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Hangslot met 
verstelbare beugel
Zeer praktisch en breed inzetbaar slot 
vanwege de verstelbare en uitneembare 
beugel. De beugel is verstelbaar in 10 
verschillende hoogtes van 60 tot 150 mm. 
De slotkast is 50 mm breed en de beugel 
is 8 mm dik. Geleverd incl. 2 sleutels.
249.325.0571 

Nieuw

149,00

Accu schroefboormachine 
18V / 2 x 2,5Ah + Bitset
Accu schroefboormachine met hoog aandraaimoment. Voorzien van 
“Quick-Stop” rem. Traploos regelbaar toerental. 22 standen instel-
baar. Incl. snelspanboorhouder (13 mm), led verlichting, oplaadtijd 
max. 40 min. Geleverd met 2x 2,5Ah accu in koffer.
880.230.2347

30-delig

Krachtig

855 KRANZLE 
HOGEDRUK-
REINIGERS

Koudwater hogedrukreiniger Kr 2160 TST
Geschikt voor professioneel en intensief gebruik, zoals machines, 
gereedschap, steigers en gevels reinigen. 
855.554.0420

• Werkdruk 30 – 140 bar
• Waterhoeveelheid 11 liter p/m
• Electrische aansluiting 230v/14A/50Hz
• Pomp 1400 tpm 
• Haspel met 15 meter staal versterkte slang
• Standaard met vuilfrees en lans

VAN  1.035,00

849,00
Eventuele extra opties zijn:
Spatbescherming kap, bodemreiniger Ufo 300 en riool-
slang 15  meter voor ontstoppen van afvoeren tot 125 mm.

21,95
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Sleutelkluis ML5415
Het verstoppen van uw sleutels onder de deurmat 
of bloempot is verleden tijd met de sleutelkluisjes 
van Master Lock. Bescherm uw sleutels en zorg 
ervoor dat u ze alleen deelt met de personen 
waarmee u dat wilt. Verkrijgbaar in diverse 
afmetingen. Buitenmaat: 118x83x34 mm
503.295.1002

Gereedschapskoffer Classic Cargo
Met uit X-ABS kunststof vervaardigde schaaldelen, die breukbestand zijn. Dankzij het stevige, 
dubbele aluminium frame tot 40kg belastbaar! Voorzien van twee gereedschapswanden. De 
bodemschaal heeft een hoogte van 88 mm, vrij in te delen. Afmetingen(BxDxH): 47x21x36 cm. 
Gewicht 6,8 kg. 
546.188.0186

Afmetingen 47x21x36 cm
Afmetingen 47x21x36 cm

Max. belasting 40 kg

Slim!

Handig

VAN  47,60

35,00

* Excl. gereedschap.

VAN  369,83

279,00*

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

Volledige inhoud:
• 2 stuks Smartlok rails á 94 cm. (119.247.3008)
• 4 stuks Smartlok fi ttingen. (119.247.2104)
• 4 stuks Smartlok eindkappen voor rails. (119.247.2101)
• 2 stuks spanbanden met ratel á 5 mtr. (119.180.0612)

SETPRIJS:

65,00

DRS Combi-Fire privé kluis 1E
Biedt een superieure brandbescherming en is inbraak werend getest, hiermee zijn uw 
documenten en kostbaarheden veilig opgeborgen. Voorzien van elektronisch cijferslot.

• Biedt bescherming tegen inbraak en brand
• Voor de berging van documenten 
    en kostbaarheden
• Voorzien van een elektronisch cijferslot
• Regelwerk met 3-zijdig sluitsysteem
• In hoogte verstelbare legborden
• Voorbereid voor vloerverankering
• De opgegeven uitwendige diepte 
    is exclusief beslag van 40 mm
• Norm inbraakwerend: EN 14 450 
    Security level 2 
• Norm brandwerend: EN 15659 LFS60P 
• Brandwerendheid: 60 minuten 
    brandwerend getest voor papier 
503.295.6122

480,00

Security Products Security Products
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Dry Fix 4 klein
Voorstrijk voor maximale hechting 
van DRY FLEX 4 2-in-1 aan het hout.
Inhoud component A 80 ml en 
component B 40 ml.
232.573.5003

200 en 100 ml

Dry Flex 4 2-in-1
In alle seizoenen toepasbare, duurzaam 
elastische reparatiepasta voor permanent 
repareren van beschadigd en rot hout van o.a. 
kozijnen, deuren, trappen en meubels. In handige 
2-in-1 koker.Inhoud 180 ml.
232.573.5034

2-in-1

180 ml

VANAF

10,55

Modelleermessen
De modelleermessen zijn voorzien van een uniek vormgegeven blad met rechte 
hoeken. Hierdoor zijn reparaties snel en strak te zetten en te modelleren.
De messen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten met elk hun eigen functie:
• 3 cm: voor het aanbranden en opbouwen van een reparatie;
• 5 cm: voor het mengen van DRY FLEX®;
• 10 cm: voor het zetten van een kleine hoek;
• 15 cm: voor het zetten van een grote hoek.
232.184.5731-34

Artikelnummer Lengte Nu
232.184.5731 3 cm € 10,55
232.184.5732 5 cm € 12,10
232.184.5733 10 cm € 13,45
232.184.5734 15 cm € 16,14

