
Aanbiedingen geldig t/m 5 december 2020. Prijzen excl. BTW

Veiligheidslaarzen
Lederen werklaars met kunstbonten voering. Voorzien van verstevigde 
hak en zool met hoge slipweerstand. De laars is buigzaam en soepel. 
In de kleur bruin. Verkrijgbaar in de maten 40-50. Gevoerd en ongevoerd 
verkrijgbaar.
273.420.0552-65
273.420.0580-89

S3Artikelnummer Type Gevoerd Van Nu
273.420.0552-65 GS90 Rome Nee € 88,43 € 75,00
273.420.0580-89 GS91 Bari Ja € 99,17 € 79,00

VANAF  88,43

75,00

11-TREEDS  337,00

275,00
13-TREEDS  414,00

329,00

Handige toolbag
en muurafhouder

Veilige stabiliteitsbalk

Veilig in- en uitschuiven

Telescopische ladder Smart Up
Telescopische ladder met een geïntegreerde muurafhouder en 
toolbag. Voorzien van een stabiliteitsbalk en anti-slipvoeten voor 
extra veiligheid, extra diepe sporten voor prettig staan op de trap. 
Het soft-close systeem maakt het mogelijk de ladder heel geleidelijk 
in te schuiven waarbij uw vingers beschermd zijn. De geïntegreerde 
toolbag is handig voor gereedschap wat u direct stand-by moet heb-
ben. Verkrijgbaar met 11 tredes (max. werkhoogte 420 cm), maar ook 
met 13 tredes (max. werkhoogte 480 cm). 
143.265.2540-41

100% waterdicht

OP=OP

Kraftform Kompakt
schroevendraaier set
11-delig vouwetui met 89 mm lange bits.
Inclusief handhouder 816 R Kraftform met
snelwisselfunctie. 
647.990.0805

Groots ingekocht, groots voordeel

28,95
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De haspel voor bouw en industrie
Nieuwe haspel met een uit één stuk gegoten onbreekbare 
trommel. Deze haspel levert professionele prestaties in 
de zwaarste omstandigheden. De haspel is voorzien van 
4 contactdozen met verende klapdeksels. Ook is een 
thermische beveiliging tegen oververhitting of overbelas-
ting aangebracht. Geleverd in diverse mm² en lengtes. 
865.789.5748-58

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

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

79,00

VAN  37,52

19,95

Verlengkabel 
+ doos
10 en 25 meter, 
3 x 1,5 qmm en 
3 x 2,5 qmm.
865.789.5385/90/93

Verlengkabel
Zwarte, neopreen kabel. 
Lengte 10 m, 3 x 2.5 qmm.
865.789.5160

Artikelnummer Lengte Kabeldikte Normaal Nu
865.789.5385 10 m 3 x 1,5 qmm € 48,14 € 34,95
865.789.5390 10 m 3 x 2,5 qmm € 55,28 € 40,00
865.789.5393 25 m 3 x 2,5 qmm € 87,42 € 65,00

10 meter

VANAF  48,74

34,95

Zwerfkast KE27-1
Compacte zwerfkast, type Ypsilon. 
Zeer geschikt voor kleinere bouwplaatsen als verdeler óf als eind- of verdiepingskast. 
Makkelijk transporteerbaar, dubbel geïsoleerd. Aansluiting kan middels wurgwartel, 
toestelcontactdoos of compleet met aansluitkabel met contactstop.
865.789.6003

Uitgang
doorlus 32A/5p-380V
2 x CEE 32A/5p-380V
6 x schuko 16A-230V

Beveiliging
1 x automaat 25A/3p
3 x automaat 16A/1p

  1 x aardlek 40A/0,03A
Ingang CEE 32A/5p-380V

VAN  521,19

329,00
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Hot Shot 2000 Wi-Fi kachel
Deze compacte keramische kachel is uitgerust met WiFi, 
waardoor de kachel eenvoudig met de smartphone via de 
Eurom app bediend kan worden. Daarnaast kan de Hot 
Shot bediend worden met de afstandsbediening (incl. 
meegeleverde batterijen). Met 2000W vermogen verwarmt 
deze kachel een ruimte tot 60 m³. Ook geschikt voor de 
zomermaanden door de koudelucht ventilator.
715.709.2010

52,50

Bedienbaar 
via Wi-Fi!

