN in een nieuwe set! 350W motor 
en voorzien van anti-vibratie. Incl. koff er en meer dan 30 
gangbare accessoires voor zagen, schuren, verwijderen 
kit, tegelvoegen en tegellijm.

De allrounder van FEIN in een nieuwe set! 350W motor De allrounder van FEIN in een nieuwe set! 350W motor 
en voorzien van anti-vibratie. Incl. koff er en meer dan 30 en voorzien van anti-vibratie. Incl. koff er en meer dan 30 
gangbare accessoires voor zagen, schuren, verwijderen gangbare accessoires voor zagen, schuren, verwijderen 
kit, tegelvoegen en tegellijm.kit, tegelvoegen en tegellijm.

van 299,00 voor

259,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 5 juni 2021. Prijzen zijn exclusief BTW
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RUBI

Tegelsnijder 
TR-710 Magnet
539.184.3170

  Met snel bedieningssysteem met magneet dat met slechts één hand bediend kan worden. 
Eenvoudig in gebruik, met verstevigde onderdelen, sterk breekmechanisme (800 kg breek-
kracht) en draaibare vooraanslag met centrale as voor een snelle en nauwkeurige meting 
van de hoeken. Direct zicht op de snij- en breeklijn. Geleverd in koff er, incl. snijmes van 6 en 
10 mm.

van 357,16 voor

289,00

RUBI

Keggen
539.184.3662/52

  Te gebruiken in combinatie met de 
Rubi levelling clips en levelling tang. 
Verkrijgbaar in 100 en 200 stuks.

RUBI

Fast Fix tang 
03901
539.184.3676 

  Deze levellingtang is zonder stel-
schroeven voor meer gebruikers-
gemak en het sneller werken met 
het Rubi Delta Levelling systeem.

van 17,33 voor

15,00
vanaf

10,10

RUBI

Tegeldrager 
Vacuum
539.284.1001

  Praktisch voor het tillen en plaatsen 
van steeds groter wordende tegels. De 
extreem sterke zuignappen zorgen voor 
grote veiligheid tijdens het gebruik. De 
ergonomische handvaten garanderen 
extra tilcomfort. Met één 
zuignap met een maxi-
male draagkracht 
van 40 kg.   

van steeds groter wordende tegels. De 
extreem sterke zuignappen zorgen voor 
grote veiligheid tijdens het gebruik. De 

23,69

van 142,45 voor

79,00

DEN BRAVEN 

PU-Startersbox 
871.576.1618

  Complete set voor het professioneel 
verwerken van PUR-schuim. 
Bestaat uit 9x Zwaluw PU-Gun-
Foam Low Expansion, 1x Zwaluw 
Universal PU-Cleaner,1x PUR-
Pistool en handleiding.

Kleur: Licht groen

Complete set voor het professioneel 
verwerken van PUR-schuim. 
Bestaat uit 9x Zwaluw PU-Gun-
Foam Low Expansion, 1x Zwaluw 
Universal PU-Cleaner,1x PUR-

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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DEN BRAVEN

Houtreparatie 
Repox
871.573.5032

  2-componenten elastisch en overschilderbaar houtreparatiemiddel op 
basis van epoxy. Direct uit koker verwerkbaar, zonder primer. Krimpvrij, 
hoog standvermogen en vochtongevoelig. Voor kleine en grotere repara-
ties, zowel binnen als buiten te gebruiken.

6 kokers
van 180,66 voor

99,00

NULLIFIRE

Brandwerend schuim 
FF197
610.576.1602

  Geschikt voor het afdichten van aansluitingen, voegen en naden 
van o.a.: scheidingswanden 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

12 stuks 

149,00 GRATIS MK5-skelet handpistool 
bij aanschaf van 6 kokers!  

ties, zowel binnen als buiten te gebruiken.

voor
GRATIS MK5-skelet handpistool 

Incl. GRATIS purpistool

ILLBRUCK

Kitpistool
AA956 Sausage Gun 600 
Pro Combi 
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!

van 58,73 voor

35,00

AA956 Sausage Gun 600 
Pro Combi 

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.

