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ROTEC

Speedborenset
230
501.153.0900
8-delig en in afsluitbare ABS-koﬀer.
Inhoud: Ø 12, 14, 16, 18,
20, 22, 25 en 32 mm.

van 50,03 voor

27,50

Vaderdagtip!
vanaf 28,44 voor

15,00

MAKITA

Bitset

428.122.1100-01
Schroefbitset in LXT accu model,
gemakkelijk op te bergen in een inlay
van een Mbox. Voorzien van bits in
diverse maten en passingen waaronder
Phillips, Pozidriv, Inbus, Torx en sleuf.

IJZERSTERKE aanbiedingen
Geldig tot en met 16 juli 2022.

Artikelnummer

Inhoud

Van

Voor

428.122.1100

21-delig

28,44

15,00

428.122.1101

31-delig

31,46

17,50

Incl.
bithouder

428.122.1100

428.122.1101

Prijzen zijn inclusief BTW

BAHCO

BAHCO

540.140.1333
Professionele, voordelige zaag voor het zagen van allerlei soorten
hout. Met universele vertanding en extra geharde tanden, waardoor
de zaag onverminderd lang scherp blijft. De comfortabele handgreep
is uit één stuk gemaakt. Lengte 550 mm.

540.122.0189
Complete 92 stuks doppenset met o.a. 12
zeskant doppen ¼”, 10 lange doppen ¼”,
13 zeskant doppen ½”, verlengstukken,
bits, bougiedop, ratels, cardanstukken ½”
en ¼”, bithouders en ratels.

Handzaag
NP-22-U7

Doppenset
S910

van 21,89 voor

10,

00

92-delig

van 303,48 voor

195,00

550 mm

BAHCO

Klauwhamer
540.110.2018
Klauwhamer met mangaanstalen
steel, achthoekig kopgedeelte en ronde
baan. Helder gepolijst
en comfortabele
zwarte greep.

STANLEY

KNIPEX

Organiser
Waterdicht

Waterpomptang
8801

564.188.1197-98
Robuust, stof- en waterdichte
organiser met 10 uitneembare
bakjes en onbreekbaar deksel.
Stapelbaar en vergrendelbaar
voor transport.

353.102.1503
Professionele waterpomptang. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden
met een hardheid van circa 61 HRC. Door
perfecte vorm van de bekken is deze
“alligator’’ ideaal voor ronde en kantige
voorwerpen (buizen en moeren). Zelfklemmend, voorkomt wegglijden.

vanaf

van 37,30 voor

15,00
2

Prijzen zijn inclusief BTW

20,00
Artikelnummer

Maten

Voor

564.188.1198

44,6 x 7,4 x 35,7 cm

20,00

564.188.1197

44,6 x 11,6 x 35,7 cm

25,00

van 25,77 voor

17,95

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

LEATHERMAN

WERA

115.634.1140
Bezit de meest essentiële onderdelen om snel een probleem
te ﬁxen. Beschikt o.a. over een
punttang, tang, harde draadknipper, halfgekarteld mes van 420HC
staal, ﬂesopener en bithouder met
twee dubbelzijdige bits.

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.

Skeletool
LE 5000

Schroevendraaierset
7-delig

OP=OP!

+

Handige wandhouder

OP=OP!

75,00

Nu met GRATIS handige Leatherman
sleutelhanger t.w.v. € 14,95!

van 68,97 voor

39,95

GRATIS ﬂesopener!

WERA

HULTAFORS

647.120.0593
9-delig, gekleurde inbussleutels van
1,5 tot 10 mm. Sleutels goed bestand tegen
corrosie. Thermoplastische hoes voor
werken bij lage temperaturen. 20%
meer krachtoverbrenging!

305.130.1040
Geschikt voor dagelijks gebruik bij
werkzaamheden zoals (hout)bewerking,
delen losmaken en wrikken. Het
geslepen lemmet van Japans staal
is scherp en duurzaam en heeft een
speciaal handvat dat krachtige
hamerslagen kan weerstaan.

Beitelset
EDC

5lig

de

Inbussleutelset
Multicolor

Maten: 6, 10, 12, 16 en 25 mm

van 64,60 voor

29,95

Uitklapbaar

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 16 juli 2022.

van 82,22 voor

59,95

Prijzen zijn inclusief BTW

3

STANLEY

Combinatieschaaf
RB5

BESSEY

STANLEY

542.180.5004
Met vaste en beweegbare bek van breukvast
zink. Voorzien van
kunststoﬀen beschermkap. Afmeting: 250 x
50 mm.

564.188.0830
Werktas voor gereedschappen met extra verstevigde kunststof
bodem. Heeft 8 binnenzakken en 2 buitenzakken.
Afmetingen: 33 x 25,5 x 22,5 cm.

Hobbylijmtang
LM

564.132.0098
50 mm breed en 150 mm lang met
verwisselbare schaafmesjes. Te gebruiken
als sponning-, blok- en neusschaaf.

