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Hogedrukreiniger KR 1152 TS T
Een hogedrukreiniger met een messingpomphuis, roestvrijstalen en 
keramisch belegde plunjers, drukregelaar, manometer in roestvrijstaal en 
start-stopsysteem. Compleet geleverd met lichtgewicht M2000 pistool 
met messing binnendeel, vario-jetlans en vuilfreeslans in roestvrijstaal. 
Werkdruk 30 - 130 bar, waterhoeveelheid 10 liter p/m. Slanghaspel met 
15 meter staal versterkte hogedrukslang.
855.554.0406

VAN  799,00

629,00
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Incl. GRATIS 
NP-22 zaag

Werkradio Rockbox 2
Deze werkradio heeft dankzij de DAB+ eigenschap een opti-
maal zuiver geluid en is fantastisch compact in het gebruik! 
Voorzien van een FM-ontvanger, geheugen voor acht Bluetooth-
apparaten en favoriete zenders zijn makkelijk op te slaan in het 
geheugen. Aan te sluiten via netstroom of te gebruiken met batterijen.
886.731.4352

VAN  119,00

99,00
Regen-, vuil-, stof- 

en stootbestendig

+

Max. 130 bar

Nieuw

Handzaagset 2600XT
Professionele Superior handzaag uit Zweeds kwaliteitsstaal. 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.
540.140.1365

Optioneel, extra toebehoren:

• Rioolreinigingsslang • Wasborstel • Roundcleaner

SETPRIJS VAN  44,89

29,00
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P/PAAR VAN  109,65

95,00
Werkschoen Traxx 204
Hoge veiligheidsschoen, verhoogde versie van de Traxx 203. 
Verkrijgbaar in de maten 39-48.
433.693.3060-69

S3

S3

Werkschoen Traxx 203
Veiligheidsschoen met optimale bescherming 
en comfort. Is anti-statisch, heeft een stalen 
middenzool en neus, TPU-neusbescherming en 
is gemaakt van waterbestendig Nubuck leer. Met Cool Comfort voering 
en een QuattroTech zool voor optimale grip, demping en stabiliteit. 
Perfecte schoen voor grotere afstanden en voor veel sectoren geschikt. 
Verkrijgbaar in maten 39-48.
433.693.3050-59

P/PAAR VAN  100,35

82,50

S3

Bickz 728 ESD S3 
Nubuck leder/rubberen neusbescher-
ming FlexGuard® kunststof anti-
perforatie tussenzool.
433.693.3166-78

• Kunststof neus
• Bickz Cool System®-voering 
• Rubberen zool 
• Wijdte W
• Maten: 36-48

P/PAAR VAN  82,10

69,00

Longreach Wheat ZIP S3
• Nubuk leder/TPU neusbescherming
• FlexGuard® tussenzool
• Kunststof veiligheidsneus
• Bata Cool Comfort®-voering
• Sluiting: Veters + ritssluiting
• Rubberen zool
• Wijdte XW (geschikt voor brede voeten)
• Maten: 38-48
433.693.2908-18

Nu incl. GRATIS 
paar thermosokken 

433.420.1001-04
t.w.v. € 6,65

S3

P/PAAR VAN  126,75

109,00
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Signalisatiejas 
RWS
Maten M, L en XL.
145.239.4451-53

Signalisatie
pilotjas RWS
Maten M, L, XL en XXL.
145.239.4457-60

Signalisatiebroek 
RWS
Maten M, L en XL.
145.239.4445-47

Capuchon 
in kraag

Gevoerd

Elastische 
manchetten

Verdekte
ritssluiting

Waterdicht

Waterafstotend

Refl ecterende
elementen

Verstelbare
broekspijpen

39,95

39,95

16,95

Regenjas PU Flex
Ongevoerde P.U. stretch jas met verdekte rits-
sluiting, drukknopen en elastiek in de mouwen. 
Voorzien van twee zakken met klitten-
bandsluiting en een vaste capuchon 
met aantrekkoord. Heeft wind-
vangers in mouwen. Ideaal 
voor (land-)bouw, schoonmaak 
en tuinbouw. Maat: S - XXL.
145.239.5320-24

Regenbroek PU Flex
P.U. stretch broek met elastiek 
in de taille en aan weerszijden 
op heuphoogte twee door-
tasters (afsluitbaar met rits). 
Maten: S - XXL.
145.239.5346-50

39,39,

bandsluiting en een vaste capuchon 
met aantrekkoord. Heeft wind-

voor (land-)bouw, schoonmaak 

PU Flex

PU Flex

VAN  26,01

19,95

VAN  16,08

13,50

Veiligheidslaars Purofort+   
Met tractie-inlegzool voor goede grip en 
met gevormde schachten die perfect om de 
benen zitten. Heeft een ruime en brede neus 
en zeer makkelijk te reinigen loopvlak. Be-
schermend tegen chemicaliën. Verkrijgbaar 
in de maten 41-48.
273.420.0571-78

Veiligheidslaars Purofort+   
Met tractie-inlegzool voor goede grip en 
met gevormde schachten die perfect om de 
benen zitten. Heeft een ruime en brede neus 
en zeer makkelijk te reinigen loopvlak. Be-
schermend tegen chemicaliën. Verkrijgbaar 

16,16,

Veiligheidslaars Purofort+   

met gevormde schachten die perfect om de 
benen zitten. Heeft een ruime en brede neus 
en zeer makkelijk te reinigen loopvlak. Be-
schermend tegen chemicaliën. Verkrijgbaar 

S5

P/PAAR VAN  77,01

65,00
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De RS TOWER 4- of 5-serie? Welke rolsteiger 
past het beste bij mij en mijn werk?
Werk je op hoogte dan ga je voor veiligheid en kwaliteit. Daarom kies je voor rolsteigers van Altrex. Uit een assortiment dat zo 
groot en breed is, wil je de juiste keuze maken. Worden het de rol- en vouwsteigers uit de RS TOWER 4-serie? Of past het Modulair 
Steigersysteem van de RS TOWER 5-serie meer bij jouw wensen en werkzaamheden? Het is kiezen uit mogelijkheden.

