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BOSCH

Afkortzaag
GCM8SJL
229.230.4120

  Heeft  een verbeterd stofmanagement voor gezond en zuiver werken. Met 
312 mm horizontale zaagcapaciteit voor een hele reeks toepassingen. 
Gering gewicht van 17 kg voor maximale mobiliteit. Beschikt over een 
geïntegreerde laser voor doelgericht zagen. 

van 539,95 voor

429,00

+
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BAHCO

Zaagbeugel
218
540.149.0007

  Junior zaagbeugel met verzinkt stalen frame. Compleet 
met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch voor het 
zagen van metalen. Verpakt in beschermhoes.

WERA

Inbussleutelset 
Multicolor
647.120.0593

  Handige 9-delige inbussleutelset met gekleurde 
inbussleutels van 1,5 tot 10 mm voor 
snellere herkenning van maten. 
Sleutels goed bestand tegen corrosie. 
Thermoplastische hoes voor werken 
bij lage temperaturen. 20% meer 
krachtoverbrenging!

Uitklapbaar

van 57,00 voor

35,00
van 53,39 voor

29,00

WERA

Schroevendraaierset
7-delig 
647.124.0164

  De zeskantige kling die door de hele handgreep loopt, 
is gemaakt van hoogwaardig materiaal. Bij het slaan 
met een hamer of ander extreem gebruik, breken 
de schroevendraaiers niet. 

Handige wandhouder

GRATIS fl esopener!

van 4,40 voor

3,95

BAHCO

Handzaagset 
2600XT 
540.140.1365

  Professionele superior handzaag uit Zweeds kwaliteits-
staal. Unieke XT-vertanding en een ‘dik’ zaagblad zorgen 
voor een perfect afgewerkte, rechte zaagsnede. Extra 
geharde tanden blijven lang scherp. De NP-22 is een 
voordeelzaag, voor het grovere werk.

van 48,56 voor

32,50

voordeelzaag, voor het grovere werk.

Incl. gratis

NP-22 zaag
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Metaalzaagblad 32 tanden 
verkrijgbaar voor € 4,50  540.147.0922

OP=OP

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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CONNEX

Bitset
182.122.1418

  18 lange bits van silicium-molyb-
deenstaal (S2) in professionele 
kwaliteit. Beschikt over 6,35 mm 
(1/4") aandrijving en heeft  een 
kleurcoderingssysteem voor 
eenvoudige bitselectie. 

STANLEY

Bankschroef 
1600 G
564.113.4204

  Licht maar sterk door constructie van ge-
goten aluminium. Universeel te gebruiken 
om drie assen door kogelgewricht. Machi-
naal bewerkte spanvlakken zorgen voor 
een gelijkmatige druk. Bevestig de basis 
op een werkbank voor extra stabiliteit. 

Vergrendelbaar kniegewricht: draait 360°
Verwijderbare beschermkappen
Klemdiepte: 40 mm
Klemcapaciteit: 80 mm
Klemkracht: 25 kg van 35,49 voor

25,00

van 23,85 voor

13,50
van 19,08 voor

15,00

CONNEX

Schroeven-
draaierset
182.124.0095

  Bladen in chroom-vanadiumstaal. Heeft  een 
perfect passende punt en beschikt over een 
draaibare, ergonomisch gevormde holle 
dop voor het ideale draaipunt. 
Inhoud: PH00, PH0. 
Zaagsnede 1,5/2/2,5

In 9 stappen instelbaar

Dunne uiteinde vermindert 
schaderisico

In 9 stappen instelbaar

Dunne uiteinde vermindert 
schaderisico

HULTAFORS

Koevoet instelbaar
209SB
305.116.1803

  Vervaardigd uit hoogwaardig staal. Geoptimaliseerd voor het 
uittrekken van nagels. Het gebogen gedeelte aan de beitel maakt 
ruimte voor de hand en minimaliseert het risico op verwonding.

305 Hultafors instelbare koevoet

van 113,95 voor

79,00

Prettige 
rubberen 
greep

STANLEY

Gereedschapstas
564.188.0813

  Met binnen- en (afsluitbare) buitenzakken. Gemaakt 
van stevig polypropyleen zodat de tas altijd netjes 
open blijft  staan. Voorzien van wegklapbare draag-
beugel. Afmetingen (cm): 49 x 28 x 31.

van 68,93 voor

49,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 13 augustus 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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SENCO 

Tacker 
S150LS
686.233.2052

  Deze kleine maar sterke nietmachine verwerkt 
L-nieten met een lengte van 13 tot 38 mm. Ge-
bouwd volgens hoge normen en is ontworpen 
voor semi-professionele toepassingen. Beschikt 
over "Trigger fi re" voor maximale veiligheid.

SENCO

Tacker 
S200BN
686.233.2030

  Beschikt over de zeer veilige “Trigger fi re” eigenschap. Verwerkt 1,2 
mm (AX) brads van 16 tot 50 mm met speciale eigenschappen zoals 
een “easy clear” neus voor het eenvoudig verwijderen van vast-
gelopen brads en een comfortabele handgreep. Geleverd in koff er.

van 149,13 voor

95,00

van 149,13 voor

95,00

METABO

Compressor 
BASIC 250 / 24W
409.233.0033

  Licht, compact en krachtig, met 1,5kW vermogen. 
Heeft  een hoogwaardige druk-
schakelaar met goed afl eesbare 
manometers. Voorzien van ro-
buuste wielen en rubberen voet 
voor makkelijk transport. 