* Exclusief gereedschap

Incl. 2 mesjes

van 30,53 voor

van 14,52 voor

16,95
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542.636.0605
Compact opvouwbaar mes waarin mesjes eenvoudig gewisseld kunnen worden door een praktisch hevelmechanisme.
Veilig in gebruik en zeer eﬀectief.

15,00
4

Prijzen zijn inclusief BTW

10,00*

ha

Klapmes
DBKPH-EU

van 22,17 voor

van 16,67 voor

8,50

BESSEY

+

Gereedschapstas
1-93-330

Veilig en makkelijk
mesjes verwisselen

BLACK&DECKER

Workmate
WM825
144.240.8025
Houdt praktisch alles en biedt steun
voor het vastzetten van gereedschap.
De opvouwbare werkbank WM825
beschikt over twee werkhoogten en
heeft een bankschroef voor onder meer
verven en zagen. Te gebruiken als
bankschroef, werkbank of zaagbok.
Belastbaar tot 250 kg!

van 114,91 voor

99,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

ERRO

BESSEY

SPIJKER KWASTEN

533.240.0301
Hout vuren standaard
75x75 cm

542.107.0102
Multifunctioneel inzetbaar, met afgeronde schaarkop
van RVS. Heeft een prettige ERGO-greep voor langdurig werken zonder vermoeidheid. Gewicht
0,11 kg. Lengte 19 cm.

561.184.6976
25-delige basisset met wegwerpkwasten in verschillende maten.
Inhoud: twaalf ronde en platte
kwasten. Deze zitten allen in een
bijbehorend verzetblik van 2,5 liter.

Klapschraag
ERRO100

6,95

Combischaar recht
d48-2

Kwastenset
In verzetblik

Multifunctioneel
Prettige
ergo-greep.

van 22,39 voor

van 50,66 voor

11,50

25,00

ROTHENBERGER

NOVUS

533.237.1901
Hoge kwaliteit soldeerbrander met kunststof behuizing. Tevens met gasontsteking en
5 bussen C200 super gas. Met een werktemperatuur van 650 ºC en met brander. Ideaal
voor solderen, ontdooien en
reparatiewerkzaamheden in
sanitair, verwarming of koelingstoepassingen.

533.117.0105
Deze kleine universele 220V
elektrotacker is geschikt voor
interieurbouw en decoratie.
Gewicht 1,16 kg.

Soldeerbranderset

van 41,81 voor

35,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 16 juli 2022.

Tacker
J-105EADHG

van 121,36 voor

75,00

Prijzen zijn inclusief BTW
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229.235.0199
Hele handige hulp voor
de haakse slijper. Zonder
gereedschap eenvoudig
schijven verwisselen.

Klikmoer

van 17,75 voor

13,95

Haakse slijper
GWS 7-125
229.235.0010
Deze machine heeft een klein greepomtrek
voor betere grip, met platte drijfwerkkop
voor comfortabel werken, ook op kleine
plaatsen. De sterke 720 watt motor zorgt
voor voldoende kracht tijdens het slijpen
en weegt slechts 1900 gram.
Schijfdiameter: 125 mm
Onbelast toerental: 11.000 min-1

van 43,95 voor

23,

50

Slijpschijf Xlock

van 84,64 voor

75,

P/stuk € 9,95
229.210.5005

00

METABO

428.122.1102
66-delige boor-/schroefbitset.
Volledig geslepen diverse maten
hout- en metaalboren, dopsleutels
en vele maten schroefbits. Geleverd
in Mbox 1 met inleg, incl. extra tray
voor opbergruimte.

409.230.2123
Lichte compacte boorschroefmachine voor
veelzijdig gebruik. Inclusief koﬀer met veel
toebehoren om te boren, schroeven en
nog veel meer. De Metabo 12 Volt-klasse
is licht in de hand en sterk in gebruik.
Met geïntegreerde led-werklamp.

Accuboormachine
PowerMaxx BS 12 Set

l
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MAKITA

Boor/bitset
B-43044

t
at
w

229.122.1007
31 bits in totaal, waarvan 4 bits sleuf, 4
bits PH (kruiskop), 4 bits PZ (kruiskop), 8
bits Torx, 4 bits binnen-zeskant en 7 torx
tamper schroefbits.

Schroefbitset

BOSCH

0

BOSCH

72

BOSCH

Vaderdagtip!
van 96,80 voor

65,00
6

Prijzen zijn inclusief BTW

van 231,11 voor

175,00
Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

KGS DIAMOND

KGS DIAMOND

327.179.0590-91
Door het 10 mm hoge turbo segment zaagt dit zaagblad
supersnel met een goede levensduur. Dit diamantzaagblad voor motordoorslijpers is geschikt
voor beton, klinkers, baksteen en dakpan.

327.179.0579-80
“Professional” lijn zaagblad voor de professionele tegelzetter. Heeft een ﬁjne en precieze zaagsnede. Voorzien
van koelgaten en is geschikt voor de meest voorkomende tafel- en tegelzaagmachines.

