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Montagelijm Poly Max Hightack Express Wit
Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting en zeer 
snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Temperatuurbestendig 
van -40°C tot +100°C en overschilderbaar. Voor het lijmen en monteren 
van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden. Geschikt voor alle 
binnen- en buitentoepassingen en alle professionele toepassingen.
473.570.0539

12 KOKERS + GRATIS 
KOELBOX VAN  115,56

79,00

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. 

Steenkruiwagen M-230-l4 Unipro
Indrukwekkend! Deze ergo steenkruiwagen kan wel 60 stenen dragen, 
terwijl u slechts 18 kg tilt. Uitgevoerd met beschermende handgrepen en 
met 4-ply luchtband. Tevens is deze volledig rechtop te zetten incl. stenen.
458.270.3005

Max. 18 kg tillen!!

VAN  204,37

125,00 Draaien zónder 
handomdraai!

GRATIS koelbox bij 

afname van 12 kokers

Griffon High Tack 
Express wit

Indruk-

wekkend!

169,00

Handig
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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 
eigenschappen. FoamTack is de ultieme hechtings-
kracht 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
Belastbaar na 60 min.

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
1 LITER VANAF

9595

Biologisch afbreekbaar

13,00
Bitumenlijm 
WET & SEAL 
Professionele, duurzame, plasto-elas-
tische, neutraal uithardende lijmkit op 
basis van hoogwaardig bitumenrub-
ber. Is direct verwerkbaar (zonder 
te verwarmen), hecht op de meest 
voorkomende ondergronden. 
610.984.0331

VAN  6,75

3,50

PER BUS

8,50

WD-40 fl exible 
spray
Multifunctionele spray: 
smerend, vochtigheid 
verdrijvend, losmakend, 
anticorrosie en reinigend. 
Om nauwkeurig te spuiten 
op moeilijk bereikbare 
plaatsen kunt u nu het 
‘fl exible’ verlengstuk gebruiken! 
Makkelijk te buigen in allerlei vormen.
576.577.1488

Om nauwkeurig te spuiten 

‘fl exible’ verlengstuk gebruiken! 
Makkelijk te buigen in allerlei vormen.

Om nauwkeurig te spuiten 

‘fl exible’ verlengstuk gebruiken! 
Makkelijk te buigen in allerlei vormen.

Kitpistool basic AA832
610.180.3632

13,13,13,0013,0013,13,0013,00

WD-40 fl exible 
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VAN  42,15

35,00
VAN  30,85

21,50

Watertoevoerapparaat 10 ltr
Geschikt voor continu watertoevoer met max. 
werkdruk: 3 bar. 10 liter vulinhoud. Inclusief 4 meter 
gewapende slang en snelkoppeling met waterstop.
930.421.0416

Inhoud 10 literInhoud 10 liter

4 meter slang

Remmenreiniger
Hoog oplossend vermogen. 
Laat geen residu achter, is 
niet geleidend en niet cor-
rosief. Inhoud 5 liter.
375.577.1663

Drukspuit 
Cleanmaster
Handdrukspuit geschikt 
voor rem- en velgenrei-
niger en andere oplos-
houdende vloeistoffen, 
voorzien van Viton+ seals
930.421.0391

Gloria 89 oliebestendige drukspuit
Speciale drukspuit 1 liter, oliebestendig, voor profes-
sioneel en intensief gebruik. Viton afdichtingen, veilig-
heidsventiel, stevige stand door uitgekiend ontwerp en 
voetring, voorzien van zwenkbare messing sproeikop 
met verstelbaar sproeibeeld van holle kegel naar straal.
930.421.0389

189,00

Accu rugspuit Forest 10
Met verwisselbare lithium accu (werk-
tijd +/- 4 uur) en membraampomp. 
Geschikt voor neutrale vloeistoffen. 
De druk is instelbaar en deze rugspuit 
is voorzien van een verstelbaar 
rugharnas. Zeer licht van gewicht, 
3,3 kg, inhoud 10 liter. Geleverd incl. 
acculader.
930.421.0492

VAN  56,98

49,00
30,00

Inhoud 5 liter

Inhoud 1 liter
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VAN  218,73

129,00

Voor 110 m slang

140 bar / 11 ltr p/m

Slangenwagen 734130
Professionele, robuuste en stabiele slangen-
wagen met 4 luchtbanden, een gepoedercoat 
stevig frame. Met doorvoerkoppeling van 3/4”. 
Geschikt voor 110 m slang, 19 mm ø. 
480.424.0121

Dan-trico 3 laags
Onze meest verkochte 
professionele water slang.
607.836.5001/03/21/23

Barstdruk 
25 bar.

Flexibel 
tot -25oC

15 Jaar
garantie.

Artikelnummer Maat Lengte Per rol
607.836.5001

1/2”
  25 mtr. € 18,50

607.836.5003   50 mtr. € 35,00
607.836.5021

3/4”
  25 mtr. € 32,50

607.836.5023   50 mtr. € 62,50

25 MTR. VANAF

18,50

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
• Elektrische 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.