 Oliegesmeerd
 Max. werkdruk 8 bar
 Aanzuigvermogen 220 l/min.
 Ketelinhoud 24 liter

van 203,00 voor

149,00

METABO

Compressorset 
LPZ-4
409.233.1905

  Set bestaande uit blaaspistool, bandenpomp 
met spanningsmeter, verfspuitpistool met 
voorraadbeker en PA-spiraalslang.

van 61,00 voor

42,50

Ook verkrijgbaar als set, 
incl. 4000 nieten! Nu voor € 54,95

326.117.0091

voor

van 51,96 voor

39,95

RAPID

Handtacker 
R34
326.117.0300/91

  Stalen tacker met unieke Energy 
saving techniek. In 3 stappen instel-
bare slagkracht voor 40% krachtbe-
sparing. Perfect voor vastzetten van 
plafondplaten, isolatiemateriaal, 
tapijt e.d. Voor nieten no. 140, maat 
6-14 mm. 

 54,95

40%

krachtbesparing

42,5042,5042,

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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Premium
line

RED

Diamant 
tegelborenset 
K856
327.175.2215

  Perfect voor o.a. keramiek, graniet, composiet, klinkers, baksteen, 
kalkzandsteen, terrazzo en meer. Voor drooggebruik, boordiepte 
35-40 mm, set bestaat uit 6-8-10-12 mm. 

De K856 boren zijn voorzien van een 
zeskant aansluiting voor gebruik op de 
(accu) boormachine

Vacuum brazed
Met wax kern

72,50 72,50

RED

Diamant 
tegelborenset 
K855
327.175.2210  

  Perfect voor o.a. keramiek, graniet, composiet, klinkers, baksteen, 
kalkzandsteen, terrazzo en meer. Voor drooggebruik, boordiepte 
35-40 mm, set bestaat uit 6-8-10-12 mm. 

Voorzien van M14 aansluiting 
voor gebruik op de haakse slijper 

Vacuum brazed
Met wax kern

3,95

MAKITA

Haakse slijper 
DGA504ZJ
428.230.3911

  Deze lichte maar sterke haakse slijper past auto-
matisch zijn toerental aan bij zware belasting voor 
behoud van kracht. Deze 18V machine levert bijna
dezelfde prestaties als een gesnoerd model. De 
heropstartbeveiliging voorkomt ongewild starten van 
de machine bij het plaatsen van een nieuwe accu. 
Zonder accu’s en lader, in Mbox. 

125 mm

van 179,00 voor

165,00

heropstartbeveiliging voorkomt ongewild starten van 
de machine bij het plaatsen van een nieuwe accu. 
Zonder accu’s en lader, in Mbox. 

CARAT

Cool-dip
847.175.6700

  Deze koelpasta is geschikt voor dia-
mantboren. Na het boren 2 seconden 
dippen en 4 seconden afkoelen, wat 
zorgt voor sneller boren en een lange-
re levensduur. Inhoud: 20 ml

44,90

RED

Diamantzaag 
voor tegels 
K840
327.179.0571

  Snel zagen zonder dat het 
materiaal breekt vanwege de 
ultra dunne 1.1 mm zaagsnede. 
ø 125 x 22,23. Geschikt voor 
porselein, aardewerk, kunst-
stenen tegels en natuur-
stenen platen.

GRATIS luchtbed bij aankoop van minimaal 2 KGS 
DIAMOND RED zaagbladen ø 115 t/m ø 400. 

OP = OP

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 13 augustus 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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CONTIMAC

Kolomboormachine 
CH-10 / 16N
191.220.0010/15

  Dit riemaangedreven tafelmodel is voorzien van boordiepte-
aanslag, noodstop en een nulspanningsschakelaar. Onder-
breking 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

van 459,00 voor

379,00

RUKO

Kernborenset
HSS
579.201.6550

  Set met 6 HSS kernboren in robuuste 
cassette, maten Ø12, 14, 16, 18, 20 en 22 mm. 
¾” weldon-aansluiting. Boordiepte 30 mm. 
Incl. kernboorstift .

van 359,00 voor

299,00

van 316,82 voor

95,00

RUKO

Trappenboren 
101051/52
579.201.5001/02

  HSS-CBN geslepen trappenboren met 
lengtes 75 en 100 mm. Boorbereik is 
respectievelijk 4 - 20 mm en 4 - 30 mm.

Artikelnummer Afmeting Van Voor

579.201.5001 4 - 20 mm 52,34 25,00

579.201.5002 4 - 30 mm 76,91 39,00

vanaf 52,34 voor

25,00

VÖLKEL

Machinetapset 
67020
517.201.2770

  Bevat tappen voor de maten M3, M4, M5, M6, M8 
en M10. Bevat boortjes in de maten 2,5 mm, 3,3 
mm, 4,2 mm, 5,0 mm, 6,8 mm en 8,5 mm. Met 1/4” 
zeskant-aansluiting voor in bithouder of rechtstreeks 
in de schroefmachine. Geleverd in kunststof box met 
bithouder. 

van 75,90 voor

39,00

CONTIMAC

Kernboormachine 
MD350N
191.230.5835

  Krachtige magneetboormachine met maximale 
freescapaciteit tot 35 mm. D.m.v. de centreer-
stift  wordt het handige, op zwaartekracht wer-
kende koelsysteem automatisch geactiveerd 
tijdens het boren met kernboren.

• Kernboren diameter: 12-35 mm
• Spiraalboren/Max. diepte: 13/110 mm
• Toerental onbelast/belast: 620/350 t.p.m.

van 659,00 voor

525,00
1100 watt

Magneetkracht:
15000N

Robuust

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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MAKITA

Multitool 
DTM52ZJ
428.230.2416

  Veelzijdige, oscillerende Multitool (18V) met Starlock-, Starlock Plus- en Starlock Max-aan-
sluiting voor: schuren, schrapen, snijden en zagen. Werkt comfortabel en eenvoudig in de 
kleinste hoeken en ruimten: de bladen zijn in 12 verschillende hoeken te plaatsen en kunnen 
gereedschaploos gewisseld worden. Voor metaalbewerking is deze machine met name 
geschikt voor plaatmateriaal tot ongeveer 4 mm. Dankzij de eXtreme Protection Technology 
(XPT) beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. 
Zonder accu's en lader, in Mbox.
(XPT) beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. 
Zonder accu's en lader, in Mbox.

van 215,00 voor

189,00

van 149,00 voor

135,00

van 285,00 voor

259,00

MAKITA

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.