ILLBRUCK

Afdichtingscoating
SP925
610.576.1524

  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. Oplosmiddel- isocyanaat- en 
siliconenvrij. Inhoud 600 ml. Kleur: wit.

610.576.1524 afdichtingscoating SP925

Verkwastbaar en verspuitbaar
Duurzaam elastisch
Snelle uitharding

15,00

+

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 5 juni 2021. Prijzen zijn exclusief BTW



12

SAFEWORKER

Verkeersvest 
Oranje
145.239.3609

  Verkeersvest van 100% polyester, mét 
fl uorescerende 3M-striping. Voldoen aan 
eisen van Rijkswaterstaat. Eén maat. 
Gewicht 125 g/m 2. In geel of oranje.

Met 3M striping

van 4,40 voor

3,95 16,95

ASSENT

Signalisatie-
broek 
RWS
145.239.4445-47

  Maten M, L en XL.

 Waterdicht
 Refl ecterende elementen
 Verstelbare broekspijpen

ASSENT

Signalisatie pilotjas 
RWS
145.239.4457-60

  Maten M, L, XL en XXL.

 Waterdicht
 Verdekte ritssluiting

39,95

FENTO

Kniebeschermer 
150
136.239.3444

  Gemaakt met de kennis die is opgedaan bij 
het maken van kniebeschermers voor de 
professionele markt. Dat betekent dat u 
niet alleen op uw knie rust, maar ook op 
een deel van uw onderbeen. Dit voorkomt 
knie- en rugklachten en maakt de FENTO 
150 de beste en meest comfortabele 
kniebeschermer.

knie- en rugklachten en maakt de FENTO knie- en rugklachten en maakt de FENTO 
150 de beste en meest comfortabele 150 de beste en meest comfortabele 

van 53,90 voor

39,95

PELTOR

Veiligheidshelmen 
G3000
406.239.0630-35

  Uitstekende ventilatie en een maximaal 
gezichtsveld. Voorzien van een Peltor
Uvicator™. Deze rode sensor boven 
op de helm geeft  aan wanneer 
de helm vervangen moet
worden. Gemaakt van 
UV-gestabiliseerd ABS.

op de helm geeft  aan wanneer 
de helm vervangen moet

Peltor™ Uvicator™
De sensor geeft  aan 
wanneer de G3000 helm 
vervangen moet worden.

* In meerdere kleuren verkrijgbaar

Slechts
310 gram

van 20,23 voor

15,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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3M

Gehoorbeugel 
EAR Cabofl ex CF01
406.239.0503

  Deze lichtgewicht, gehoorbeugel is ideaal als u lawaaierige 
gebieden in en uitloopt. Hij hangt comfortabel rond de nek als u hem 
niet nodig heeft . Wasbaar en herbruikbaar.

Gemaakt van traagschuim
Hoeven niet uitgerold te worden
Gem. dempingswaarde SNR: 21 dB(A)

Licht-
gewicht

van 7,48 voor

6,25

van 23,08 voor

17,50
van 18,41 voor

15,00
per doosje

25,00

3M

Gehoorkap 
Optime 2
406.239.0520

  Biedt eff ectieve bescherming bij lage frequenties. Brede, zacht
gepolsterde hoofdbeugel zorgt voor een goede gewichtsverdeling 
en de tweepuntsophanging zorgt voor 
zacht aandrukken en comfort bij lang-
durig gebruik. De zachte, met vloei-
stof gevulde dichte kussens 
bieden extra comfort. 

SNR 31 db

en de tweepuntsophanging zorgt voor 
zacht aandrukken en comfort bij lang-
durig gebruik. De zachte, met vloei-

3M

Gehoorkap 
Optime 1
406.239.0510

  Goedkope, maar kwalitatief sterke 
koptelefoon met hoofdband en 
opvouwbare hoofdbeugel. 
Brede met zacht schuimplastic 
gevulde afdichtingsringen 
garanderen een goede pas-
vorm en weinig druk. 

