
MAKITA

Schroefboormachine
DDF484RTJ
428.230.2239

  Snelle en robuuste machine voor de allround klussen. Beschikt 
over 2 functies: boren en schroeven. Uiterst duurzaam dankzij 
aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen. Met elektro-
nische toerenregeling via de schakelaar en heeft  een zeer constant 
toerental door de BL-motor. Met 2000 toeren per minuut is de 
machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel. Geleverd incl. 
2 stuks 5,0 Ah accu, snellader, in Mbox.

aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen. Met elektro-aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen. Met elektro-
nische toerenregeling via de schakelaar en heeft  een zeer constant nische toerenregeling via de schakelaar en heeft  een zeer constant 
toerental door de BL-motor. Met 2000 toeren per minuut is de toerental door de BL-motor. Met 2000 toeren per minuut is de 
machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel. Geleverd incl. machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel. Geleverd incl. 
2 stuks 5,0 Ah accu, snellader, in Mbox.2 stuks 5,0 Ah accu, snellader, in Mbox.2 stuks 5,0 Ah accu, snellader, in Mbox.2 stuks 5,0 Ah accu, snellader, in Mbox.

van 379,00 voor

295,00
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van 33,22 voor

13,95

van 119,65 voor

79,00

van 58,91 voor

39,00

van 82,75 voor

37,20

BAHCO

Klauwhamer
540.110.2018

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

BAHCO

Doppenset 
S460
540.122.0142

  Met ¼”doppen gemaakt van hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Geleverd 
met o.a. 12 stuks ¼”zeskant doppen, een ratel, 20 stuks schroevendraai-
erdopsleutels in diverse maten, 
3 Torx doppen, een schakel-
schijf, twee verlengstukken, 
een dwarsgreep en een 
cardanstuk. 

 Robuuste koff er

46-delig

WERA

Schroevendraaierset
XXL
647.124.0010

  12-delige set met Kraft form schroevendraaiers voor een optimale kracht-
overbrenging. Geleverd met 2x Phillips kruiskop, 2x Pozidriv, 
2x sleuf 932 A,1x sleuf 334, 2x sleuf 335, 2x 160 i VDE, 
1x sleuf 247 en 2x rek.

BAHCO

Steekbeitelset
3-delig
540.130.0124

  Set met 3 maten; 12, 18 en 
25 mm. Gemaakt van staal 
en ontlaten voor een lange 
levensduur. Met 2-compo-
nenten handgrepen en met 
foedraal voor extra veiligheid.
In gewette uitvoering.

van 56,90 voor

37,50

STANLEY

Gereedschaps-
gordel 
STST1-80113 
564.239.3213 

  Prachtig uitgevoerde, dubbele gereedschaps-
gordel afgewerkt met bedekte klinknagels. 
Heeft  een sterke, verstelbare riem en twee 
grote én 3 kleine gereedschapsvakken. 
Eveneens met hamerhouder.  

Echt leder
Excl. gereedschap

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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WERA

Zelfi nstellend 
steeksleutel 
Joker 6004 
647.990.2031-35

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

Artikelnummer Maat Van Voor

647.990.2034 XS     7 - 10 mm 46,66 25,00

647.990.2031 S     10 - 13 mm 52,33 29,00

647.990.2035 M    13 - 16 mm 60,80 35,00

647.990.2032 L     16 - 19 mm 73,55 39,00

647.990.2033 XXL 24 - 32 mm 92,96 55,00

vanaf 46,66 voor

25,00

van 28,50 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.  

Kopbreedte: 25 mm
Meslengte: 22 mm

van 57,25 voor

39,95

HULTAFORS

Stucadoors
winkelhaak 
PS 120
305.194.0803

  Verstelbare stukadoors winkelhaak met millimeter en 
graden schaalverdeling die kan worden ingesteld in 
vier vaste posities. Afmeting: 120 cm.

 4 hoeken met vaste posities (22,5°/45°/67,5°/90°).
 21 extra hoeken gemarkeerd op de schaal.
 Stok en blad van geanodiseerd aluminium.

MEISTER

Gereedschapskoff er 
230-delig
182.122.0189

  Compleet assortiment hoogwaardig handgereedschap. Van 
schroevendraaiers, dopsleutels en ratels, tot aan hamers, tangen 
en zagen. Met dit assortiment bent u altijd klaar voor klussen 
in en rond de werkplaats of garage. Incl. robuuste aluminium 
behuizing met randen en hoekbescherming.

van 336,38 voor

199,00

30
0 

m
m

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 3 december 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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van 116,95 voor

95,00

BOSCH

Multi-detector 
GMS 120
229.190.4012

  Dit veelzijdige gereedschap 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 scanresultaat. Stof- en 
spatwaterbestendig IP54. 

van 164,95 voor

129,00

BOSCH

Haakse slijper 
GWS1400 + diamantschijf
229.235.0016

  Deze haakse slijper is een ware krachtpatser. Hij beschikt over een 
geoptimaliseerde motorkoeling voor een hoge overbelastbaarheid. 
De tegen verdraaien beveiligde beschermkap 
blijft  ook stabiel bij een barstende schijf.

