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MAKITA

Accu multitool 18V
DTM51ZJX3
428.235.3103
Oscillerende multitool die kan: zagen, schuren, schrapen en snijden. Een veelzijdige machine met een breed
verbruiksartikelen assortiment. Ideaal voor renovatie- en verbouwingswerkzaamheden. Uitgerust met een
stofafzuiging dat stofvrij werken tijdens schuren mogelijk maakt. Geleverd zonder accu’s en lader.
In Mbox
Incl. accessoires

van 245,00 voor

219,00

IJZERSTERKE aanbiedingen
Geldig tot en met 21 mei 2022.

Prijzen zijn exclusief BTW

STANLEY

KNIPEX

564.110.2001
Degelijke klauwhamer van 450 gram.
Met getemperde en
gesmede kop voor
stevigheid en
duurzaamheid.

353.322.0201
Multifunctionele sleutel voor sluitwerken,
gemaakt van licht zink- en persgietijzer.
Beschikt over 2 schakelkastsleutels die
d.m.v. 2 magneten aan elkaar kunnen
worden verbonden. Ideaal voor o.a.
gebouwentechniek, gas en water
verzorging en afsluitsystemen.

Klauwhamer
Blue Strike

TECHNOTAPE

Twinkey

8-delig

Doos verpakkingstape
36 rollen
621.875.0029
Ideale verpakkingstape voor het sluiten
van dozen. Deze transparante 28µ
verpakkingstape beschikt over
een goede aanvangskleefkracht
en is prima verwerkbaar in
combinatie met een
tape dispenser.

353 Knipex Twinkey

van 20,95 voor

12,

95

Tapedispenser verkrijgbaar voor € 15,00
621.578.4301

BAHCO

ig

Steekbeitelset
434 TF

540.122.0124
24-delig, met 18 stuks 1/2”
6-kant doppen, 10-32 mm,
veel verlengstukken, greep
en ratel.

540.130.1480
8-delige steekbeitelset uit de 434-serie.
De 434-serie is ideaal voor zwaar timmeren constructiewerk. Het metaal is gepolijst,
dus bijzonder roestbestendig.

van 158,91 voor

van 156,71 voor

89,00
2

59,

00

el

Doppenset
S240

21,

95

-d
24

BAHCO

doos á 36 rollen
van 84,24 voor

van 31,50 voor

Prijzen zijn exclusief BTW

99,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

305.637.0502
Sterk en duurzaam basismes voor
wrikken, breken en hakken. Lemmet
van Japans messenstaal, gehard
tot 58-60 HRC.

van 8,60 voor

6,75

SOLA

564.636.0121
Origineel, metalen stanleymes in 5
standen uitschuifbaar. Licht, maar
zeer duurzaam. Lengte 155 mm.

543.192.1005
Zeer hoge meetnauwkeurigheid met deze bijzonder robuuste waterpassen. Aﬂezen gaat
beter, sneller en nauwkeuriger door de gepatenteerde Sola Focus-libellen. Dankzij geoptimaliseerd lichtplaatje ook goed aﬂeesbaar bij schemerlicht. Met schokdempende eindkappen. Meetnauwkeurigheid bij standaard positie: < 0,5mm/m (0,029°). Meetnauwkeurigheid bij omslag: < 1,0 mm/m (0,057°).

Uitschuifmes
99E
Geleverd met 5 reservemesjes

van 10,23 voor

Horizontaal en verticaal meten
Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20%)
Hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur

7,

50

155

PICA

Markeerpotlood
3030
533.990.0057
Constructiemarker voor professionels.
De universele, graﬁete vulling maakt
markeren mogelijk op bijna alle ondergronden: nat, droog, glad, stroef,
stoﬀig of bedekt met olie. Makkelijk
te verwijderen op gladde
ondergronden.

van 13,80 voor

7,95

Waterpas
Blok AV

cm

Werkmes
Heavy
Duty GK

STANLEY

60

HULTAFORS

van 28,32 voor

19,50

mm

MEISTER

Gereedschapskoﬀer
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 379,20 voor

199,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 21 mei 2022.
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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).

Artikelnummer

Type

Vermogen

Van

Voor

MM 500 Plus

350W

248,00

219,00

601.235.3010

MM 700 Max

450W

299,00

269,00

vanaf 248,00 voor

601.140.4151
De 6 meest verkochte zaagbladen voor allerlei zaagwerkzaamheden in een voordeel set. Beschikt over Starlock
opname. Past daarmee op iedere FEIN MultiMaster, maar
ook op meeste andere merken multitools.

OP=OP

219,

00

Nu met GRATIS Best of E-Cut
accessoireset ter waarde van € 60,20!

49,50

FLEX

FLEX

265.230.3503
Licht gewicht, uitstekende ergonomie, nagenoeg trillingsvrij
Wisselbaar PES-ﬁlterpatroon met cycloonfunctie voor stofvrij
en economisch schuren
Regelbaar toerental 8000-13000/min
Onbelast toerental 16000-26000/min
Zonder stofzak
Slag 2 mm

265.230.3504
Licht gewicht, uitstekende ergonomie, nagenoeg trillingsvrij
Wisselbaar PES-ﬁlterpatroon met cycloonfunctie voor stofvrij en
economisch schuren zonder stofzak
Regelbaar toerental 8000-13000/min
Onbelast toerental 16000-26000/min
Slag 2 mm

van 275,00 voor

van 275,00 voor

Deltaschuurmachine
ODE 100-2

229,00
4

Best of E-Cut

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

Stekker kabel: 5 m
601.235.3008

FEIN

Prijzen zijn exclusief BTW

Vlakschuurmachine
OSE 80-2

229,00
Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

CARAT

RED

RED

847.179.0752
Indrukwekkend eﬀectief zaagblad met een diameter
van 125 mm. Zaagt extreem snel en zonder karteling in
tegels en natuursteen. Segmenthoogte 10 mm.