SNR 27 db

koptelefoon met hoofdband en 

Brede met zacht schuimplastic 

3M

Oordoppen 
406.239.0540

  Van zacht schuimmateriaal (polyu-
rethaan) voor maximaal comfort en 
lage druk in het oor. Voorzien van glad, 
vuilvast oppervlak waardoor deze 
oordoppen hygiënischer, duurzamer 
en comfortabeler zijn. Spitse vorm dat 
prettig in de oorkanalen past. Aantal 
per doos: 200 stuks.

00

Gehoorbeschermingsproducten 
van 3M behoren tot de bekendste 
op de markt en zijn ontworpen om 
bescherming, comfort en gebruiks-
gemak te bieden. Voor de veiligheid, 
de productiviteit en het comfort 
moet de gehoorbescherming de 
juiste hoeveelheid geluid verminde-
ren, niet te veel en niet te weinig. 3M 
heeft  oplossingen voor verschillende 
personen en toepassingen, met 
een ruime keuze aan oordoppen en 
gehoorkappen.

3M

Gehoorkap 
HRXS221A
406.239.7108

  Professionele gehoorbeschermer met ingebouwde AM/
FM radio en antenne. Zenders kunnen makkelijk worden 
gevonden. Ook geschikt voor aansluiting op mobiele telefoons, 
radio’s e.d.  

Met

radio!

van 91,57 voor

69,00

SNR 27 db

SNR 31 db

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 5 juni 2021. Prijzen zijn exclusief BTW
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GRIFFON

Liquid Rubber 
HBS-200
473.573.0765-66

  Universele, duurzame, water-, luchtafdichtende en beschermende coa-
ting. Makkelijk verwerkbaar en weer- en uv-bestendig. Geschikt voor het 
afdichten en beschermen van vele materialen zoals beton, metaal, steen, 
hout, bitumen, zink, pvc, EPDM etc. Tevens beschermt het tegen erosie 
en corrosie. Het maakt het de ideale afdichter en coating!

Artikelnummer Inhoud Van Voor

473.573.0766 1 liter 21,07 18,50

473.573.0767 5 liter 85,33 75,00

Artikelnummer Inhoud Van Voor

473.573.0765 310 ml 5,24 4,75

473.573.0780 1 liter 21,07 18,50

473.573.0781 5 liter 85,33 75,00

vanaf 21,07 voor

18,50

GRIFFON

Tape
HBS-200
473.578.1252

  Geschikt voor (nood)reparaties. Ook geschikt in 
combinatie met HBS-200® Liquid Rubber 
bij grote naad-, kier- en scheur-
overbruggende toepassingen 
en voor het opbouwen
van laagdikte. 

75 mm x 5 m x 1 mm

van 8,26 voor

7,50

GRIFFON

Rubber Tix 
HBS-200
473.573.0780-81

  Griff on HBS-200® Rubber Tix is een universele, duurzame, 
waterdichte, luchtdichte en beschermende coating met hoge 
viscositeit. Hierdoor is het ideaal voor verticale toepassingen 
en een snellere laagdikte opbouw. Deze kwaliteit kan prima 
verkwast worden maar kan ook makkelijk aangebracht wor-
den met een spaan. HBS-200® Rubber Tix dicht en beschermt 
vele soorten ondergronden, zowel binnen als buiten. HBS-
200® Rubber Tix is ook beschikbaar in een koker. Verkrijgbaar 
in 310 ml, 1 en 5 liter.

vanaf 5,24 voor

4,75

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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van 10,19 voor

9,00

GRIFFON

Geotextile
HBS-200
473.573.0770

  Elastisch doek voor gebruik in 
combinatie met HBS-200 liquid 
rubber. 

150 cm x 20 m 

GRIFFON

Kwast
473.984.5004

  Universele platte 40 mm 
kwast, o.a. geschikt voor het 
aanbrengen van HBS-200 
Liquid Rubber. 