Constant-Electronic - houdt snelheid 
    constant, zelfs onder belasting

Geschikt voor Ø 125 mm slijpschijven
constant, zelfs onder belasting
Geschikt voor Ø 125 mm slijpschijven

Incl. diamantschijf

van 189,95 voor

159,00

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, incl. 
zaagblad voor hout en metaal.

SDS-zaagbladwissel 
Rubberen drijfwerkbehuizing
230 Volt 

Sterke
1100 watt

motor

BOSCH

Decoupeerzaag 
GST 150 BCE 
Professional
229.230.1180

  Robuuste machine met snoer voor veeleisende 
toepassingen. De voetplaat is stevig, wat zorgt 
voor goede prestaties. Door de motor van 780W 
en een constant toerental kan zelfs in de hardste 
materialen, zoals dikke balken, worden gezaagd. 
Geleverd met zuigmondstuk, afdekkap, glijvoet, 
antisplinterplaatje, opbergkoff er, decoupeerzaag-
blad T 144 D (Wood) .

 Regelbaar toerental
 Snijprecisie
 Werkcomfort

van 249,95 voor

199,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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* Excl. accu’s en lader

van 253,00 voor

159,00*

van 309,00 voor

159,00*

METABO

Accu slagschroevendraaier 
SSD18LTX200BL
409.230.3157

  Met 1/4" binnenzeskant en 200 Nm. Voorzien van brushless motor voor extra lange 
levensduur en Automatic Power Shift **. Met 12 toerental-/koppelniveaus voor een 
breed gebruiksspectrum. Beschikt over een geïntegreerde 
werklamp en praktische riemhaak. In MetaLoc koff er.

** Automatic Power Shift  (APS) ondersteunt het werken 
met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie 
na het boren om doordraaien te voorkomen.

Ultra-M-Technologie

METABO

Accu Combihamer 
KHA 18
409.230.3112

  Body, geschikt voor 18V accu’s met een slagenergie van 2,2 Joule. Heeft  een slagstop voor 
boren zonder slag en met draaistop voor beitelen. Verder met S-automatic veiligheids-
koppeling voor extra veiligheid bij blokkeren van de boor. Met SDS-
plus gereedschapsopname. Geleverd incl. extra rubberen greep, 
een boordieptegeleider, draagriem. 
In MetaLoc koff er.

* Excl. accu’s en lader

METABO

Compressor 
Power 250-10W OF
409.233.0044

  Compacte, olievrije compressor, geschikt voor éénfase-wisselstroom, heeft  goed afl eesbaar 
instrumentenpaneel en regelbare werkdruk. Tevens met overbelastingsbeveiliging en koude 
start. De armaturen en bedieningselementen zijn beschermd door het robuuste buisframe. 
Geschikt voor o.a. montagewerkzaamheden als nieten en spijkeren, maar ook voor het 
afpersen van buisleidingen.

Compressorset verkrijgbaar voor € 42,50
Set bestaat uit een blaaspistool, banden-

pomp, verfspuitpistool en PA-spiraalslang. 
409.233.1905

van 344,00 voor

279,00

Ketelinhoud 10 liter
Max. druk 10 bar
Gewicht 24 kg

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 3 december 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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SENCO

Bandschroefmachine 
DS 5550-AC
686.230.3555

  Sterke 600 watt machine met 5000 RPM motor voor hoge werksnel-
heid. Kracht 7,00 Nm. Geschikt voor bandschroeven Ø 3,5 - 4,8 mm. 
Voorzien van directe schroefl engte instelling, nauwkeurige diep-
te-instelling met slot voor perfect verzonken schroeven en variabele 
schroefsnelheid. Heeft  een ‘cornetfi t system’ voor perfect zicht op 
het werk en het makkelijk schroeven in hoeken. Met snelle bitwissel, 
riemhaak en twee neusstukken voor gips en hout. 

Incl. robuuste koff er

van 431,25 voor

349,00

van 816,65 voor

749,00

QZ

Snelbouw-
schroeven
837
262.350.7951

  Met fi jne draad voor automatische verwerking in metal 
stud profi elen. Voorzien van een PH 2 aandrijving. 
Geschikt voor gebruik op alle gangbare merken 
bandschroefmachines.

Ø 3.5 mm
Lengte 35 mm

stud profi elen. Voorzien van een PH 2 aandrijving. 
Geschikt voor gebruik op alle gangbare merken 
bandschroefmachines.

19,95

BERNARDO

Kolomboormachine
SB 25 S
533.990.0003

  Solide en verfi jnde kolomboormachine met een 
boorcapaciteit van 25 mm. Dit model is uitgerust 
met een rechts-links schakelaar. Geschikt voor o.a.  
landbouw- en reparatiebedrijven.

Motorvermogen 0,75 kW
• Breedte 380 mm
• Diepte 660 mm
• Hoogte 1560 mm

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 

van 41,35 voor

22,50

1000
schroeven

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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DYNAPLUS

Gevelschroeven
299.350.2794-99

  De ideale schroefoplossing voor het bevestigen 
van houten planken op gevels, het monteren van 
schuttingplanken of het maken van potdek-
selwerk. Door de voorborende werking van de 
speciale diamond point kun je tot aan 2 cm van de 
rand van de plank zonder voorboren inschroeven. 
Zonder het hout te splijten. 