Diamandzaagblad
K101

Diamantzaagblad
K309

Asgat: 20 mm

Voor keramische
tegels

Diameter asgat: 25,4 mm

vanaf 83,49 voor

65,00

vanaf 162,00 voor

109,00

Artikelnummer

Diameter

Van

Voor

Artikelnummer

Diameter

Van

Voor

327.179.0591

300 mm

83,49

65,00

327.179.0579

300 mm

162,00

109,00

327.179.0590

350 mm

107,69

79,00

327.179.0580

350 mm

187,43

125,00

METABO

Zaagdiepte hout 65 mm
Zaagdiepte nf-metaal 18 mm
Pendelslag-standen 4

van 139,15 voor

95,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 16 juli 2022.

0W

409.230.1165
Voor gereedschapsloze zaagbladwissel. Heeft
een beugelgreep met antislip softgrip-oppervlak.
Beschikt over Vario (V)-elektronica voor het werken
met regelbare slagfrequentie aangepast aan het
materiaal. Met spaanblaasfunctie voor vrij zicht
op het zaagbereik en afzuigmogelijkheid.

45

Decoupeerzaag
Steb 65 Quick

PROFIT

Gatzagenset
Click & Drill
137.153.4090
Complete set met 9 gatzagen met
geïntegreerde Click&Drill syteem voor
het boren van gaten. Zijn minstens 5x
sneller dan een standaard gatzaag.
Inzetbaar op (hard-)hout, maar ook
MDF, trespa, kunststoﬀen, gas-, gips-,
en cellenbeton, zand- en baksteen en
ceramisch materiaal. Maten: 19-25-3243-51-56-60-64-76. Incl. adapter.
137 proﬁt multi purpose gatzagen

van 333,02 voor

209,00
Prijzen zijn inclusief BTW
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WOLF GARTEN

WOLF GARTEN

WOLF GARTEN

656.416.0431
Geschikt voor links- als rechtshandigen. Door
papegaaibek en snijhoek van 30 graden, snoeit deze
schaarmoeiteloos takken tot 22 diameter en wordt de
pols minimaal belast.

656.417.0828
Luxe model, ook 180º graden draaibaar. Verschilt
in open handgreep en verzinkte, zuiver geslepen
schaarbladen en éénhandsveiligheidssluiting.

656.411.0312
Ideaal voor het verwijderen van gras, mos
en onkruid tussen tegels, muurkanten,
trappen etc. Gemaakt van gegalvaniseerd, gehard staal. Geleverd incl.
een 140 cm lange Multi-star
essen houten steel.

Snoeischaar
RR2500
van 23,09 voor

16,50

Grasschaar
RJ-ZL 7031007
van 25,19 voor

15,95

180º

Voegenkrabber
FK-M

van 31,98 voor

16,95
WOLF GARTEN

Multi-hark
+ steel
656.411.1750
Bijzonder lichte multi-hark.
Breedte 42 cm.

van 33,28 voor

16,99
8

Prijzen zijn inclusief BTW

WOLF GARTEN

Straatbezemset
656.990.0108
Bestaande uit de SB 400 M Straatbezem en
de ZM 140 Houten Handgreep van Essenhout.
Heeft x-vormige, inwendige borstelharen
en verschillende borstelhaarmaterialen
die zorgen voor een snelle reiniging.

24,95

WOLF GARTEN

Takkenschaar
RR900T
656.416.0531
Krachtige takkenschaar met verstelbare
papegaaienbek die tot wel 4x meer kracht
knipt dan vergelijkbare modellen! De
hefboomarmen zijn in lengte uitschuifbaar tot 90 cm. Maakt een
zeer scherpe snede bij takken
tot ca. Ø 50 mm.

van 86,59 voor

69,95

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

WOLF GARTEN

Takkenzaag
pro 370 + steel
656.140.0240
Zaagset met gebogen zaagblad met extreem gladde
snede, om bacteriën en verrotting te voorkomen, een
takhaak en een schors schraper om de overtollige
boomschors te verwijderen. Kan gebruikt worden
met de bijgeleverde Variosteel ZM-V4.
Lengte variabel tussen 220 - 400 cm
Mes lengte is 37 cm

WOLF GARTEN

Accu grasschaar
Finesse 30 B

van 78,80 voor

656.416.4031
Lichte en wendbare uitvoering beschikt over een vast
buxusmes en een geïntegreerde LI-ION POWER accu
van 1,3 Ah die zorgt voor een looptijd van 30 minuten.
Heeft een laadtijd van 4 uur en wordt geleverd
incl. oplader.

65,00

Gewicht: 500 gram

62,95
WOLF GARTEN

WOLF GARTEN

656.417.0203
Heeft een maaibreedte van 30 cm en is
hiermee ideaal voor de kleinere tuinen.
Liefhebbers van een mooi gazon met
een Engelse uitstraling zullen zeker
enthousiast worden!

656.417.1040
Maai moeiteloos grote tuinen tot 250 m².
Zowel maaien als opvangen en mulchen.
Met 1400 watt vermogen is er altijd
voldoende power beschikbaar! Heeft
een instelbare maaihoogte van 25 tot
75 mm, een ruime opvangbak van 35 liter
én heeft een maaibreedte van 34 cm.
Voorzien van inklapbare duwboom
voor eenvoudig opbergen.