327.175.6201
Dankzij de segmentvorm zeer agressief voor
het droogboren in baksteen, beton, kalkzandsteen en andere materialen. Voorzien
van openingen voor stofafzuiging aan de
achterkant.

327.179.0500-01
Diamant zaagbladen van RED is het nieuwe kwaliteitsmerk voor o.a. het
zagen in beton, klinker, baksteen of dakpan. Heeft een zeer lange levensduur door zijn speciale diamantbinding en 15 mm hoog segment en is
geschikt voor alle type motorzagen zoals Still, Husqvarna, Wacker,
Milwaukee etc. Hierdoor heeft de K801 een zeer goede prijs kwaliteitsverhouding. Verkrijgbaar in Ø 300x20 mm en Ø 350x20 mm.

Diamantzaagblad
CDB Racer

Dozenboor
K870

Boordiameter: 82 mm
Boordiepte: 80 mm
M16 aansluiting

van 46,00 voor

35,00

69,00

Diamantzaagblad
K801

Artikelnummer

Maat

Voor

327.179.0500

Ø 300x20 mm

159,00

327.179.0501

Ø 350x20 mm

179,00

p/stuk vanaf

159,00

909.235.0350
Deze krachtige betonzaag met 2800 watt motor is ideaal
voor het zagen en doorslijpen van metselwerk, metaal
en beton. De maximale zaagdiepte is 12,5 cm en tevens
is deze machine voorzien van stofafzuigsysteem voor
nat- en drooggebruik.

van 79,77 voor

van 899,00 voor

65,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 21 mei 2022.

Betonzaagmachine
CS350

t

112.421.0970
Professionele uitvoering, geschikt
voor diverse doeleinden. Heeft een
transparant reservoir, grote druk en
is voorzien van geïntegreerd vuilﬁlter.
Met NBR-afdichting, waardoor geschikt
voor oliën, vetten en koolwaterstoﬀen.
Incl. 4 meter transparante slang.

Waterdruktank
10 liter

at
w

PERFECTMATE

00
28

MESTO

Met elektronische en thermische overbelasting beveiliging
Inclusief PRCD-veiligheidsschakelaar en soft-start
Inclusief universeel beton diamantzaagblad 350 mm

725,00
Prijzen zijn exclusief BTW

5

BOSCH

229.190.4012
Eenvoudig detecteren met de GMS 120 Professional! 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.

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 koﬀer, inclusief zaagblad voor hout en metaal.

van 109,95 voor

van 174,95 voor

Multi-detector
GMS 120

Reciprozaag
GSA 1100 E

SDS-zaagbladwissel
Rubberen drijfwerkbehuizing
230 Volt

89,00

229.230.0574
Sterkste boorhamer in Bosch 2 kg SDS-plus klasse met snelwisselboorhouder.
Beschikt over Vibration Control voor moeiteloos en continu werken
bij tijdsintensieve toepassingen. Levert een slagenergie van
3,2 J voor krachtige boorprestaties. KickBack Control
voor een betere gebruikersbescherming.
Standaard meegeleverd:
Diepteaanslag 210 mm
Extra handgreep
Machinedoek

van 294,95 voor

235,00
6

Prijzen zijn exclusief BTW
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Boorhamer
GBH 2-28F

149,00
sl

BOSCH
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BOSCH

GEO FENNEL

Kruislijnlaser
Geo1X Green
801.191.1057
Ideale set (groene) kruislijnlaser, inclusief statief. Eenvoudig in gebruik,
snel en nauwkeurig waterpas lijnen projecteren.
Nauwkeurigheid: ± 3 mm / 10 m
Zichtbaarheid van de laserlijnen tot Ø 50 m
(afhankelijk van omgevingslicht)
Rubberen stootbescherming
Gebruiksduur: 10 uur
Geleverd met verstelbare driepoot (55-150 cm in hoogte),
wandbeugel, set batterijen en draagtas

van 179,00 voor

139,00
Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

428.230.3911
Deze lichte maar sterke haakse slijper past automatisch 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.
Excl. accu’s en lader.

428.230.3013
Uiterst sterk en geschikt voor de zwaarste
klussen. Met hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans
en comfortabele softgrip. Voorzien van
dubbele ledverlichting en beveiliging tegen
overbelasting en diepontlading. Constant in
zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting.

Haakse slijper
DGA504ZJ

Boor-/schroefmachine
DDF486Z

125 mm

2 functies: schroeven en boren
Slipkoppeling: 21 standen
van
Comfortabele soft grip

van 179,00 voor

165,00

V

MAKITA

18

MAKITA

179,00 voor

165,00

Accu’s los verkrijgbaar
MAKITA

Slagmoersleutel
DTW300ZJ
428.230.2412
Deze 18V accu slagmoersleutel is een echte allround machine.
Uitgerust met 4 instelbare toerentallen om het aandraaimoment precies af te stemmen op het werk. Zeer compact en
goed gebalanceerd, hierdoor uitstekend hanteerbaar op lastige
plekken. Zonder accu’s en lader, in Mbox.
Uitgerust met 1/2” vierkant aansluiting met frictiering en gat
voor borgpen
3 Bout-standen: voorkomt dat bouten te strak worden
vastgedraaid
Auto Stop-modus bij achteruit draaien

MAKITA
van 245, voor
00

219,00

Accu-combihamer
DHR242ZJW
428.230.2280
18V combihamer met verhoogde productiviteit door
eﬀiciënte koolborstelloze motor. Combineert
boren en stof afzuigen in één. Heeft slagkracht van 2,0 Joule en is tevens beschermd
tegen overbelasting, oververhitting en
diepontlading van de accu. Kan in beton
gaten maken tot wel 24 mm. Zonder accu’s
en lader, met stofafzuiging, in Mbox

van 315,00 voor

279,00

Slagenergie 2,0 Joule

Boren én stof afzuigen in één!
IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 21 mei 2022.