Artikelnummer Maat Van Per doos
200 stuks

299.350.2794 4.0 x 40 33,33 17,00

299.350.2795 4.0 x 50 39,50 20,00

299.350.2796 4.0 x 60 45,75 23,00

299.350.2797 4.5 x 60 50,83 25,00

299.350.2798 4.5 x 70 57,83 29,00

299.350.2799 4.5 x 80 68,17 34,00

SYSTEC

Plaatschroeven
9-vaks
299.188.7223

  Het SYSTEC concept assortimentsverpakkingen speelt 
in op de vraag van klanten naar verpakkingen met 
een brede variëteit aan bevestigingsmaterialen. Dit 
programma aan materiaal zit verpakt in een kunststof 
assortimentsbox. Inhoud: Plaatschroef 
DIN 968 zwart bolkop + ring.

van 44,60 voor

27,50

200 stuks
vanaf 32,08 voor

17,00

GB

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 219,00 voor

139,00

FISCHER

Pluggen
Red-Box DuoPower
219.372.1293  

  De krachtige alleskunner: geschikt voor alle ondergronden, zelfs plaat-
materiaal. Voor gebruik met hout- en spaanplaatschroeven. 
Geleverd in handige assortimentsbox. 
Afmetingen: 5x25, 6x30, 8x40 en 10x50.

280-delig

van 23,35 voor

18,50

Geschikt
voor alle

ondergronden

materiaal. Voor gebruik met hout- en spaanplaatschroeven. 

Afmeting Aantal

3,5x13 75 stuks

3,9x19 50 stuks

4,2x13 50 stuks

4,2x16 50 stuks

4,2x19 40 stuks

4,2x25 35 stuks

4,8x16 35 stuks

4,8x19 30 stuks

4,8x25 25 stuks

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 3 december 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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Accu’s los verkrijgbaar

MAKITA

Accu 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 invalzaag 
DSP600ZJ2
428.230.1068

  Compleet snoerloos en voorzien van soft  start techniek. Ideaal voor het nauwkeurig op maat zagen van plaat-
materialen, massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen. Zaagdiepte bij 0° is 56 mm. 
Werkt op 2x18 V. Zonder accu’s en lader, met geleiderail 1500 mm en tas.

MAKITA

Accu decoupeerzaag 
18V Body DJV182ZJ
428.230.3382 

  Eff iciënt werken in hout, metaal, kunststof en rubber dankzij 
variabele toerenregeling (draaiknop). Precies zaag resultaat 
door unieke vierkante zaagas waardoor de zaag niet draait. 
Uitgerust met een energiezuinige koolborstelloze motor.
Verbeterde stofafzuiging direct aansluitbaar op een stofzuiger. 
Zonder accu’s en lader in Mbox.

van 249,00 voor

219,00

Accuhouder
BM-MK18-BLU-6
960.000.0005

  Geen rondslingerende accu’s meer. Bevestig jouw Makita LXT 18V accu’s 
aan de muur, in je werkbus of aan je riem. Dankzij het lock-mechanisme 
zit de accu muurvast en valt dus niet.

MAKITA

Accu invalzaag 
DSP600ZJ2

Accuhouder
BM-MK18-BLU-6
960.000.0005

  

399,00

Diameter schuurschijf: 125 mm

Diameter zaagblad: 165 mm

set à 6 stuks:

20,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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CARAT

Diamantzaagblad 
CEBD
847.179.0590

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

Diameter ø 230

van 20,00 voor

15,15
van 109,00 voor

79,00

KGS DIAMOND

Komschijf 
K888
327.179.1599

  Premium lijn diamant komschijf met boemerang 
segmenten voor soepel en agressief schuren. 
Geschikt voor verschillende soorten materialen 
zoals natuursteen en beton.

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

FEIN

Multimaster
MM 500 Plus / 700 Max
601.235.3008/10

  De krachtige multitool voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) 
met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof. Voorzien van 
Starlock snelwissel systeem (accessoires binnen 3 sec. wisselen).

Stekker kabel: 5 m

Artikelnummer Type Vermogen Van Voor

601.235.3008 MM 500 Plus 350W 265,00 239,00

601.235.3010 MM 700 Max 450W 321,00 289,00

vanaf 265,00 voor

229,00
vanaf

5,00

Krachtig

KGS DIAMOND

Diamant 
tegelboor
K857
327.175.2217-24

  Professional line tegelboor voor nat gebruik. Vacuum 
brazed en met stift  aansluiting voor gebruik op de 
(accu)boormachine. Toepassing (materiaal): Graniet, 
composiet, keramiek, porselein en terrazzo. Uitvoering: 
watergekoeld.

Boordiepte: 40 mm
Toerental: 2000-3000 RPM

Verkrijgbaar van 
ø 8 t/m ø35 mm

Krachtig

9

Voor

239,00

289,00

Artikelnummer Boordiameter Voor

327.175.2217 ø 8 mm 5,00

327.175.2218 ø 10 mm 6,00

327.175.2219 ø 12 mm 6,45

327.175.2220 ø 18 mm 8,50

327.175.2221 ø 22 mm 10,00

327.175.2222 ø 25 mm 11,00

327.175.2223 ø 32 mm 12,00

327.175.2224 ø 35 mm 13,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 3 december 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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PELTOR

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 pasvorm en weinig druk. 

van 117,97 voor

79,00

van 32,16 voor

24,50
van 22,37 voor

18,00
van 4,09 voor

3,25

3M

Gehoorkap 
Protac III
406.239.0576

   Het geluid kan versterkt worden of tot een gewenst 
lager niveau gedempt worden zonder uw gehoor te 
beschadigen. Voorzien van een stereo-ingang voor 
aansluiting op mobiele telefoon. Schakelt zichzelf 
automatisch na 4 uur uit.