12 stuks
van 17,28 voor

14,40

Griff on. De keuze van de prof.
Voor de prof die gaat voor opti-
maal gebruiksgemak en maximaal 
eindresultaat biedt Griff on snelle, 
gemakkelijke en betrouwbare oplos-
singen voor het duurzaam verbinden, 
lijmen, afdichten en beschermen van 
vele materialen en ondergronden. 
Want de echte prof vertrouwt niet 
alleen op zijn eigen kennis, kunde en 
ervaring, maar ook op de producten 
waar hij mee werkt. Daarom kiest de 
prof bewust voor de hoogste stan-
daard in kwaliteit.

Artikelnummer Inhoud Van Voor

473.573.0762 1 liter 10,76 9,50

473.576.2001 5 liter 43,16 35,00

GRIFFON

Accelerator 
HBS-200® 
473.573.0762/473.576.2001

  Een unieke spray die het droogproces van de HBS-200® 
toplaag versnelt. Wanneer het op HBS-200® coatings wordt 
aangebracht, vindt huidvorming al na 2 minuten plaats. Na 
het aanbrengen van HBS-200® Accelerator kan de HBS-200® 
coating na 5 minuten tegen lichte regen en na 10 minuten 
tegen zware regen. Wanneer regenval wordt verwacht, 
biedt HBS-200® Accelerator elke professional de mogelijk-
heid om het werk op tijd af te krijgen.

vanaf 10,76 voor

9,50

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 5 juni 2021. Prijzen zijn exclusief BTW
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PANDSER

Zelfklevend Acryl 
EPDM Pandser
136.984.2405-08

  PANDSER® EPDM ZK-A is een uit 2 delen opgebouwde EPDM strook. Aan de basis van 
dit hoogwaardige product staat de PANDSER® EPDM 0,5 mm strook. Deze is voorzien 
van een hoogwaardig zelfklevende acryl tape. 

PANDSER® EPDM ZK-A is een uit 2 delen opgebouwde EPDM strook. Aan de basis van 
dit hoogwaardige product staat de PANDSER® EPDM 0,5 mm strook. Deze is voorzien 

Toepassing binnen
PANDSER® EPDM ZK-A is ideaal toepasbaar als waterkering rondom (stel) kozijnen. 
Door de hoge elasticiteit en goede water- en winddichting is EPDM ZK-A ook op zeer 
diverse plaatsen toe te passen als luchtdichte tape. Denk hier aan kozijn 
binnenspouw aansluitingen.

Artikelnummer Lengte Breedte Van Voor

136.984.2405 20 m 50 mm 24,46 19,50

136.984.2406 20 m 100 mm 48,93 35,00

136.984.2407 20 m 150 mm 73,20 55,00

136.984.2408 20 m 200 mm 97,20 79,00

vanaf 24,46 voor

19,50

PANDSER

EPDM 
UV bestendig
136.984.2282

  EPDM stroken voor dak-, goot & gevel. 
UV bestendig en zeer eenvoudig 
te verwerken. Toepasbaar als 
waterkering en winddichting. 
Afmetingen: 20 m x 200 mm 
x 0.5 mm.

Rol 20 m

van 27,05 voor

20,00

PANDSER

EPDM
Zelfklevend butyl
136.984.2432

  EPDM voorzien van zelfklevende butyl tape 
UV bestendig. Hoge aanvangshechting, 
blijvend elastisch en eenvoudig ver-
werkbaar. Toepasbaar als water-
kering en winddichting in gevel- 
en gootconstructies. Verkrijgbaar 
in 20 cm/40 cm x 20 meter per rol.