Prijzen zijn exclusief BTW
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Accu-cirkelzaag
KS 18 LTX 57
409.230.1037
Robuuste, lichte 18V accu-cirkelzaag voor universeel
gebruik op de bouwplaats. Aluminium bodemplaat
direct te gebruiken op geleiderails van Metabo en
andere producenten. Uitlooprem stopt het zaagblad
bijzonder snel en verhoogt de veiligheid, verteksnedes tot 50° met precieze hoek, met praktisch
vergrendelpunt bij 45°. 0°-positie bijstelbaar voor
zeer hoge zaagprecisie, goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn.
Zaagdiepte tot 57 mm.

METABO

van 268,00 voor

189,00*

* Excl. accu’s en lader

Afkortzaag
KGS 254 M
409.230.4150
Met 2 tafelbladverbredingen voor grote of brede
materialen. Eenvoudig hout, gecoate panelen en
kunststoﬀen zagen. Alle hoek-, schuine en dubbelverstekzaagsnedes kunnen makkelijk op
maat gezaagd worden. Met trekfuntie,
geïntegreerde lamp en met zaaglijnlaser
voor exacte lichtlijn op de zaaglijn.

409.230.4254
Extreem lichte 2000W tafelcirkelzaag met trolley-functie. Onderstel van aluminium
persgietwerk in enkele seconden uit te klappen. Buisframeconstructie zeer geschikt op elke
bouwplaats. Heeft uittrekbare tafelverbreding en -verlenging voor een extra groot oplegvlak.
Zaagblad in hoogte verstelbaar. Met o.a. hardmetalen zaagblad met wisseltand (40-tands),
onderstel, banden van hard rubber, parallelgeleider, haakse geleider, tafelverlenging,
tafelverbreding (rechts), zaagbladdepot en duwstok.
409.230.4254 tafelcirkelzaag TS254

Geleverd incl.: hardmetalen cirkelzaagblad
(18-tands), parallelgeleider, inbussleutel in
MetaBOX koﬀer.

METABO

Tafelcirkelzaag
TS 254 + geïntegreerd
opklapbaar onderstel

s
ht g
ec k
Sl 3,4
3

METABO

• Afmetingen LxBxH:
• Tafelgrootte (min./max.):
• Werkhoogte:
• Zaaghoogte:
• Max. zaagsnelheid:

740 x 750 x 355
670/970x715/995 mm
850/355 mm
0-87 mm
56 m/s

van 1084,00 voor

729,00

van 525,00 voor

389,00

Zaagbreedte 305 mm
Max. zaagdiepte 92 mm
Diameter zaagblad 254 mm

In 15 seconden gebruiksklaar!
8

Prijzen zijn exclusief BTW

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

DELTA

LOADLOK

Rateltakel
Premium

119.284.0751-0775
Gemaakt van 100% polyester. Met hoezen ter bescherming tegen schuren en insnijden. In iedere lengte leverbaar. Heeft een breed draagvlak, vangt schokken
op en is bestand tegen draaien en knikken.

328.000.0007-08
Sterk stalen frame en tandwielkast voor lange levensduur.
Verbeterde vrijloop modus en geen minimale belasting nodig
om het ratelmechanisme te activeren. Compacte hendel voor
gebruik in kleine ruimten. Voldoet aan de Machinerichtlijn
2006/42/EG. Geleverd met testcertiﬁcaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Artikelnummer

Type

119.284.0751

vanaf 139,10 voor

Hijshoogte 1,5 m

p/stuk
vanaf 5,17 voor

Hijsbanden

119.284.0752

115,00

Max. gewicht

1m
PS030

119.284.0753

2m

1000 kg

3m

119.284.0762
119.284.0763

Lengte

1m
PS060

3m

2000 kg

Van

Voor

5,17

3,00

8,77

5,25

12,37

7,25

16,37

9,75

21,93

13,50

119.284.0764

4m

28,03

17,50

Max. belasting

Van

Voor

119.284.0773

3m

33,37

20,00

328.000.0007

750 kg

139,10

115,00

119.284.0774

41,50

25,00

328.000.0008

1500 kg

176,55

149,00

119.284.0775

53,17

32,00

Artikelnummer

GRABO

Vacuümzuiger

631.284.1030/40/50/60
‘s Werelds eerste draagbare, volledig elektrische vacuümhandzuiger die geschikt is voor het oppakken van bijna elk
oppervlak, dus ook hout, traanplaat of bijvoorbeeld sandwichpanelen. Dit met een maximaal hefvermogen van 120
kg. Dat geldt dus ook voor oppervlakten die niet geheel
vlak zijn, zoals bijvoorbeeld onbewerkt hout, natuursteen,
tegels of traanplaat. Daarnaast is het een handzame tool
voor het tillen, verplaatsen en monteren van grote apparaten, zoals een koelkast of wasmachine.

Artikelnummer

Omschrijving

Voor

631.284.1030

Grabo Plus in canvas tas

259,00

631.284.1040

Grabo Plus in systainer

319,00

631.284.1050

Grabo Pro in canvas tas

329,00

631.284.1060

Grabo Pro in systainer

389,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 21 mei 2022.