Geluidsdemping aan te passen 
aan omgevingsgeluid

PELTOR

Gehoorkap 
Optime 3
406.239.0530

  Met dubbele schaal die resonantie in de oorbeschermers 
inimaliseert. Voorzien van max. hoogfrequentiedemping, 
waardoor signalen en spraak gemakkelijk gelijktijdig 
gehoord kunnen worden. Akoestische verbinding tussen 
binnenruimte en de ruimte tussen de schalen zorgt voor 
optimale demping van lage frequen-
ties. De brede, met zacht schuim-
plastic gevulde afdichtingsringen 
garanderen goede pasvorm 
en weinig druk.

optimale demping van lage frequen-
ties. De brede, met zacht schuim-
plastic gevulde afdichtingsringen 

SNR
35 dB

SNR
27 dB

3M

Veiligheidsbril 
Virtua helder
406.239.0332

  Bril die maximale bescherming en comfort combineert. 
Je merkt nauwelijks dat je deze op hebt, gezien het zeer 
lage gewicht van minder dan 24 gram. 

voor
25

3M

EAR 
Classic
406.239.0562

  Gemaakt van polymeerschuim 
en voor éénmalig gebruik. Hij 
heeft  een dempingswaarde van 
28 dB SNR. Aantal: 250 paar 
oordopjes in dispenserdoos. 
Voldoet aan de norm EN352-2.

250 paar
van 57,35 voor

37,50

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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PREVENT

Werkhand-
schoen 
Prevent
145.239.3025

4,35

ASSENT

Signalisatie 
pilotjas 
RWS
145.239.4458-60

  Maten L, XL en XXL.

 Verdekte ritssluiting
 Waterdicht

39,00

17,95

ASSENT

Signalisatie-
broek 
RWS
145.239.4445-47

  Maten M, L en XL.

 Waterdicht
 Refl ecterende elementen
 Verstelbare broekspijpen

FENTO

Kniebeschermers
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.

van 53,64 voor

39,00

van 27,19 voor

20,00

PELTOR

Veiligheidshelmen 
G3000
406.239.0630-34

  Uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Voorzien 
van een Peltor Uvicator™. Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS.

Slechts 310 gram

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

* In meerdere kleuren   
   verkrijgbaar.

145.239.3025

4,354,354,

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 3 december 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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RUBI

Tegelsnijder 
TR-710 MAGNET
539.184.3170 

  Met snel bedieningssysteem met magneet dat met één hand 
bediend kan worden. Eenvoudig in gebruik, met verstevigde 
onderdelen, sterk breekmechanisme (800 kg breekkracht) 
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 424,18 voor

329,00

van 284,90 voor

195,0000

Kruiwagen 
SMB-100
274.270.0021

  Dé kruiwagen voor de stratenmaker en/of hovenier. 
Deze robuuste kruiwagen met bak van sterk HDPE 
kunststof heeft  een inhoud van 100 liter en 
weegt 17,5 kg. Zwaar onderstel voor extra 
draagkracht en duurzaamheid. 
Geleverd incl. luchtband.

MATADOR

Bouwkruiwagen 
Grijs
458.270.0004

  Universele kruiwagen, geheel gepoedercoat en voorzien van stalen bak van 1,1 mm. Met bak-, 
schoor- en pootversterking en prettige ergonomische handvaten. Stalen velg, 4-ply band.

van 167,62 voor

109,00

ZIMIT

Klapschragen
685.240.0301/04

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

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

Artikelnummer Hoogte Van Voor

685.240.0301 50 cm 46,33 29,00

685.240.0304 85 cm 77,09 49,00

vanaf 46,33 voor

29,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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EUROM

Heteluchtkanon
HKG-15
715.700.0425

  Op gas, met een vermogen van 14,8 kW. Dit hoge 
vermogen, samen met de grote luchtverplaatsing van 
300 m3 per uur, zorgen ervoor 
dat ruimtes tot 500 m3

verwarmd kunnen worden. 
Licht en makkelijk te 
verplaatsen. Geleverd 
met slang en regelaar.

MASTER

Luchtontvochtiger
DH732
533.990.0044

  Ideaal voor o.a. kelders, garages en kleine 
magazijnruimte. Geschikt voor een oppervlakte 
tot 450 m². Heeft  de mogelijkheid om 24 uur per 
dag te werken en is gemakkelijk te bedienen. 
De watertank heeft  een automatische stop
 wanneer deze vol is. 

Hoge capaciteit
Ingebouwde hygrostaat

MASTER

Gasheater 
BLP17M-N
533.990.0205

  Beschikt over een mechanische (Piezo) ontsteking. O.a. met elektronische klep, veiligheids 
gasventiel met thermokoppel, regelaar incl. veiligheidsventiel dat de gastoevoer stopt bij 
scheuren in de gasslang, oververhittingsthermostaat en aanpasbare hitte. 
Geschikt voor propaan en butaan.