RS TOWER 4-serie in het kort:
• Houten platformen met opwaaibeveiliging
• Houten kantplanken
• Dubbel geremde wielen 18 cm opspindelbaar
• Geknepen klauw-schoorbuis verbinding
• Vaste driehoeksstabilisatoren tot en met 6,2 m werkhoogte

Verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

• RS TOWER 41 Rolsteiger smal (0,75 m breed)
• RS TOWER 42 Rolsteiger breed (1,35 m breed)
• RS TOWER 44 Kamersteiger (0,75 m breed)
• RS 44-POWER Vouw-/rolsteiger (0,75 m breed)

RS TOWER 5-serie in het kort:
• Lichtgewicht Fiber-Deck® platformen (optioneel)
• Lichtgewicht kantplanksysteem
• Dubbel geremde wielen 25 cm opspindelbaar
• Diverse combinatie confi guraties mogelijk
• Instelbare driehoeksstabilisatoren

Verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

• RS TOWER 51 Rolsteiger smal (0,75 m breed)
• RS TOWER 52 Rolsteiger breed (1,35 m breed)
• RS TOWER 53 Trapsteiger breed (1,35 m breed)
• RS TOWER 54 Vouw-/rolsteiger smal (0,75 m breed)
• RS TOWER 55 Vouw-/rolsteiger breed (1,35 m breed)

Het beste in beide rolsteigers
Zowel de 4- als de 5-serie van het RS TOWER rolsteigersysteem blinken uit in 
kwaliteit en stabiliteit. Als het gaat om veilig werken hoef je dus niet te kiezen. 
De frames van beide systemen bestaan uit 4 of 7 sporten. Daarnaast zijn de 
frames van de RS TOWER 5-serie rondom gelast. Dit zorgt voor 25 procent meer 
sterkte in het frame. Elk platform kan een belasting aan tot 250 kg. De gehele 
rolsteiger draagt een totaalgewicht tot wel 750 kg.

Ook tijdens de opbouw mag je rekenen op absolute veiligheid. Met de Safe-
Quick® uitvoering heb je altijd rondom bescherming en sta je altijd veilig. Al 
vóór het betreden van het platform zitten de vaste leuningen en schoren op hun 
plaats. Dankzij deze innovatie zijn er alleen nog losse horizontaalschoren nodig 
in de onderste sectie van jouw rolsteiger. Veiliger én sneller dus. Bovendien vol-
doet Safe-Quick® aan de nieuwe opbouwmethode voor rolsteigers die vanaf 
1-1-2018 verplicht is.

De voordelen die het verschil maken
Jouw keuze hangt samen met jouw wensen. 
Beide rolsteigersystemen zijn gemaakt van 
aluminium en daarmee licht in gewicht. De 
frames uit de 4-serie zijn 1,6 mm dik, bij de 
5-serie frames is dit 2 mm. Ze kunnen overi-
gens beide even zwaar belast worden.

Werken op hoogte vraagt om stabiliteit. De RS TOWER 4 is daarom voorzien 
van vaste driehoeksstabilisatoren. Deze zijn telescopisch instelbaar bij de RS 

TOWER 5. Opspin-
delbare wielen zor-
gen dat de steigers 
ook op een ongelijke 
vloer stabiel staan. 
Bij de 4-serie zijn 
deze opspindelbaar 
tot 18 cm, bij de 5-se-
rie zelfs tot 25 cm.

Geef je de voorkeur 
aan vertrouwde hou-
ten platformen met 1 
dwarsligger dan kun 
je uit de voeten met 
de RS TOWER 4-se-
rie. Ga je voor lichter 
en sneller opbouwen 
dan zijn de Fiber-
Deck® platformen met 2 dwarsliggers een slimme optie bij de RS TOWER 
5-serie. Met de innovatieve platformhaak bouw je nog sneller op en af. De 
opwaaibeveiliging is in het unieke ontwerp geïntegreerd.

Confi gureren en combineren
Het grootste verschil zit in de mogelijkheden tot uitbouw en maatwerk. Kies 
je voor compleet dan is de RS TOWER 4-serie een goede oplossing. Met het 
Modulair Steigersysteem van de 5-serie kies je voor een groot scala aan con-
fi guratie- en combinatiemogelijkheden, zoals een uitwijkconsole, loopbrug of 
triangelbrug tussen je steigers. Met de RS TOWER 5-serie verbind je meerdere 
klimoplossingen en is vrijwel alles mogelijk op hoogte.
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RS TOWER 52-S Safe-Quick2 
143.260.1456
Van € 5.475,00
Voor € 4.395,00

RS TOWER 42-S Safe-Quick2 
143.260.1424
Van € 3.821,00
Voor € 2.899,00
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VAN  124,00

109,00

VAN  72,00

59,00

VAN  19,98

17,50

VAN  124,00

109,109,00109,00109,00

Gereedschapslus HA200
Polyamide materiaallus om je machine of 
handgereedschap aan te bevestigen, ter 
voorkoming van vallen. 
• Totale uitgetrokken lengte: 1 mtr.; 
• Max. draaggewicht: 4 kg.
314.239.1896

Handig

Valbeveiliging Elara 190 
Complete valbeveiliging set bestaande uit 
een veiligheidsharnas, vallijn met energie-
absorber en grote sluithaak en karabijnhaak 
met schroefvergrendeling. Wordt veel 
toegepast in de bouw en industrie. Ideaal 
als valbeveiliging bij verticale en horizon-
tale verplaatsingen, verplaatsingen langs 
een levenslijn en/of verplaatsingen op een 
hellend vlak (< 3 m.)  Geleverd in handige 
opbergtas. Maat: L.
314.239.1862

Valbeveiliging Elara 140 GT 
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.

Set bestaande uit: 
• Valbeschermingsharnas met 2 bevestigingspunten (rug - borst);
• Comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan het harnas;
• Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner met energie-absorber;
• Miniblock 2,50 meter; 
• Verbindingsstuk AM002;
• 2 gespen.
314.239.1866

6,00

Veiligheidshelm DIAM5UPBCFL
Witte ABS veiligheidshelm met acht bevestigings-
punten. Met verstelbare draaiknop, zweetband en
 bevestiging voor gehoorbescherming. Voldoet aan
norm EN 397/50365. Geschikt voor een hoofd-
omtrek van 53 tot 63 cm.
314.239.0600

norm EN 397/50365. Geschikt voor een hoofd-

Verkrijgbaar in diverse kleuren
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11,00

Stootpet COLTABL
Veiligheidscap met hoofdbescherming. 
Lengte cap 7 cm. Heeft geen offi ciële 
goedkeuring voor veiligheid.
314.239.4800

0000

VAN  7,23

6,25

Gehoorkap Optime 2
Biedt effectieve bescherming 
bij lage frequenties. Brede 
hoofdbeugel zorgt voor een 
goede gewichtsverdeling en de 
tweepuntsophanging zorgt voor 
zacht aandrukken en comfort bij 
langdurig gebruik. De zachte, met 
vloeistof gevulde dichte kussens 
bieden extra comfort. 
406.239.0520

langdurig gebruik. De zachte, met 

SNR
31 dB

SNR
30 dB

VAN  23,08

17,50

Bestel direct en snel via onze webshop        

Gehoorbeugel EAR Cabofl ex CF01
Deze lichtgewicht, gehoorbeugel is ideaal als u lawaaierige 
gebieden in en uitloopt. Hij hangt comfortabel rond de nek als u 
hem niet nodig heeft. Wasbaar en herbruikbaar.
406.239.0503