Kooimaaier
TT 300 S

Chassis: staal
Maaihoogte: 4-voudig, 13-38 mm
Duwboom met softgrip

van 104,99 voor

89,95

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 16 juli 2022.

Elektromaaier
A 340E

van 210,00 voor

175,00
Prijzen zijn inclusief BTW
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CON:P

Strooibus
46850
182.425.2050
Handige kunststof strooibus
met grote ‘strooi’-gaten. Ook
inzetbaar als voederbus.

van 5,87 voor

2,95

2 liter

GLORIA

MAKITA

930.421.0480
Met een capaciteit van 5 liter en
een maximale werkdruk van 3
bar zorgt de druksproeier voor
de beste spuitresultaten. Uitgerust met een geïntegreerd
veiligheidsventiel en is gemakkelijk te dragen met de meegeleverde schouderriem.

428.417.0104
Lichtgewicht accutrimmer met solide
aluminium schacht. Eenvoudig in
hoogte verstelbaar. Met kantelbare
kop geschikt voor het maaien van
graskanten. Stil en milieuvriendelijk.
Zonder accu’s en lader, in doos.

Drukspuit
Prima-5

van 46,11 voor

27,50

Trimmer
DUR181Z
260 mm

van 139,15 voor

119,00

MAKITA

Heggenschaar
DUH523Z 18V
428.416.0104
Accu heggenschaar 18 V met lage trillingen,
lagere geluidsproductie, laag gewicht en
zonder uitstoot van schadelijke stoﬀen.
De messenset is voorzien van een speciale
coating voor een verlengde levensduur. Stil
en milieuvriendelijk. Lengte van het blad;
52 cm. Zonder accu’s en lader, in doos.

119,00
10

Prijzen zijn inclusief BTW

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

TALEN TOOLS

Mollenklem
M-03
674.448.0105
De beste mollenklem die we kennen.

POLET

Tubtrugs

480.256.0001/02/71
Handige hulp met draaggewicht tot wel 200 kg. Heeft 38 liter
inhoud voor veel toepassingen. Emmer is makkelijk te vormen
voor bijv. opvegen of gieten. Vorst- en UV-bestendig. Kleuren
blauw, groen en zwart.
Uiterst ﬂexibel, extreem sterk
480.256.0001-28 TUBTRUGS

van 10,95 voor

p/stuk

6,50

13,95

X-bezem buiten

674.690.0181
Praktische bezem met stevige steelhouder. Veegt
makkelijker en sneller dan normale bezems door
gekruist geplaatste kunststof vezels.
X-bezem voor buiten

van 18,54 voor

Incl. steel

40 cm

15,00

ALTRAD

Kruiwagen
TK-100

274.270.0090
Ideaal voor de tuin, maar ook voor andere doeleinden. Deze lichte
11,9 kg wegende kruiwagen is geschikt voor bouwmaterialen e.d.
met een inhoud van 100 liter. Heeft een 2-ply wiel van kunststof en
kunststof bak van 3,5 mm dikte.
Lichtgewicht
Inhoud 100 ltr

van 132,31 voor

79,00
IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 16 juli 2022.
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TALEN TOOLS

BETAFENCE

Kippengaas
165.470.0814
Soepel verwerkbaar,
maar toch stevig
zeskantig vlechtwerk.
Eveneens te gebruiken
voor (semi) professionele toepassingen.

van 210,59 voor

125,00
Prijzen zijn inclusief BTW
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HOMEY’S

Grilla
BBQ essentials

OP=OP!

222.402.0000
Bestaat uit drie Homey’s SVART messen (koksmes, broodmes en
oﬀicemes) en een heavy duty grillmat. Verpakt in een voedselveilig
bewaarblik. Het deksel is geschikt voor het maken van dé perfecte
hamburger.

CHEF’S CHOICE

CAMPINGAZ

222.639.0033
Messenslijpmachine voor gladde en
gekartelde messen. In 3 stappen heel
eenvoudig uw messen scherp. Extreem
snel en eenvoudig in gebruik.

211.408.0155
Elektrische koelbox, voorzien van 30% extra isolatie
voor nog langere koeling. Kan tot wel 5 stuks 1,5 liter
ﬂessen herbergen en is bestand tegen schimmel en
onaangename geurtjes.
Met geïntegreerde
accuspanningsbeveiliging.

Messenslijper
22CC220

Ook te gebruiken als BBQ-schort

Vaderdagtip!
van 52,95 voor

34,95

Precisie slijpen

Polijsten

Koelbox plus
12V

24 liter

van 90,00 voor

van 91,96 voor

75,00

69,00
EUROM

428.633.2012
Heeft 3 instelbare windsnelheden voor
optimale verkoeling. Werkt op LXT 14,4 V
en 18 V accu's én op netstroom dankzij
meegeleverde adapter. Met Inschakelbare
zwenkfunctie, 45° links en rechts en timer
functie. Zonder accu's en lader, in doos.