Breedte: 188 mm
Hoogte: 293 mm
Luchthoeveelheid: 300 m³/h
Aansluitspanning: 230 V

van 88,00 voor

72,50
van 149,26 voor

119,00

van 688,95 voor

549,00
van 180,50 voor

159,00

Op gas, met een vermogen van 14,8 kW. Dit hoge 
vermogen, samen met de grote luchtverplaatsing van 

 per uur, zorgen ervoor 

verwarmd kunnen worden. 

EUROM

Elektrische kachel 
Delta 3000
715.700.0130

  Elektrische ventilatorkachel o.a. geschikt voor 
in de werkplaats of garage. Door een groot 
vermogen van maar liefst 3000 watt, is de 
ruimte binnen mum van tijd op de gewenste 
temperatuur. Door de 3 verschillende in te 
stellen standen, heb je altijd de juiste warmte 
in de ruimte tot maximaal 115 m3. Voorzien 
van thermostaat. Gewicht 5 kg.

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 3 december 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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TESA

Ducttape 
4688
114.578.1353-54

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

 50 m x 50 mm

6 rollen
van 102,24 voor

75,00

TECHNOTAPE

Stuclopertape
621.578.5201

  Handscheurbare PVC tape met grote 
kleefkracht en zowel indoor als outdoor 
inzetbaar. Afhankelijk van de ondergrond, 
kan de tape tot 4 weken blijven zitten. 
Tape is 100% waterproof en vormbaar. 

 Breedte: 50 mm
 Lengte: 33 m

6 rollen
van 47,34 voor

32,50

vanaf 7,88 voor

6,95

TESA

Maskeringstape 
4440
114.578.0856/58/59 

  Het dunne, maar stevige rugmateriaal is uiterst fl exibel 
en maakt vlakke en nauwkeurige verfranden mogelijk. 
Deze tape is geschikt voor vrijwel alle schilderwerken 
buitenshuis. Kan gebruikt worden in combinatie met 
alle gebruikelijke verf- en laksoorten.

 Buiten

Artikelnummer Lengte Breedte Van Voor

114.578.0856

50 m

25 mm 7,88 6,95

114.578.0858 38 mm 11,96 10,50

114.578.0859 50 mm 15,76 13,50

vanaf 6,80 voor

5,50

TESA

Maskeringstape 
4334
114.578.0842/44/45 

  Deze sterke en scheurvaste tape is 
bijzonder geschikt voor binnenshuis 
schilderwerk. Geschikt voor glas, 
aluminium, harde PVC en hout. 
Tot 5 maanden na aanbrengen 
verwijderbaar. 

 Binnen

Artikelnummer Lengte Breedte Van Voor

114.578.0842

50 m

25 mm 6,80 5,50

114.578.0844 38 mm 10,36 8,50

114.578.0845 50 mm 13,61 11,50

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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vanaf 126,80 voor

99,00

MEUWISSEN

Miofol®
125 S
497.984.1700-03

  Gewapende dampremmer. 
Toepassing luchtdichte en dam-
premmende bescherming van 
isolatie aan de warme zijde 
van isolatie. Voorkomt lucht-
stromen en condensatie. 
Breedte 150 cm. Lengte 25, 
50, 200 of 260 m. 

Gewapende dampremmer. 
Toepassing luchtdichte en dam-
premmende bescherming van 
isolatie aan de warme zijde 
van isolatie. Voorkomt lucht-
stromen en condensatie. 
Breedte 150 cm. Lengte 25, 

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 132,44 voor

105,00
vanaf 160,16 voor

129,00

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, zwem-
bad. Breedte 150 cm. 
Lengte 25 of 50 m. 

Aluminium/transparant tape 
verkrijgbaar vanaf € 10,00 

497.578.2101-02

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 3 december 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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GRIFFON

Montagelijm 
Poly Max Hightack 
Express Wit
473.570.0537

  Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshech-
ting en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. 
Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C en overschilder-
baar. Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen 
op vrijwel alle ondergronden. Geschikt voor alle binnen- en 
buitentoepassingen en alle professionele toepassingen.

12 kokers 
in toolbag

94,00

TEC7

Multispray 
GT-7
623.577.1446

  Eén product, veel toepassingen. 
Deze veelzijdige spray is een 
vochtverdringer, krachtige 
roestbestrijder, kruipolie: maakt 
los wat vast zit, hoogwaardig 
smeermiddel en contactspray.  

600 ml

7,00

DEN BRAVEN

Acryl
Wet on wet 
871.576.0458

  Direct overschilderbare acrylaatkit. Speciaal ontwik-
keld om kort na het aanbrengen nat in nat te worden 
overschilderd met watergedragen en synthetische 
verven. Voor het afdichten en vullen van aansluitvoe-
gen, naden, scheuren en kieren. Kleur: wit.

per koker
van 5,76 voor

3,50

DEN BRAVEN

Acryl
Anti-crack 
871.576.0452

  Beperkt de kans op craquelé 
en verkleuring van de verfl aag.

GRATIS tuitensnijder
bij 12 kokers Acryl!