Rol 20 m

PANDSER

EPDM 
Dakbedekking
136.984.2201

  PANDSER® EPDM dakbedekking wordt toegepast als water-
kerende laag van platte daken. Dit kan zowel een geballast 
systeem, volledig verkleefd systeem of groendaksysteem zijn. 
Afmetingen: 3 m x 4,5 m.

van 226,71 voor

170,00

EPDM (synthetisch dakrubber) is al 
lang niet meer weg te denken uit de 
huidige bouwwereld. Pandser EPDM 
biedt de meest duurzame en milieu-
vriendelijke oplossing voor diverse 
vocht- en winddichting problemen. 
Pandser is hét merk voor dak, goot 
en gevel.

van 134,32 voor

99,00

20 meter

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW



17

TECHNOTAPE

Stuclopertape
621.578.5201 

  Flexibele afplaktape met lage kleefkracht gemaakt van een soft  
PVC-drager. Voorzien van een hoogwaardige rubber solvent 
belijming. Handscheurbaar en vormbaar met een relatief lage rek. 
Dient als bescherming voor het afplakken bij bestaande vloeren/
ondergronden. 

Kan tot 4 weken blijven zitten
100% waterproof

TECHNOTAPE

Doos verpakkingstape 
36 rollen 
621.875.0029

  Ideale verpakkingstape voor het sluiten van dozen. Deze 
transparante 28µ verpakkingstape beschikt over een goede 
aanvangskleefkracht en is prima verwerkbaar in combinatie 
met een tape dispenser.

TECHNOTAPE

Tapedispenser 
621.578.4301

15,00

TECHNOTAPE

Ducttape 
400 serie
621.578.0860 

  Kwalitatief goede ducttape gemaakt van een LDPE-toplaag met een 
polyester drager. Voorzien van een hotmelt belijming. Deze tape 
heeft  een extra hoge (aanvangs)kleefkracht en is breed inzetbaar. 
Geschikt voor de professioneleen de do-it-yourself gebruiker. 

per rol*

4,45

per rol*
van 5,30 voor

4,20

Doos verpakkingstape 

Ideale verpakkingstape voor het sluiten van dozen. Deze 
transparante 28µ verpakkingstape beschikt over een goede 
aanvangskleefkracht en is prima verwerkbaar in combinatie 
met een tape dispenser.

* minimale afname: 24 rollen

* minimale afname: 6 rollen

doos á 36 rollen
van 46,80 voor

39,00

TechnoTape is 35 jaar importeur van 
zelfklevende tapes en diverse foliën 
en biedt u een ruim assortiment aan 
professionele tapes voor o.a. bouw, 
industrie, schilder en stucadoor. 
Met de tapes van TechnoTape heeft  
u toegang tot een uitgebreid en pro-
fessioneel assortiment geschikt voor 
afplakken, verpakken, verkleven, 
verbinden, maskeren en beschermen 
van uw producten.

* minimale afname: 24 rollen

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 5 juni 2021. Prijzen zijn exclusief BTW
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AXA HOME SECURITY

Deurkruk 
61647111 E
567.312.5634

  Ergonomisch vormgegeven deurkruk voor 
binnen- en buitendeuren 38 tot 54 mm 
dik. Geleverd incl. bevestigingsmateriaal.

van 12,88 voor

8,95
van 45,15 voor

29,00

AXA HOME SECURITY

Curve
Veiligheidsschild 
567.312.1020

  Optimale veiligheid voor o.a. 
achterdeuren en garagedeuren. 
Geschikt voor universele toepas-
singen op deuren van 38 tot 
60 mm. Aluminium geslepen en 
compleet geleverd incl. bevesti-
gingsmaterialen. PC 55.

Kerntrekbeveiliging

ELLEN

Tochtprofi el 
AIB-4G
230.315.5404/06

  Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen. 
Afdichting d.m.v. kunststof TPE lip. 

Artikelnummer Lengte Van Nu 25 st.

230.315.5404 230 cm 86,75 59,00

230.315.5406 300 cm 113,25 79,00

25 stuks
vanaf 86,75 voor

59,00

INTERSTEEL

Toilet-/bad-
kamersluiting 
376.396.0090

  Bijpassend bij deurkruk Amsterdam.