Nitrile handschoenen
Maten: L of XL.
232.239.3018-19

Mengbeker
232.180.3630

24,70

PER KOKER

29,64

50 STUKS

9,50

PER DOOS

16,45

Afstrijkrubber
232.180.3626

10 STUKS

10,47
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FM310 Purschuim
Één component purschuim, geschikt voor 
afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, 
voegen, naden en kieren van o.a. scheidings-
wanden met plafonds. Máár ook voor 
scheidingswanden onderling, aansluit-
naden van nokken, kepers, dak-
kapellen en doorvoeringen van 
leidingen. Inhoud 750 ml.
610.576.1624

afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, 
voegen, naden en kieren van o.a. scheidings-

12 bussen
+ pistool

Schuimpistool AA232 

met een stevig handvat

12 BUSSEN + PISTOOL:

59,00

FoamTack
Universele all-season lijmschuim voor binnen en buiten van -5°C tot 
30°C. Hecht goed op bijna alle materialen en heeft dankzij de hoge 
dichtheid uitstekende thermische en akoestische isolatie eigenschap-
pen. FoamTack is de ultieme hechtingskracht van PU-lijm met een 
volledige controle. Dus zonder weggedrukte stenen en platen. Geschikt 
voor gipsplaten en multifunctioneel inzetbaar.
623.576.1600

623 TEC7 
FOAMTACK

VAN  10,99

6,50

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. 
Watervast volgens de streng-
ste norm (d4) en een hoge 
temperatuurbestendigheid. 
Kleur transparant.
297.570.1216

310 ml

HP7 reiniger
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. 
623.575.0401-02

Artikelnummer Inhoud Nu
623.575.0401 1 liter €   5,95
623.575.0402 5 liter € 18,95

1 LITER VANAF

5,95

organische verontreiniging. Deze reiniger 

Natufi x AA295
Perfect natuurlijk oplosmiddel, 
toepasbaar op o.a. ramen, 
kozijnen, marmer,  hout, harde 
kunststoffen, natuursteen en 
marmoleum. 
610.576.1740

VAN  10,10

5,95
voor gipsplaten en multifunctioneel inzetbaar.

VAN  10,99

Belastbaar na 60 min.

Biologisch
afbreekbaar
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Verwerkingsset Zwaluw Finisher
 Een kitvoeg is pas écht perfect, als deze ook perfect wordt afge-
werkt. Deze Zwaluw Finisher verwerkingsset beschikt over alles 
wat u nodig heeft bij netjes en snel afwerken van kitvoegen.
871.576.1493

Inhoud set:
• 1 fl acon Zwaluw Mixed Finisher 500 ml
• 1 blik Zwaluw Cleaner 1 ltr
• Emmer 10,4 ltr en emmer 2,5 ltr
• Kwast nr. 14
• 3 afwerkhoutjes (8, 10 en 15 mm)

VAN  38,63

21,50

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 intro-
duceert nu een montagelijm die 
een tandje bij zet: de Zwaluw 
Ultra High Tack. Hij heeft de ál-
lerhoogste aanvangshechting. 
Deze elastische lijm is ook zeer 
geschikt voor het verlijmen van 
poreuze materialen als natuur-
steen en marmer, zonder kans 
op vlekken of verkleuring.

Met GRATIS kitpistool

Ultra High Tack
871.576.2181

*OP=OP

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

6 kokers + pistool

in koffer

Bostik Premium Aware 
smartbox
Deze box is gevuld met 6 kokers Premium Aware 
naar keuze en een professioneel MK5 kitpistool. 

12 KOKERS + PISTOOL:
VAN 151,66

69,00*
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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

Robuust219,00

599,00

239,00
FMM350QSL Top Deal Edition
• De allrounder van FEIN met 350W vermogen: De FEIN MultiMaster
• Voorzien van anti-vibratie en Starlock snelwissel systeem
• Accessoires binnen 3 seconden wisselen
• Opname geschikt voor Starlock en StarlockPlus opname
• Tijdelijk actiemodel incl. uitgebreid accessoirepakket (21-delig) t.w.v. € 165,00
601.235.3082

FSC500QSL Top Deal Edition
• De specialist van FEIN onder de MultiMasters: de FEIN SuperCut met 450W vermogen
• Voorzien van anti-vibratie en StarlockMax snelwissel systeem
• Accessoires binnen 3 seconden wisselen
• Opname geschikt voor Starlock, StarlockPlus én StarlockMax opname
• Tijdelijk actiemodel incl. uitgebreid accessoirepakket (21-delig) t.w.v. € 170,00
601.235.3066

FSC500QSL Top Deal Edition

Alle prijzen zijn excl. BTW

• Accessoires binnen 3 seconden wisselen
• Opname geschikt voor Starlock, StarlockPlus én StarlockMax opname
• Tijdelijk actiemodel incl. uitgebreid accessoirepakket (21-delig) t.w.v. € 170,00
601.235.3066

339,00
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Incl. GRATIS set FBV 25/35 
vliesfi lterzakken

Stofzuiger ISC L-1625 
Premium
Professionele, 25 liter, compacte gereed-
schapszuiger met TNO prestatietoets. 
Geschikt voor nat en droog gebruik. 
Voorzien van o.a. High Speed motor 
met bypass koeling. Daarnaast kan 
bij deze machine het TNO label B 
gebruikt worden. en fi lterreiniging. 
Daarnaast een inschakelautomaat 
+ stopcontact, soft start, elec-
tronische zuigkrachtregeling 
en watersensor met afscha-
keling. Geleverd incl. 
premium accessoires.
994.750.0095