PS090

4m

3000 kg

5m

3,00

vanaf

259,00
Verkrijgbaar in
canvas tas of systainer

Grabo Pro heeft een digitale
drukmeter en -regulering

Prijzen zijn exclusief BTW
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647.122.1434
Compacte 30-delige bitset met één universele bithouder met
borgring en sterke magneet, plus 29 bijzonder sterke bits.
Deze bits bestaan uit de volgende maten:
855/1 Z PZ:
2x PZ 1x25, 5x PZ 2x25, 2x PZ 3x25
867/1 TORX®: 3x TX 10x25, 4x TX 15x25,
4x TX 20x25, 4x TX 25x25,
3x TX 30x25, 1x TX 40x25
851/1 Z PH:
1x PH 2x25

van 67,06 voor

van 29,33 voor

DYNAPLUS

DYNAPLUS

17,50

45,00

Universeelschroeven
Outdoor
299.350.9912-14/27-30
Gemaakt van gehard carbonstaal en daarmee wel twee keer zo sterk als roestvaststalen
schroeven. Voorzien van een perfect gevormde startdraad, smeermiddel, speciale boorpunt met cross-sections en kartels en een grove spoed. De extra diepe TX-drive zorgt
voor veel grip en maakt het inschroeven eenvoudig. Verpakt per 200 stuks.
Anti-Roest-coating
Artikelnummer

10

Bitset
BC30 Wood 2

Maat

ig
el
-d

647.122.1498
Bijzonder geschikt voor (Impact) accuschroefmachines.
De houder met magneet houdt extra lange en zware
schroeven stevig vast. De kleine stukjes
diamant, die op de punt van de bit zijn
opgebracht, bijten zich in de schroef vast en
zorgen voor een superieure grip en voorkomen het uitglijden uit de schroefkop. Inhoud:
1 houder en 9 bits.

WERA

30

Bitset Check
BC 10 Impaktor 4

ts r
bi e
9 oud
h
+

WERA

Van

200 st.

299.350.9912

4.0 x 40

19,08

9,50

299.350.9913

4.0 x 50

23,58

11,50

299.350.9914

4.0 x 60

32,17

16,00

299.350.9927

5.0 x 40

35,42

18,00

299.350.9928

5.0 x 60-35

43,50

21,00

299.350.9929

5.0 x 70-42

52,33

26,00

299.350.9930

5.0 x 80-42

60,75

38,00

Prijzen zijn exclusief BTW

Vlonderschroeven
299.350.4301-05
Deze schroeven met AR-coating en TX-drive zijn hét
alternatief voor RVS vlonderschroeven. Gemaakt van
gehard carbonstaal en zijn hierdoor tot maar liefst
twee maal zo sterk als RVS schroeven!

200 st. vanaf
37,75 voor

16,00

299.350.4301 vlonderschroef

200 st. vanaf
19,08 voor

9,50

Artikelnummer

Maat

Van

200 st.

299.350.4301

5.0x40/24

37,75

16,00

299.350.4302

5.0x50/30

42,42

17,00

299.350.4303

5.0x60/35

52,08

21,00

299.350.4304

5.0x70/42

61,50

24,00

299.350.4305

5.0x80/50

73,17

29,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

DYNAPLUS

Gevelschroef
Gezwarte kop
299.350.2794-99
Ideaal voor het bevestigen van houten planken
op gevels, het monteren van schuttingplanken
of het maken van potdekselwerk. Zelfborend
door de speciale diamand-point. Je kunt hierdoor tot aan twee centimeter van de rand van
de plank zonder voorboren inschroeven, zonder
het hout te splijten. Per doos 200 schroeven.
Artikelnummer
299.350.2794

Maat

Van

200 stuks

4.0x40

30,83

17,00

299.350.2795

4.0x50

36,50

20,00

299.350.2796

4.0x60

42,33

23,00

299.350.2797

4.5x60

46,92

25,00

299.350.2798

4.5x70

53,50

29,00

299.350.2799

4.5x80

63,00

34,00

NEDCO

Buitenrooster
RVS
215.316.0403
Afmeting 150 mm
Zwart

van 65,17 voor

200 st. vanaf
30,83 voor

17,00

GB

GB

175.310.0352/54-55
Met vierkante (slotbout)gaten en verzet voor vlakwerk i.c.m. plaatduim met pen Ø 16 voor het scharnierend bevestigen van een hek,
poort-, schuur- of tuindeur. Bij vlakwerk is het verzet van de heng
gelijk aan de (opliggende) dikte van de duim zodat de deur vlak ten
opzichte van de stijl wordt afgehangen. Verzet 10 mm – voor pen:
Ø 16. Voorzien van EPZ-coating.

175.310.0823
Duim voor heng, op een achterplaat met schroefgaten. Voorzien
van EPZ coating Ø16x45 mm.
Per 10 verpakt.

Heng voor vlakwerk

Artikelnummer

Afmeting

Breedte

Slobgaten

Van

Voor

175.310.0352

400 mm

40 mm

4/9x9 mm

18,50

13,50

175.310.0354

600 mm

45 mm

5/9x9 mm

23,00

15,50

175.310.0355

1200 mm

45 mm

6/9x9 mm

36,50

25,00

vanaf 18,50 voor

13,50
STEINEL

Bewegingsmelder
130-2 LED PIR

Plaatduim
pen

*Stukprijs in overleg.

10 stuks

60,00*
per stuk
van 40,50 voor

27,50

54

533.306.2010-11
Infraroodsensor, ideaal voor de gerichte
bewaking van oppervlakken voor
huizen, opritten of binnenshuis. Oppervlakken tot 150 m2 kunnen hiermee
betrouwbaar worden bewaakt.
Reikwijdte 12 m
Registratiehoek 130 °
Schemerinstelling 2 - 2000 lux

45,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 21 mei 2022.
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GRIFFON

Liquid Rubber
HBS-200®
473.573.0765-67
Universele, ﬂexibele coating/afdichtingsmiddel voor het blijvend elastisch
afdichten en beschermen van vrijwel alle ondergronden. Het wateren luchtdichte product is zeer eenvoudig te verwerken en duurzaam. Dit universeel
inzetbare afdichtingsproduct is onder andere geschikt voor douchegoten,
kimnaden, dilatatievoegen, dakgoten, maaivelddetails en kozijnaansluitingen
en hecht op vele ondergronden, zoals beton, steen, hout, metaal, zink,
bitumen, PVC, EPDM (vooraf testen), PP en PE.

vanaf

5,50

Artikelnummer
473.573.0765

Inhoud

Voor

310 gram

5,50

473.573.0766

1 liter

19,95

473.573.0767

5 liter

85,00

GRIFFON

GRIFFON

473.578.1252
Elastische direct water- en luchtafdichtende tape.
Heeft een goede hechting op vele (vochtige) ondergronden, zoals beton, steen, hout, metaal, zink,
bitumen, PVC en EPDM (vooraf testen). Zelfs een
goede hechting op PP en PE. Uitstekend toepasbaar
i.c.m. HBS-200® Liquid Rubber.