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

Incl. lans met 
vuilfrees

Optioneel, extra toebehoren:

• Rioolreinigingsslang

• Wasborstel

• Roundcleaner

VAN  499,00

435,00
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Incl. verzetblik

VAN  32,73VAN  32,73

19,50

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

Kwastenset

Afl akset 10 cm
Handig voor kleine verfklussen. Dit setje bestaat uit een 
verfbakje, een beugel en twee schuimrollers á 10 cm breed.
561.184.9593

3,00

Grondverf wit
Uitstekende grondlaag op nieuw hout en kaal 
gekomen plekken bij bestaand schilderwerk. 
Dringt goed in het hout en vormt een prima 
hechtlaag voor alle verfsoorten.
595.577.5006/16/27/28

750 ML VANAF  14,84

9,50

Artikelnummer Basis Inhoud Normaal Nu
595.577.5006 Terpentinebasis   750 ml € 14,84 €   9,50
595.577.5016 Terpentinebasis 2500 ml € 41,28 € 29,00
595.577.5027 Waterbasis   750 ml € 18,97 € 15,00
595.577.5028 Waterbasis 2500 ml € 56,98 € 39,00

Artikelnummer Inhoud Normaal Nu
595.577.5031   750 ml € 18,14 € 12,50
595.577.5032 2500 ml € 49,55 € 45,00

Snelgrondverf wit
Goede hechtende ondergrond welke al na twee uur kan worden over-
schilderd met een afwerklaag. Bij 20ºC al na 30 minuten stofdroog.
595.577.5031-32 

Spatfolie
Afmetingen 4 x 5 meter.
561.680.8216 

P/STUK

0,75

750 ML P/BLIK VANAF  18,14

12,50
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Falco FEO/FDO
Grijze, robuuste trap voor intensief professioneel gebruik. Met stevig, enkel
koker-profi el. Grijs gecoate stijlen maken de trap vuilafstotend. De dubbel 
oploopbare uitvoering heeft een inklapbare steunbeugel voor compact opbergen 
of makkelijk vervoer. Het unieke scharniersysteem van het bordes voorkomt 
beknelling van vingers. Grote anti-slip-voeten geven de trap optimale stabiliteit.
143.265.2063-70 / 143.265.2163-70

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

* Max. werkhoogte = stahoogte + 2 mtr.

Artikelnummer Type Stahoogte* Treden Normaal Nu
Enkel oploopbaar
143.265.2063 FEO-3 0,70 m 3 € 148,00 € 120,00
143.265.2064 FEO-4 0,45 m 4 € 163,00 € 130,00
143.265.2065 FEO-5 1,20 m 5 € 179,00 € 150,00
143.265.2066 FEO-6 1,40 m 6 € 206,00 € 170,00
143.265.2067 FEO-7 1,65 m 7 € 238,00 € 200,00
143.265.2068 FEO-8 1,90 m 8 € 271,00 € 220,00
143.265.2070 FEO-10 2,35 m 10 € 331,00 € 275,00

Artikelnummer Type Stahoogte* Treden Normaal Nu
Dubbel oploopbaar
143.265.2163 FDO-3 0,70 m 3 € 177,00 € 145,00
143.265.2164 FDO-4 0,95 m 4 € 195,00 € 155,00
143.265.2165 FDO-5 1,20 m 5 € 232,00 € 185,00
143.265.2166 FDO-6 1,40 m 6 € 256,00 € 209,00
143.265.2168 FDO-8 1,90 m 8 € 330,00 € 269,00
143.265.2170 FDO-10 2,35 m 10 € 412,00 € 335,00

Varitrex Prof 4x3
Robuuste multifunctionele vouwladder 
voor intensief professioneel gebruik. 
Door 6 scharnieren zijn veel posities mogelijk, waaronder de 
A-stand, ladderstand, platformstand en de muurafhoudstand. 
Veilig 3-PIN Autolocking® scharniersysteem garandeert optima-
le borging in elke gebruikspositie. Zeer duurzaam: gegarandeerd 
12.000 cycli. Uitgebogen bomen en anti-slipvoeten voor extra 
stabiliteit.  
143.265.8508

Inclusief GRATIS platform t.w.v. € 75,00

Max. belasting 150 kg
Max. belasting 150 kg

Slechts 12,5 kg

SETPRIJS VAN  352,56

295,00

Inklapbare 
steunbeugel

3-TREEDS DUBBEL 
OPLOOPBAAR VANAF  177,00

145,00

3-TREEDS ENKEL 
OPLOOPBAAR VANAF  177,00

150,00
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100 STUKS VANAF

7,507,7,7,7,

Vlonderschroeven
Deze schroeven met AR-coating en TX-drive 
zijn hét alternatief voor rvs vlonderschroeven. 
Roestvaststaal is een zachte staalsoort en 
dat leidt vaak tot het afbreken van de schroef 
tijdens het indraaien. De schroeven zijn gemaakt 
van gehard carbonstaal en zijn hierdoor tot maar 
liefst twee maal zo sterk als rvs schroeven!
299.350.4301-05