VAN  615,00

449,00
VAN  379,00

299,00

Gereedschapszuiger 
IPULSE L-1635 Premium
Professionele gereedschapszuiger met TNO prestatietoets. Geschikt 
voor de zwaarste taken op de bouw of werkplaats. Uitermate geschikt 
voor het 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 
vervuiling en maken tijdens het zuigen de fi lters schoon door middel 
van elektromagnetische schudinrichting. Geschikt voor zowel droog- 
als natzuigen.
994.750.0049

Incl. GRATIS Systainer 
Starbox type 2

VAN  850,68

599,00

Stof/waterzuiger 
Adl-1432ehp
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 en inschakelautomaat. Luchtstroom 
69 l/sec. Geleverd met complete EHP accessoireset met oa. zuigslang, 
2 kunststof zuigbuizen, zuigmond voor voegen, een vloerzuigmond en 
een gummi-verloop.
994.750.0035

Incl. vele toebehoren
Incl. vele toebehoren
Ketelinhoud 32 liter
Ketelinhoud 32 liter
Vermogen 1400 watt
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Haakse slijper WB18LTXBL
Voorzien van snelremsysteem met veiligheidsspindel en tofbescherming. 
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij geblokkeerde 
slijpschijf vermindert terugslag. Deze machine is geschikt voor Ø 125 
mm slijpschijven en wordt geleverd in een Metaloc koffer. Geleverd excl. 
accu-pack en lader.
409.230.3104

Accu slagschroevendraaier SSD18LTX200BL
Compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4" binnenzeskant en 200 Nm. 
Voorzien van brushless motor voor extra lange levensduur en Automatic Po-
wer Shift**. Met 12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspec-
trum. Beschikt over een geïntegreerde werklamp en praktische riemhaak. 
409.230.3157

** Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken 
met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie 
na het boren om doordraaien te voorkomen.

In Metaloc 
koffer

Ultra-M-Technologie

Accu-Multitool MT 18 LTX
Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, snel en krachtig door 
de combinatie van grote oscillatiehoek van 3,2° en VTC-elektronica 
met constant toerental, ook onder belasting. Metabo Quick gereed-
schap snel wissel voor tijdbesparend, comfortabel wisselen van 
toebehoren.

Geleverd met: Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), driehoekschuur-
zool 93 mm met klithechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 80, 
5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, afzuigadapter, multi-adapters 
en koffer MetaLoc.
409.230.3108

Accu basis-set 
Bestaat uit 2x accu 18V 5,5Ah LiHD. 
Incl. oplader ASC 30-36. Geleverd in doos. 
409.230.3147 

Geschikt voor alle accu 
machines op deze pagina

* Excl. accu’s en lader

VAN  190,00

169,00*

* Excl. accu’s en lader

VAN  190,00

169,00*

* Excl. accu’s en lader

VAN  269,00

235,00*

VAN  209,00

182,50



Uitsluitend A-merken 9

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

31-delig

Combiset Makita DLX3090TX1 
Set bestaande uit een 18V boor-/schroefmachine, slagschroevendraaier, lamp met 
roteer- en vouwbare kop (DML801), 3x 18V 5,0Ah accu’s en een snellader. 
Dit alles geleverd in koffertas. 
428.230.2254428.230.2254

Onmisbare, gouden combinatie 

voor iedere professional!

OP = OP

Haakse slijper 18V 125MM  DGA504ZJ
Deze lichte maar sterke haakse slijper past automatisch zijn 
toerental aan bij zware belasting voor behoud van kracht. Dankzij 
de verhoogde effi ciëntie van de koolborstelloze motor met elektro-
nische sturing, levert deze 18 V machine 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.
428.230.3911

VAN  25,00

15,00

VAN  179,00

159,00

SETPRIJS VAN  509,00

475,00

Met GRATIS 3e accu!
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Boorhamer GBH 5-40 DCE
Deze machine is bestemd voor het boren van gaten 
tot 40 mm en lichte beitelwerkzaamheden in beton 
en steen. Om stofarm te werken is de GBH 5-40 DCE 
te combineren met meerdere stofafzuighulpstukken. 
229.230.0598

229 BOSCH 
BOORHAMER 

5-40DCE Max. slagkracht 8,8 joule

Breekhamer GSH5CE
Hoge slagkracht van 8,3J voor zware klussen. Met Vibration Control en minimaal 
gewicht van 6,2 kg voor langdurig gebruik zonder vermoeid te raken. De robuuste 
constructie met metalen componenten en een geoptimaliseerd smeersysteem 
verzekeren u van een duurzame investering voor horizontaal 
beitelen in beton en steen. De machine beschikt 
verder over een vastzetschakelaar, constant 
toerental ongeacht belasting, variabele toerentalinstelling
 en Vario-Lock om uw beitel in de meest ergonomische stand te zetten.
 Voor stofarm werken te combineren met afzuighulpstuk GDE max Professional. 
229.230.0506

• Incl. puntbeitel 400 mm, machinedoek, koffer, extra handgreep en vettube.

Hoge slagkracht van 8,3J voor zware klussen. Met Vibration Control en minimaal 
gewicht van 6,2 kg voor langdurig gebruik zonder vermoeid te raken. De robuuste 
constructie met metalen componenten en een geoptimaliseerd smeersysteem 
verzekeren u van een duurzame investering voor horizontaal 

toerental ongeacht belasting, variabele toerentalinstelling
 en Vario-Lock om uw beitel in de meest ergonomische stand te zetten.
 Voor stofarm werken te combineren met afzuighulpstuk GDE max Professional. 