EAR Classic
De naam zegt het al: de Ear Classic is een klassieker! 
Hij wordt overal ter wereld voor vele toepassingen ingezet zoals de 
industrie, evenementen maar ook particulier voor motorrijders, slapers, 
concertgangers. Gemaakt van polymeerschuim en voor éénmalig ge-
bruik. Hij heeft een dempingswaarde van 28 dB SNR. Aantal: 250 paar 
oordopjes in dispenserdoos. Voldoet aan de norm EN352-2.
406.239.0562

Gehoorkap Optime II
Oorkappen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende omgevingen 
met gevaarlijke geluidsniveaus. Een goede keuze voor omgevingen 
met vooral industrieel lawaai of lawaai van bouwmachines, zoals op 
luchthavens en in de landbouw. SNR: 30 dB. De kappen beschikken 
over helmbevestiging P3E.
406.239.0521

VAN  25,23

21,50

VAN  45,00

39,95

• Gemaakt van traagschuim
• Hoeven niet uitgerold te worden
• Gem. dempingswaarde SNR: 21 dB(A)

Lichtgewicht

Switch oordop
Deze oordoppen hebben een tuimelschakelaar waarmee 
u eenvoudig het beschermingsniveau kunt aanpassen zonder de oordop-
pen 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). De set wordt geleverd in een opbergetui met 
drie verschillende maten oortjes voor de beste individuele pasvorm.
406.239.0565

24,95

406.239.0565 3M 
SWITCH PROTEC-
TION OORDOPPEN

Perfect fi t
Incl. 3 maten dopjes: S / M / L



 Volg ons op              8

9-delig

4-d
elig

VAN  37,74

19,95
Compact

Uitklapbaar.

Inbussleutelset Multicolor
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!
647.120.0593

VAN  60,21

32,50

Joker steek- en ringratelsleutelset 4-delig
Krachtige steek- en ringratelsleutelset in etui. Voorzien van open bek, 
klemplaat en eindaanslag. Zeer geschikt voor smalle ruimtes door 30° 
draaihoek steeksleutel. En ringratel met 80 tanden.
647.120.2306

Inhoud: Steek-ringratelsleutels 10, 13, 17 en 19 mm

4-d
elig VAN  118,57

75,00

Doppenset Zyklop 1/4" 
8100 SA
De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: 
door de combinatie van vliegwielconstructie met 
een vrijloophuls is snel draaien van de moer/
schroef mogelijk. De Zyklop Speed verenigt de 
voordelen van 5 rateltypen in één ratel. Kan ook 
als schroevendraaier worden gebruikt. 28-delig.
647.122.0116

VAN  174,75

85,00

Bitset Check BC 10 Impaktor 4
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. 
647.122.1498

28-delig

10-delig
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199,00

VANAF

99,75

839.122.3085 
Hybridknarre der 
Marke PROMAT

Hybride ratel
Hybride (accu aangedreven) ½ duims ratel. 10-20x 
sneller dan conventionele ratels. Max. 200 omwentelingen 
per minuut. Zeer geschikt voor ruimtes waar je bijna geen slag 
kan maken.
839.122.3085

• Vergrendeling van de dop
• Accu gebruiksduur ca. 2 ½ uur ( 2 stuks  Li-Ion 3.6V-2Ah)
• Oplaadtijd ca. 45 min ( 80% in 30 min.)
• Aandraaimoment op accu 1Nm en vervolgens handmatig  
    maximaal 610Nm. 

Zéér handig!

Parallelbankschroef
Deze bankschroef is een echt kwaliteitsgereedschap. Geheel uit staal 
gesmeed, en spanbekken extra hoog gevormd, waardoor grote span-
dieptes mogelijk zijn. Verkrijgbaar in 100 mm en 120 mm.
839.101.2183-84

Artikelnummer Maat Nu
839.101.2183 100 mm €   99,75
839.101.2184 120 mm € 119,50

Gereedschapswagen TREND 152-delig
6 schuifl aden 100% uittrekbaar met antislipmat. Automatisch intrek-
ken van de lade. Robuust oppervlak van polypropyleen. Indelingsset 
voor 4 laden. Afsluitbaar en gereedschappen in een hoogwaardige 
inleg van schuimstof. Afmetingen met alles gemonteerd incl. greep 
en wielen (b x d x h) 755 x 465 x 1030 mm.
839.188.0630

152-delig

Nieuw

VAN  772,50

679,00
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Diamantzaag voor tegels K840
Snel zagen zonder dat het materiaal breekt vanwege de ultra 
dunne 1.1 mm zaagsnede. Ø 125 x 22,23. Geschikt voor porse-
lein, aardewerk, kunststenen tegels en natuurstenen platen.
327.179.0571

Premium line

Tegelboor K855/K856
Perfecte toepassing op o.a.: graniet, composiet, klinkers, 
baksteen, kalkzandsteen, terrazzo en meer. Voor droogge-
bruik, boordiepte 35-40 mm, set bestaat uit 6-8-10-12 mm. 
327.175.2210 K855
327.175.2215 K856

• K855 boren zijn voorzien van M14 aansluiting voor 
 gebruik op de haakse slijper. 
• De K856 boren zijn voorzien van een zeskant 
    aansluiting voor gebruik op de (accu) boormachine
• Vacuum brazed
• Met wax kern

Premium line

PER SET

69,90

Diamantzaag universeel K822
Snel en agressief zaagblad met open segmenten 
om stof en zaagslijpsel af te voeren. Ø 230 x 22,23.
327.179.0562

Professional line

Premium line
Slechts 1.1 mm zaagsnede!

P/STUK

42,00
P/STUK

59,00

Diamantzaagblad K801
Diamant zaagbladen van RED is het nieuwe kwaliteitsmerk voor 
o.a. het zagen in beton, klinker, baksteen of dakpan. De extreem 
lange levensduur en zaagprecisie versnellen en veraangena-
men uw infra werkzaamheden direct. De K801 is t.o.v. de K201 
voorzien van een speciale segmentvorm voor een nóg betere 
prestatie, betere koeling en meer zuivere zaagsnede. De zaag-
bladen zijn verkrijgbaar in Ø 300x20 mm en Ø 350x20 mm.
327.179.0500/01 

men uw infra werkzaamheden direct. De K801 is t.o.v. de K201 

Artikelnummer Diamater Nu
327.179.0500 Ø 300x20 mm € 159,00
327.179.0501 Ø 350x20 mm € 179,00

P/STUK VANAF

159,00
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Steekbeitelset 434 TF
8-delige steekbeitelset uit de 434 serie. De 434 serie is 
ideaal voor zwaar timmer- en constructiewerk, maar ook 
voor de particulier die niet zo ‘zuinig’ is op zijn beitels. 
Het metaal is gepolijst dus bijzonder roestbestendig.
540.130.1480