299 350 4301 
VLONDER-
SCHROEF

Artikelnummer Maat 100 stuks
299.350.4301 5.0x40/24 €   7,50
299.350.4302 5.0x50/30 €   8,00
299.350.4303 5.0x60/35 € 10,00
299.350.4304 5.0x70/42 € 11,50
299.350.4305 5.0x80/50 € 14,00

PER 100 STUKS:

26,50
Rubberen T-stukje
Creëert een luchtlaag tussen de vlonderplanken en het regelwerk. 
Dit voorkomt rotten van het hout en zorgt ervoor dat de planken 
na het vastschroeven kunnen blijven ‘werken’ zonder dat de
 schroeven afbreken. Het nokje zorgt automatisch voor 
een afstand van 5 milimeter tussen iedere plank.
299.350.4310
een afstand van 5 milimeter tussen iedere plank.

Gevelschroef gezwarte kop
De ideale oplossing voor het bevestigen van 
houten planken op gevels, het monteren 
schuttingplanken of het maken van potdeksel-
werk. 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

Artikelnummer Maat Kleur Nu
376.390.0430-39 XL 300 mm RVS geborsteld € 24,75
376.390.0440-49 XXL 500 mm RVS geborsteld € 53,68
376.390.0450-59 XL 300 mm RVS / zwart € 28,88
376.390.0460-69 XXL 500 mm RVS / Zwart € 57,81

P/STUK VANAF  

24,75

Nieuw
Huisnummer 300/500 mm
Met dit grote huisnummer creëert u een echte eyecatcher op uw woning. 
Niet alleen zorgt een groot huisnummer voor een stijlvolle uitstraling, 
maar ook voor een betere herkenbaarheid. Dit huisnummer is geschikt 
voor montage op stenen muren met behulp van de twee M5 draadeinden 
aan de achterzijde. Alle nummers zijn verkrijgbaar in RVS geborsteld of 
mat zwart in de maten XL en XXL.
376.390.0430-39 / 0440-49 / 0450-59 / 0460-69
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Heggenschaar DUH523Z 18V
Accu heggenschaar 52 cm. De speciale coating zorgt 
voor een lange levensduur van de schaarmessen. De 
accu heeft beveiliging voor diepontlading van de accu: 
led-indicator geeft de status aan. Lage verbruikskosten 
door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof 
en olie. De heggenschaar is stil en milieuvriendelijk 
door het gebruik van een Lithium-ion accu. Geleverd 
zonder accu’s en lader, in doos.
428.416.0104

85,00

269,00

Kettingzaag DUC353Z
Dubbel accu Lithium-ion accu systeem: het gemak van
18 V, de kracht van 36 V. Professionele kettingzaag met
lage trillingen, lage geluidsproductie, laag gewicht en
zonder uitstoot. Door compacte bouw en laag gewicht 
ideaal voor snoeiwerkzaamheden. Gereedschaploos 
spannen en vervangen van de ketting. Hoge 
ketting-snelheid, 20 m/s, voor een goed 
snoeiresultaat. Zonder accu’s en lader, 
in doos. Werkt op 2x 18V accu’s.
428.435.0213

Blower DUB362Z
Lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion bladblazer. Ideaal voor opruimwerk-
zaamheden van stadsparken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke andere 
lawaaigevoelige omgeving.
428.417.9512 

Lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion bladblazer. Ideaal voor opruimwerk-
zaamheden van stadsparken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke andere 
lawaaigevoelige omgeving.

Lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion bladblazer. Ideaal voor opruimwerk-
zaamheden van stadsparken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke andere 
lawaaigevoelige omgeving.
428.417.9512 

Drietraps instel-
bare blaaspijp

Geluidsarm119,00

Vraag een GRATIS accu aan via makita.nl*      *Registreren kan t/m 31 juli 2020    
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P/PAAR VAN  109,65

99,00

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

S3

S3

S3

S3

Werkschoen Traxx 203
Veiligheidsschoen met optimale bescherming en 
comfort. Is anti-statisch, heeft een stalen midden-
zool 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

85,00

Bickz 728 ESD S3 
Nubuck leder/rubberen neusbescherming
FlexGuard® kunststof antiperforatie tussenzool.
433.693.3166-78

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

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

• Sluiting : Veters + ritssluiting
• Rubberen zool

• Maten: 38-48
433.693.2908-18

P/PAAR VAN  126,75

105,00

P/PAAR VAN  82,10

69,00

Geschikt voor 
brede voeten
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Kniebeschermers 200 pro
Gecertifi ceerd in klasse 1 
volgens DIN EN:14404.
136.239.3435

136 239 3435 
KNIEBESCHER-
MERS 200 PRO

VAN  89,03

79,00

Switch oordop
Deze oordoppen hebben een tuimelschakelaar 
waarmee u eenvoudig het beschermingsniveau 
kunt aanpassen zonder de oordoppen uit uw 
oren te halen. Kan gebruikt worden tegen 
impulsgeluiden met pieken tot 160 dB. Gemid-
delde 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