Accu’s los verkrijgbaar

van 219,00 voor

199,00

MAKITA

Reciprozaag 
DJR187ZK
428.230.6515

  Met zuivere zaagsnede door nieuw krukmechanisme. Heeft  een accubeveiliging 
en elektrische rem. Extra stevige aanslag en is energiezuinig. Incl. draaghaak. 
Zonder accu’s en lader in koff er.

Max. zaagcapaciteit in hout: 255 mm
Max. zaagcapaciteit buizen: 130 mm 

MAKITA

Boven- en 
kantenfrees
DRT50ZJX2
428.235.1419

  Bijzonder sterk en veelzijdig. De elek-
tronische sturing van de toeren biedt 
constante rotatiesnelheid, ongeacht 
de werkbelasting. Zonder accu's en 
lader, met diverse voeten, in Mbox.

Sterk en

veelzijdig

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 13 augustus 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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GRISPORT

Werkschoen
Firm cross safety
670.693.3749-58

  Hoog model werkschoen met micro-
fi ber bovendeel. Geschikt voor o.a. 
de bouw en transport. Met stalen 
neus en Cambrelle® voering.

Veiligheidsklasse S3

van 93,56 voor

75,00

3M

Fijnstofmaskers 
H93-serie
406.239.6922-23

  Topkwaliteit masker 
met perfecte pas-
vorm. Plooibaar en 
gebruiksvriendelijk.

Artikelnummer Type/model Van Voor

406.239.6922 9322+ / FFP2 3,66 2,75

406.239.6923 9332+ / FFP3 7,52 5,50

vanaf 3,66 voor

2,75

van 168,50 voor

145,00

HULTAFORS

Gehoorkap 
XSTREAM
305.140.4090

  Beschikt over Bluetooth® voor 
draadloze verbinding met uw 
mobiele telefoon, drukknoppen, 
een ingebouwde spraakmicrofoon 
en een optionele ruis onderdrukken-
de zwanenhals microfoon om veilig 
te kunnen bellen.

Oplaadbaar via USB

3M

Oordop
Switch
406.239.0565

  Deze oordoppen hebben een tuimel-
schakelaar waarmee u eenvoudig het 
beschermingsniveau kunt aanpassen 
zonder de oordoppen uit uw oren te 
halen. Kan gebruikt worden tegen 
impulsgeluiden met pieken tot 160 dB. 
Gemiddelde dempingswaarde tussen 
SNR 16 dB(A) en SNR 28 dB(A). Geleverd 
in een opbergetui met drie verschillende 
maten oortjes.

impulsgeluiden met pieken tot 160 dB. 
Gemiddelde dempingswaarde tussen 
SNR 16 dB(A) en SNR 28 dB(A). Geleverd 

Incl. 3 maten dopjes: S / M / L

van 29,09 voor

19,50

DELTAPLUS

Handschoenen
VE726
314.239.9103-04

  Polyamide/Spandex. Coating in nitril/
polyurethaan op palm en vingertoppen. 
Verkrijgbaar in maat 9 en 10.

3,50

in een opbergetui met drie verschillende 

Incl. 3 maten dopjes: S / M / L

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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Lashandschoen 
150 mm
145.239.3063

  Soepele handschoen van nappaleer 
voor precisiewerkzaamheden. 
Met rundsplitlederen kap. Met rundsplitlederen kap. 

van 7,46 voor

5,25
vanaf 21,00 voor

13,50

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.

van 8,37 voor

5,95

van 489,00 voor

329,00329,
WELDKAR

Lasinverter 
MMA 1630
456.236.1930

  Voor onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden bij het 
lassen. Robuust, maar licht van 
gewicht. Heeft  een netspanning van 
230V en een lasstroombereik 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.

WELDKAR

Lashelm Nova
456.239.0001

  Betrouwbare automatische lashelm met strak de-
sign en een gezichtsveld van 100 x 45 mm. Geschikt 
voor MIG/MAG en MMA (elektrode) lassen. Tevens 
voorzien van slijpfunctie. Het lasfi lter 
is traploos instelbaar van
9 t/m 13 Din. Standaard 
geeft  het lasfi lter een 
bescherming van 4 Din.

WELDKAR

Lasdraad mig 
0.8/1.0 mm
456.236.2008/10/18

  Verkoperd massief lasdraad met 
perfecte laseigenschappen voor 
zowel in het kortsluitboog- als in 
open booggebied. Gegarandeerde, 
constante kwaliteit. Ideaal voor 
lassen van on- en laaggelegeerde 
staalsoorten. Stroomsoort DC+.

Artikelnummer Diameter ø Gewicht Van Voor

456.236.2018 0,8 mm 5 kg 21,00 13,50

456.236.2010 1,0 mm 15 kg 77,25 39,00

456.236.2008 0,8 mm 15 kg 97.79 55,00

voorzien van slijpfunctie. Het lasfi lter 

van 59,95 voor

45,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 13 augustus 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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TEC7

Afdichtingskit 
X-Seal
623.570.0531

  Extreem fl exibele afdichtingskit 
op basis van MS hybride polymeer 
die alle andere kitten vervangt. 
Gemakkelijk verwerkbaar en 
perfect overschilderbaar. 

Kleur betongrijs

Afdichtingskit 

van 8,50 voor

7,40
van 13,20 voor

9,50

TEC7

Montagekit 
X-Tack 
623.570.0515-17

  Blinkt uit door zijn extreem hoge 
aanvangshechting en zijn snelle 
uitharding. Het is de perfecte keuze 
voor alle verticale en hangende 
montages waarbij afschuiven een 
probleem is. Verkrijgbaar in: grijs, wit 
of zwart. Inhoud: 290 ml.