VAN  149,02

89,00

8-delig

Schrobzaag HP PC-COM
Professionele schrobzaag met spits toelopend zaag-
blad. Daarom bij uitstek geschikt voor het zagen van 
gaten, uitsparingen en rondingen in materialen als 
hout en kunststof.
540.140.2118

gaten, uitsparingen en rondingen in materialen als 

300 mm
VAN  22,76

15,50

Metaalzaagbeugel 225-PLUS
Een professionele stabiele metaalzaagbeugel met zeer hoge 
bladspanning. Sterk buisframe geschikt als opbergmagazijn voor 
extra zaagbladen. Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor 
afvlakken. Compleet met 300 mm (12") Sandfl ex® bimetaal 
handmetaalzaagblad, 24 tanden per duim.
540.149.0014

Junior zaagbeugel 268
Voorzien van stevig, verzinkt stalen profi el frame. Glasvezel 
pistoolgreep voor een comfortabele grip. Praktische en 
eenvoudige aanspanschroef. Compleet met 150 mm (6") 
zaagblad, 32 tanden per inch voor het zagen van metalen.
540.149.0030

VAN  33,74

23,00
300 mm

VAN  15,22

10,25

Het verhaal van Bahco
Als vakman of -vrouw is je gereedschap het verlengstuk van je handen. Daar-
mee maak je het verschil. Precies daarom maken we bij Bahco het állerbeste 
gereedschap, zodat vaklieden kunnen excelleren.

Al ruim 130 jaar maakt Bahco uitstekend gereedschap. Voor het produceren 
van onze eerste zaagbladen, kozen we voor kwalitatief hoogwaardig staal dat 
ook werd gebruikt om vishaken te maken. Om de kwaliteit te onderstrepen, 
was elk zaagblad voorzien van het handelsmerk met de vis en de haak.
We gingen verder dan zaagbladen. Bahco vond de verstelbare sleutel uit, 
die nu overal ter wereld wordt gebruikt. We presenteerden de revolutionaire

ERGO™-schroevendraaiers. En verder ont-
wierpen we zo’n beetje al het handgereed-
schap dat er te bedenken is. Tangen, zagen, 
hamers, messen, momentgereedschappen en 
nog veel, véél meer. 
We houden vast aan onze Zweedse roots. We 
zijn – en blijven – een Europese producent, 
met fabrieken in Europa. Maar natuurlijk blij-
ven we innoveren. Continu zijn we op zoek 
naar betere, slimmere oplossingen. 
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Accu multitool 18V DTM51ZJX3
Oscillerende Multitool die kan: zagen, schuren, 
schrapen en snijden. Een veelzijdige machine met 
een breed verbruiksartikelen assortiment voor 
diverse bewerkingen. Ideaal voor renovatie- en 
verbouwingswerkzaamheden. Uitgerust met een 
stofafzuiging dat stofvrij werken tijdens schuren 
mogelijk maakt. Geleverd zonder accu’s en lader.
428.235.3103

Incl. accessoiresIncl. accessoires

In mbox

VAN  235,00

209,00

VAN  145,00

129,00
VAN  25,00

15,00
25,00

0000

Bitset
Deze 31-delige bitset is een uitge-
breide reeks bits voor al het schroef-
werk, in een praktische, scharnierende 
Makita accubox. Incl. Makita-adapter 
op vierkant, een zeskantbushuls en een 
universele Makita-bithouder.
428.122.1101

Accu haakse slijper DGA508ZJ
Lichte, maar sterke (18V) 125 mm accuslijper met zeer prettige overbelastingsbeveiliging. Dankzij de 
verhoogde effi ciëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18 V machine 
bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd model. Smal en ergonomisch handgreep voor goede grip en 
perfecte bediening. Met veiligheidsschakelaar. 
Geleverd zonder accu's en lader, in Mbox.
428.235.0342

Accu klopboor-/schroef-
machine DHP484ZJ
Snelle en robuuste 18V machine voor 
de allround klussen. 3 functies; boren, 
schroeven en klopboren. Uiterst duurzaam 
dankzij aluminium tandwielhuis en 
diverse accu beveiligingen. Met het hoge 
toerental van 2000 toeren per minuut boor 
je makkelijk in staal en door de klopfunctie 
kun je ook boren in (bak)steen. Langer 
doorwerken op 1 acculading dankzij de 
energiezuinige koolborstelloze motor. 
Geleverd zonder accu’s en lader in Mbox.
428.230.2224

VAN  199,00

179,00

31-delig

Robuust

Ontvang een GRATIS ACCU bij aanschaf van een CXT of LXT machine vanaf € 90,00. 
Kijk voor de actievoorwaarden op makita.nl/aanbiedingen
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Haakse slijper GWS1400 
+ diamantschijf 24900
Deze haakse slijper is een ware krachtpatser. Hij beschikt over een geoptima-
liseerde motorkoeling voor een hoge overbelastbaarheid. De tegen verdraaien 
beveiligde beschermkap blijft ook stabiel bij een barstende schijf.
229.235.0016

• Constant-Electronic -
    houdt snelheid constant, 
    zelfs onder belasting
• Geschikt voor Ø 125 mm 
    slijpschijven

Incl. diamantschijf

Zéér betrouwbaar!

VAN  139,95

109,00

Boorhamer GBH 5-40 DCE
Snelste allrounder in zijn klasse door 1150 watt motor en 
krachtig slagwerk. Voorzien van o.a. Vibration-Control, 
Constant-Electronic en variabele slag en toerentalregeling.
Voorzien van SDS-Max aansluiting.
229.230.0598

229 BOSCH 
BOORHAMER 

5-40DCE

Vermogen 1150 watt
Vermogen 1150 watt

Max. slagkracht 8,8 joule

VAN  619,95

469,00

VAN  104,95

89,00

Boorhamer GBH 2-28F L-boxx
Sterkste boorhamer in Bosch 2 kg SDS-plus klasse met snelwisselboorhouder. 
Beschikt over Vibration Control voor moeiteloos en continu werken bij tijds-
intensieve toepassingen. Levert een slagenergie van 3,2 J voor krachtige 
boorprestaties. KickBack Control voor een betere gebruikersbescherming.
229.230.0574

Standaard meegeleverd:
• Diepteaanslag 210 mm
• Extra handgreep
• Machinedoek
• L-BOXX
• Snelwisselboorhouder
• Wisselhouder SDS-plus

Sterkste boorhamer in Bosch 2 kg SDS-plus klasse met snelwisselboorhouder. Sterkste boorhamer in Bosch 2 kg SDS-plus klasse met snelwisselboorhouder. 
Beschikt over Vibration Control voor moeiteloos en continu werken bij tijds-Beschikt over Vibration Control voor moeiteloos en continu werken bij tijds-
intensieve toepassingen. Levert een slagenergie van 3,2 J voor krachtige intensieve toepassingen. Levert een slagenergie van 3,2 J voor krachtige 
boorprestaties. KickBack Control voor een betere gebruikersbescherming.boorprestaties. KickBack Control voor een betere gebruikersbescherming.