INTERSTEEL

Deurkruk 
Amsterdam
376.312.5485

  Op een minimalistische rozet uitgevoerd. De vierkante 
rozet is 2,5 mm dun en heeft  een afmeting van 30 x 30 
mm. Tevens is de rozet voorzien van een zelfklevende 
bevestiging, hierdoor is bevestigingsmateriaal niet no-
dig. Geschikt voor deurdiktes van 38 - 44 mm en wordt 
per paar geleverd.

32,95 16,25Ideaal voor
smalle deurstijlen!

NEMEF

Meerpunts-
sluitingen
434.321.0821/25

  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 72 mm. Afmeting tuimelaar 8 mm.

17
00

 m
m

Artikelnummer Typenr. Van 5 stuks

434.321.0825 4926/02-55 632,45 349,00

434.321.0821 4923/02-55 682,50 375,00

5 stuks:
vanaf 632,45 voor

349,00*

* Stukprijs in overleg

* Stukprijs 
   in overleg

OP=OP

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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van 21,99 voor

15,00

6 stuks
van 47,40 voor

35,00

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

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. 

NEMEF

Deurslot
1266
434.320.4910

  Geschikt voor renovatie toepassingen in 
afsluitbare binnendeuren in de woning-
bouw. Standaard slotkast met afgeronde 
voorplaat. Voor links- en rechtsdraaiende 
deuren door eenvoudig omlegbare dag-
schoot. Inclusief 2 sleutels en sluitplaat 
P 1266.

Geschikt voor renovatie toepassingen in 
afsluitbare binnendeuren in de woning-
bouw. Standaard slotkast met afgeronde 
voorplaat. Voor links- en rechtsdraaiende 
deuren door eenvoudig omlegbare dag-
schoot. Inclusief 2 sleutels en sluitplaat 

INTERSTEEL

Magneetslot 
9570/9572
376.320.6645-46

  Werkt op basis van magnetisme. Bij het sluiten van de 
deur wordt de dagschoot door magneten uitgetrokken 
waardoor de deur vergrendelt. De deur wordt gewoon 
met de deurkruk geopend, maar wanneer hij geopend 
is, steekt de dagschoot niet meer uit. Dit zorgt voor een 
strakke afwerking en u voorkomt hiermee ook beschadi-
gingen aan het kozijn of dat u er onverhoopt achter blijft  
haken. De doornmaat van dit slot is 50 mm en wordt 
geleverd inclusief sluitplaat en zwarte voorplaat. Ook 
verkrijgbaar in RVS kleur.

p/stuk 11,78 voor

10,00

6 stuks

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 5 juni 2021. Prijzen zijn exclusief BTW



20

ALTREX

Varitrex Teleprof
143.265.8533-34

  Voor vele professionele werkzaamheden inzetbaar. 
Dankzij telescopisch Telelock vergrendelingsmecha-
nisme multi-functioneel te gebruiken, bijvoorbeeld 
bij ongelijke ondergronden. Extra veiligheid door 
3-PIN Autolocking® scharniersysteem, die het schar-
nier borgt in elke positie. Neemt bijzonder weinig 
ruimte in bij transport. 

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

vanaf 484,00 voor

415,00

Artikelnummer Type Max. werkhoogte Van Voor

143.265.8533 4x4 5,00 meter 484,00 415,00

143.265.8534 4x5 6,25 meter 588,00 499,00

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

ALTREX

Varitrex Teleprof 
FLEX 4X4
143.265.8509

  Functionele vouwladder voor intensief professioneel 
gebruik. De telescopisch uitschuifbare poten maken 
de ladder ideaal voor ongelijke ondergronden. 
Het unieke 3-PIN Autolocking® scharniersysteem 
garandeert optimale veiligheid in elke gebruikspositie. 
Uitgebogen bomen met anti-slipvoeten maken de 
ladder extra stabiel. 

Slechts 12,5 kg.

van 608,00 voor

475,00

ALTREX

Varitrex Prof 
4x3
143.265.8508 

  Robuuste multifunctionele vouwladder voor intensief professioneel gebruik. Door 
6 scharnieren zijn veel posities mogelijk, waaronder de A-stand, ladderstand, 
platformstand en de muurafhoudstand. Veilig 3-PIN Autolocking® scharniersysteem 
garandeert optimale borging in elke gebruikspositie. Zeer duurzaam: gegarandeerd 
12.000 cycli. Uitgebogen bomen en anti-slipvoeten voor extra stabiliteit.  