Tec7 - x-track

TEC7

FoamTack
623.576.1600

  Universele all-season lijmschuim voor 
binnen en buiten van -5°C tot 30°C. Hecht 
goed op bijna alle materialen en heeft  
dankzij de hoge dichtheid uitstekende 
thermische en akoestische isolatie 
eigenschappen. FoamTack is de ultieme 
hechtingskracht van PU-lijm met een vol-
ledige controle. Dus zonder weggedrukte 
stenen en platen. Geschikt voor gipspla-
ten en multifunctioneel inzetbaar.

Belastbaar 
na 60 min.

623.576.1600 
Foamtack

van 10,60 voor

7,95

van 7,80 voor

6,50

TEC7

XealPro
623.570.0507-12

  Dé nieuwe generatie ALL-in-One 
afdichtings- en afwerkingskit. Beschikt 
over de TEC7 kwaliteit en is de veilige 
keuze voor elk soort afdichtwerk. Één 
kit vervangt o.a. sanitairkit, bouwkit, 
anti-tochtkit, beglazingskit, natuur-
steenkit, siliconenkit en betonkit. 
Sterk schimmelbestendig, ook in 
badkamers. Niet overschilderbaar.

Inhoud: 310 ml

Tec7, een afdeling van 
Novatech, begon meer dan 
twintig jaar geleden als een 
Belgisch familiebedrijf. Vandaag zijn we 
uitgegroeid tot een internationaal geves-
tigd bedrijf. Als marktleider in de Benelux, 
Scandinavië en Ierland, en als trotse bezitter 
van tal van kwaliteitslabels en onderschei-
dingen, biedt Tec7 bouwprofessionals zowel 
topproducten als gemoedsrust.

Ons doel? Uw werk eenvoudig maken, door 
de dingen eenvoudig te houden. Vandaar 
ons uitzonderlijk klein gamma dat toch een 
uitzonderlijk brede toepasbaarheid heeft . 
Deze “geen gedoe” aanpak is wat ons op het 
pad van succes heeft  gebracht - een pad dat 
we nog steeds met enthousiasme aan het 
verkennen zijn.

afdichtings- en afwerkingskit. Beschikt 
over de TEC7 kwaliteit en is de veilige 
keuze voor elk soort afdichtwerk. Één 
kit vervangt o.a. sanitairkit, bouwkit, 

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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Metselkoord 
Fluor geel
420.487.0709

  Opvallend metselkoord van 2 mm dikte. 
Lengte 50 mtr.

SWINKO

Mixer + garde 
MXT 100 
750.230.9650

  Semi-professionele mixer, 1.100 watt. Met 
soft -start toerental regeling, voorkomt 
spatten (gas geef functie).

van 132,00 voor

109,00

SWINKO

Mixer MXT 
110 B + garde
750.230.9651  

  Compacte mixer met ergonomische kunst-
stof handgreep, metalen beschermbeugel 
en soft start toerentalregeling dat spatten 
voorkomt. Voor het mengen van kleinere 
hoeveelheden verf, lijm, vul- en egalisatie-
middelen, tegellijm en kant-en-klare pleister. 
Incl. garde model Z-120 mm. Geschikt voor 
tegelzetter en schilder.

Toerental (belast) 0-500 tr/min
Diameter mengkorf tot 120 mm
Gewicht 4,7 kg van 167,00 voor

139,00

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.

9,95

KREUWEL

Speciekuip 
4091
465.256.0066  

Inhoud 65 liter

Vervaardigd uit 100%
gerecycled polyethyleen

per stuk
van 17,47 voor

12,50
465.256.0066  

Inhoud 65 liter

Vervaardigd uit 100%

12,
per rol
van 5,63 voor

3,50

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 13 augustus 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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ILLBRUCK

STONE AND WOOD 
ADHESIVE
PU700 
610.576.1664

  Deze steen- en houtlijm maakt het mogelijk met één 
lijm zowel steen als hout te verlijmen zoals balken, 
plaatmateriaal, kalkzandsteen en beton. 

 880 ml bus

per stuk
van 24,53 voor

13,95

Minimale afname 
12 stuks

PU700: Het verlijmen van verschillende 
bouwblokken
Steenlijm vs. traditionele mortel
Regelmatig wordt de vraag gesteld welke lijm geschikt is voor het verlijmen van verschillende soorten bouwblokken én waarom 
steenlijm vaker en vaker wordt aanbevolen ten opzichte van traditionele mortel. Het antwoord? De illbruck PU700 STONE AND 
WOOD ADHESIVE!

Over het algemeen biedt steenlijm betere prestaties ten opzichte van traditionele mortel, denk hierbij bijvoorbeeld aan de hech-
ting, trek- en drukbelasting en weerstand tegen buigen. Zo kenmerkt de PU700 zich door een uitzonderlijke hechting welke 5 
maal hoger is dan traditionele mortel. Daarnaast biedt de lijm meer gebruikersgemak door het niet hoeven verslepen van zware 
zakken, het stofvrij kunnen werken en het niet hoeven mengen. In andere woorden: met de PU700 kunt u direct aan de slag. Een 
bijkomend voordeel is dat deze lijm onder alle weersomstandigheden toepasbaar is, zelfs tijdens vorstperiodes! 

Het verlijmen van blokken met de illbruck PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE
Door jaren aan doorontwikkeling en een bewezen staat van dienst, is de PU700 zowel inzetbaar als steenlijm als D4 houtlijm. Met 
slechts één lijm is het mogelijk om zowel steen als hout te verlijmen! De PU700 kan onder andere worden gebruikt voor het (bin-
nen en buiten) verlijmen van betonblokken, keramische bouwblokken, klakzandsteen, cellenbeton, gipsblokken, natuursteen, 
baksteen en hout. Daarnaast is de PU700 KOMO gecertifi ceerd voor dragende wanden en voldoet het product aan de eisen van 
het bouwbesluit voor dragende wanden (BRL1008).