VAN  289,95

199,00

Multi-detector GM S120
Eenvoudig detecteren met de GM S120 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 gedetec-
teerd en beschikt over een markeringsgat binnenin de ring 
voor direct aantekenen van elk scanresultaat.
Stof- en spatwaterbestendig IP54. 
229.190.4012
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Tafelcirkelzaag TS254 
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. een 
motorrem, herstartbeveiliging, softstart, een parallelgeleider, 
exacte bladhelling, een 2-punts spaanafzuiging.
409.230.4254

• Afmetingen LxBxH: 740 x 750 x 355
• Tafelgrootte (min./max.): 670/970x715/995 mm
• Werkhoogte: 850/355 mm
• Zaaghoogte: 0-87 mm
• Max. zaagsnelheid: 56 m/s

Slechts 33,4 kg

In 15 seconden

gebruiksklaar!

409.230.4254
TAFELCIRKEL-
ZAAG TS254

VAN  899,00

775,00

Afkortzaag KGS 254M
Zeer complete afkortzaag met 2 tafelbladverbredingen voor grote of 
brede materialen. Eenvoudig hout, gecoate panelen en kunststoffen za-
gen. Alle hoek-, schuine en dubbelverstekzaagsnedes kunnen makkelijk 
op maat gezaagd worden. Met trekfuntie. Sleuven zagen is eenvoudig. 
Geïntegreerde lamp en met zaaglijnlaser voor exacte lichtlijn op de 
zaaglijn voor perfecte snedes.
409.230.4139 

• Vermogen: 1800 Watt
• Max. snijdiepte: 305 mm
• Max. snijbreedte: 92 mm
• Gewicht: 16,3 kg

Incl. 2 tafel-
verbredingen

Zaagbreedte 305 mm!
Zaagbreedte 305 mm!

Incl. 2 zaagbladen!

VAN  349,00

299,00

Gereedschapszuiger 
IPULSE L-1635 Premium
Kwalitatieve permanente gereedschapszuiger met TNO prestatietoets 
(A-classifi catie). Geschikt voor de zwaarste taken op de bouw of 
werkplaats. Uitermate geschikt voor het direct afzuigen aan de machine 
bij boren, frezen, zagen, slijpen en schuren. De 1600 watt stofzuiger kan 
onder andere hout, lakresten, cement, steen en gips opzuigen. Sensoren 
meten de belasting van de fi lters en maken tijdens het zuigen de fi lters 
schoon door middel van elektromagneten. U kunt hierdoor doorwerken, 
met optimale reinigingskracht, terwijl uw fi lters zuiver blijven, totdat 
de opvangbak vol zit. U kunt met deze stofzuiger zowel droog- als 
natzuigen.
994.750.0049
natzuigen.
994.750.0049

Incl. GRATIS Systainer 
Starbox 2 t.w.v. € 59,00

VAN  789,00

575,00

Kantelbare
zaagkop
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HSS-G spiraalboren 111
HSS blank geslepen uitvoering voorzien van split-
point in kunststof cassette. Tophoek 135°. Bedoeld 
voor professionele toepassing en voor algemeen 
gebruik.

Artikelnummer Aantal Inhoud Nu
900.0023k 19-delig ø 1-10 mm €   49,00
900.0029k 25-delig ø 1-13 mm €   99,00

499,00

VAN  618,00

499,00

Kernboormachine KBE30
Levering incl. koffer, koelmiddel reservoir, sjorband, 
centreerpen, contact beveiliging en inbussleutel.
601.230.5831

• Kernboren tot ø 30 mm / max 50 mm diepte
• Compacte en lichte kernboormachine 
    Slechts 10,5 kg
• Weldon opname voor de kernboren
• 750W vermogen
• Magneet 9000Nm

Kernboren HSS Nova
De meest gangbare HSS kernboren 
met Weldon opname.
601.201.6501

• Ø 12, 14, 16, 18, 20 en 22 mm
• Werklengte: 25 mm
• Incl. 2 centreerstiften 80 mm
• In handige opbergkoffer

Werkbankslijpmachine WS-611
Robuuste werkbankslijper voor het slijpen van o.a. beitels en divers afbraamwerk. 
Stabiele 450W motor, draait erg rustig. Veilig d.m.v. oogbescherming en noodstop. 
Leunspaan is kantelbaar.
601.230.7006

VANAF

49,00

99,95

219,00
Robuust

6-delig

Incl. koffer

499,499,

Magneetboormachine 
MAGPRO 35 ADJUST 1S
Professionele magneetboormachine 
voor boren in staal tot 35 mm. Voor-
zien van koeling en zware magneet 
voor allround werkzaamheden. Incl. 
koffer, zekerheidsketting en diverse 
toebehoren.
739.230.5834

• Motorvermogen: 1.100W
• Magneetkracht: 15.000N
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• Compact ontwerp, stabiele constructie en onderstel met stalen assen voor 
    een lange levensduur
• Intuïtieve touchbediening in plaats van draaiknoppen
• Géén stofklasse, dus niet geschikt voor afzuiging van elektrisch gereedschap
• Hoog zuigvermogen door regelbare en uiterst krachtige turbine
• Reservoirinhoud van 15 liter
575988 CT 15 E-Set
574827 CT 15 E

• Perfect te verbinden met alle voorgaande Systainer-generaties, 
    stofzuigers en vele andere systeemaccesoires
• Nieuw! Voorzien van geïntegreerde afsluitmogelijkheid
• De lage Systainers zijn voorzien van handige frontdraaggreep
• De nieuwe Systainer Organizers hebben een handig 
    transparant deksel en zijn variabel in te delen 
204855

Systainer3  
Van werkplaats tot bouwplaats, Systainer3 maakt mobiel

CTL MIDI I
Ideaal voor montage-, inbouw- of 
renovatiewerkzaamheden

CT 15 E
De compacte stofzuiger voor reiniging van werk-
plaats, bouwplaats, voertuig of kantoor

Incl. buizen- en 
zuigmondenset bij 
575988

• Gemakkelijke handmatige fi lterreiniging 
    garandeert constante afzuigcapaciteit
• Geintegreerd slangdepot voor veilig en  
    schoon transport van de gladde afzuigslang
• SYSTAINERS eenvoudig te koppelen met de 
    stofzuiger door de geïntegreerde Sys-Dock
• Uw gezondheid is beschermd. Goedgekeurd  
    door TNO en voldoet aan de strenge eisen 
    van de inspectie SZW
• Incl. Bluetooth®-module voor het auto-  
    matisch starten van de stofzuiger
574822

+

Handig!
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VAN  1,91

1,60

VAN  1,87

1,60

VAN 4,07

2,99

VAN  9,10

7,50

Markeerpotlood Picadry
Markeert en schrijft op alle materialen, dus ook op stoffi ge, ruwe, 
olieachtige, natte of donkere ondergronden. De reserve stiftjes zijn 
nat afwasbaar en een ingebouwde slijper in de dop maakt doorwerken 
eenvoudig.
477.186.1210