715.700.1508
Elektrische terrasverwarmer van 2200 watt
met een bereik van max. 20 m2 op 3 standen
in te stellen. Makkelijk aan de muur te
bevestigen, mede door het aangeleverde
montage materiaal. Geleverd met
afstandsbediening.
van 190,20 voor

Ventilator
DCF203Z

Afm. lxbxh: 140 x 333 x 447 mm

Terrasheater
Golden 2200

Verwarmt 20 m2

00
22 att
w

MAKITA

135,00

van 139,15 voor

85,00
12

Prijzen zijn inclusief BTW

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

NILFISK

Hogedrukreiniger
Core 125-5 PC
913.554.0369
Compacte hogedrukreiniger voor kleine reinigingswerkzaamheden. 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
Capaciteit maximaal 35 m²/uur
5 m Ultraﬂex slang
Automatische start/stop
Click&Clean connective
Metalen pomp

NILFISK

Hogedrukreiniger
E 145.4-9PAD X-TRA
913.554.0382
Voorzien van een: telescopische handgreep, robuuste
wielen, lange slang, eenhandig bedienbare slanghaspel
en een rubberen ophanging om de geluidsemissie te
verlagen. Met patio cleaner en wasborstel en 8 meter
lange rioolslang. Met Click&Clean aansluitsysteem.

LYNDDAHL PLAST

Dan-trico
3 laags

15 Jaar
garantie.

607.836.5001
Onze meest verkochte professionele
waterslang.
Barstdruk
25 bar.

Maat: 1/2”
Lengte: 25 m

9 m slang
145 bar

175,

Flexibel
tot -25oC

00

van 39,12 voor

25,00

van 469,95 voor

339,00

GARDENA

Slangenwagen
910.424.0136
Voor sproei- en reinigingswerkzaamheden in de tuin. De grote, stevige
slinger zorgt voor het gemakkelijk
oprollen van de slang.
Incl. 20 m slang, tuinspuit
en koppelingen

van 54,99 voor

45,00
IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 16 juli 2022.

Prijzen zijn inclusief BTW
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LOADLOK

LOADLOK

119.180.0600-03
Polyester spanband met klemgesp
en een bandbreedte van 25 mm.

119.250.0603-04
Zeer sterk, geknoopt PE aanhangwagennet met versterkte
randafwerking en elastiek rondom. Maaswijdte 45 x 45 mm.

Artikelnummer

Lengte

Voor

119.180.0600

2m

3,00

119.180.0601

3m

3,25

119.180.0602

4m

3,50

119.180.0603

5m

3,75

vanaf

3,00

35,00
14

Prijzen zijn inclusief BTW

Voor

55,76

25,00

119.250.0604

2x4m

73,91

30,00

vanaf 55,76 voor

25,00

MATADOR

s

10 stuks
van 52,67 voor

Van

2x3m

uk

1,5 x 2 meter

Afmetingen

119.250.0603

st

325.250.0150
Deze opslagdekens zijn het perfecte middel voor
verhuizingen, transport en opslag van meubilair of
andere kwetsbare producten.

Artikelnummer

10

Opslagdeken

Aanhangwagennet
Geknoopt

Steekwagen
EX-GH125
458.272.2003
Lichte, opvouwbare aluminium steekwagen met een max. draaggewicht van
125 kg. Is bijzonder plat opklapbaar.

Max. 109 cm

Spanband
eindloos

van 204,53 voor

125,00
Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

RODAC

METABO

MAKITA

498.233.1515
Een A-kwaliteit ergonomisch kunststof
blaaspistool met een korte gebogen
tuit van circa 120 mm. Aansluiting 1/4’’.

409.233.1905
Set bestaande uit blaaspistool, bandenpomp
met spanningsmeter, verfspuitpistool met
voorraadbeker en PA-spiraalslang

428.860.4001
Compacte luchtpomp voor het oppompen van banden en accessoires.
Levert een maximale druk van 8,3 Bar. Met geïntegreerde led-verlichting
en display om druk in te stellen en bereikte druk af te lezen. Stopt automatisch als ingestelde druk bereikt is. Zonder accu’s en lader, in doos.

Blaaspistool
RC099

Compressorset
LPZ-4
van 73,81 voor

Luchtpomp
DMP180Z 18V

54,95

van 114,95 voor

van 20,57 voor

95,00

17,50
RODAC

Luchtslanghaspel
RA8830
498.233.5000
Professionele haspel, max.
werkdruk 180 psi, met ¼”
aansluiting. Met zwenkbare beugel voor
wandbevestiging.
15 m slang

van 156,09 voor

129,00
IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 16 juli 2022.