Hoe wordt de PU700 aangebracht?
De oppervlakken dienen draagkrachtig, schoon en vetvrij te zijn voordat de lijm wordt aangebracht. De bus voor gebruik goed 
schudden, trek de verzegeling van de bus, draai de bus met universele aansluiting op het pistool met het ventiel naar beneden 
en met de lans van u af. Vervolgens kunt u de stelschroef losdraaien en het pistool doorspuiten zodat er geen lucht meer in het 
pistool aanwezig is. De dosering kunt u regelen met de stelschroef en de trekker. Breng vervolgens een juiste hoeveelheid lijm 
(gebruik hiervoor de handige illbruck AA700 Lijmverdeler) aan zodat een vol vlakke benatting van de beide te verlijmen vlakken 
plaatsvindt. Hierna de te verlijmen vlakken tegen elkaar aanbrengen en handmatig aandrukken. Bij een langere onderbreking 
van het werk dient de bus opnieuw goed te worden geschud. De uitgeharde lijm aan de spuitmond dient met een scherp mesje 
te worden verwijderd.

Voordeel is dat deze lijm onder alle weersomstandigheden toepasbaar is, zelfs tijdens vorstperiodes! Samengevat kunt u met 
het gebruik van de PU700 uw projecten in kortere tijd realiseren. De dagproductie neemt hierdoor toe en u heeft  te maken met 
lagere kosten per m2.

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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van 7,45 voor

5,95
van 9,41 voor

5,50
van 2,80 voor

1,59

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 o.a. in de werkplaats en garage. 
Inhoud 300 ml.

van 6,75 voor

5,80
van 5,72 voor

4,95

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.

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.

TEC7

Reinigingsmiddel
623.570.0590

  De perfecte voorbereiding en 
afwerking voor lijmen & kitten. 
Geschikt voor reinigen, ontvetten 
en professioneel afstrijken van 
elke kit. Overschilderbaar zonder 
naspoelen.

400 ml
Transparant

De perfecte voorbereiding en 
afwerking voor lijmen & kitten. 
Geschikt voor reinigen, ontvetten 
en professioneel afstrijken van 
elke kit. Overschilderbaar zonder 

DEN BRAVEN

Acryl-w
871.576.0415

  Hoogwaardig watergedragen 
afdichtingskit. Kleur: wit.

Geschikt voor het afdichten van 
aansluitvoegen

Duurzaam, permanent plasto-
elastisch blijvend

Perfecte hechting op de meeste 
ondergronden

Binnen en buiten toepasbaar, 
mits de eerste 5 uur droog

DEN BRAVEN

Hybrifi x
871.576.2156/58

  Professionele universele afdichtingskit 
en constructie- of montagelijm. 
Kleur: wit of zwart.

Binnen en buiten te gebruiken
Schuurbaar na volledige uitharding
Toepasbaar in de voedings-

middelenindustrie
Perfecte hechting op de meeste, 

zelfs licht vochtige, ondergronden 
zonder primer

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 13 augustus 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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MAKITA

Heggenschaar 
DUH523Z
428.416.0104

  Accu heggenschaar 18V met lage trillingen, 
lagere geluidsproductie, laag gewicht en 
zonder uitstoot van schadelijke stoff en. 
Voorzien van speciale coating voor een lange 
levensduur van de schaarmessen. Lengte 
van het blad: 52 cm. Zonder accu’s en lader, 
in doos.

van 115,00 voor

105,00

MAKITA

Kettingzaag 
DUC353Z
428.435.0213

  Professionele kettingzaag met lage trillingen, lage geluidsproductie en laag gewicht. 
Hoge kettingsnelheid, 20 m/s, voor een goed snoeiresultaat. Gereedschaploos spannen en 
vervangen van de ketting. Werkt op 2x18V accu’s. Zonder accu’s en lader, in doos.

Geluidsdrukniveau: 87,7 dB(A)
Zwaardlengte: 350 mm
Zaagketting: 3/8”

van 319,00 voor

269,00

Drietraps instel-
bare blaaspijp

van 215,00 voor

189,00

van 115,00 voor

105,00

MAKITA

Bladblazer 
DUB362Z
428.417.9512 

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

MAKITA

Trimmer 
DUR181Z
428.417.0104

  Lichtgewicht accu trimmer 18V met solide 
aluminium schacht. Eenvoudig in 
hoogte verstelbaar. Met kantelbare 
kop geschikt voor het snijden van 
graskanten. Stil en milieuvriendelijk.  
Zonder accu’s en lader, in doos.

260 mm

Stille
werking

Accu’s los verkrijgbaar

Lichtgewicht accu trimmer 18V met solide 

hoogte verstelbaar. Met kantelbare 

graskanten. Stil en milieuvriendelijk.  

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW



15

van 76,00 voor

59,00

MASTER

Industrie ventilator 
Master
533.633.2020

  Professionele vloerventilator. Kan aan de 
muur of plafond gehangen worden en ver-
groot daardoor ventilatie in elke ruimte. Pri-
ma voor een gerichte luchtstroming, koeling, 
luchtcirculatie of tegen indringende geuren. 
Deze ventilator 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.

van 159,95 voor

145,00

BESTRON

Vloerventilator
45cm
533.990.0012

  Retro vloerventilator in solide chromen uitvoe-
ring. Uitgerust met een hoogwaardig koperge-
wikkelde motor, dus robuust en stabiel.

Opgenomen vermogen: 50W
Korfgrootte: 400 mm

van 80,95 voor

55,00

PERFECTPRO

Radio 
Workstation WS3
886.731.4374

  Krachtige bouwradio die zowel binnen als buiten sterk 
presteert. Multifunctioneel: deze FM- en DAB+ radio 
verander je eenvoudig in een bluetooth speaker om 
jouw eigen playlist af te spelen. Deze krachtpatser kan 
daarnaast tijdens het afspelen ook als powerbank 
dienen. Connect de telefoon met de USB-poort en 
hij wordt weer opgeladen.