Aanbiedingen geldig t/m 29 augustus 2020

Knipt 34% lichterKnipt 34% lichter
Slechts 19 kg

Steenknipper AL15
Voorzien van een vast driehoeksmes en draagplaten met graden-
plaat. Door verbeterde technieken knipt de AL15 34% lichter dan 
alle types die op de markt zijn. Slechts 19 kg!
129.176.0016

Harmonica Comfort kniebeschermers
De vernieuwde Harmonica kniebeschermers zijn nu voorzien van een 
nieuwe inlay voor meer ergonomisch comfort en optimale drukverde-
ling; Dit zorgt voor extra ondersteuning aan de knie en meer comfort 
voor langdurig gebruik. Oftewel, dé ideale kniebeschermer voor de 
professional. 
136.239.3424

35,00

Vernieuwd model

VAN  588,00

495,00
Gehoorkap Optime 3
Met dubbele schaal die resonantie in de oor-
beschermers minimaliseert. Akoestische verbinding 
tussen binnen-ruimte en de ruimte tussen de schalen 
zorgt voor optimale demping van lage frequenties. 
406.239.0530

SNR 35 db

20,00
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Klapschraag T4All
Metalen schragenset. 
Set á 2 stuks.
Belastbaarheid tot 150 kg.
533.240.0311

2 STUKS

30,00
Belastbaar 
tot 150 kg
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Industrie ventilator Master
Professionele vloerventilator. Kan aan de muur of plafond gehangen worden 
en vergroot daardoor ventilatie in elke ruimte. Prima voor een gerichte lucht-
stroming, koeling, luchtcirculatie of tegen indringende geuren. Deze ventilator 
is IP20 beschermd, heeft een luchtvolumestroom 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

135,00

360º draaibaar

Rolbandmaat Fat Max
Topkwaliteit rolbandmaat met schokbestendig ABS huis. 
Rolbandmaat voorzien van speciale deklaag tegen slijtage. 
Eerste 14 cm bedekt met thermoplastische beschermlaag, vermindert het risico op 
breken van de band met 95%. Band kan 3,35 m horizontaal uitstaan zonder te knikken. 
Schuifhaakje met werkelijke nulstand zorgt voor nauwkeurige metingen van binnen- 
en buitenmaten. Leverbaar in 5 en 8 meter. Nauwkeurigheid: klasse II.
564.190.3372/74

Artikelnummer Lengte Normaal Nu
564.190.3372 5 meter € 29,07 € 19,50
564.190.3374 8 meter € 34,14 € 21,50

 5 M VANAF  29,07

19,505 of 8 meter

Snelsteun QS3
Meest verkochte Quick-Support plafond-
steun/montagesteun in de markt. Van 
hoge kwaliteit PVC en staal. Uitgerust 
met gepatenteerd veermechanisme en 
uitschuifbaar tot 2,90 meter. Gewicht: 2,4 kg

• Lengte: 1.45 m - 2.90 m
• Veermechanisme brengt steun met één 
    beweging op maximale hoogte
• Vastzetten gebeurt via pompend spannen
• Maximale belasting: 60 kg
• Rubberen anti-slip pads
• Kogelgewrichten voor diagonaal gebruik
584.240.0403

VAN  79,29

59,00

Meest verkochte Quick-Support plafond-

uitschuifbaar tot 2,90 meter. Gewicht: 2,4 kg

• Veermechanisme brengt steun met één 

• Vastzetten gebeurt via pompend spannen

• Kogelgewrichten voor diagonaal gebruik

79,29

0000

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

1. Ontgrendelen
2. Uitschuiven
3. Vergrendelen
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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 

21,95

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

VANAF  21,40

12,95

Oplegslot wit  
Met een robuust slothuis en solide cilinderslot. Wordt standaard gele-
verd met een degelijke inboor-sluitkom. Advies is twee stuks per raam. 
In bepaalde situaties ook te gebruiken voor openslaande deuren, ramen 
en schuifpuien.
567.327.0060

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

Handig

Robuust

12

Handig
VAN  47,60

35,00

Security Products

Artikelnummer Lengte Normaal Nu
249.558.0021 2 m € 21,40 € 12,95
249.558.0022 5 m € 35,20 € 19,95

Normaal Nu
21,40 € 12,95
35,20 € 19,95

Lengte 2 of 5 m

Hangslot 70IB
Messing met RVS beugel. 
Voorzien van stofkap. 
Incl. 2 sleutels.
249.325.0168

P/STUK VAN  16,70

9,95

PER STUK

17,50
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Geo6X SP Green KIT
De multi-lijnlaser GEO6X-Green is onze nieuwe en in-
novatieve laser voor de professionele bouwplaatsen. De 
3 x 360° - groene laserlijnen vormen 6 kruizen met een 
uitstekende zichtbaarheid. Geleverd met koffer, magneti-
sche wandbeugel, magnetisch richtschild, Li-Ion accu set, 
oplader en houder voor alkaline batterijen.
801.191.1050