• Incl. puntbeitel 400 mm, machinedoek, koffer, extra handgreep en vettube.

Breekhamer GSH11E
Met 16,8 J slagkracht bereikt u de hoogste materiaalafname bij horizontaal beitelen. 
Zeer duurzaam door extreem robuuste componenten. Compact ontwerp voor eenvoudig 
manoeuvreren en hanteren. Presteert ook ongeloofl ijk goed bij verticale toepassingen. 
Compatibel met het stofafzuighulpstuk GDE max Professional voor stofarm 
beitelen. Extra functies : vastzet-schuifschakelaar, constant toerental, 
toerentalinstelling en Vario-Lock om de beitel in de 
meest praktische stand te zetten.
229.230.0507

De specialist voor doorvoeren 

en sloopwerkzaamheden

VAN  519,95

399,00

VAN  619,95

449,00

VAN  659,95

499,00

Boorhamer GBH2-23 REA
Meest compacte oplossing voor stofvrij 
boren! 710 watt sterke boorhamer met 
geïntegreerde, afneembare afzuigeenheid 
waarmee ook comfortabel bovenhands 
gewerkt kan worden. Met een boor-
kronenadapterset voor stofafzuiging bij 
werken met holle boorkronen (tot 68 mm). 
Afsluitventielen voorkomen dat de stof 
naar buiten komt. Verder voorzien van 
SDS-plus en electronic control.
229.230.0566

• Max. boor-ø staal: 13 mm
• Max boor-ø hout: 32 mm
• Boor-Ø beton, hamerboren 4 - 23 mm

229.230.0566 
BOORHAMER 
GBH2-23 REA

Slechts 3,6 kgSlechts 3,6 kg
Slagkracht 2,3 joule

249,00
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Zelfklevend Acryl EPDM Pandser
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. 
136.984.2405-08

P/ROL VANAF

20,00 Rol 20 m 

Artikelnummer Lengte Breedte Nu
136.984.2405 20 m   50 mm € 20,00
136.984.2406 20 m 100 mm € 35,00
136.984.2407 20 m 150 mm € 55,00
136.984.2408 20 m 200 mm € 75,00

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.

EPDM zelfklevend butyl
EPDM voorzien van zelfklevende butyl tape 
UV bestendig. Hoge aanvangshechting, 
blijvend elastisch en eenvoudig verwerkbaar. 
Toepasbaar als waterkering en winddichting 
in gevel- en gootconstructies. Verkrijgbaar in 
20 cm/40 cm x 20 meter per rol.
136.984.2432-33

 zelfklevend butyl
EPDM voorzien van zelfklevende butyl tape 
UV bestendig. Hoge aanvangshechting, 
blijvend elastisch en eenvoudig verwerkbaar. 
Toepasbaar als waterkering en winddichting 
in gevel- en gootconstructies. Verkrijgbaar in 
20 cm/40 cm x 20 meter per rol.

Zeer snel verwerkbaar!

Loodvervanger Fast fl ash
Zelfklevende loodvervanger gebaseerd op milieuvriendelijke rubber 
polymeren, met een alu-wapening, en een volledig zelfklevende 
onderlaag. Fast Flash is zeer fl exibel, waait niet op, gaapt niet door 
de zelfklevende onderlaag en is zeer snel en eenvoudig verwerkbaar. 
Afmetingen: 28 cm x 5 m. Verkrijgbaar in diverse kleuren.
136.003.0510-13

P/ROL VANAF  131,00

99,00

P/ROL VAN  139,87

99,00

EPDM UV-bestendig
Praktische EPDM stroken met een hoge blijvende elasticiteit. Bestand 
tegen zure regen en andere luchtvervuiling. Makkelijk in grote lengtes 
aan te brengen. Milieuvriendelijk, UV- en ozonbestendig. Rollengte is 
20 meter. Dikte 0,5 mm. Verkrijgbaar in diverse breedtes.
136.984.2211-31

P/ROL VANAF

12,50
Artikelnummer Breedte Nu
136.984.2211 100 mm € 12,50
136.984.2216 150 mm € 17,50
136.984.2221 200 mm € 25,00
136.984.2226 250 mm € 30,00
136.984.2231 300 mm € 32,50

Rol 20 m 

Rol 5 m 

EPDM dakbedekking
PANDSER® EPDM dakbedekking wordt toegepast als waterkerende 
laag van platte daken. Dit kan zowel een geballast systeem, volledig 
verkleefd systeem of groendaksysteem zijn. Afmetingen: 3 m x 4,5 m.
Leverbaar is diverse maten.
136.984.2201

170,00

Artikelnummer Lengte Breedte Normaal Nu
136.984.2432 20 m 200 mm € 131,00 €   99,00
136.984.2433 20 m 400 mm € 262,03 € 169,00
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Betonschop Z-24-B
Sterke betonschop met 
100 cm essen steel.
674.413.0625

VAN  13,18

7,50

100 cm

Vloerspaan MM420500
Speciaal voor het uitvlakken en gladstrijken 
van cementvloeren. 80x110x500 mm.
112.184.2105

Betonschaar
Matrijsgesmeed en voorzien van excenterschroeven voor het bijstel-
len van de messen. Snijkanten inductief gehard en met kunststof 
greep. Totale lengte 460 mm.
839.101.0691