>8 uur speelduur d.m.v. 
optionele universele 
NiMH accu’s
DAB+
Bluetooth

Krachtige bouwradio die zowel binnen als buiten sterk 

jouw eigen playlist af te spelen. Deze krachtpatser kan 

195,00

USB lader
Call speaker
Powerbank
Aux-in

Retro

CAMPINGAZ

Koelbox plus 
12V
211.408.0155

  Elektrische koelbox, voorzien van 30% extra isolatie 
voor nog langere koeling. Kan tot wel 5 stuks 1,5 liter 
fl essen herbergen en is 
bestand tegen schimmel 
en onaangename geurtjes.
Met geïntegreerde accu-
spanningsbeveiliging.

24 liter

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 13 augustus 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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SECU

Schuifpuislot 
807
939.327.0065 

  Robuust cilinderslot, ideaal voor toepassingen 
op een schuifpui. Makkelijk te sluiten door schoot 
in te drukken. Compleet met afsluitplaatjes en 2 
sleutels. Kleur: Wit.

van 23,25 voor

17,50

SECU

Schuifpui-
beveiliging 
PLUS
939.306.2094 

  Handig, noodzakelijk telescopisch balkslot 
voor alle soorten schuifpuien, zowel naar 
binnen- als naar buiten schuivend. Is 
voorzien van een cilinderslot en heeft  een 
afsluitbare ventilatiestand. Kleur: Wit epoxy.

GESCHIKT VOOR 

120 - 180 CM

van 102,87 voor

75,00

Draadloze 
bediening

AXA

Raamopener 
automatisch 
remote 
2.0 wit
567.306.5097

  De op afstand bedienbare raamopener voor klep-, 
uitzet- en valramen. Perfecte ventilatie met één 
hand te bedienen, zelfs met meerdere ramen 
tegelijkertijd. De slanke, moderne raamopener 
heeft  een hoge sluitkracht van maar liefst 400N, 
voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen en 
SKG**. Eenvoudig te monteren.

567.306.5097 Raamopener remote

van 94,99 voor

85,00

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

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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MAUER

Veiligheidscilinder 
DT1
237.322.0073-75

  Absolute topkwaliteit, deze SKG*** cilinder is bestand tegen 
inbraakmethodes als kerntrekken en anti-klop. Deze cilinder is 
o.a. toepasbaar in grotere sluitsystemen waar extra veiligheid 
gevraagd wordt. Standaard geleverd met 3 sleutels.

p/stuk
van 62,08 voor

49,00
Artikelnummer Aantal Van Voor

237.322.0073 1 62,08 49,00

237.322.0074 2 135,12 95,00

237.322.0075 3 202,67 139,00

MAUER

Slotspray
237.577.1482

  Voorkomt problemen gedurende de winterpe-
riode en zorgt ervoor dat uw hang- en sluitwerk 
soepel blijft  functioneren. 75 ml.

Smeert en vermindert slijtage
Beschermt, roestwerend
Verdringt vocht
Voorkomt bevriezen
Ontdooit vastgevroren sloten
Reinigende werking

van 5,60 voor

3,95

AMI

Veiligheidsbeslag 
109.312.1520/22

  Massief aluminium veiligheidslangschild 251/15 met 
kerntrekbeveiliging. Complete set met buitenschild, knop, 
binnenschild en deurkruk met gelagerde wisselstift  en 
schroeven. Ook verkrijgbaar in KT72.

Buitenschild dikte: 15 mm 
Binnenschild dikte: 8 mm
Slotbediening: KT55

Ook verkrijgbaar met 
slotbediening KT92.

binnenschild en deurkruk met gelagerde wisselstift  en 

van 114,51 voor

89,00

van 11,99 voor

7,50

AXA

Veiligheidsscharnier 
Smart Easyfi x®

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

 Veiligheidsuitvoering met ingebouwde dievenklauw

van 13,99 voor

8,50

AXA

Scharnier 
Smart Easyfi x®

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

 Hoog draagvermogen
 Geschikt voor 

ramen deuren

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 13 augustus 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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MEISTER

Steekwagen
WU8985710
182.272.0001

  Voor transport van grote of zware ladingen. Ideaal voor 
verhuizingen, in het magazijn of op de bouwplaats. Be-
schikt over een groot laadplateau en biedt bijzonder veel 
ruimte. Met snel verstelbare telescopische handgreep 
met drievoudige hoogteverstelling. 

Volledige opklapfunctie
Vloerbeschermend

200 kg draag-
vermogen

350 kg draagvermogen

van 187,25 voor

95,00

van 257,46 voor

159,00

MATADOR

Steekwagen 
M-NST300-L
458.272.2050

  Steekwagen met plat buisframe voor 
betere drukverdeling. Hamerslag 
gepoedercoat. Ovale, ergonomische 
natuurrubber handgrepen met 
knokkelbescherming zorgen voor 
perfecte, veilige grip. Afmetingen 
steekplateau (BxD) 428,5 x 240 mm. 
Voorzien van 2 stevige wielen met 4-ply 
luchtbanden.

MATADOR

Plateauwagen
Prestar
458.272.0562

  Zeer sterke plateau-, magazijn- of platform-
wagen, de bodem is voorzien van een stevig 
antislip-plaat. Geschikt voor in het magazijn, 
op kantoor of onderweg.

 Met eenvoudig inklapbare duwboom

van 144,29 voor

105,00

MATADOR

Steenkruiwagen
M 210-L4
458.270.3003

  Beschikt over slijtsloff en, pootversterking, kopschoor en boomver-
sterking. Incl. natuurrubberen ergonomische handgrepen.