473.573.0762
Versnelt het droogproces van de HBS-200®
toplaag. HBS-200® is 2 minuten na gebruik
van Accelerator handdroog, is na 5 minuten
bestand tegen lichte regen, en is volledig
ondoordringbaar voor regen en water na
10 minuten.

Tape
HBS-200®

Accelerator
HBS-200® 1 ltr

75 mm x 5 m x 1 mm

7,95
12
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9,50
Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

PANDSER
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EPDM
UV-bestendig

136.984.2282
EPDM stroken voor dak-, goot & gevel. UV-bestendig en zeer eenvoudig te verwerken.
Toepasbaar als waterkering en winddichting. Afmetingen: 20 m x 200 mm x 0.5 mm.

van 30,18 voor

22,50

20

PANDSER

er
et

m

Zelfklevend Acryl
EPDM Pandser
136.984.2405-08
PANDSER® EPDM ZK-A is een uit 2 delen opgebouwde EPDM strook. Aan de basis van
dit hoogwaardige product staat de PANDSER® EPDM 0,5 mm strook. Deze is voorzien
van een hoogwaardig zelfklevende acryl tape.
Toepassing binnen
Ideaal toepasbaar als waterkering rondom (stel) kozijnen. Door de hoge elasticiteit
en goede water- en winddichting is EPDM ZK-A ook op zeer diverse plaatsen toe te
passen als luchtdichte tape. Denk hier aan kozijn binnenspouw aansluitingen.

Artikelnummer
136.984.2405

Lengte

Breedte

Van

Voor

20 m

50 mm

27,30

20,95

136.984.2406

20 m

100 mm

54,60

38,00

136.984.2407

20 m

150 mm

81,68

59,00

136.984.2408

20 m

200 mm

108,90

85,00

vanaf 27, voor
30

20,95

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 21 mei 2022.

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

PANDSER

EPDM lijm
290ML
136.576.0324
Één component kit voor
verlijming van PANDSER EPDM
producten. Voor naadoverlappingen en ondergrond verkleving. Zonder oplosmiddelen,
siliconen en isocyanaten.

12 stuks
van 146,64 voor

119,00
Prijzen zijn exclusief BTW
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REHAMIJ

REHAMIJ

REHAMIJ

145.239.3608
Verkeersvest van 100%
polyester, mét ﬂuorescerende 3M-striping.
Voldoen aan eisen van
Rijkswaterstaat. Eén maat.
Gewicht 125 g/m 2.

145.239.5320-24
Ongevoerde PU stretch jas
met verdekte ritssluiting,
drukknopen en elastiek
in de mouwen. Voorzien
van twee zakken met
klittenbandsluiting en
een vaste capuchon
met aantrekkoord. Heeft
windvangers in de mouwen.
Ideaal voor (land-)bouw,
schoonmaak en tuinbouw.
Materiaal: PU Flex. Maat:
S - XXL.

145.239.5346-50
PU stretch broek met
elastiek in de taille
en aan weerszijden
op heuphoogte twee
doortasters (afsluitbaar
met rits). Materiaal: PU
Flex. Maten: S - XXL.

Verkeersvest
Geel

Regenjas
PU Flex

4,25

van 19,80 voor

16,00
14
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SNR 27 db

27

406.239.0510
Kwalitatief sterke gehoorkap met hoofdband
en opvouwbare hoofdbeugel. Brede met zacht
schuimplastic gevulde afdichtingsringen garanderen een goede
pasvorm en weinig druk.

R

Gehoorkap
Optime 1

van 29,00 voor

22,00

van 17,50 voor

14,50

FENTO

SN

3M

Regenbroek
PU Flex

Kniebeschermers
MAX
136.239.3436
Innovatief en hoog ergonomisch. Ontwikkeld vanuit de
fysiotherapie. Voorkomt knie- en rugklachten.
Gecertiﬁceerd in klasse 1 volgens DIN EN:14404.
Lengte: 38 cm
Breedte: 17 cm
Hoogte: 7 cm

van 126,19 voor

95,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

DELTAPLUS

PELTOR

314.239.1896
Polyamide materiaallus om je machine of
handgereedschap aan te bevestigen.

406.239.0630-35
Uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld.
Voorzien van een Peltor Uvicator™. Deze rode sensor
boven op de helm geeft aan wanneer de helm vervangen
moet worden. Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS.

Gereedschapslus
HA200
Totale uitgetrokken lengte: 1 mtr.;
Max. draaggewicht: 4 kg.

van 7,30 voor

6,00

Veiligheidshelmen
G3000

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

van 24,06 voor

17,50*

* In meerdere kleuren verkrijgbaar.

DELTAPLUS

DELTAPLUS

314.239.1862
Complete valbeveiliging set bestaande uit
een veiligheidsharnas, vallijn met energieabsorber en grote sluithaak en karabijnhaak
met schroefvergrendeling. Wordt veel
toegepast in de bouw en industrie. Ideaal
als valbeveiliging bij verticale en horizontale
verplaatsingen, verplaatsingen langs een levenslijn en/of verplaatsingen op een hellend
vlak (< 3 m.) Geleverd in opbergtas. Maat: L.

314.239.1866
Kant-en-klare valbeschermingskit voor o.a. de bouw.
Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik. De valset
beschikt over een automatische lijnspanner en een
energie-absorber van 2,5 meter. Geleverd in opbergtas.
Maat: L.

Valbeveiliging
Elara 190

van 75,00 voor

59,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 21 mei 2022.