METABO

Compressor
POWER 180-5 W OF
409.233.0031
Compacte, mobiele 1100 watt compressor.
Olievrij, geschikt voor éénfase wisselstroom en
voorzien van een regelbare werkdruk. Goede
aﬂeesbare manometers voor ketel- en werkdruk.
Met overbelastingsbeveiliging en een koude start
door drukschakelaar met drukontlastklep. De
bedieningselementen zijn veilig beschermd door
een stabiel, supersterk framewerk.
Max. druk:
Aanzuigvermogen:
Eﬀectief slagvolume:
Kabellengte:
Gewicht:

van 266,20 voor

189,00

8 bar
160 l/min
75 l/min
4m
16 kg

Prijzen zijn inclusief BTW
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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.

per rol
van 8,83 voor

6,50

TESA

Ducttape
4613
114.578.1347-48
Bekende ducttape met goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken.
Flexibel, waterafstotend en makkelijk
met de hand afscheurbaar. Geschikt
voor vele toepassingen. Verkrijgbaar
in de kleuren grijs en zwart.
50 m x 48 mm

per rol

6,00
TESA

TESA

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.

114.578.0856/58/59
Het dunne, maar stevige rugmateriaal is uiterst ﬂexibel
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.

Maskeringstape
4334

Maskeringstape
4440

vanaf 8,25 voor

7,50

Buiten
Binnen

Artikelnummer

Lengte

114.578.0842
114.578.0844
114.578.0845

16

50 m

Breedte

Van

Voor

25 mm

7,13

5,50

38 mm

10,84

8,95

50 mm

14,25

11,95

Prijzen zijn inclusief BTW

vanaf 7,13 voor

5,

50

Artikelnummer

Lengte

114.578.0856
114.578.0858
114.578.0859

50 m

Breedte

Van

Voor

25 mm

8,25

7,50

38 mm

12,52

11,50

50 mm

16,50

14,95

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

DEN BRAVEN

Hybriﬁx wit
2156-58

DEN BRAVEN

DEN BRAVEN

871.576.1685
Ontwikkeld voor het luchtdicht afsluiten
en het thermisch isoleren van voegen
rondom kozijnen/vensters en bouwkundige
constructies onderling. Voor aansluiting
van scheidingswanden, plafond en vloer,
bij doorvoeringen van leidingen en pijpen.
Inhoud 750 ml.

871.575.0263
Handige en eﬀectieve schoonmaakdoekjes. Ze reinigen
handen, gereedschap en ondergronden van allerlei vlekken
en vuiligheid. Met de Cleaning
Wipes verwijder je zelfs verf op
acryl-basis (eﬀectief tot 24 uur
nadat de verf is opgedroogd)!

Elast-O-Foam

871.576.2156
Universele afdichtingskit en
constructie- of montagelijm op
basis van hybride technologie die
onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam
elastisch rubber.

Getest tot 1050 Pa
Uitmuntende geluidsisolatie tot 63 dB
Blijvende elasticiteit
Geen gemeten luchtverlies

Binnen en buiten te gebruiken
Inhoud: 290 ml

van 11,39 voor

Excl. ophangbeugel

van 21,91 voor

6,50

van 17,04 voor

14,95

ILLBRUCK

9,95
ILLBRUCK

SP350 HIGH
TACK PRO
Lijmkit (wit)

Bouw- en Sanitairkit
FA201
610.576.1060
Zorgt voor een langdurige elastische afdichting van voegen in
sanitaire ruimten en bewegingsvoegen tussen constructiedelen.
Biedt een duurzame en goede hechting op de meest voorkomende ondergronden. Door de foodgrade instelling (ISEGA gecertiﬁceerd) geschikt voor het afdichten van naden van binnenwanden
en plafonds in HACCP omgevingen.

610.570.0516
Heeft een zeer hoge aanvangshechting, bereikt snel zijn eindsterkte én is tevens makkelijk
uit te spuiten. Geschikt voor
het verlijmen van voorwerpen
op verticale oppervlakken.
Soepel te verwerken
Snelle krachtopbouw
Uitstekende hechting

Cleaning wipes

Hoge schimmelresistentie
Geurarm en goed verwerkbaar
Bestand tegen schoonmaakmiddelen

van 10,93 voor

6,95

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 16 juli 2022.

van 14,76 voor

8,95

Prijzen zijn inclusief BTW
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MAUER

AXA

Loopslot
1535

Scharnier
Smart Easyﬁx ®

237.320.4417
Geschikt voor binnendeuren. Geleverd met een
afgeronde gelakte zwarte
voorplaat. Het slot heeft
een doornmaat van 50
mm. Door de universele
maatvoering vervangt
dit slot gemakkelijk het
bestaande slot.

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
Voor ramen en deuren

van 11,74 voor

per stuk
van 14,51 voor

AXA

AXA

8,95

t
et lo
M ers
d
lin
ci

van 55,65 voor

36,25
18

Prijzen zijn inclusief BTW

Raamuitzetter

567.306.5083
Deze AXAﬂex Security combi-uitzetter is inbraakwerend
en geschikt voor het ventileren. Uitzetter en -sluiter
ineen. Traploos instelbaar met 3 preferente standen
voor optimale ventilatie.
Maximale opening: 160 mm
Materiaal: RVS

van 48,39 voor

29,00

8,95

Veiligheidsraamsluiting
3329
567.306.9067
Voorzien van ventilatienok
en een solide haakschoot
zorgt voor een verhoogde
inbraakwerendheid. Geschikt
voor naar buiten draaiende
draairamen en deuren. Raamaansluiting in aluminium F8
zwart. Links.