• Max. snijprestatie tot 48 HRC
• Max. knipprestatie tot 40 HRC
• Harde draad: 5,0 mm
• Middelharde draad: 6,0 mm
• Zachte draad: 8,0 mm

Speciaal voor het uitvlakken en gladstrijken 

15,00
Betonschraper
Geschikt voor het handmatig vlakstrijken van beton. 
674.184.1512

Snelcement
Snel uithardend cement voor reparaties aan metselwerk en be-
ton.  Geschikt voor reparaties aan metselwerk en beton. Toepas-
baar voor o.a. stelwerkzaamheden, bevestigen van bouten, haken 
en schroeven, repareren van lekkages in metselwerk en beton.
Inhoud 6 kg.
473.562.0206

VAN  53,50

47,50

15,00

VAN  33,44

25,00

6 kg
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Betontrilnaald DVR450Z 
Zeer geschikt voor verdichting van betonconstructies met veel betonijzer, zodat alleen met een zeer dunne trilnaald 
gewerkt kan worden. Optimale vrijheid, geen hinderlijke netsnoeren meer. Trilnaald op verschillende manieren vast te 
houden, dit voorkomt vermoeidheid in hand en pols. Voor optimale verdichting van betonconstructies ook daar waar 
geen 230 V voorhanden is. Speciaal bestemd voor betonverwerkingsbedrijven en aannemers die ook kleine volumes 
verdichten. Geschikt voor kleine volumes tot 500 liter. Geleverd zonder accu's en lader, in doos. 
428.256.2507

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

VAN  107,84

69,00

verdichten. Geschikt voor kleine volumes tot 500 liter. Geleverd zonder accu's en lader, in doos. 
428.256.2507

Betonmolen SM145
Professionele kwaliteits betonmolen, mixt sneller 
en meer dan alle andere betonmolens in zijn klasse, 
dankzij de unieke trommelvorm en schoepen. Met 
voetrem en arreteerschijf.Geluidsniveau is 88 dB.
378.256.1044378.256.1044

VAN  445,31

399,00

Dan-trico 3 laags
Onze meest verkochte professionele 
waterslang. Maat 3/4”, lengte 25 m. 
Verkrijgbaar in 19 mm. 
607.836.5021

Barstdruk 
25 bar.

Flexibel 
tot -25oC

15 Jaar
garantie.

275,00

VAN  53,85

32,50
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P/STUK VANAF

5,00

4,50
14,00

P/STUK VANAF

5,5,5,005,005,5,005,00

Kruisheng
Scharnierbeslag, toegepast als zichtwerk voor houten 
hekwerken, luiken en kastdeuren. Als hoogwaardige 
oppervlakte behandeling is EPZ poedercoating toegepast 
voor een lange levensduur en kwaliteit te behalen.
175.310.0021-25

Artikelnummer Gatenpatroon Afmeting Nu
175.310.0021 6/6 mm 200 mm €   5,00
175.310.0022 7/6 mm 250 mm €   6,00
175.310.0023 7/6 mm 300 mm €   6,50
175.310.0024 8/6 mm 400 mm €   8,00
175.310.0025 9/6 mm 500 mm € 10,00

Artikelnummer Afmeting Breedte Slobgaten Nu
175.310.0352 400 mm 40 mm 4/9x9 mm € 11,00
175.310.0354 600 mm 45 mm 5/9x9 mm € 13,00
175.310.0355 1200 mm 45 mm 6/9x9 mm € 21,00

Artikelnummer Afmeting Breedte Slobgaten Nu
175.310.0356 400 mm 40 mm 4/9x9 mm €   8,00
175.310.0358 600 mm 45 mm 5/9x9 mm € 10,00
175.310.0363 1200 mm 45 mm 6/9x9 mm € 12,00

Heng voor vlakwerk
Heng 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.
175.310.0352/54-55

Duimheng
Heng met vierkante (slotbout)gaten t.b.v. duim 
met pen Ø 16 voor het scharnierend bevestigen 
van een hek, poort-, schuur- of tuindeur. Voorzien 
van EPZ coating.
175.310.0356/58/63

Plaatgrendel
Gatenpatroon 2/4-6/5 mm en 
afmeting 100x50 mm.
175.311.0510

Valgrendel
Valgrendel wordt gebruikt als grendel op deuren en hekken en 
op deel van een dubbele deur/ boerderijdeur. Gatenpatroon 
8/6 mm en 200 mm lang.
175.311.0810

P/STUK VANAF

8,00
P/STUK VANAF

11,00
Plaatduim pen 
Duim voor heng, op een achterplaat met 
schroefgaten. Voorzien van EPZ coating 
Ø16x45 mm. Per 10 verpakt.
175.310.0823 

P/STUK

5,00
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Artikelnummer
Draad 

(M)
Lengte

P/doos, 
25 stuks

299.351.1130

M8

40 mm € 4,50
299.351.1131 50 mm € 5,00
299.351.1132 60 mm € 5,50

Houtdraadbout zwart
Professionele kwaliteit gezwarte houtdraadbouten zijn geschikt 
voor het bevestigen van duimen en hengen. Om beschadiging te 
voorkomen is het aan te raden om te gebruiken i.c.m. een sluit- of 
carrosseriering. Verpakt per 25.
299.351.1130-32

Gevelschroef gezwarte kop
De ideale oplossing voor het bevestigen van houten planken op gevels, het 
monteren 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.
299.350.2794-99