Markeerpotlood PicadryMarkeerpotlood Picadry
Markeert en schrijft op alle materialen, dus ook op stoffi ge, ruwe, 

VAN  12,05

6,50

Merkstift N50
Watervaste viltschrijver met onvervormbare 
spitse acryl-fi ber punt. Zeer grote schrijf-
lengte. Lijndikte 1,5-3 mm. Goede hechting op 
zowel gladde als ruwe oppervlakken. 
125.186.1201-04

VAN  1,91

1,50

Marker NXS15
De eerste echte verbetering van de bekende permanent marker. Waar 
vroeger doppen veelal kwijt raakten en daardoor de stift uitdroogde is 
de NXS15 voorzien van een intrekbare punt. Hierdoor kan de stift als 
een balpen gebruikt worden en zijn er geen losse onderdelen (zoals 
doppen) meer nodig. Het betreft een dunne variant van de NX50.
125.186.1241-43

VAN  2,21

1,80

Merkstift N60 
Watervaste viltschrijver met onvervormbare 
afgeschuinde acrylfi ber punt. Zeer grote 
schrijfl engte. Lijndikte 1,2-6 mm. Goede hech-
ting op zowel gladde als ruwe oppervlakken. 
125.186.1211-14

Merkstift NM10
Watervaste merkpen met dunne punt voor het 
merken van textiel. Ook zeer geschikt voor 
gebruik op kunststoffen, plastic labels bij 
tuinderijen etc. Lijndikte 1 mm. 
125.186.1262

Merkstift 100W-M
Watervaste viltschrijver voor dekkend wit schrift 
op niet-poreuze materialen. Hecht zelfs op roes-
tige metalen oppervlakken. Lijndikte 3 mm. 
125.186.1272

Reservestiften
Voor het markeren en schrijven op alle 
materialen, ook op stoffi ge, ruwe, vettige en 
vochtige vlakken. Afwisbaar van gladde vlak-
ken. Deze reserve set bevat 8 zwarte stiften 
en is makkelijk na te vullen.
477.186.1251

VAN  2,88

2,60

Markeerstift Yoken
Sneldrogende en watervaste permanente mar-
keerstift met een sterke hechtkracht. Geschikt 
voor vrijwel elk oppervlak en zeer populair in de 
industrie en technische sectoren. Puntdikte: 1 - 
2.5 mm met ronde punt. Kleur: zwart
639.186.1201

VAN  2,23

1,99

Verfstift GS106 Yoken
Verfstift voorzien van kogelpunt, zuurvrij, 
voor het merken van metaal, hout, kunststof, 
glas, etc. Lijndikte: 1 - 2,5 mm. Kleur: wit
639.186.1271

8 stuks
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Miofol® 125 G
Gewapende dampdoorlatende folie. Toepassing in gesloten gevels.
Tijdelijke beglazing. Winddicht maar laat vocht door naar buiten.
Breedte 150 cm. Lengte 25, 50, 200 of 260 m.
497.984.1900-03

Miofol® 125 S
Gewapende dampremmer. Toepassing luchtdichte en dampremmende
bescherming van isolatie aan de warme zijde van isolatie. Voorkomt
luchtstromen en condensatie. Breedte 150 cm. Lengte 25, 50, 200 
of 260 m. 
497.984.1700-03

Miofol® 125 AV
Gewapende dampdichte folie. Lucht en dampdichte folie ter bescherming
van isolatie en constructie in extreem vochtige ruimtes Badkamer,
sauna, zwembad. Breedte 150 cm. Lengte 25 of 50 m. 
497.984.1704-05

O2Stop® Transparant tape
497.578.2101  p/rol € 10,00

O2Stop® Transparant tape
497.578.2101  p/rol € 10,00

O2Stop® Aluminium tape
497.578.2102  p/rol € 15,00

O2Stop® Polytex tape
497.578.2104  p/rol € 25,00

Polytex®
Polytex® is een waterdicht damp-open membraan, samengesteld 
uit twee lagen Polypropyleen met daartussen de functionele micro 
poreuze fi lm. Polytex® kan in daken en gevels zowel direct op harde 
als op zachte ondergronden worden toegepast. Breedte 150 cm. 
Lengte 25 of 50 m. 
497.984.1930-31

O2Stop® Transparant tape

O2Stop® Aluminium tape

25 M VANAF

50,00

25 M VANAF

50,00

O2Stop® Polytex tape

25 M VANAF

60,00

25 M VANAF

69,00

De folies voor luchtdicht isoleren
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Gereedschapskruiwagen M-106-CT
Geheel gepoedercoate kruiwagen met bak- en pootversterking, 
gelast en afsluitbaar met een hangslot. Voorzien van ergonomische 
natuurrubberen handgrepen en een anti-lek band met stalen velg. 
Dikte bak 1,5 mm. Afmetingen LxBxH: 90 x 50 x43 cm.
458.270.1052

Afsluitbaar
met hangslot

Anti-lekband

VAN  414,43

259,00

Bouwkruiwagen grijs
Universele kruiwagen, geheel gepoedercoat en 
voorzien van stalen bak van 1,1 mm. Met bak-, 
schoor- en pootversterking en prettige ergo-
nomische handvaten. Stalen velg, 4-ply band.
458.270.0004

VAN  107,84

69,00

Steekwagen EX-GH150
Lichtgewicht aluminium, opvouwbare steek-
wagen met een max. draagvermogen van 150 kg. 
Zeer compact in te klappen. Voorzien van twee 
robuuste wielen met rollagers en TPR banden.
458.272.2004458.272.2004458.272.2004

Max. draag-

vermogen 150 kg

VAN  139,95

89,00

Kniebeschermers 200 pro
Gecertifi ceerd in klasse 1 
volgens DIN EN:14404.
136.239.3435

136 239 3435 
KNIEBESCHER-
MERS 200 PRO

Trekhaakslot Bull-Lock 
Veilig, simpel en betrouwbaar... 
Dit metalen trekhaakslot is ter preventie 
van het ongewenst openen van achter-
deuren of kleppen van een bestelbus. 
Afmetingen(lxbxh): 350 x 80 x 244 mm. 
Gewicht 4,7 kg. 
458.325.5859

VAN  89,03

79,00

VAN  194,04

139,00
Veilig
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Zwaluw Ultra High Tack met de allerhoogte aanvangshechting 

Als het snel en stevig vast moet zitten is de High Tack van Zwaluw 
al meer dan 15 jaar een effi ciënte keuze. Bostik introduceert nu 
een montagelijm die een tandje bij zet: de Zwaluw Ultra High Tack. 
Hij heeft de állerhoogste aanvangshechting. Deze elastische lijm 
is ook zeer geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen als 
natuursteen en marmer, zonder kans op vlekken of verkleuring.