Minimale afname 
12 stuks

Minimale afname 
12 stuks

per koker
van 4,72 voor

2,85

Montagelijm 
Poly Max Hightack 
Express Wit
473.570.0537

12 kokers 
in toolbag

94,12,50

TEC7

Instant Waterdicht
WP7-201
623.984.0308

  Deze zwarte spray is overal bruikbaar 
voor dichting, herstelling en bescherm-
ing van alle oppervlakken. Vormt een 
hechtende, elastische waterdichte 
coating die beschermt tegen schokken, 
steenslag en impact, en ook trillingen 
en geluid vermindert. Schuurbaar na 
uitharding en overschilderbaar.

Voor binnen en buiten
500 ml

OP=OP!

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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Het verlijmen van hard isolatie-
materiaal en akoestische panelen

Voor het gemakkelijk en snel monteren van hard isolatiemateriaal, akoes-
tische panelen, buitengevel- en dakisolatie is er de illbruck PU010 PANEL 
ADHESIVE, een snel uithardend polyurethaan lijmschuim. Deze isolatielijm 
is breed inzetbaar en geschikt voor het gebruik op de meest voorkomende 
ondergronden, zoals metselwerk, beton, hout en metaal. Naden en ope-
ningen tussen de platen onderling of tussen platen en kozijnen en andere 
bouwelementen kunnen vervolgens worden afgedicht met een elastisch 
purschuim zoals de illbruck FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO.

Waarom een speciale isolatielijm?
Isolatiemateriaal reageert niet altijd even goed op een willekeurige lijm. Gebruik daarom altijd een lijm die het isolatiemateriaal 
niet aantast en de ondergrond uitvult. De PU010 werkt snel, tast het materiaal niet aan en hecht op vrijwel alle ondergronden. 
Hierdoor ontstaat er altijd een optimale hechting tussen materialen. Een plaat tegen een muur lijmen of het isoleren van een 
plafond is met de PU010 om die reden erg gemakkelijk én bespaart tijd. Daarnaast is het een stofvrij alternatief voor mortel en 
mechanische bevestigingen.

Productvoordelen illbruck PU010 PANEL ADHESIVE
• Eenvoudig in verwerking en tijdbesparend
• Stofvrij alternatief voor mortel en mechanische bevestiging
• Vullend vermogen zonder krimp of na-expansie
• Geschikt voor gebruik op vrijwel alle ondergronden
• Extreem sterk
• Volledig belastbaar na ca. 3 uur
• Langere houdbaarheid: 24 maanden

Verwerkingstips
• Maak van tevoren een testvlak op het te verlijmen materiaal om er zeker van te zijn dat het isolatiemateriaal goed zal hechten
• Teveel isolatielijm? Zolang deze niet is uitgehard, kun je resten gemakkelijk verwijderen met de illbruck AA292 Reinigingsdoekjes
• Reinig het pistool met de illbruck AA290 Pistoolreiniger zodra symptomen van verstopping zich voordoen
• Uitgeharde isolatielijm kan alleen mechanisch worden verwijderd

van 18,30 voor

11,95

Snel uithardende
polyurethaan lijmschuim

610.576.1645

Minimale afname 
12 stuks

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 3 december 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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AMI

Veiligheidschild
109.312.3042
Veiligheidslangschild ovaal 250/15 
met kerntrekbeveiliging. 

Complete set bestaande uit:
Quickpuntschroef en 3 rvs 

    schroeven
Buitenschild 15 mm met knop
Binnenschild 8 mm met nylon ring
Knop VARO vast/omkeerbaar
Gelagerde wisselstift 

Veiligheidschild

Buitenschild 15 mm met knop
Binnenschild 8 mm met nylon ring
Knop VARO vast/omkeerbaar
Gelagerde wisselstift 

van 139,71 voor

49,00

AXA HOME SECURITY

Kerntrek 
veiligheids-
beslag 
567.312.1020

  Optimale veiligheid voor deuren 
van 38 tot 60 mm. Aluminium 
geslepen en compleet geleverd 
incl. bevestigingsmaterialen. 
Maat 55.

van 50,35 voor

30,00

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 14,66 voor

9,95

YALE

Deurdranger 
1022V
434.313.0142

  Deze licht instelbare deurdranger heeft  
een gegoten aluminium behuizing. 
Compact ontwerp en eenvoudige mon-
tage met sjabloon.

Max. deurgewicht 80 kg
Max. deurbreedte 1100 mm

van 99,35 voor

45,00

AXA HOME SECURITY

Scharnier 
Titan
567.310.0591

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

 Uitwisselbaar en onderhoudsarm

6 stuks
van 50,22 voor

33,50

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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12 stuks
van 114,60 voor

75,00*

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 
aluminiumlegering. 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

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.

23,50

SECU

Afsluitbare raamuitzetter
SecuMax
939.306.1520

  Met de SecuMax afsluitbare raamuitzetter kan je veilig vertileren. De SecuMax 
maakt het mogelijk om het raam op 3 standen open te zetten en indien 
wenselijk is het raam ook volledig te openen door de gebruiker. Geschikt 
voor naar binnen- (721) en buitendraaiende ramen (720), zowel links als 
rechts toepasbaar. Kleur: wit.rechts toepasbaar. Kleur: wit.

van 30,62 voor

21,50

NEDCO

Schoepen-
rooster 
Aluminium
215.316.0036

Afmeting 370x40 mm 
Doorlaat 36 cm²

3,00

NEDCO

Luchtrooster 
RVS-150   
215.316.0135

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

van 37,10 voor

22,50

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 3 december 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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De populaire deurkruk Hera is nu ook verkrijgbaar op schild, zodat eventu-
ele gaten die door een eerdere deurkruk op rozet zijn aangebracht, worden 
bedekt. Deurkruk Bau-Stil borduurt voort op designstromingen Bauhaus en 
Jugendstil, uit de dertiger jaren en combineert vierkante en ronde vormgeving 
op een moderne manier.  De vormgeving van deurkruk Bastian, die nu ook op 
schild wordt aangeboden, kenmerkt zich juist door zijn klassieke ronde greep.