AXA

Veiligheidsbeslag
Curve Plus
567.312.3202
Solide Curve inbraakwerend veiligheidsbeslag. Beschikt over
Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB). Standaard toepasbaar
op achterdeuren van 38 tot 60 mm dik.
Naar buiten- en naar binnen draaiend.
Incl. bevestigingsmateriaal.
Hart op hart maat: 72 mm
Lengte: 242 mm
Breedte: 52 mm

van 87,11 voor

69,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

SECUCARE

Veiligheidshaak

939.370.6001
Voorkomt dat kinderen kastjes of laden openen.
Beveiliging van kastjes en lades. Makkelijk te monteren en eenvoudig in gebruik. Meegeleverd: 48x
houtschroef 3,5x13 mm.
Verpakt per 12

ABUS

249.325.0168
Messing met RVS beugel.
Voorzien van stofkap.

249.558.0021-22
Met handige ‘ogen’ er al aan.
Handig om tuinmeubelen,
tuingereedschap of uw
ladder mee vast te zetten.

5
of r
2 ete
m

Kabel
Cobra

17,

95

13,

50

Artikelnummer

Vloer-/wandanker
WBA75

14 mm gehard speciaalstaal

Lengte

Van

Voor

249.558.0021

2 meter

30,19

17,95

249.558.0022

5 meter

44,71

23,95

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 16 juli 2022.

ABUS

249.306.2048
Bestaat uit een anker die u aan de grond kunt monteren. Moeilijk verwijderbaar bij deskundige montage.
Een prima keuze voor de bescherming van uw motor/
scooter. Geschikt voor grond- en wandmontage
en beschikt over een ART-4 keuring. Incl.
bevestigingsmateriaal.

vanaf 30,19 voor

van 22,76 voor

131.295.2320
Afmetingen:
160x125x50 mm.
Met slagstaafje.

17,50

ABUS

Incl. 2 sleutels.

Noodsleutelkastje
NK1

van 28,65 voor

7,95
Hangslot
70IB

BEAUMONT

van 84,64 voor

49,95

Prijzen zijn inclusief BTW
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TAB

PETZL

QUICKSUPPORT

584.781.0109
Compacte 6 SMD-LEDs inspectielamp
(150 Lm) met 1 SMD-LED zaklamp
(70 Lm). Oplaadbaar via USB. Inclusief
USB-C kabel en magnetische clip.

940.781.0151
Perfecte handsfree hoofdlamp voor professionals. Geeft
krachtige, constante lichtbundel tot 15 m gedurende 12 uur.
Reserveverlichting geeft lichtbundel tot 5 m gedurende 10 uur!
Lamp kan tot 45° gedraaid worden.

584.240.0403
Meest verkochte Quick-Support plafondsteun/montagesteun in de markt. Van
hoge kwaliteit PVC en staal. Uitgerust
met gepatenteerd veermechanisme.

940 petzl
hoofdlamp pixa

Veermechanisme brengt steun met één
beweging op maximale hoogte
Vastzetten gebeurt via pompend spannen
Rubberen anti-slip pads
Kogelgewrichten voor diagonaal gebruik
Lengte 1,45 - 2,90 m
Max. belasting: 60 kg

Accu LED penlight
TAB2214

Hoofdlamp
Pixa1

van 23,60 voor

van 45,62 voor

VARTA

TAB

33,30

18,75

Zaklamp
Indestructible
F10 Pro
323.781.0173
Zo goed als onverwoestbaar. Bestand tegen regen,
hitte, kou, vuil en harde klappen. Deze lamp
doorstaat zelfs de zwaarste testen.

Snelsteun
QS3/QS60

Werklamp
TAB88850
584.782.1061
Handige, uitvouwbare lichtgewicht accu LED werk- en servicelamp (IP54) met 3 lichtstanden.
Uitgerust met amber-kleurige
LED signaal/knipperfunctie. Incl.
USB-kabel en adapter.

1. Ontgrendelen
2. Uitschuiven
3. Vergrendelen

Opvouwbaar
Magneten op voet/bodem

van 28,10 voor

22,70
20

Prijzen zijn inclusief BTW

van 52,03 voor

44,95

van 108,90 voor

75,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

NEDCO

STARMIX

Badkamerventilator
Intellivent 2.0
215.633.3060
Deze ventilator is dé uitvinding voor iedere badkamer en/of toilet. Maakt nauwlijks geluid (21dB) en
doet toch perfect zijn werk. Eén ventilator, geschikt
voor meerdere aansluitdiameters.
Aansluitmaat: 100-125 mm
Buitenmaat: 202x152 mm
Capaciteit: 132 m³/h

van 266,78 voor

159,00
VETEC

Kabelhaspel
25m
750.789.5527
Met een breuk- en slagvaste
kunststof trommel, 4 contactdozen, gemonteerd op een
stalen frame. Geschikt
voor binnengebruik.