Uitvoering: 
60 steens

Inklapbaar

van 261,91 voor

199,00
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Ook verkrijgbaar voor
85 en 110 meter slang! 

480.424.0117/21

POLET

Slangenwagen 
730095
480.424.0112

  Professionele, gepoedercoate slangenwagen met 1/2” aan-
sluiting. Met 2 luchtbanden (binnen- en buitenband) en met 
hulpstuk op rail. Handvat met soft -touch grip. Incl. messing 
koppelingen. Geschikt voor 130 m slang, 13 mm ø.

 Voor 130 m slang

Professionele, gepoedercoate slangenwagen met 1/2” aan-
sluiting. Met 2 luchtbanden (binnen- en buitenband) en met 
hulpstuk op rail. Handvat met soft -touch grip. Incl. messing 
koppelingen. Geschikt voor 130 m slang, 13 mm ø.

van 245,37 voor

145,00

vanaf 58,17 voor

35,00

vanaf 11,69 voor

8,95

LYNDDAHL PLAST

Dan-trico 
3 laags
607.836.5003/21

  Onze meest verkochte 
professionele water 
slang.

Barstdruk 
25 bar.

Flexibel 
tot -25oC

15 Jaar
garantie.

Artikelnummer Maat Lengte Van Voor

607.836.5003 1/2” 50 m 64,57 40,00

607.836.5021 3/4” 25 m 58,17 35,00

BAGGERMAN

Straalpijp- met 
snelkoppeling 
911.836.1901-02

  Deze Geka messing handsproeier is van top 
kwaliteit. Door de messing kop te draaien 
laat u de kop meer sproeien of kiest u voor 
een straal. Geschikt voor alle slang typen en 
is eenvoudig te bevestigen d.m.v. een Geka 
koppeling. Verkrijgbaar in ½” en ¾”. 

voor

BAGGERMAN

Snelkoppeling 
tule
911.836.4004

  Messing slangkoppelingen voor een werkdruk 
van 40 Bar en een luchtdruk van 30 Bar. 
Geschikt voor slangen met een inwendige 
diameter van 19 mm.

van 2,98 voor

2,50

KRANZLE

Hogedruk-
reiniger 
K 1050 TST
855.554.0412

  Koudwater hogedrukreiniger met 
slangtrommel. Geleverd met pistool met 
snelkoppeling en vuilfrees met lans uit 
RVS met vlakstraalsproeier. Werkdruk 
130 bar, waterhoeveelheid 7,5 liter p/m. 
Slanghaspel met 12 meter staalweefsel 
versterkte hogedrukslang. 

Max. 130 bar
7,5 l/min.

van 638,00 voor

569,00
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Slim!

ABUS

KeyGarage™ 
787
249.295.1087

  Bewaar sleutels veilig met de 
ABUS KeyGarage™ 787. Bevestig 
de KeyGarage™ 787 op de 
wand en stel zelf de 4-cijferige 
beveiligingscode in. Met solide 
behuizing die is gemaakt van 
massief plaatstaal en een kap 
van zamak. Tevens met schuif-
kap om de cijfercode af 
te schermen. 

van 49,87 voor

29,95

LOADLOK

Smartlok-systeem
  Slim bevestigingssysteem voor het vastzetten van goederen of 
anders. Met rails kunnen naar eigen inzicht vastzetplekken ge-
creeërd worden. Zowel op de vloer als op wanden te bevestigen 
van uw bestelwagen of aanhangwagen. Met bijbehorende fi ttin-
gen en spanbanden wordt het volledige programma aangevuld. 
De rails bestaan uit diverse afmetingen, voor nóg meer opties. 
Stel nu je eigen ideale vastzetsysteem samen.

Artikelnummer Omschrijving Van Voor

119.247.3008 2 stuks Smartlok rails á 94 cm 27,89 19,95

119.247.2104 4 stuks Smartlok fittingen 6,93 5,75

119.247.2101 4 stuks Smartlok eindkappen voor rails 13,91 9,50

119.180.0612 2 stuks spanbanden met ratel á 5 mtr 7,84 3,00

ABUS

Cijferhangslot
158/65
249.325.2159

  Compact cijferslot 
geschikt door dub-
bele vergrendeling 
voor het afsluiten 
van bijvoorbeeld 
gereedschapskisten 
of andere goederen. 
Code verstelbaar 
met 4 cijfers.

van 57,04 voor

45,00
van 93,43 voor

65,00

BEAUMONT

Medicijnkast 
Met cijferslot 
131.188.0003

  Dit medicijnkastje met 
cijfercombinatieslot (plus 
backup sleutel) is voorzien 
van 2 legplanken en een 
afl egvak in de deur. Het 
kastje wordt geleverd incl. 
bevestigingsmateriaal. 
Afmetingen 36x25x12 cm. 
Gewicht 3,2 kg.

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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DYNAPLUS

Universeelschroeven
Indoor
299.350.1836-46

  De extra diepe TX-drive zorgt voor veel grip en maakt het inschroeven eenvoudig. Tot wel 50% sneller dan gewone 
schroeven en hebben een lage indraaiweerstand. De elektrolytisch verzinkte schroeven zijn gemaakt van gehard 
koolstofstaal en zijn door een uitgekiend hardingsproces sterk en buigzaam. Hierdoor wordt de kans op afbreken 
geminimaliseerd; zowel tijdens het inschroeven als nadien, als de schroeven zijn verwerkt en het hout gaat 
werken. 200 stuks per doos.

Tot 3x meer

markeercapaciteit!

van 8,25 voor

6,50

p/doos vanaf

7,00

PICA

Markeerstift  
zwart
150/46
533.990.0055

  Voor werkzaamheden die moeilijk bereikbaar zijn 
met andere stift en. Markeert op vrijwel alle soorten 
droge ondergronden. Permanent, op alcohol 
gebaseerde inkt. Kan 24 uur gebruikt 
worden zonder plaatsing van de dop. 
Verlengde tip gemaakt van roestvrij 
staal en is zelf aanpasbaar.