• Nauwkeurigheid ± 2 mm / 10 m
• Zelfnivelleerbereik ± 3 °
• Voeding Li-Ion accupack, alkaline batterijen optioneel
• Werkbereik 80 m* en optioneel 140 m
• Gebruiksduur 14 h ( Li-Ion)
• Laser klasse 2
• Temperatuurbereik -10°C tot + 45°C
• Stof- / waterbescherming IP 54
• 140 x 130 x 80 mm

*Afhankelijk van omgevingslicht

Rubberen stootbescher-

ming als behuizing

VAN  659,00

599,00

P/STUK VANAF

32,50

P/STUK VANAF

49,00

Haakse slijper GWS 13-125 CI
Zeer veilige, 1300 Watt slijper met extreem hoge 
productiviteit. Heeft directe motorkoeling, over-
belastingbeveiliging en lange koolborstel-standtijd 
voor een extreem lange levensduur. Goed beschermd 
tegen stof en heeft een prettige slanke behuizing 
voor optimale grip. Speciaal geschikt voor Ø125 mm 
slijpschijven. Geleverd met beschermkap, spanmoer, 
Vibration control greep en opnamefl ens in een 
robuuste koffer.
229.235.0027

1300 watt

VAN  169,95

149,00

Diamantzaagblad K810
Universeel diamantzaagblad 125 mm 
met turbo rand. Geschikt voor beton, 
klinker, baksteen, dakpan, graniet, composiet, kalkzandsteen, 
marmer, gasbeton en gips. Toepassing: droog. Ook verkrijgbaar in 
150 mm en 230 mm.
327.179.0554-56

Diamantzaagblad K309
Diamantzaagblad 180 mm geschikt voor de meest voorkomende 
tegels. Staat voor een fi jne en precieze zaagsnede en uitstekende 
levensduur. Voorzien van koelgaten. Toepassing: watergekoeld. 
Ook verkrijgbaar in 200 mm en 230 mm.
327.179.0575-77

P/STUK VANAF

5050

P/STUK VANAF

0000

Professional lijn
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TOPPER!Stikstof-tacker Fusion F15
Veilige en comfortabele tacker met gesloten stikstofcilinder (dus géén gaspatronen) en
pneumatische techniek voor een extra lange levensduur. De krachtige 18V Li-Ion accu laadt binnen
20 minuten al 80% van de totale capaciteit! De led-verlichting maakt het werken op donkere 
plaatsen mogelijk, voorzien van Easy clear systeem en de achterlader is zowel geschikt voor
links- als rechtshandigen. Incl. 2x 18V accu's, lader en koffer.
686.117.2016

Magazijncap.: 110 DA nagels

VAN  598,00

525,00

Ketelinhoud 23 ltrKetelinhoud 23 ltr

Vraag een demo
op locatie aan

50% geluidsreductie

Bouwstofzuiger AED 1223A
Deze indrukwekkend stille en compacte 2-motorige bouwstof-
zuiger is zeer geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden. De 
zuiger beschikt over de nieuwste generatie ECO-motoren. De 
ketel is oersterk, stootvast en voorzien van ingebouwde inscha-
kelautomaat. Renovatie van bijvoorbeeld een keuken, badkamer 
of woonkamer kun u nu zonder overlast stofarm slijpend en 
frezend uitvoeren. Geleverd incl. 5 meter 51 mm slang, kwarts-
stofzak en 4 adapters (ND5 kit).
358.750.0025

50% geluidsreductie

Heeft u een uitdaging met stof?
Wij hebben daar een tweemotorige 
stofzuiger en een aircleaner voor.

VAN  855,00

749,00
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25,00

61-delige bitset
Van deze speciale NL editie is een zeer beperkte 
oplage gemaakt en wordt standaard geleverd met 
een fl essenopener. Deze 61-delige bitset zit in een 
slagvaste box en bestaat uit de meest gangbare maten:

647.122.2399

2x Torx 10
3x Torx 15
3x Torx 20
3x Torx 25
3x Torx 30
2x Torx 40

3x inbus 2,5 mm
3x inbus 3,0 mm
3x inbus 4,0 mm
2x inbus 5,0 mm

1x sleuf 0,6x4,5
1x sleuf 1,0x5,5
1x sleuf 1,2x6,5

3x PH1
10x PH2
2x PH3

3x PZ1
10x PZ2
2x PZ3

Zelfi nstellend steeksleutel Joker 6004 
De parallel lopende gladde bekken van de Joker 6004 vinden traploos 
de maat van de bout of moer. Instellen is niet meer nodig. Middels de 
ratelfunctie in de Joker 6004 behoord het afnemen en opnieuw aanzetten 
van het gereedschap tot het verleden. De uitsparingen in de bek maken 
een terughaalhoek van slechts 30O graden mogelijk. 
647.990.2031-33

Artikelnummer Maat Nu
647.990.2031 S 10 - 13 mm € 27,50
647.990.2032 L 16 - 19 mm € 39,00
647.990.2033 XXL 24 - 32 mm € 49,00

Artikelnummer Maat P/stuk
647.124.5635   4 x 100 €   7,00
647.124.5638   5 x 150 €   8,00
647.124.5641   6 x 150 €   9,00
647.124.5645   8 x 200 € 10,00
647.124.5647 10 x 200 € 11,00