Nieuwe serie deurkrukken op schild in drie trendkleuren

Alle deurkrukken zijn uitgevoerd in zamak en leverbaar in de kleuren mat 
zwart, antracietgrijs en messing PVD. Het rechthoekige schild heeft  een afme-
ting van 245x45x8 mm en is voorzien van schroefgaten en een veer, waardoor 
de kruk automatisch terugveert in horizontale positie. De deurkrukken op 
schild worden per paar geleverd, inclusief bevestigingsmateriaal. Kies uit een 
blind schild, een schild met sleutelgat, met toilet- of badkamersluiting of twee 
maten met profi elcilindergat.

Details worden steeds belangrijker in interieurdesign. Smaakvol deurbeslag helpt bij creëren van eenheid in 
het interieur. Daarbij is 2022 het jaar van de eenvoud in zowel rechte als ronde vormen. Intersteel introduceert 
daarom een nieuwe serie deurkrukken op schild in de trendkleuren en stijl van nu. 

Ook verkrijgbaar voor 
buitendraaiende deuren 

939.306.3640/45

SECUSTRIP

Anti-inbraak-
strip
Plus
939.306.3613

  Voor naar binnendraaiende voordeuren. 
De visuele aanwezigheid van een anti-
inbraakstrip schrikt inbrekers preventief 
af. Eenvoudig aan te brengen. Werkt 
vertragend bij poging tot inbraak. 
Tevens geschikt om te monteren op 
een schuifpui. 5 jaar garantie.

Lengte: 2050 mm
Montagebreedte: 

14,5 mm

939.306.3615 
anti-inbraakstrip

van 87,47 voor

49,00

van 26,11 voor

16,95

NEMEF

Deurslot
1266
434.320.4910

  Geschikt voor renovatie toepassingen 
in afsluitbare binnendeuren in de 
woningbouw. Standaard slotkast met 
afgeronde voorplaat. Voor links- en 
rechtsdraaiende deuren door een-
voudig omlegbare dagschoot. Incl. 2 
sleutels en sluitplaat P 1266.

BEAUMONT

Noodsleutel-
kastje 
NK1 
131.295.2320

  Afmetingen: 
160x125x50 mm.
Met slagstaafje. 

van 25,34 voor

15,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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STARMIX

Stofzuiger 
ISC L-1625 Premium
994.750.0025

  Deze compacte 1600 watt gereedschap stof-/waterzuiger is 
geschikt voor inzet in de industrie, werkplaats of op de bouw. 
Voorzien van stopcontact, inschakelautomaat en traploze toe-
rentalregeling voor het afzuigen direct aan de machine bij boor-, 
frees-, slijp- of zaagwerk in beton, gips, steen, cement, hout en 
lak. Semiautomatische fi lterreiniging. Ketelinhoud 25 Liter. 5,0m 
slang en rvs accessoireset.

Compact en sterk
Compleet met Festool koppeling
TNO B 2-4 ref. test
Garantie 3 jaar

STARMIX

uClean 
ADL-1432EHP
994.750.0035 

  Deze krachtige 1400 watt gereedschapszuiger heeft  een 
ketelinhoud van 32 liter. Kan zowel nat- als droogzuigen 
en heeft  een blaasfunctie tot 215 km/u. Met stopcontact, 
inschakelautomaat en traploze toerentalregelaar. Lucht-
stroom 69 l/sec. Wordt geleverd met complete EHP 
accessoireset met o.a. 3,2 m zuigslang, 2 kunststof 
zuigbuizen, voegenzuigmond, vloerzuigmond en 
een gummi verloop.

Ketelinhoud 32 liter
Incl. vele toebehoren
Garantie 3 jaar

stroom 69 l/sec. Wordt geleverd met complete EHP 
accessoireset met o.a. 3,2 m zuigslang, 2 kunststof 
zuigbuizen, voegenzuigmond, vloerzuigmond en 
een gummi verloop.

Ketelinhoud 32 liter
Incl. vele toebehoren
Garantie 3 jaar

van 428,00 voor

299,00

Vermogen

1400 watt

Vermogen

1600 watt

Filterzakken FBV rd 
30-35 verkrijgbaar 

994.750.1447

Filterzakken FBV 
25/35 verkrijgbaar 

994.750.1436

van 710,00 voor

689,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 3 december 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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4000lumen

VETEC

Verlengleiding
Neopreen
750.789.5148

  Met aangespoten contactstop en koppel-
contactstop met spatdeksel. 

Aders/doorsnede: 3 G 1,5 mm²
Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
Schuko met randaarde
Kabel: 10 meter

EUROLUX

Bouwlamp 
LUNA 4000
750.782.1079-80

  Voorzien van rondom, gelijkmatig 
verdeeld licht. Vrij op de werkvloer, aan 
het plafond en is te bevestigen op het 
Eurolux driepootstatief. Voorzien van 
een anti-verblindingskap van slagvast 
polycarbonaat, 3 handgrepen en 2 spat-
waterdichte contactdozen. Kabel: 5 m.