Valbeveiliging
Elara 140 GT

van 128,00 voor

109,00

Set bestaande uit:
Valbeschermingsharnas met 2 bevestigingspunten
(rug - borst);
Comfortregeling via 2 zijdelingse lussen aan het harnas;
Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner
met energie-absorber;
Miniblock 2,50 meter;
Verbindingsstuk AM002;
2 gespen.

Prijzen zijn exclusief BTW
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STARMIX

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.

994.750.0035
Deze krachtige 1400 watt gereedschapszuiger heeft een
ketelinhoud van 32 liter. Kan zowel nat- als droogzuigen
en heeft en blaasfunctie tot 215 km/u. Met stopcontact,
inschakelautomaat en traploze toerentalregelaar.
Luchtstroom 69 l/sec. Geleverd met complete EHP
accessoireset met oa. 3,2 m zuigslang, 2 kunststof
zuigbuizen, voegenzuigmond, vloerzuigmond en een
gummi-verloop.

Hogedrukreiniger
E 145.4-9PAD X-TRA

9 m slang
145 bar

van 388,39 voor

295,00

Stof/waterzuiger
ADL-1432EHP

Vermogen 1400 watt
Ketelinhoud 32 liter
Incl. vele toebehoren

van 409,00 voor

295,00

STARMIX

Stof/water
bouwzuiger
ISCL 1625
Top series 100

d
ite n
m io
Li dit
e

NILFISK

994.750.0050
Limited Edition bouwzuiger ter ere van het
100-jarig jubileum van Starmix.
Karmijnrood
Met stalen voorwielen
Verbeterde filters
5 jaar garantie i.p.v. 3 jaar*
Gratis Unifix “Click your box” systainerplaat*
*Na aankoopregistratie

OP=OP

van 729,00 voor

689,00

Incl. GRATIS
Bohrﬁxx
t.w.v. € 19,95

Ontvang € 30,00 cashback via
Nilﬁsk-cashback.nl!
16
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Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

GRIFFON

DEN BRAVEN

DREUMEX

473.577.1905
Voor het direct verwijderen en
vernietigen van schimmels en
algen op wanden, vloeren en
voegen. Ook geschikt voor toepassingen buiten. Inhoud 750 ml.

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

287.575.0252
Reinigt u uw handen, gereedschappen en harde oppervlakken eenvoudig en snel op plekken waar geen water
voorhanden is. Ervaar het gemak en verhoog uw productiviteit. De sterke wipes met krachtige vloeistoﬀen zorgen
voor een snelle reiniging van smeermiddelen, olie, vet,
maar ook de zwaarste vervuilingen als lijm, lak en kit.

Schimmelvreter

Cleaning wipes

Eﬀect in 10 minuten

Power Wipes®

Excl. ophangbeugel

van 14,57 voor

van 12,91 voor

8,50

van 19,75 voor

7,95
af
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Reiniger
HP7
623.575.0401-02
Hoogwaardige allround reiniger. Voor organische
verontreiniging. Deze reiniger is huidvriendelijk,
niet brandbaar en 100% in water op te lossen.
Verwijdert zelfs moeilijke vlekken als hars, roet en
smeermiddelen. HACCP goedgekeurd.

Artikelnummer

Inhoud

Voor

623.575.0401

1 liter

6,25

623.575.0402

5 liter

18,95

vanaf

6,25

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 21 mei 2022.

14,80
RUBI

Wasboy
Triple Superpro
539.184.3397
Deze kunststof wasboy is licht van
gewicht en zeer sterk. Uitgerust met
3 wringrollen. Inclusief wielen en
handvat. Afmetingen (lxbxh):
53 x 28 x 37 cm.
Capaciteit: 24 liter
Netto inhoud: 10 liter

van 52,02 voor

45,00

Prijzen zijn exclusief BTW
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WD-40

ABUS

Multispray

Ketting
Gehard staal

576.577.1488
Maakt vastzittende schroeven en mechanismen
los en smeert stroef lopende sloten en cilinders.
Voorkomt piepen en kraken van scharnieren en
functioneert als contactspray en reiniger.

249.558.0002/04/06
Verkrijgbaar in 85, 110 of 140 cm lengte.
Bijvoorbeeld geschikt voor het veilig
bevestigen van een ﬁets aan een object.
Beschermd tegen corrosie en met hoes
tegen beschadigingen. Ook geschikt voor
tuingereedschap. Toe te passen met
hangslot.

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

vanaf 21,95 voor

van 13,73 voor

15,50

7,95

BEAUMONT

Sleutelbox

131.295.1011
Robuuste box met cijfer-code, geschikt om 2 tot 5
sleutels in op te bergen. Makkelijk te bevestigen.

van 40,00 voor

29,95
18

Prijzen zijn exclusief BTW

Artikelnummer

Omschrijving

Van

Voor

249.558.0002

6 mm 6KS/85

21,95

15,50

249.558.0004

8 mm 8KS/110

39,95

28,00

249.558.0006

10 mm 10KS/140

69,95

49,00

ABUS

ABUS

249.325.2008
Op het gebied van discussloten zijn de Abus sloten
de beste met een 5-stift cilinder en zelfs boor- en
trekbeveiliging. Dit model is het meest verkochte type
maar eventueel ook verkrijgbaar in geheel RVS en
andere maten.

249.325.3105
Extra veilig door slotkast en beugel van speciaal gehard
staal. Voorzien van Black Granit coating voor een nog
betere corrosiebescherming. Zeer geschikt voor het
beveiligen van grote waardevolle goederen of objecten
met een zeer hoog diefstalrisico.

van 42,65 voor

van 105,41 voor

Discushangslot
Los 26/70

29,00

Hangslot
Granit 37/55b

69,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen
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Veiligheidsraamsluiting
3329
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AXA

567.306.9067-68
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
of rechts.