Slechts 12,5 kg
Max. belasting 150 kg

Inclusief GRATIS platform

van 480,00 voor

345,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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STARMIX

Gereedschaps-
zuiger 
ISC L-1625 Premium
994.750.0025

  Deze 1600 watt gereedschapszuiger is geschikt voor 
inzet in de industrie, werkplaats of op de bouw. Voor het 
afzuigen direct aan de machine bij boor-, frees-, slijp- of 
zaagwerk in beton, gips, steen, cement, hout en lak. U 
kunt hiermee zowel droog- als natzuigen.

1600 watt
Compact en sterk
Compleet met Festool koppeling
TNO B 2-4 ref. test

van 639,00 voor

439,00

KRANZLE

Hogedrukreiniger 
KR 1050 TS
855.554.0411

  Werkdruk 130 bar, 7,5 liter p/m. Messingpomphuis en 
roestvrijstalen plunjers, Start-stop systeem. Hogedruk-
pistool en lanzen rvs met snelkoppelsysteem. Gewicht 
21 kg. De Kr 1050 TS is speciaal ontwikkeld voor gebruik 
rondom huis en tuin en beperkt ZZP gebruik.

Optioneel, extra 
toebehoren:

• Rioolreinigingsslang

• Wasborstel

• Roundcleaner

Incl. lans met
vuilfrees

Gratis set FBV 25-35 vlies-
fi lterzakken t.w.v. 33,00!

van 499,00 voor

435,00

NILFISK

Hogedrukreiniger 
Core 125-5 PC
913.554.0369

  Compacte hogedrukreiniger voor kleine reinigingswerk-
zaamheden. Rechtopstaande model met een wielset en 
met een beugel om de hogedrukreiniger te verplaatsen. 
Aan de achter (boven)zijde van de machine kunnen de 
twee spuitkoppen opgeborgen worden.

Werkdruk max 125 bar
5 m Ultrafl ex slang
Automatische start/stop
Click&Clean connective
Metalen pomp

139,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 5 juni 2021. Prijzen zijn exclusief BTW
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TAB

Led hoofdlamp
TAB4127
584.781.0195 

  Hoofdlamp voorzien van 1 watt Power-led met 
een lichtopbrengst van 70 lumen. De lamp werkt 
op batterijen en beschikt over een instelbare 
lichtbundel. Ook is de hoofdlamp kantelbaar tot 
180°. Exclusief batterijen.

1 watt power-led

Hoofdlamp voorzien van 1 watt Power-led met 
een lichtopbrengst van 70 lumen. De lamp werkt 
op batterijen en beschikt over een instelbare 
lichtbundel. Ook is de hoofdlamp kantelbaar tot 

van 10,50 voor

8,50

Brand-

duur tot 10 uur!

TAB

Werklamp 
TAB88110
584.782.1060

  Beschikt over 10W COB-led met 1.200 Lm, 3 lichtstanden. 
Robuuste ABS en rubberen behuizing, voor binnen en 
buiten IP65. Lamp is kantelbaar, heeft  een zeer sterke 
magneet en is plaatsbaar op statief. Incl. USB kabel, 
adapter, Powerbank en batterij-indicator.

Beschikt over 10W COB-led met 1.200 Lm, 3 lichtstanden. 
Robuuste ABS en rubberen behuizing, voor binnen en 

Veel licht in vuistformaat

Kantelbaarvan 55,00 voor

45,00

van 81,50 voor

69,00
65

VETEC

Accubouwlamp 
Led 20 watt
750.782.1020

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

FAVOUR

Werklamp Protech 
L0927
940.782.1027

  Deze industriële led werklamp past 
met gemak in elke gereedschapskoff er! 
Met een lichtopbrengst van maar liefst 
1350 lumen is deze lamp een echte 
krachtpatser. Brandtijd tot wel 11 uur. 
Met magnetische bevestiging. 
Afmetingen (BxH): 154 x 104 mm.  