Artikelnummer Maat 100 stuks
299.350.2794 4x40 €   5,00
299.350.2795 4x50 €   6,00
299.350.2796 4x60 €   7,00
299.350.2797 4.5x60 €   8,00
299.350.2798 4.5x70 €   9,00
299.350.2799 4.5x80 € 10,00

100 STUKS VANAF

5,00

PER DOOS VANAF

8,008,8,8,008,008,8,008,00

Slotbout met moer en ring zwart
Gezwarte slotbouten met de bijpassende sluit-
ringen en zeskantmoeren voor de montage van 
gezwarte hengen. Verpakt per 25.
299.351.5996-6000

Artikelnummer
Draad 

(M)
Lengte

P/doos, 
25 stuks

299.351.5996

M8

40 mm €   8,00
299.351.5997 50 mm €   8,50
299.351.5998 60 mm €   9,50
299.351.5999 70 mm € 10,50
299.351.6000 80 mm € 11,00

PER DOOS VANAF

4,50

Houtcoat zwart
Voor houten schuren, loodsen, 
molens, schuttingen etc. Dit is 
de ‘vervanger’ van de beruchte 
koolteer. Kan goed gemengd 
worden met carbobruin om een 
donkerder/zwarter effect te 
krijgen. Inhoud 1 of 5 liter.
595.568.6021/25

1 liter

5 liter

40,00

10,00
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BEAUTIFUL BLACK IS
THE NEW SILVER ...

... HET NIEUWE BLACKLINE ASSORTIMENT VAN HERMETA

16

Zonder schroefgaten

P/STUK

4,00

Leuninghouder zwart
Leuningdrager van gegoten aluminium. 65 mm, tapgat 
M8. Beide soorten verkrijgbaar met vlak- of hol zadel en 
met of zonder schroefgaten.
295.317.7711/17/19/32

Handgreep zwart
De handgreep van aluminium profi el. 
Verkrijgbaar in diverse afmetingen.
295.330.0062/74/83

Jashaak enkel en hoed/jashaak enkel
295.374.0030/0133

Vlak zadelHol zadel

Anti-kerntrek veiligheidsbeslag 
Massief aluminium veiligheidslangschild 251/15 met 
kerntrekbeveiliging. Complete set met buitenschild, 
knop, binnenschild en deurkruk met gelagerde 
wisselstift en schroeven. Ook verkrijgbaar in KT72.
109.312.1520-22

• Knop: VARO vast / omkeerbaar
• Kleur: Zwart
• Materiaal: Aluminium massief 
• Deurkruk: Dkr.374 M6 
• Buitenschild dikte: 15 mm 
• Binnenschild dikte: 8 mm
• Slotbediening: KT55

Ook verkrijgbaar met slotbediening KT92.Ook verkrijgbaar met slotbediening KT92.Ook verkrijgbaar met slotbediening KT92.

VAN  97,44

85,00

Met kerntrek-
beveiliging

P/STUK VANAF

2,35

Artikelnummer Schroefgaten Zadel
295.317.7711 Met Vlak

295.317.7717 Zonder Hol

295.317.7719 Zonder Vlak

295.317.7732 Met Hol

P/STUK VANAF

2,35
Artikelnummer Lengte Nu
295.330.0062 90 mm € 2,35

295.330.0074 110 mm € 2,60

295.330.0083 150 mm € 3,80
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Glijlagerscharnier zwart
Vervaardigd uit staal en voorzien van een zwarte coating. Het scharnier 
is 89 mm hoog, uitgeklapt 89 mm breed en heeft 3 mm dikke bledden. 
Voorzien van een dievenpen en SKG*** gekeurd. Wordt geleverd per 
stuk en exclusief bevestigingsmateriaal.
376.310.6620-23

Artikelnummer Dievenpen DIN Nu
376.310.6620 Met

Rechts
€ 5,25

376.310.6622 Zonder € 4,95

376.310.6621 Met
Links

€ 5,25
376.310.6623 Zonder € 4,95

PER STUK VANAF

4,95

Toilet-/badkamersluiting 
Bijpassend bij deurkruk Amsterdam.
376.396.0090

Deurkruk Amsterdam
Deurkruk Amsterdam op een minimalistische rozet is uitgevoerd in de trendy kleur zwart. Het robuuste 
design van deurkruk Amsterdam creëert een tijdloze uitstraling. De vierkante rozet is 2,5 mm dun en heeft 
een afmeting van 30 x 30 mm. Tevens is de rozet voorzien van een zelfklevende bevestiging, hierdoor is 
bevestigingsmateriaal niet nodig. De deurkruk is geschikt voor deurdiktes van 38 - 44 mm, ideaal voor 
smalle deurstijlen en wordt per paar geleverd.
376.312.5485 Ideaal voor

smalle deurstijlen!