Stof-/waterzuiger
uClean 1432 HK
994.750.0036
Deze universele stof- en waterzuiger beschikt over een
1400 watt motor, blaasfunctie, 32 liter ketel en een
complete accessoireset.

STARMIX

Droogzuiger
TS 714 RTS
994.750.0016
Geschikt voor kantoor of thuis.
Uiterst stil, compact en krachtig.
700 watt. Complete toebehorenset en voorzien van
HEPA ﬁlterzakken. Met telescoop buis en een actieradius van 13 meter.

319,00

van 349,69 voor

325,00

Compact, licht,
krachtig en stil!

van 69,70 voor

49,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 16 juli 2022.

Prijzen zijn inclusief BTW
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KIDDE

KIDDE

FIREX

663.836.2930
“Stand-alone” rookmelder met 85 dB alarm.
Reageert snel op langzaam smeulende branden.
Met testknop en waarschuwingssignaal voor het
vervangen van de batterij.

663.836.2932
De rookmelder geeft een vroegtijdige waarschuwing
in geval van brand. De rookmelder is eenvoudig aan
plafond te bevestigen. Met een ingebouwde lithiumbatterij (levensduur 10 jaar).

663.836.2973
Koppelbare, optische rookmelder op netvoeding
(230V) met meegeleverde 9V alkaline back-up batterij.
Bevat onderdrukkingsknop (hush) en geeft signaal
zodra batterij leegraakt.

van 37,10 voor

van 69,88 voor

Rookmelder
Optisch 9V

Rookmelder
Optisch lithium

Rookmelder
Optisch + back-up

Incl. 9V batterij

van 18,95 voor

12,50

25,00

35,00

Rookmelderverplichting
vanaf 1 juli 2022
Rookmelders zijn per 1 juli 2022 verplicht in de bestaande bouw. Dit betekent dat woningeigenaren
moeten zorgen dat er een rookmelder hangt op
bouwlagen met een verblijfsruimte of een besloten ruimte (gang) waar een vluchtroute doorheen
voert. In de praktijk betekent dit een rookmelder
op elke verdieping van de woning. Zowel koop- als
huurwoningen en zowel bestaande- als nieuwbouw moeten hieraan voldoen.

22

Prijzen zijn inclusief BTW

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

ALTREX

ALTREX

143.265.2558
Zeer gebruiksvriendelijke professionele
telescopische ladder die toepasbaar is
voor uiteenlopende werkzaamheden.
Met variabel in te stellen werkhoogte
en een comfortabel stavlak door een
sportdiepte van 40 mm. Geschikt voor
het zwaardere kluswerk, maar ook voor
professionele werkzaamheden.

143.265.5103-08
Robuuste huishoudtrap voor intensief huishoudelijk gebruik.
Voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Uitgerust met een
dubbele trede, vormt bij het uitklappen een dubbele trede
onder het bovenste platform, een soort tweede platform.

Telescoopladder
13 treden

Trap
Double Decker

Verkrijgbaar in 3, 4, 5, 6, 7 en 8 treden
143 Altrex Double Decker

3-treeds
vanaf

90,00
Ingeschoven
lengte 85 cm

375,00

NEN
2484

Professioneel
gebruik
(Arbo)

Artikelnummer
143.265.5103

Treden

Max. stahoogte*

Voor

3

0.60 m

90,00

143.265.5104

4

0.80 m

99,00

143.265.5105

5

1.05 m

109,00

143.265.5106

6

1.25 m

132,00

143.265.5107

7

1.45 m

167,00

143.265.5108

8

1.65 m

199,00

5

MAX.

150 kg

jaar
garantie

* Max. werkhoogte is stahoogte + 2 mtr.

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 16 juli 2022.

Prijzen zijn inclusief BTW
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PERFECTPRO

FENTO

886.731.4372
Krachtige radio met o.a. DAB+ ontvangst, 5 voorkeurzenders voor FM, aux-ingang voor externe MP3-speler
en Bluetooth-ontvanger. Zowel binnen als buiten te
gebruiken.

136.239.3435
Gecertiﬁceerd in klasse 1 volgens DIN EN:14404

Radio
DAB pro

van 127,05 voor

109,00

Kniebeschermers
200 pro
136 239 3435 kniebeschermers 200 pro

van 118,53 voor

85,00
METABO

Afkortzaag
KS216M

Compact

409.230.4134
Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten.
Voorzien van laser voor exacte weergave van de zaaglijn. Eenvoudige
zaagbladwissel door asvergendeling. Met kantelbare zaagkop.
1100 watt
Zaagdiepte max. (45°/90°):
45 mm/60 mm
Onbelast toerental:
5000 omw/min

Uitgave 2223
Aanbiedingen geldig zolang de
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 16 juli 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 incl. BTW en excl. eventuele
verwijderingsbijdrage.

van 203,28 voor

169,00
PEDA Shop
Industriepark 4
5374 CM Schaijk
Tel.: 0486-458810
www.pedashop.nl