NEMEF

Sloten

vanaf
13,09 voor

Nemef sloten met zwart gelakte voorplaat. Voor linksen rechtsdraaiende deuren door eenvoudig omlegbare
dagschoot. Messing dagschoot voor het soepel sluiten
van de deur. Door universele maatvoering vervangt
dit slot eenvoudig het bestaande slot. De gesloten
slotkast voorkomt binnendringen van vuil voor lange
probleemloze werking. Inclusief sluitplaat.

9,25
434.320.8660

Artikelnummer

van 45,99 voor

29,

95

Omschrijving

Type

Van

Voor

434.320.1190

Loopslot

1255/3

13,09

9,25

434.320.8661

Kastslot

1258/3

16,09

11,25

434.320.8660

Kastslot

1256/3

17,20

12,00

434.320.6220

Toiletslot

1264/5

18,99

13,25

434.320.7050

Deurslot

1266/3

20,50

14,25

434.320.7051

Cilinderslot

1269/3

24,00

16,00

434.320.6260

INTERSTEEL

AXA

AXA

376.310.6620-21
Vervaardigd uit staal en voorzien van een zwarte coating.
89 mm hoog, uitgeklapt 89 mm breed en heeft 3 mm
dikke bledden. Beschikt over een dievenpen en is volgens
EN1935:2002+AC:2003 gecertiﬁceerd. Geleverd per stuk
en exclusief bevestigingsmateriaal.

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.

567.312.3207
Betrouwbaar aluminium inbraakwerend veiligheidsbeslag. Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de
knop is omkeerbaar). Geschikt voor voordeuren. Incl.
bevestigingsmateriaal.

Glijlagerscharnier
Zwart

DIN rechts of links
Onderhoudsarm

Beschikt over
een dievenpen

per stuk

6,30
IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 21 mei 2022.

Veiligheidsbeslag
Curve Plus

Hart op hart maat: 72 mm
Lengte: 242 mm
Breedte:
52 mm

van 71,99 voor

65,00

Veiligheidsbeslag
Curve Plus

Hart op hart maat: 55 mm
Lengte: 242 mm
Breedte: 52 mm

van 77,99 voor

67,50

Prijzen zijn exclusief BTW
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RUBI

Fast Fix tang
03901
539.184.3676
Deze levellingtang is zonder stelschroeven voor meer gebruikersgemak en
het sneller werken met het Rubi Delta
Levelling systeem.

RUBI

RUBI

539.184.3662-52
Te gebruiken in combinatie met de
Rubi levelling clips en levelling tang.
Verkrijgbaar in 100 en 200 stuks.

539.184.3647-59
Deze levellingclips zijn voor zowel wand- als
vloertegels en geschikt voor een tegeldikte
van 3 tot 13 mm. Verkrijgbaar in
vanaf
diverse maatvoeringen.

Keggen

Leveling clips

Artikelnummer

23,69

vanaf

10,90

Maat

Aantal

Voor

539.184.3647

1.0/3-12 mm

200 stuks

15,50

539.184.3646

1.0/3-12 mm

400 stuks

29,00

539.184.3654

1.5/3-12 mm

100 stuks

7,95

539.184.3653

1.5/3-12 mm

200 stuks

15,75

539.184.3655

1.5/3-12 mm

400 stuks

28,99

539.184.3657

2.0/3-12 mm

100 stuks

7,95

539.184.3658

2.0/3-12 mm

200 stuks

15,65

539.184.3659

2.0/3-12 mm

400 stuks

23,30
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RUBI

Tegelsnijder
TS-43 MAX
539.184.3121
Opvolgers van de TS en TS Plus. Met
het vernieuwde Smart Power breeksysteem is het breken van harde tegels een
eenvoudige opgave. Heeft een versterkte
bodem en een versterkte aanslag voor het
recht snijden van tegels of onder een hoek.
Geschikt voor keramische tegels als voor
porselein. Geleverd in koﬀer, incl. 2 snijwieltjes Ø 6 en 10 mm.

van 244,38 voor

199,00
20
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7,95

Met verbeterde stalen geleiding
met anti-roest behandeling.

Met het Rubi Delta tegelnivelleersysteem
kunt u wand en vloertegels perfect
plaatsen. Door het Tegel Levelling systeem te gebruiken zorgt u ervoor dat de
hoogte verschillen tussen de onderlinge
tegels gelijk getrokken worden. Hierdoor
ontstaat er egaal tegelwerk. Het Delta
systeem bestaat uit een combinatie van
levelling clips, keggen en een tang en
is geschikt voor tegels van 3 tot 20 mm
met voegbreedtes van 1 mm, 1,5 mm en
2 mm of groter. Daardoor is het perfect
te gebruiken voor gekalibreerde tegels
en worden grote tegels eenvoudiger
geplaatst.

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

DEN BRAVEN

610.576.1623
Geschikt voor afdichten, isoleren en vullen
van aansluitingen, voegen, naden en
kieren van o.a. scheidingswanden met
plafonds. Máár ook voor scheidingswanden
onderling, aansluit-naden van nokken,
kepers, dakkapellen en doorvoeringen van
leidingen. Inhoud 750 ml.

871.576.2174
Deze universele hybride beglazingskit is uitstekend overschilderbaar met watergedragen en
synthetische verven. Beschikt over een goede
hechting zonder primer op de meeste ondergronden. Blijft permanent elastisch. Geschikt
voor binnen en buiten. Kleur wit.

Purschuim
FM310

Per 12 stuks,
p/stuk
van 6,78 voor

3,95

Zwaluw Hybriseal®
2PS

OP=OP
Inclusief
Pistool AA232

65,00

610.180.3603

-1
in
3- lug
p

Plug Duopower

219.372.1260-63
Bijzondere, innovatieve plug voor alle situaties.
Bestaat uit twee gecombineerde materialen
die het mogelijk maken de plug op maar liefst 3
verschillende manieren toe te passen: spreiden,
vouwen en knopen. Past zichzelf in elke situatie
aan. Deze korte plug heeft minimale inboortijd
voor extra tijdbesparing. De anti-rotatievleugels
voorkomen dat de plug tijdens montage
meedraait.