1350 lumen
IP67

Met magnetische 
bevestiging49,95

Oplaadbaar

via USB

1 watt
power-led

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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Drinkbeker 
Karton
394.622.2514

  Inhoud: 180 cc. 100 stuks.

3,00

BLUE WONDER 

Allesreiniger
164.575.0320

  Laat geen schadelijke 
sporen achter, bevat 
geen chloor en is
dierproefvrij.

KOMO

Afvalzakken
60 liter
394.257.5003

  20 stuks per rol.              

Laat geen schadelijke 
sporen achter, bevat 

van 2,73 voor

2,25
van 3,17 voor

2,50

POST-IT® 

Extreme Notes
406.397.0160-61

  Blijven plakken in de moeilijkste omstandigheden. 
Ze zijn waterbestendig, sterk en beschrijfbaar. 
Geschikt voor zowel binnen als buiten en op nage-
noeg alle ondergronden, mits aangebracht op een 
droog oppervlak.

Artikelnummer Maten Aantal Voor

406.397.0161 76x76 mm 3 blokjes 4,79

406.397.0160 114x171 mm 2 blokjes 17,27

vanaf 

4,79

PENTEL

Merkstift  
N50
125.186.1201-03

  Watervaste viltschrijver 
met onvervormbare spitse 
acryl-fi ber punt. Zeer grote 
schrijfl engte. Lijndikte 
1,5-3 mm. Goede hechting 
op zowel gladde als ruwe 
oppervlakken. Zwart, rood 
of blauw.

van 1,91 voor

1,50

VARTA

AA/AAA-batterijen
Industrial
323.786.5119/5190

  Deze alkaline AA/AAA LR6 1,5 volt batterijen zijn de industriële variant van Varta AA/
AAA-batterijen. Zeer veel gebruikt in de industrie, maar ook uitermate geschikt voor de 
particuliere gebruiker. Verpakt per 40 stuks in een tray. 

per tray

19,95

40 stuks
per tray

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 5 juni 2021. Prijzen zijn exclusief BTW



MASTER

Industrie 
ventilator
533.633.2020

  Professionele vloerventilator. Kan aan de muur of pla-
fond gehangen worden en vergroot daardoor ventilatie 
in elke ruimte. Prima voor een gerichte luchtstroming, 
koeling, luchtcirculatie of tegen indringende geuren. Is 
IP20 beschermd, 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.

 360º draaibaar 135,00

van 11,99 voor

8,49

van 99,00 voor

89,00

PERFECTPRO

Radio
Worktube
886.731.4328

  Kleine, maar zeer indrukwekkende radio. 
Heeft  10 voorkeuzezenders FM en DAB+, een 
Neodymium speaker van 5 watt, verlicht 
display en rubberen bedieningsknoppen. 
Stof- en spatwaterbestendige en heeft  tevens 
een ingang voor een mp3-aansluiting. Bedie-
ningsmenu instelbaar in 4 talen (Nederlands, 
Frans, Duits of Engels) en voorzien van toets-
blokkering functie.

WD-40  

Flexible spray
576.577.1488

  Maakt vastzittende schroeven en mechanismen los en 
smeert stroef lopende sloten en cilinders. Voorkomt hin-
derlijk piepen en kraken van scharnieren en functioneert 
als contactspray en reiniger bij verschillende elektrische 
en elektronische onderdelen.

Multi-Use Product met het fl exibele rietje van aluminium
Siliconenvrij, beschermt tegen roest, maakt los wat vast zit 
Één hand vrij, nog makkelijker ergens bij komen
400 ml

Uitgave 2115
Aanbiedingen geldig zolang de 
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 5 juni 2021. 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.  

Telefoon: 0599-612277

Website: www.boitentechniek.nl

Adres: Steenhouwer 28  |  9502 ET  |  Stadskanaal