Vermogen: 50W
Spanning: 230V

vanaf 101,00 voor

75,00 Ook verkrijgbaar in Luna 
8000 uitvoering!  750.782.1079

TAB

Driepoot 
584.261.1522

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

147 cm

30,00

TAB

Bouwlamp
LED
584.782.0412

  Robuuste 20W 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. Te dragen en 
op te bergen als compacte koff er. 
Geleverd incl. 230 V adapter.

van 31,85 voor

21,95

VETEC 

Accubouwlamp
LED
750.782.1020 

  Voorzien van 1 ultra helle 
LED lamp (20W). Gemon-
teerd op vast statief met 
soft grip handgreep. Lamp 
is kantelbaar. Led indicatie 
groen (vol) en rood (laden). 
Wanneer de accu bijna leeg 
is gaat led indicatie lampje 
knipperen. De bouwlamp 
schakelt zichzelf uit.

Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
Schuko met randaarde

voor

PETZL

Hoofdlamp
LPEEPIXA2
940.781.0152

  Explosieveilige hoofdlampen van Petzl zijn onmis-
baar bij het werk in omgevingen waar ontplofbaar 
gas of stof is en waar u uw handen vrij wil hebben.

Lumen: 80 Lm
Bereik: 55 m 
Brandduur: 26 h

van 55,24 voor

39,00

van 107,90 voor

90,00
van 99,50 voor

79,00

1500 lumen

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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ALTREX

Taurus 
TGB/TDO
143.265.2003-10 / 2102-12

  Zwarte enkel en dubbel oploop-
bare industrietrap. Antislip-coating 
op de steunbeugel voor extra grip. 
Zwarte coating is vuilafstotend en 
geeft  niet af. 

5 

jaar
garantie

 

150 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)

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

TGB

Artikelnummer Type/
Treden

Max. 
werkhoogte Van Voor

143.265.2003 TGB 3 2,70 m 277,00 185,00

143.265.2004 TGB 4 2,95 m 309,00 205,00

143.265.2005 TGB 5 3,20 m 344,00 229,00

143.265.2006 TGB 6 3,40 m 397,00 265,00

143.265.2007 TGB 7 3,65 m 461,00 305,00

143.265.2008 TGB 8 3,90 m 497,00 329,00

143.265.2010 TGB 10 4,35 m 623,00 415,00

143.265.2102 TDO 2x2 2,45 m 176,00 139,00

143.265.2103 TDO 2x3 2,70 m 308,00 245,00

143.265.2104 TDO 2x4 2,95 m 353,00 279,00

143.265.2105 TDO 2x5 3,20 m 408,00 325,00

143.265.2106 TDO 2x6 3,40 m 461,00 365,00

143.265.2107 TDO 2x7 3,65 m 514,00 409,00

143.265.2108 TDO 2x8 3,90 m 591,00 469,00

143.265.2110 TDO 2x10 4,35 m 743,00 589,00

143.265.2112 TDO 2x12 4,80 m 887,00 705,00

TDO

TGB 3 treden
vanaf 277,00 voor

185,00

TDO 2x2 treden
vanaf 176,00 voor

139,00

ALTREX

Varitrex Teleprof
4x4
143.265.8533

  Dankzij telescopisch Telelock vergrendelings-
mechanisme multi-functioneel te gebruiken. 
Extra veiligheid door 3-PIN Autolocking® scharnier-
systeem, die het scharnier borgt in elke positie. 

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

van 623,00 voor

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.

Functionele vouwladder voor intensief professioneel 

garandeert optimale veiligheid in elke gebruikspositie. 

van 783,00 voor

635,00

Artikelnummer Type Max. werkhoogte Van Voor

143.265.8533 4x4 5,00 meter 623,00 499,00

143.265.8534 4x5 6,25 meter 757,00 615,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 3 december 2022. Prijzen zijn exclusief BTW



van 178,00 voor

159,00

PERFECTPRO

Radio
UBOX 500R
886.731.4384

  Deze digitale radio heeft  DAB+ en FM ontvangst met RDS zenderinformatie. Beschikt over 
een Bluetooth ontvanger voor muziek streaming, een USB ingang voor het afspelen van 
MP3, WMA en AAC fi les en een Aux ingang voor externe MP3 speler.

Gescheiden toonregeling 
Oplaadbaar met NiMH batterijen (6xAA)
Afmeting speaker: 3 inch

Muts met led lamp
Grijs / Navy blue
637.239.4806/08

  Van 100% acryl met krachtige led oplaadbare lamp. 
Inclusief batterijen. Eenvoudig te bedienen met 
drukknop voor op het lampje. Verkrijgbaar in de 
kleuren: grijs en navy blue.

USB-oplaadbare batterij
Watt: 1W
Lumen: 100
Lampje is verwijderbaar

per stuk

12,50

Van 100% acryl met krachtige led oplaadbare lamp. 
Inclusief batterijen. Eenvoudig te bedienen met 
drukknop voor op het lampje. Verkrijgbaar in de 

Uitgave 2243
Aanbiedingen geldig zolang de 
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 3 december 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.  
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