Met GRATIS kitpistool

Ultra High Tack
871.576.2181

12 KOKERS + PISTOOL:
VAN 148,69

69,00*
*OP=OPCocoband TP605

Voor het afdichten van verticale voegen tegen regen, 
wind, stof, warmte-verlies en geluid en wind. Inzetbaar 
tussen bouwdelen of -materialen zoals beton, metselwerk, 
natuursteen, metaal en kunstof als houten kozijnen. Heeft 
een bijzonder lange levensduur, is UV-bestendig.
610.984.2594/97

Makkelijk aan te brengen
Makkelijk aan te brengen
Voor elke voeg geschikt

P/ROL VANAF  8,15

6,00

Artikelnummer Afmeting Lengte rol Normaal Nu
610.984.2594 15/2-3 mm      10 m €   8,15 € 6,00
610.984.2597 20/4 mm        8 m € 10,67 € 7,95

Artikelnummer Product Kleur Nu
582.576.1541 582.570.0100-02 Afdichtingskit en lijm H750 Seal’N’Bond Wit, grijs of zwart € 45,00
582.576.1542 582.570.3870-01 High Tack montagekit H980 Premium Wit of zwart € 50,00
582.576.1543 582.576.0110-14 Sanitair siliconen kit S960 Non Staining Wit, zilver, grijs, transparant of antraciet

€ 55,00
582.576.1544 582.576.0120-22 Allround hybride kit H995 Premium Wit, grijs of zwart

VANAF

45,00

Artikelnummer Product Kleur Nu
582.576.1541 582.570.0100-02 Afdichtingskit en lijm H750 Seal’N’Bond Wit, grijs of zwart € 45,00

45,45,

6 kokers + pistool

in koffer

• Hoogste kwaliteit
• Duurzaam
• Vriendelijk voor de gebruiker
• Geschikt voor LEED 
 en BREEAM projecten
• Mens- en milieubewust

Bostik Premium Aware 
smartbox
Deze box is gevuld met 6 kokers Premium Aware 
naar keuze en een professioneel MK5 kitpistool. 
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Constructielijm Tix
Een bruisende, tixotrope constructielijm. 
Open tijd 15 minuten. Klemtijd 90 minuten. 
Uitgeperste en uitgeharde lijmresten zijn 
bijzonder gemakkelijk weg te steken. 
297.570.1212

310 ml

P/KOKER VAN  9,38

8,50

P/KOKER VAN  11,05

7,75

Kozijnenlijm
De lijm wordt eenzijdig en streeps-
gewijs aangebracht. Door het Self 
Levelling System verdeelt de lijm 
zich zelf tijdens het opsluiten. Het 
opsluiten is slechts een persmoment 
onder lage druk. De lijm is uitstekend 
overschilderbaar. De maximale tijd 
voor lakken na verlijming is afhan-
kelijk van het verfsysteem. Naast 
kozijnhoekverbindingen ook geschikt 
voor raamverbindingen, samengevat 
in de Beoordelingsgrondslag BGS-
014. KOMO gecertifi ceerd (BRL 0819) 
voor Meranti, Merbau, Sapupira, 
Sapeli Mahonie, Iroko, Oregon Pine, 
Vuren/ Grenen, Platowood Fraké, 
Larift®, Finti®, Ibrid® en Accoya®. 
B- en C-type kozijnen.
297.570.1955

310 ml

VAN  12,70

8,50

Constructielijm 
Expresse
De Express is een snelle, bruisende 
constructielijm. Open tijd 5 minuten. 
Klemtijd 15 minuten. Voor interieur- 
en exterieur toepassingen. Water-
vast volgens de strengste norm (d4) 
en een hoge temperatuurbestendig-
heid. Kleur transparant.
297.570.1216

Kneedbaar houtvulmiddel
Houtvulmiddel voor het herstellen van kleine 
beschadigingen en het opvullen van noesten en 
nerven. Sneldrogend en overschilderbaar.  
297.576.2011

Houtlijm Nova Col D3
Oplosmiddelvrije, waterbestendige en gebruiksklare 
houtlijm voor interieur- en exterieurtoepassingen. 
Perfect voor verlijmen van harde, zachte en 
exotische houtsoorten, fi neer- en hardkunststof 
plaat. De lijm droogt volledig transparant en is goed 
overschilderbaar. Inhoud 750 gram. Óók in 250 gram 
of 5 kg verkrijgbaar.
297.570.1931

VAN  4,00

2,50

310 ml

750 ml

VAN  13,05

8,50

Randsealer 145615
Speciaal ontwikkeld voor het 
afdichten van kopse zaagkanten 
van (watervaste) multiplexplaten.
Het is een gebruiksklaar één-
componentsysteem op basis 
van kunstharsen met een hoog 
afdichtend vermogen en zeer korte 
verwerkings- en droogtijden. 
297.570.2680

Gietgoot U3
2-componenten, zinkkleurig 
reparatiemiddel met uitste-
kende vloei-eigenschappen 
voor zinken goten. Voor 
reparatie van goten en platte 
daken uit zink, hout, beton 
etc. Volledig watervast, 
UV- en temperatuurbesten-
dig. Blijvend elastisch en 
beloopbaar dus ook geschikt 
voor balkons. Inhoud 2,25 kg. 
Incl. mengbus.
297.983.0350

50 ml

VAN  59,08

34,95

2,25 kg

VAN  12,50

7,50
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Zelfklevend Acryl EPDM Pandser
PANDSER® EPDM ZK-A is een uit 2 delen opgebouw-
de 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. De tape is speciaal voor PANDSER® ont-
worpen en biedt naast directe hoge kleefkracht 
 ook UV stabiliteit. Afmetingen: 20 m x 200 mm.
136.984.2408

Toepassing binnen
PANDSER® EPDM ZK-A is 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.

Zelfklevend Butyl EPDM Pandser
PANDSER® EPDM zelfklevend butyl is een zelfkle-
vende EPDM (rubber) strook met een dikte van totaal 
1,3 mm. Het materiaal bestaat uit een hoogwaardig 
EPDM, waar aan de onderzijde een zelfklevende 
butyl laag is aangebracht, welke is voorzien van een 
beschermfolie. De strook heeft een lengte van 
20 meter per rol. Standaard leverbaar in de volgende 
breedtes: 200, 400 en 600 mm.
136.984.2422

Toepassing buiten
Zeer geschikt voor het waterdicht maken van houten 
gootafvoeren zijn zelfklevende stroken de ideale oplos-
sing. PANDSER® EPDM stroken zijn tevens uitermate 
geschikt als platdakbedekking. De beste toepassing 
is als waterkering en winddichting in gevel- of wand-
constructie. Kan worden gebruikt in zowel renovatie 
als nieuwbouw. Vraag naar uw projectmatige afname 
mogelijkheden.