VANAF  48,00

27,50

Eerste batch uitverkocht, tweede

batch medio juni beschikbaar

T-greep zeskant schroevendraaier 454 HF 
Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht 
van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij 
de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed 
opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen 
in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep 
waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen. 
Met vasthoudfunctie voor een goede grip op de binnenzeskant-schroef 
op het gereedschap. Ook verkrijgbaar in Torx.
647.124.5635/38/41/45/47

P/STUK VANAF

7,00

Collectors item

Nieuw
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Moersleutel 9031
Speciale verstelbare moersleutel. Heeft een 40% 
grotere bekopening vergeleken met normale verstel-
bare moersleutels van dezelfde afmeting, samen met 
een comfortabele greeplengte en laag gewicht.
540.123.0031

Speciale verstelbare moersleutel. Heeft een 40% 
grotere bekopening vergeleken met normale verstel-
bare moersleutels van dezelfde afmeting, samen met 
een comfortabele greeplengte en laag gewicht.

38
 m

m

VAN  37,80

25,00

Steekbeitelset 434-S6-PP
Kwalitatief sterke en mooie 6-delige beitel-
set in canvas case. De beitels hebben een 
slagvaste 2-componentenhandgreep en 
afgeronde schouders voor extra veiligheid. 
Precisiegeslepen. Gehard en ontlaten voor 
een extreem lange levensduur. Gepolijst en 
roestbestendig. Gewicht: 1700 gram.
540.130.1479

24-delig

Doppenset S240 
24-delig, met 18 stuks 1/2” 6-kant doppen, 
10-32 mm, veel verlengstukken, greep en ratel.
540.122.0124

69,00
Heel veel waar

voor je geld

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

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

10,00

6-delig

VAN  117,74

75,00

Grote

bekopening
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Krachtig

Nieuw

Zéér betrouwbaar!

VAN  104,95

89,00

Multi-detector GMS 120
Eenvoudig detecteren met de GMS 120 Professional! Dit 
veelzijdige gereedschap detecteert een groot aantal materialen 
voor diepe scans tot wel 12 cm. De driekleurige led-lichtring 
geeft duidelijk aan of er wel of geen objecten worden gedetec-
teerd en beschikt over een markeringsgat binnenin de ring 
voor direct aantekenen van elk scanresultaat.
Stof- en spatwaterbestendig IP54. 
229.190.4012

Reciprozaag GSA1300
Sterke 1300 Watt reciprozaag met geringste aantal trillingen 
in zijn klasse! Heeft een plezierige anti-trillingshandgreep en 
met de Constant Electronic bijzonder geschikt voor de zwaarste 
toepassingen. door een constante pendelslag krijgt men het beste 
zaagresultaat. Heeft een handig SDS-snelwisselsysteem voor het 
makkelijk wisselen van zaagbladen. Geleverd incl. een zaagblad 
voor hout en één voor metaal in een opbergkoffer.
229.230.6513

1300 watt

Excl. accu
en lader

Geringe trillingen

VAN  259,95

209,00

VAN  219,00

175,00

Decoupeerzaag GST 18V-LI B
Compacte en krachtige machine. De lichte contructie met geringe 
greepomtrek maakt een optimale controle mogelijk bij het zagen. 
Krachtig accusysteem ook in dikker of harder materiaal. SDS-zaagwissel 
is slechts met één hand te bedienen. Zaagdiepte in hout 120 mm. Gewicht 
2,4 kilo. Geleverd in L-Boxx, incl. afdekkap en 3 decoupeerzaagbladen 
(1x T 308 B, 1x T 144 DP, T 244 D). Excl. accu en lader.
229.230.3325

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

VAN  519,95

399,00
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149,00

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

30-delig

Krachtig

 Volg ons op              

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

SETPRIJS VAN  509,00

475,00

Met GRATIS 3e accu!

Boorhamer DH24PG (WS)
Robuuste HSP machine met hoogste boor-
snelheid in zijn klasse. Geschikt voor zowel 
boren als hamerboren. Incl. zijhandgreep en 
diepte-aanslag in koffer. Slechts 2,7 kg.
880.230.0501

• Cap. in beton: 24 mm 
• Cap. in staal: 13 mm
• Cap. in hout: 32 mm

730 watt

Slagenergie 2,7 joule
VAN  131,40

109,00
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Gatzagen HSS
Met speciale vertanding voor een betere spaanafvoer. De 
tanden zijn gemaakt van een speciale cobalt legering voor 
een hogere standtijd. Geïntegreerde adapter voor het snel-
wisselen en verwijderen van de prop. Toepassing in staal, 
gietijzer, messing, brons, koper, aluminium, hout en harde 
kunststoffen.
137.140.0064/76/83

Centreerboor + gatzaag 
XL133COMP
Gatzaag met hardmetalen tanden en geïnte-
greerde Click&Drill systeem. De hardmetalen 
tanden zijn naslijpbaar. Voor toepassingen in 
multilayer materialen, voor diepe gaten tot 
300 mm en diameters van 133 mm. Inclusief 
centreerboor DDH9.
137.201.3090