39,95

19,95

Schuifdeursysteem Lanka GPF050061200
Deze ophangsystemen van GPF Bouwbeslag in verzinkt staal met zwarte fi nish, 
zijn uitgevoerd als complete sets. Dat betekent dat u bij aanschaf van een set 
direct alle benodigde onderdelen in huis heeft: van rail tot vloergeleider en van 
schuifhangers tot bevestigingen. Lengte 2 meter.
776.314.0010 

Inhoud:
• Twee gelagerde, zwarte hangers;
• Een zwarte rail van 2 meter;
• Twee zwarte deurstoppers;
• Afstandhouders;
• Vloergeleider;
• Twee anti-jumps;
• Schroeven en pluggen
  (voor houten en betonnen wanden)  (voor houten en betonnen wanden)

130,00
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Precision Mask tape 4334 
Biedt een uitstekende basis voor professioneel schilderwerk, zowel 
binnen als buiten. De extreem dunne washi drager voorzien van een 
speciale acrylkleefstof garandeert messcherpe verfranden en beschermt 
de ondergrond tegen verfspatten. 
114.578.0842/44/45

Artikelnummer Lengte Breedte Nu
114.578.0842

50 m

25 mm € 4,10
114.578.0844 38 mm € 6,55
114.578.0845 50 mm € 8,25

P/ROL VANAF

4,10

Buiten
Artikelnummer Lengte Breedte Nu
114.578.0856

50 m

25 mm € 4,80
114.578.0858 38 mm € 8,50
114.578.0859 50 mm € 9,50

Precision Mask tape 4440
Bestaat uit een uiterst scheurvaste, dunne speciale 
washi-drager en is uitermate geschikt voor veeleisende 
toepassingen buitenshuis. Product kan tot 26 weken
lang buiten worden gebruikt. Ook geschikt voor 
licht ruwe oppervlakken. 
114.578.0856/58/59

P/ROL VANAF

4,80

Ducttape 4613
Geschikt voor een verscheidenheid aan klussen voor
binnen- en buitengebruik. U kunt de textieltape gebruiken
voor het bevestigen van bekledingsmaterialen, voor 
het sluiten van karton of voor het afdichten van buizen. 
Verkrijgbaar in de kleuren grijs en zwart.
114.578.1347/48

50 m x 48 mm

P/ROL

4,95

50 m x 50 mm

Ducttape 4688 professional
Deze textieltape onderscheidt zich dankzij 
een grote kleefkracht en kan zelfs worden 
gebruikt op ruwe oppervlakken, zowel 
binnen als buiten. 
114.578.1353/54

P/ROL VANAF

8,95

Binnen

 Volg ons op              

Aluminiumtape 63632
Geschikt voor verschillende vakgerelateerde taken, in het bijzonder voor 
isolatie. Dankzij de combinatie van een laag aluminiumfolie (30μm) en 
een acrylaatkleefstof combineert de tape een grote hechtkracht met 
hoge thermische geleidbaarheid. De tesa® Aluminiumtape Universal 
is vochtbestendig, beschermt tegen olie en zuren en werkt bovendien 
vlamvertragend. (DIN 4102, b1). 
114.578.2144 

50 m x 50 mm

 Volg ons op              

Doos verpakkingstape á 36 rollen 
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.
621.875.0029

DOOS Á 36 ROLLEN

39,00
P/ROL

7,00
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P/STUK

42,00

Diamantzaag voor tegels K840
Ultrasmalle zaagsnede van 1.1 mm, zonder breken 
van het materiaal. Geschikt voor het bewerken van: 
keramiek, porselein en composiet.
327.179.0571

42,Premium line

Diamantzaagblad K828
Diamantzaag voor tegels met dun zaagblad, goede standtijd 
en zeer geschikt voor het bewerken van tegels. Toepassing op: 
keramiek, porselein, terrazzo.
327.179.0572-73

Artikelnummer Diameter Nu
327.179.0572 Ø 115 mm € 20,00
327.179.0573 Ø 125 mm € 25,00

keramiek, porselein, terrazzo.

Standard line

P/STUK VANAF

20,00

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
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Doorjack 
Hét ideale (mobiele) gereedschap voor het verplaatsen, 
hangen en stellen van deuren tot 150 kg! Door het 
slimme hefboom-systeem 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.
458.284.0545

458.284.0545 
DOORJACK

458.284.0545 
DOORJACK

VAN  227,19

175,00

Slotspray
Dringt snel door, maakt 
los en beschermt.  
576.577.1410

100 ml

Multispray 450 ml
Welbekende spray tegen corrosie, maar dient 
ook als smeermiddel, onderdelenreiniger,
roestverwijderaar en contactspray.
576.577.1445

Per bus: € 6.50

24 BUSSEN

129,00

Primacover Standard
Zelfklevend afdekvlies met uitstekende bescherming tegen vuil, vocht 
en vallende gereedschappen tijdens bouw, renovatie en onderhoud. 
Geschikt voor uiteenlopende droge ondergronden. Herbruikbaar. 
Gemaakt van gerecyclede vezels. Breedte 0,65 m en lengte 25 m.
494.984.5021

PER ROL

22,50

PER BUS

3,95

450 ml
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Hogedrukreiniger Kr 1050 TS
Werkdruk 130 bar, 7,5 liter p/m. Messingpomp-
huis en roestvrijstalen plunjers, Start-stop 
systeem. Hogedrukpistool en lanzen rvs met 
snelkoppelsysteem. Gewicht 21 kg. De 
Kr 1050 TS is speciaal ontwikkeld voor gebruik 
rondom huis en tuin en beperkt ZZP gebruik.
855.554.0411

435,00

Incl. lans met 
vuilfrees

Optioneel, extra toebehoren:

• Rioolreinigingsslang

• Wasborstel

• Roundcleaner

Therm CA 12/150 Warmwater hogedrukreiniger
Een hogedrukreiniger met brander voor warmwater tot ruim 80°C. Water met een tempe-
ratuur vanaf 70°C zorgt voor het effectief verwijderen van vet en vuil aanslag. Reinigen 
met warmwater gaat sneller en bespaart tijd. Dit is te versterken door het gebruik van het 
reinigingsmiddel Alfanol Plus met schuim wat door de pomp mee aangezogen kan worden.
855.554.0445