Zelfklevend Butyl EPDM Pandser
PANDSER® EPDM zelfklevend butyl is een zelfkle-

P/ROL VAN  95,06

75,00

Aanbiedingen geldig t/m 19 april 2020

sing. PANDSER® EPDM stroken zijn tevens uitermate 
geschikt als platdakbedekking. De beste toepassing 
is als waterkering en winddichting in gevel- of wand-
constructie. Kan worden gebruikt in zowel renovatie 
als nieuwbouw. Vraag naar uw projectmatige afname 

P/ROL VAN  269,04

175,00 Rol 20 m x 400 mm

Rol 20 m x 200 mm

Voordelen
• Hoge aanvangshechting (direct vast)
• Blijvende elasticiteit
• Snel en eenvoudig te verwerken
• Lange levensduur

• Ongevoelig voor veroudering
• Bestand tegen hoge temperaturen
• UV en ozon stabiel
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Tegelsnijder TR-710 Magnet
Met snel bedieningssysteem met magneet dat met slechts één hand bediend 
kan worden. Eenvoudig in gebruik, met verstevigde onderdelen, sterk breek-
mechanisme (800 kg breekkracht) en draaibare vooraanslag met centrale as 
voor een snelle en nauwkeurige meting van de hoeken. Direct zicht op de 
snij- en breeklijn. Geleverd in koffer, incl. snijmes van 6 en 10 mm.
539.184.3170

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

Met verbeterde stalen 
geleiding met anti-
roest behandeling.

VAN  220,18

189,00

VAN  357,16

289,00

Tegelvoegkruisje
Om te gebruiken met voegvulling. 
Kwaliteitsmateriaal zonder onzuiverheden 
of imperfecties. In 1,5 en 2,0 mm.
539.184.3612/21

 300 STUKS VAN  2,36

2,00

VAN  5,42

4,50
VAN  3,16

2,35

VAN  2,65

1,95

5050

Sponsspaan 24974
Sponsspaan met hoog absorptievermogen. 
Voor het inwassen van voegmiddel.
539.184.3314

Hydro spons
Voor het schoonmaken van tegelwerk. 
Afmeting: 165x110x70.
112.690.2165

Voor het schoonmaken van tegelwerk. Voor het schoonmaken van tegelwerk. 

Lijmkam 150 mm
Voor het aanbrengen en verdelen 
van verschillende lijmen. 
112.571.0004



Kijk voor meer info en actiebrochures op www.probin.com

probin Aalsmeer
Oosteinderweg 91, 1432 AG Aalsmeer
0297-325 609 / info@probinaalsmeer.nl 

probin Amersfoort
Kosmonaut 22, 3824 MK Amersfoort
033-457 07 77 / info@probinamersfoort.nl

probin Borne
Hanzestraat 1, 7622 AX Borne
074-267 03 94  / info@probinborne.nl

probin Delfzijl
Sikkel 25a, 9932 BD Delfzijl
0596-681 385 / info@probindelfzijl.nl

probin Telder Dronten
De Dommel 54, 8253 PL Dronten
0321-383 510 / info@probintelder.nl

probin Edese IJzerwaren
Lorentzstraat 2c, 6716 AD Ede
0318-619 150 / info@probinede.nl

probin Telder Emmeloord
Ondernemersweg 15-17, 8304 BH Emmeloord
0527-699 677 / info@probintelder.nl

probin Goor
Enterseweg 3, 7471 SB Goor
0547-261 426 / info@probingoor.nl

probin Heemstede
Cruquiusweg 37b, 2102 LS Heemstede
023-528 68 42 / info@probinheemstede.nl

probin Telder Kampen
Carlsonstraat 1, 8263 CA Kampen
038-331 44 30 / info@probintelder.nl

probin Telder Lelystad
Zuiveringweg 15, 8243 PZ Lelystad
0320-269 588 / info@probintelder.nl

probin Tholen
Stevinweg 9, 4691 SM Tholen
0166-602480 / info@probintholen.nl

probin Papendrecht
Ketelweg 24a, 3356 LE Papendrecht
078-644 96 60 / info@probinpapendrecht.nl

probin Roden
Ceintuurbaan Noord 111, 9301 NT Roden
050-501 36 82 / info@probinroden.nl

probin Roelofarendsveen
Veenderveld 114, 2371 TX Roelofarendsveen
071-331 40 29 / info@probinroelofarendsveen.nl

probin Soest
Nijverheidsweg 11, 3762 EP Soest
035-602 69 00 / info@probinsoest.nl

probin Zutphen
De Stoven 16a, 7206 AX Zutphen
0575-575 098 / info@probinzutphen.nl

Uitgave 1010
PROBIN is een marketingformule onder licentie van Transferro B.V.
Deze folder werd met veel zorg samengesteld, maar wijzigingen 
in prijs, model en kleur zijn voorbehouden. Aanbiedingen gelden 
zolang de voorraad strekt, maar uiterlijk tot: 19 april 2020. 
Vermelde prijzen zijn in euro’s excl. BTW en excl. 
eventuele verwijderingsbijdrage.
www.probin.com
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MRMI Installatie waterpas
De MRMI Installation van SOLA is speciaal ontwikkeld voor metingen bij 
installatiewerkzaamheden. 
543.192.4314-15

• De opgedrukte schaalverdeling met gangbare installatiematen maakt een 
    eenvoudige en snelle overname van installatiepunten mogelijk
• Breukvaste horizontale libel met 4 ringen voor weergave van 2% afschot
• Extra sterke neodymium magneten in de zijkanten voor optimale hechting 
    aan metalen oppervlakken
• Praktische V-groef voor het plaatsen op buizen

• Breukvaste horizontale libel met 4 ringen voor weergave van 2% afschot
• Extra sterke neodymium magneten in de zijkanten voor optimale hechting 

• Praktische V-groef voor het plaatsen op buizen

• Breukvaste horizontale libel met 4 ringen voor weergave van 2% afschot
• Extra sterke neodymium magneten in de zijkanten voor optimale hechting 

• Praktische V-groef voor het plaatsen op buizen

De musthave voor elke 

loodgieter & installateur!

Artikelnummer Lengte Normaal Nu
543.192.4314 40 cm € 45,90 € 35,00
543.192.4315 100 cm € 76,60 € 59,00

VANAF  45,90

35,00
Digitale hellingmeter ENW25
Een handige elektronische waterpas IP65 met verlicht display en een hoge 
nauwkeurigheid in zakformaat. Uitlezing van de hellingshoek instelbaar op 
°, %, mm/m en in/ft. "Hold"-functie voor het opslaan van meetwaarden 
en het overnemen van hoeken. Vele toepassingen waarbij bijvoorbeeld 
een akoestisch signaal onmisbaar is of vaak hoeken gemeten 
moeten worden bij rookgasafvoeren en leidingen. 
543.192.0905

VAN  150,00

119,00

HSS-G spiraalboren 111
HSS blank geslepen uitvoering voorzien van splitpoint in 
kunststof cassette. Tophoek 135°. Bedoeld voor professionele 
toepassing en voor algemeen gebruik. Inhoud: ø 1-10 mm.
900.0172k 249,00