Gatzagenset HSS 090519760
Complete 9-delige set, geschikt voor toepassingen in 
staal, gietijzer, messing, brons, koper en aluminium. 
Maar óók geschikt voor hout en harde kunststoffen. 
De set wordt geleverd met 2 centreerboren en met het 
bekende, geïntegreerde Click&Drill systeem voor het 
makkelijk vervangen van de gatzagen. De meegeleverde 
gatzagen hebben de volgende diameters: 19, 22, 25, 35, 
43, 51, 60, 68 en 76 mm.
137.140.0195

64 MM VANAF

14,95

179,00

179,00

Artikelnummer Diameter Nu
137.140.0064 ø 64 mm € 14,95
137.140.0076 ø 76 mm € 15,95
137.140.0083 ø 83 mm € 16,95
Verkrijgbaar in ø 32 t/m 127 mm

Diamond Dry droogboren
Snel en eenvoudig gaten boren in natuursteen zoals graniet en marmer, maar
ook in harde wand- en vloertegels. Voorzien van interne wax-koeling. Verkrijg-
baar in 2 diameters: ø 6 en 8 mm. Ook in grotere diameters verkrijgbaar.
137.175.6506/08

ook in harde wand- en vloertegels. Voorzien van interne wax-koeling. Verkrijg-
baar in 2 diameters: ø 6 en 8 mm. Ook in grotere diameters verkrijgbaar. Centreerboor + gatzaag 

XL133COMP
Gatzaag met hardmetalen tanden en geïnte-
greerde Click&Drill systeem. De hardmetalen 

137 PROFIT 
DIAMOND DRY

P/STUK

16,50

9-delig

Gaten tot
300 mm diep
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VAN  515,00

425,00
Zaagbreedte 305 mm!

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

Ook verkrijgbaar zonder 
onderstel voor € 299,00 

(409.230.4139)

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 

* Excl. accu’s en lader

VAN  190,00

169,00*

VAN  209,00

182,50
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 

 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 

190,00

00*00*

GRATIS accu t.w.v. € 134,65 bij aankoop van een 18V accu-machine (body of set) 
Registreer uw aankoopbon via www.metabo.nl/zomer

 134,65 bij aankoop van een 18V accu-machine (body of set) 
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CTL 26 E AC – RENOFIX
De beste stofzuiger voor de bouw! Geschikt voor alle 
werkzaamheden waarvoor een stofzuiger vereist is. 
Voor het verwerken van heel veel stof. Zowel voor 
bewerken van beton, als steen en hout. Automa-
tische fi lterreiniging AUTOCLEAN en een turbine 
met een hoog vermogen zorgen voor een contante 
hoge stofzuigcapaciteit. Goedgekeurd door TNO en 
voldoet aan de strenge eisen van de inspectie SZW.
575841

Vlakschuurmachine RTS400 REQ+
Moeiteloos werken dankzij ergonomische vorm en een gewicht van slechts 
1,2 kg. De nieuwe MMC elektronica zorgt voor een constant toerental voor 
een optimaal rendement. Ideaal voor de schilder, maar ook voor de 
timmerman en de meubelmaker. Geleverd met longlife-stofopvangzak en 
handige protector voor bescherming van materiaal en de schuurzool. 
Geleverd in Systainer.
574634

Deltaschuurmachine DTS400 REQ+
Dankzij het lage gewicht en de compacte ergonomische vorm is deze 
deltaschuurmachine ideaal voor het (bovenhands) schuren bij hoeken 
en randen. Tot 25% meer afname dankzij nieuwe MMC elektronica. 
Te gebruiken in combinatie met een Festool stofzuiger of met de 
meegeleverde Longlife-stopfopvangzak. Geleverd met handige 
protector in Systainer. 
574635

3 jaar garantie

3 jaar garantie
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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

Brandwerende pur FF197
Brandwerend schuim is geschikt voor het afdichten van aansluit-
ingen, voegen en naden van o.a.: scheidingswanden met plafonds/
vloeren, scheidingswanden onderling, stelruimten tussen raam- of 
deurkozijnen en muur, stel- en montageruimten tussen prefab 
elementen en onderlinge aansluitingen van vloeren.
610.576.1602

• Brandwerend, rook- en gasdicht
• Geschikt voor diverse voegafdichtingen in 
    brandwerende constructies
• Overschilderbaar en af te werken met pleister
• Classifi catie volgens EN 13501-3

Per bus € 13,50

PER DOOS A 12 STUKS

155,00

750 ml

Brandwerende Acrylaatkit 
FS701
Een ééncomponent opschuimende brandweren-
de kit op acrylaatbasis. Tot 5 uur brandwerend 
en biedt een duurzame afdichting. Is bestand 
is tegen vocht, schimmel en ongedierte en is 
overschilderbaar en gebruiksvriendelijk. Kleur: 
wit. Inhoud koker: 310 ml.
610.576.1840

