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Aanbiedingen zijn geldig t/m 2 oktober 2021

LED lamp
•  9 Watt, fitting E27 
•  Laag energieverbruik

Met bewegingssensor
•  Schakelt in bij bewegingsdetectie en weer
  uit 15 sec na laatste beweging
•  Automatische uitschakeling bij daglicht 
 13.99  8.95

Met daglichtsensor
•  Schakelt automatisch in zodra het donker  

wordt en uit als het weer licht wordt 
 16.79  9.95

Art.nr. 11013427/11013428
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Plus alkaline 
D-batterijen 
•  Inhoud: 2 stuks
SLECHTS 4.95
Art.nr. 10955550

Werkt op batterijen 
dus ideaal op 

plaatsen zonder 
stroomaansluiting!

34.95
 42.99 

LED buitenschijnwerper met sensor 
•  480 lumen
•  Met bewegings- en daglichtsensor
•  Verkrijgbaar in zwart en wit 
•  Werkt op 4x D batterij (excl.)
•  Lampen zijn afzonderlijk te draaien
Art.nr. 10955182/10955181

OP=OP



Spylux® 
oriëntatieverlichting 
•  0,3 Watt 
•  Met bewegingssensor 
•  Kan van de houder worden 

verwijdert om als draagbare 
lamp te gebruiken

•  Incl. batterij
Art.nr. 11013425

Nightlux  
nachtlamp  
met sensor 
•  0,25 Watt 
•  Met bewegingssensor
•  Incl. batterij 
Art.nr. 11013426

Plus alkaline 
D-batterijen 
•  Inhoud: 2 stuks
SLECHTS 4.95
Art.nr. 10955550

Slimme 
oplossingen op 
plaatsen zonder 
stopcontact of stroomvoorziening

Wandlamp DoorLED 
•  0,5 Watt 
•  Voor binnen- en  

buitengebruik met geïntegreerde 
licht- en bewegingssensor 

•  Incl. batterijen
Art.nr. 11013424

16.95
 19.99 

13.95
 18.69 

13.95
 18.69 
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Rookmelder ST-620 
•  Geeft een snelle reactie op zowel trage smeulende als snel uitslaande branden
•  Lithium batterij met gegarandeerde levensduur van 10 jaar 
•  10 jaar garantie
Art.nr. 10458684

19.95
 23.99 

Vanaf juli 2022 is een 
rookmelder verplicht op 

iedere verdieping!



Geen batterijen 
meer nodig!

24.95
 29.95 

Draadloze deurbelset 
•  Eenvoudig te plaatsen zonder  

kabels te hoeven trekken
• Zendbereik: 100 m
•  Belvolume instelbaar op  

6 niveau’s tot 85 dB
• 36 belmelodieën
Art.nr. 11013422

4.50
 4.99 

Verhuisset 
•  Inhoud: lamphouder  

en LED lamp, 60 Watt
Art.nr. 11013423



Gatenzaag 4-delig 
•  Met accu-opnameschacht 1/4” 
•  Inhoud: ø 26 ,35, 40 en 52 mm
Art.nr. 10621293

Tangenset 3-delig 
•  Inhoud: telefoon-, zijknip- 

en combinatietang 
Art.nr. 11004749

11.50
 16.99 

14.95
 19.99 
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Incl. spanband 
om de lading 
vast te zetten

Steekwagen
•  Draagvermogen: 45 kg 
•  Afm. laadvlak: 320x234 mm 
•  Totale hoogte: max 965 mm
•  Gewicht: 1,3 kg 
•  TÜV/GS getest
•  Compact op te bergen
Art.nr. 10831374

16.95
 19.99 



Incl.

GRATIS 
opbergtas 

34.95
SETPRIJS

Handzagenset  
HBX 22 
•  550 mm
•  Met waxcoating die  

beschermt tegen roest 
•  Zaagtanden met 3-fase snede voor 

efficiëntie en lange levensduur 
•  Handvat met ergonomische grip  

en 45° en 90° hoekmarkering 
•  Zaagblad is vervangbaar
HBB 22 
•  Voor universeel gebruik 
•  Met 45° en 90° hoekmarkering
•  Zaagtanden met 2-fase snede voor 

efficiëntie en lange levensduur 

Spiraalborenset 19-delig 
•  Geslepen 
•  Inhoud: ø 1-10 mm, 0,5 oplopend  
•  In kunststof cassette
Art.nr. 10542605

25.-
SLECHTS



Waterbesparende 
handdouche 
•  Chroom, 3 standen 
•  Ø douchekop: 65 mm
Art.nr. 11024277

Waterbesparende 
doucheslang 
• Chroom 
•  Past op een 1/2” aansluiting 
•  Verkrijgbare lengte:  

150 en 175 cm 
Art.nr. 10003937/10003938

19.95
 22.68 

14.95
 19.04 



3.75
 5.79 

8.95
 12.52 

3.75
SLECHTS Lijmtangenset 

4-delig 
•  Geschikt voor lijm- of 

plakwerkzaamheden 
•  Klemvlakken en greep  

met kunststof coating 
Art.nr. 10119088

Spanrubbers 
•  Met S-haak
•  Set à 5 stuks
Art.nr. 1065104

Dekkleden 
•  Met koordversterkte en gelaste zoom 
• Op elke meter een bevestigingsoog 
• Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten
Art.nr. 1065104

Handig voor het vastmaken 
van dekkleden!
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EXTRA KORTING MET 
JE KLANTENPAS

2.50

9.95
 14.49 

49.95
 57.99 

Snoeischaar nr.2 
•  Gehard stalen messen 
•  Handgrepen van 

gesmeed aluminium met 
levenslange garantie 

•  Sapgoot en 
draadafsnijder 

•  Voor takken tot ø 25 mm
Art.nr. 100002685

Aambeeld 
snoeischaar RS-EN 
•  Scherpe stalen messen  

voorzien van antikleeflaag 
•  Eenhandsvergrendeling 
•  Geschikt voor rechts- en 

linkshandigen
Art.nr. 10001361

Heggenschaar 
TeleCut 
•  Robuuste stalen messen 

met gekartelde rand en 
antikleefcoating

•  Uitschuifbare handgrepen 
van 70 tot 90 cm

•  25 jaar garantie
Art.nr. 10931997

NU MET 
KLANTENPAS 50.-
52.50

 60.31 
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49.-
 99.99 

Aa
nb

ie
di

ng
en

 z
ijn

 g
el

di
g 

t/m
 2

 o
kt

ob
er

 2
02

1.
 P

rij
ze

n 
zij

n 
in

cl
us

ie
f B

TW
 e

n 
ex

cl
us

ie
f v

er
w

ijd
er

in
gs

bi
jd

ra
ge

. T
us

se
nt

ijd
se

 m
od

el
- e

n 
pr

ijs
w

ijz
ig

in
ge

n 
en

 e
ve

nt
ue

le
 z

et
fo

ut
en

 v
oo

rb
eh

ou
de

n.
 L

ev
er

in
g 

zo
la

ng
 d

e 
vo

or
ra

ad
 s

tre
kt

.

Bladblazer LBV 2600 E
•  2600 Watt 
•  Een handgreep met hendel om de blazer om te zetten in een bladzuiger die het blad versnippert 
• Met wielondersteuning 
•  Voorzien van hark om vast geplakte bladeren los te schrapen of te verzamelen 
•  Incl. 50 liter opvangzak
Art.nr. 10494061

OP=OP