PICA

Markeerpotlood
3030
533.990.0057

  Constructiemarker voor professionels. De universele, 
grafi ete vulling maakt markeren mogelijk op bijna 
alle ondergronden: nat, droog, glad, stroef, stoff ig of 
bedekt met olie. Makkelijk te verwijderen op gladde 
ondergronden.

van 13,80 voor

10,50
vanaf

12,50

CAT

USB-kabel 
388.786.7103-05

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

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. 
50 stuks per doos.

Artikelnummer Lengte Per doos

299.350.2752 80/60 mm 13,95

299.350.2754 120/60 mm 18,50

299.350.2756 160/80 mm 27,50Artikelnummer Maat Per doos

299.350.1836 4.0 x 40 7,00

299.350.1837 4.0 x 40-24 7,00

299.350.1842 4.0 x 50 8,80

299.350.1843 4.0 x 50-30 8,30

299.350.1845 4.0 x 60-35 11,00

299.350.1846 4.0 x 70-42 12,50

p/doos vanaf

13,95
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van 885,00 voor

625,00

van 303,00 voor

275,00

625,

STARMIX

Bouwstofzuiger 
iPulse L-1635 
Premium
994.750.0044

  Professionele 1600 watt bouwstofzuiger. Beschikt over 
stopcontact v.v., inschakelautomaat, volautomatische 
fi lterreiniging, toerental regelaar en 35 L ketel. Incl. RVS 
premium accessoireset en 5,0m slang.

Nu met GRATIS Starmix 
Starbox 2 t.w.v. € 69,95!  

OP=OP

STARMIX

Stof-/waterzuiger
uClean 1432 HK
994.750.0036

  Universele stof-/waterzuiger met 1400 watt motor, 
blaasfunctie, 32 L ketel en complete accessoireset.

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW



23

ALTREX

Aluminiumladder
Atlantis
143.265.1455-57 / 64-65

  Deze reformladder is multifunctioneel en geschikt voor de intensieve klusser of profes-
sional. Het I-profi el maakt de ladder licht in gewicht. De unieke D-sport zorgt voor een 
groter staoppervlak. Verkrijgbaar in 2- en 3-delige uitvoering, in uiteenlopende lengtes 
tot wel 8,50 meter.

Artikelnummer Sporten Max. 
werkhoogte Voor

143.265.1455 2x10 5,60 m 314,00

143.265.1456 2x12 6,60 m 354,00

143.265.1457 2x14 7,25 m 403,00

143.265.1464 3x10 7,10 m 508,00

143.265.1465 3x12 8,50 m 609,00

2x10 treden
vanaf

314,00

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 van de enkel oploopbare (FEO) voorkomt 
beknelling van vingers. Grote anti-slip-voeten geven de trap optimale stabiliteit.

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)
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jaar
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150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

Inklapbare 
steunbeugel

FDO vanaf 
137,00 voor

125,00
FEO vanaf 
178,00 voor

165,00

Artikelnummer Type/
Treden

Max. werk-
hoogte Van Voor

143.265.2162 FDO 2x2 0,45 m 137,00 125,00

143.265.2163 FDO 2x3 0,70 m 213,00 195,00

143.265.2164 FDO 2x4 0,95 m 235,00 215,00

143.265.2165 FDO 2x5 1,20 m 279,00 255,00

143.265.2166 FDO 2x6 1,40 m 307,00 279,00

143.265.2168 FDO 2x8 1,90 m 396,00 365,00

143.265.2170 FDO 2x10 2,35 m 495,00 455,00

Artikelnummer Type/
Treden

Max. werk-
hoogte Van Voor

143.265.2063 FEO 3 0,45 m 178,00 165,00

143.265.2064 FEO 4 0,70 m 196,00 179,00

143.265.2065 FEO 5 1,20 m 215,00 195,00

143.265.2066 FEO 6 1,40 m 248,00 229,00

143.265.2067 FEO 7 1,65 m 286,00 259,00

143.265.2068 FEO 8 1,90 m 327,00 299,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 13 augustus 2022. Prijzen zijn exclusief BTW



van 329,00 voor

295,00

OLIMPIA SPLENDID

Airconditioner
Compact 8 
533.990.0046

  Deze energiezuinige airco heeft  een hoge eff iciëntie en energieklasse A. 
Beschikt over een silent systeem, waardoor het de perfecte airconditioner 
is voor bijvoorbeeld op kantoor.  

Ideaal tijdens de 
warme zomerdagen!

van 13,44 voor

9,95

van 26,11 voor

19,00

NEDCO

Semidec
215.708.1008

  Flexibele slang, opgebouwd uit een laag 
schroefvormig geprofi leerd aluminium. 
Door de speciale felsnaad ontstaat er 
een zeer hoge lekdichtheid. Geschikt 
voor mechanische beluchting-, luchtbe-
handeling- en airconditioning systemen. 

Temperatuur: -30ºC tot +250ºC.
Diameter: 152 mm
Lengte: 1,5 m

NEDCO

Afzuigventiel
215.316.0163

  RVS afzuigventiel voor het afvoeren van lucht 
in de keuken, toilet of badkamer. Beschikt over 
klemmen en is traploos instelbaar. 

ELFA

Werklamp
GP Panel 1200
940.782.1029

  Deze krachtige oplaadbare werklamp beschikt over 1200 
lumen. Met USB-ingang en batterij-/oplaadindicator. Incl. 
magnetische pootjes, verstelbare beugel en heeft  een 
fi tting voor statieven. 

9,
voor mechanische beluchting-, luchtbe-
handeling- en airconditioning systemen. 

49,00

Uitgave 2227
Aanbiedingen geldig zolang de 
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 13 augustus 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.  

PEDA Shop
Industriepark 4
5374 CM Schaijk
Tel.: 0486-458810
www.pedashop.nl