VAN  9,38

6,00 310 ml

* Koppelbaar

Rookmelder optisch koppelbaar 3V
De melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend 
vuur, maar door de constante temperatuurcontrole kan de melder ook 
een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard 
melder. Daarnaast is de melder zeer eenvoudig draadloos koppelbaar 
met andere WI-SAFE2 producten. Batterij gevoed 9V.
644.836.2936

VAN  52,50

49,00*

Blusdeken in koker
Kwaliteitsblusdeken, vervaardigd uit 
gecoat glasvezel. Te gebruiken als hit-
teschild voor persoonlijke bescherming, 
maar kan ook worden gebruikt om een 
vuurhaard af te dekken. Geleverd in een 
rode platte kunststof houder (hard-
pack). De blusdeken wordt succesvol 
toegepast in keukens, werkplaatsen en 
laboratoria. Voldoet aan de europese 
norm EN1869. 
615.836.2810

120 x 120 cm

VAN  18,80

15,00
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Led Bouwlamp
Robuuste 20 W SMD-led accu werklamp. Deze oplaadbare 
lamp is voorzien van 2 lichtpanelen, 3 lichtstanden (max. 
1800 lm) en batterij-indicator. De lamp is geschikt voor 
zowel gebruik binnen als buiten (IP65) en beschikt over 
een slagvaste behuizing. Te dragen en op te bergen als 
compact koffer. Geleverd incl. 230 V adapter.
584.782.0412

Oplaadbaar, vouwbaar,

draagbaar en dimbaar

Driepoot 
T.b.v. werklamp. 
Metalen, zwart afge-
werkte tripod met een 
lengte van 147 cm. 
584.261.1522

147 cm

VAN  96,00

79,00
30,00

Loopzaklamp led TAB42102
Degelijke, oplaadbare looplamp van slagvast rubber 
gecoat ABS kunststof. Het bovenste deel kan 360° 
draaien, het handvat kan tot 2x 90° zwenken. De 
loopzaklamp is in verschillende posities verticaal 
inzetbaar, maar ook horizontaal in te zetten d.m.v. 
metalen ophanghaken. Sterke rug- en bodemmagne-
ten bieden extra gebruiksmogelijkheden. Geleverd 
incl. adapters 12-230V.
584.781.0186

39,00

Haspel voor bouw 
en industrie
Nieuwe haspel met een uit één stuk ge-
goten onbreekbare trommel. Deze haspel 
levert in de zwaarste omstandigheden 
professionele prestaties. De haspel is 
voorzien van 4 verwisselbare contactdo-
zen met verende klapdeksels. Ook is een 
thermische beveiliging tegen overver-
hitting of overbelasting aangebracht. 
Geleverd in diverse mm² en lengtes. 
865.789.5748-58

• Conform IEC 61242
• Compacte afmeting: 
    410 x 310 x 320 mm
• Dubbel versterk gepoeder-
    coat stalen buisframe
• Verzonken trommelrem

goten onbreekbare trommel. Deze haspel 

Artikelnummer Type Kabeldikte Normaal Nu
865.789.5754 25 m

3 x 1.5 mm2

€ 116,17 €  79,00
865.789.5755 33 m € 128,90 €   89,00
865.789.5756 40 m € 140,57 €   99,00
865.789.5748 50 m € 155,68 € 109,00
865.789.5752 25 m

3 x 2.5 mm2

€ 137,92 €   89,00
865.789.5753 33 m € 153,83 €   99,00
865.789.5758 40 m € 166,75 € 109,00

VANAF  116,17

79,00



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

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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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: 29 augustus 2020. 
Vermelde prijzen zijn in euro’s excl. BTW en excl. 
eventuele verwijderingsbijdrage.
www.probin.com
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Digitale deurcamera DDV 3.0
Snel zien wie er voor uw deur staat, zonder de deur te 
hoeven openen. Dat is het voordeel van deze deurspion met 
3,2 inch lcd scherm. Zowel horizontaal als verticaal bruikbaar. 
Stijlvol model met rvs rand en kunststof scherm. Afmetingen: 
12,5 x 6,8 cm. Geschikt voor deurdiktes van 3,8 tot 7,2 cm. 
Ideaal voor vele toepassingen.
376.312.9413 

VAN  57,02

50,00

• 12 kokers hybriden* van Zwaluw of 
• 12 blikken schuim van Zwaluw of 
• 12 kokers uit het Bostik Premium 
    Aware assortiment*

*Combineren binnen de productgroepen is mogelijk. 

OP=OP

GRATIS badlaken bij aanschaf van:

Badlaken van microvezel 
90x180 cm. Ideaal voor 
sporten, strand of reizen.

Gereedschapsset
Complete 112-delige set met zeer 
uitgebreide doppen-inhoud met 
1/2” en 1/4” aansluiting. Aange-
vuld met ratelringsteeksleutels, 
hamer, spanningtester, bitset, wa-
terpomptang, 4 schroevendraaiers, 
zijkniptang, griptang, stanleymes 
en een ijzerzaagje.
839.188.0112 

189,00
112-delig