• Werkdruk - toelaatbare overdruk 30-150 bar - 170 bar
• Water 720 ltr./uur
• 1400 tpm pomp
• Watertemperatuur 12-800C - max 140°C
• Staalversterkte hogedrukslang 10 m
• Elektrische aansluitwaarde 400 V/ 7,2 A/ 50 Hz
• Gewicht 150 kg

Eventuele extra opties zijn:
• Slanghaspel met 15 meter hogedrukslang
• Krasvrij wassen met wasborstel

VAN  3.335,00

2.700,00

Met 1400
toeren pomp

• Schuimlans met onderbreker 
• 10 liter Alfanol Plus 
    schuimreiniger
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Klapschraag T4All
Metalen schragenset. Set á 2 stuks.
Belastbaarheid tot 150 kg.
533.240.0311

2 STUKS

30,00

30,00
Belastbaar tot 150 kg

Industrie ventilator Master
Professionele vloerventilator. Kan aan de muur 
of plafond gehangen worden en vergroot daar-
door ventilatie in elke ruimte. Prima voor een 
gerichte luchtstroming, koeling, luchtcirculatie 
of tegen indringende geuren. Deze ventilator 
is IP20 beschermd, heeft een luchtvolume-
stroom van 6600 m³/u en weegt slechts 11,5 
kg. Voeding: 220-240/50 V/Hz en vermogen: 
98/100/107 W.
533.633.2020

120,00 360º draaibaar

Multibox
Handige 4-delige multibox. Gemakkelijk 4 assortiment 
boxen afzonderlijk opbergen. Geschikt voor bijvoor-
beeld bedrijfswageninrichting.
322.188.0151-52

4 assortimentboxen

Artikelnummer Afmetingen Normaal Nu
322.188.0151  360 x 447 x 314 mm € 55,32 € 39,95
322.188.0152  530 x 376 x 430 mm € 75,09 € 49,95

VANAF  55,32

39,95

Plateauwagen ERRO0150
Handige inklapbare transportwagen. Beschikt 
over een draagkracht tot 150 kg en voorzien 
van een anti-slip plateau. Met kunststof 
wielen en stalen duwbeugel.
533.272.0550

Max. 150 kg
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Werkradio UBOX 400R
Werkradio met digitale DAB+ ontvangst voor optimaal ontvangst van 
diverse zenders. De radio werkt zowel op netstroom als op batterijen, 
voorzien van een 3 inch, 7 watt speaker met een mooi 360 graden 
geluid. Met een mooi verlicht LCD display, rubberen bedieningsknoppen, 
een ABS slagvaste behuizing en een beschermkooi rondom. Geschikt 
voor toepassing met een MP3-speler en mét bluetooth ontvangst voor 
muziekstreaming.Afmetingen (HxBxD): 
25 x 10 x 20 cm. Gewicht 1,9 kg.
886.731.4360

IP64
PROTECTED

IP64
PROTECTED

119,00

Werkradio Rockbox 2
Deze werkradio heeft dankzij de DAB+ 
eigenschap een optimaal 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

99,00
Regen-, vuil-, stof- 

en stootbestendig

Handsfree 2 Bouwradio
Robuuste bouwradio met FM ontvangst met RDS zenderinforma-
tie. Ook aanwezig DAB+ Digitale Radio ontvangst en Bluetooth 
4.0 ontvanger voor muziek streaming en Handsfree bellen. USB, 
Aux ingang en zowel oplaadbare batterijen als netstroom 
voeding. Regen-, vuil, en stofbestendig en schokbestendig 
door slagvaste ABS kunstof behuizing en beschermkooi. 
886.731.4314 

89,00
Worktube
Kleine, maar zeer indrukwekkende radio. Heeft 10 
voorkeuzezenders FMM en DAB+, een Neodymium 
speaker van 5 watt, verlicht display en rubberen 
bedieningsknoppen. Deze stof- en spatwaterbe-
stendige werkradio heeft tevens een ingang voor 
een mp3-aansluiting. Bedieningsmenu instelbaar 
in 4 talen (Nederlands, Frans, Duits of Engels) en 
voorzien van toetsblokkering functie.
886.731.4328

199,00
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probin Aalsmeer
Oosteinderweg 91, 1432 AG Aalsmeer
0297-325 609 / info@probinaalsmeer.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
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zolang de voorraad strekt, maar uiterlijk tot: 7 juni 2020. 
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eventuele verwijderingsbijdrage.
www.probin.com
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Organizer Triple pack
Bestaande uit een organizer klein: 
29,5x21x7 cm, organizer middel: 
37,5x28x7 cm en organizer groot: 
44x32x7 cm. 
564.188.1136564.188.1136

Afbreekmes 18 mm
Met bladopslag voor maximaal 2 
extra vellen en automatische mes-
wissel voor snel gebruik. Beschikt 
over roestvrij stalen behuizing, 
knijpgreep en 12 messen.
564.636.0185

VAN  16,74

7,50

VAN  37,03

25,00

VAN  32,32

25,00

Stanley Bankschroef 360°
Multifunctionele, lichte, gegoten aluminium 
bankschroef ideaal door veelvoudige posities.
Vergrendelbaar kniegewricht: draait 360° en 
heeft een klemcapaciteit van 80 mm.
564.113.4204

Handig!