FISCHER
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FISCHER

Artikelnummer
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ILLBRUCK

Injectiemortelset
FIS V300T
219.352.3285
De styreenvrije vinylester-hybride mortel met de talrijke bevestigingselementen is goedgekeurd voor bevestigingen in gescheurd en
ongescheurd beton alsmede metselwerk, cellenbeton en wapeningsstaven. De enkelvoudige koker past in een gangbaar kitpistool, en zorgt
voor een spanningsvrije montage en staat zeer kleine randafstanden toe.
Nu per 10 stuks verpakt in een stevige kunststof box.

Afmeting

Aantal p/doos

Van

Voor

219.372.1260

5 x 25

100

4,95

3,20

219.372.1261

6 x 30

100

7,95

4,65

219.372.1262

8 x 40

100

10,95

6,60

219.372.1263

10 x 50

50

10,68

8,60

vanaf 4,95 voor

3,20

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 21 mei 2022.

van 227,00 voor

125,00
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Accu LED
penlight
TAB2214
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.

van 19,50 voor

15,50

TAB

Wandlamp LED
TAB45010S

er ct
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TAB

TAB Professional Lighting®
Het exclusieve merk van importeur/
fabrikant TOOL & BOX, een familiebedrijf sinds 1996. In 2006 zijn ze gestart
met de productie van professionele
werkverlichting onder hun eigen label
TAB, afgeleid van Tool And Box. Inmiddels bieden zij met TAB Professional
Lighting® een breed, innovatief portfolio
voor professionals in sectoren zoals
bouw, industrie, installatietechniek,
automotive en agri.

584.782.1052
Energiebesparende 10W aluminium 230V ledlamp (klasse I)
met hoge lichtsterkte van 1000 Lm. Uitgerust met infrarooden daglichtsensor. Maximale detectieafstand is 8 m op 2,5 m
hoogte aan muur. IP65.
Afmeting: 156 x 115 x 32 mm

van 54,00 voor

45,00

Werklamp
TAB88110
584.782.1060
Beschikt over 10W COB-led met 1.200 Lm, 3 lichtstanden.
Robuuste ABS en rubberen behuizing, voor binnen en
buiten IP65. Lamp is kantelbaar, heeft een zeer sterke
magneet en is plaatsbaar op statief. Incl. USB kabel,
adapter, Powerbank en batterij-indicator.
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TAB

Smartphone formaat

Met infrarood- en daglichtsensor

TAB

Accu LED bouwlamp
TAB87120
584.782.0426
3-in-1 accu oplaadbare bouwlamp. In 3 standen instelbaar
(7W, 12W, 20W) en brandt tot 8 uur. Met aluminium
behuizing, slagvast glas en metalen beugel met handvat.
Lichtopbrengst: 700 - 1200 - 2000 Lm
Lamprichting instelbaar
Spatwaterdicht IP65

Veel licht in vuistformaat

van 59,75 voor

47,50
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Kantelbaar

van 115,00 voor

95,00

Accu-indicator

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

ALTREX

ALTREX

143.265.8508
Robuuste multifunctionele vouwladder voor intensief professioneel gebruik. Door
6 scharnieren zijn veel posities mogelijk, waaronder de A-stand, ladderstand,
platformstand en de muurafhoudstand. Veilig 3-PIN Autolocking® scharniersysteem
garandeert optimale borging in elke gebruikspositie. Zeer duurzaam: gegarandeerd
12.000 cycli. Uitgebogen bomen en anti-slipvoeten voor extra stabiliteit.

143.265.8533
Voor vele professionele werkzaamheden inzetbaar.
Dankzij telescopisch Telelock vergrendelingsmechanisme multi-functioneel te gebruiken, bijvoorbeeld
bij ongelijke ondergronden. Extra veiligheid door
3-PIN Autolocking® scharniersysteem, die het scharnier borgt in elke positie. Neemt bijzonder weinig
ruimte in bij transport. Max. werkhoogte 5 meter.

Varitrex Prof
4x3

Varitrex Teleprof
4x4

Slechts 12,5 kg
Max. belasting 150 kg

NEN
2484

Professioneel
gebruik
(Arbo)

5

MAX.

150 kg

jaar
garantie

van 574,00 voor
Inclusief GRATIS platform

van 570,00 voor

465,00

495,00
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.

NEN
2484

Professioneel
gebruik
(Arbo)

5

MAX.

150 kg

jaar
garantie

van 722,00 voor

549,00
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Doorjack

458.284.0545
Hét ideale (mobiele) gereedschap
voor het verplaatsen, hangen en
stellen van deuren tot 150 kg! Door
het slimme hefboomsysteem zowel
staand en liggend inzetbaar, waarbij
makkelijk en weinig arbeidsintensief
de deur kan worden geplaatst. Afmetingen (LxBxH): 1350 x 330 x 220 mm.
Gewicht: 7,6 kg.

van 288,36 voor

209,00

458.284.0545 - DoorJack

PERFECT PRO

Rockhart
RH3
886.731.4400
2 krachtige 30 watt woofers (60W), 2 tweeters en een high-power
versterker zorgen voor indrukwekkend geluid. Klinkt ook mooi op laag
volume maar is vooral geschikt voor iedereen die een groot terrein vol
wil zetten met het beste geluid. Voorzien van ingebouwde lithiumaccu
en interne charger. Schok-, regen-, vuil en stofbestendig (IP44 norm).

van 395,00 voor

329,00

De grootste en krachtigste bouwradio ooit gemaakt!

Uitgave 2215
Aanbiedingen geldig zolang de
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 21 mei 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.

Burghoffweg 4
6042 EX Roermond
Tel. 0475-322888
www.cillekens.nl
ma - vrij: 08.00u -17.00u