Convectorkachel CK2003T
• Ideaal voor schaftlokaal en bouwkeet
• Kan staand of hangend worden geplaatst
• 0-1250/2000 watt
• Voorzien van thermostaat
• Aansluitspannning 230V
715.700.5230

Max. 2000 watt

Elektrische kachels
Metalen werkplaatskachels die door de 
grote luchtverplaatsing snel en gelijkmatig 
werkruimtes verwarmen. Met rvs verwarmings-
element, thermostaat, overbelastingsbeveiliging 
en koude luchtventilator. 
715.700.0162-65/69

Artikelnummer Vermogen
715.700.0162 2000W

715.700.0163 3300W

715.700.0164 3000W

715.700.0165 5000W

715.700.0169 9000W

element, thermostaat, overbelastingsbeveiliging 29,00
VANAF

29,00

Led stralers Klasse II
Eveneens met slagvast aluminium 
behuizing en met professioneel, 
elektrolytisch verzinkt statief. Zeer
energiezuinig met hoge lichtop-
brengst. Heeft levensduur van
gemiddeld 50.000 uur. Spatwater-
dicht. Verkrijgbaar met 25, 35 
of 55 watt led-chip (5000K).
865.782.1036-39

Led stralers Klasse II
Eveneens met slagvast aluminium 
behuizing en met professioneel, 
elektrolytisch verzinkt statief. Zeer
energiezuinig met hoge lichtop-
brengst. Heeft levensduur van
gemiddeld 50.000 uur. Spatwater-
dicht. Verkrijgbaar met 25, 35 
of 55 watt led-chip (5000K).

65

Artikelnummer Type Wattage Lumen Normaal Nu
865.782.1036 FL-402-S 25W 3500 € 113,00 €   79,00
865.782.1037 FL-406-S 35W 5600 € 132,00 €   89,00
865.782.1039 FL-602-S 50W 8100 € 160,00 € 110,00

VANAF  113,00

79,00

65

Accubouwlamp led
Robuuste bouwlampen op vaste 
standaard met hoge lichtop-
brengst! Beiden met een krach-
tige Li-ion accu, een Power-led 
en uit beschermingsklasse III. 
Beschermingsgraad IP65. De 
lamp is in 3 standen dimbaar. 
Verkrijgbaar in 20 en 50 watt.
750.782.1020/50

VAN  81,50

69,00
Artikelnummer Vermogen Normaal Nu
750.782.1020 20 watt €   81,50 €   69,00 
750.782.1050 50 watt € 169,00 € 129,00

Met Probin, zit u er warmpjes bij

Groot vermogen voor 

een kleine prijs
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Bouwlamp Galaxy E-Pro
Oplaadbare Li-Ion bouwlamp. Robuust en geeft een lichtopbrengst van 
maar liefst 3500 lumen! Het bereik van de lichtbundel is 30 meter. 
De lamp is dimbaar tot 1750 lumen. Hierdoor is de brandduur dan ook 
2x zo lang (4 uur). Beschermingsgraad IP54, veiligheidsklasse III. 
Laadtijd 6 uur. Met ingebouwde 7,4V accu en laadadapter.
865.782.1070

Magnetische voetjes optioneel
865.782.1071
Per 3 stuks € 15,00

VAN  163,00

105,00

Refl ectoren

Met zwenk-
bare kop

7,4V accu

Traploos dimbaar

VAN  149,00

125,00

Led bouwlamp DEADML805
Voorzien van 20 maal 0,6 watt led lampen. 360 
graden kantelbaar en zowel gesnoerd als snoerloos 
stroom. Geschikt voor alle li-ion LXT accu's. Bij leegraken accu waar-
schuwt lamp middels het branden van slechts één led lamp. Maximale 
standtijd met BL1850(B) is 8,5 uur in hoge stand en 17 uur in lage stand. 
Geschikt voor statief: GM00001381. 
428.782.0001

Opbrengst:
• Hoog 1150 lux (750 lumen)
• Laag stand 750 lux (450 lumen) 

Loopzaklamp TAB1947
Degelijke, oplaadbare looplamp van slagvast rub-
ber gecoat ABS kunststof. De looplamp heeft een 
lichtopbrengst van 200 lumen, de 7-led's zaklamp 
heeft een lichtopbrengst van 50 lumen. Hij is in 
verschillende posities verticaal inzetbaar, maar ook 
horizontaal in te zetten d.m.v. ophanghaken. Sterke 
rug- en bodemmagneten bieden extra gebruiks-
mogelijkheden. Geleverd incl. adapters 12-230V. 
Gewicht 260 gram.
584.781.0170 Handige 

ophanghaken

Sterke rug-
magneten

Max. 200 lumenMax. 200 lumen

Oplaadbaar

VAN  31,75

25,00

3600 draai-
bare lamp

Looplamp TAB3926
Deze ultra slanke inspectielamp van slechts 7 mm 
dik verlicht zelfs de nauwste ruimtes. De lamp is 
150 graden knikbaar en beschikt over 15 SMD-LEDS. 
Beschikt over 2 lichtstanden (max 600 Lm) een 
batterij indicator, magneet en ophanghaak.
584.781.0185

54

VAN  59,00

49,00 150 graden
 knikbaar

Handig voor de donkere dagen!
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Hoofdlamp Pixa1
Perfecte handsfree hoofdlamp voor professionals. 
Eenvoudig te bedienen en uiterst duurzaam. Geeft 
krachtige, constante lichtbundel tot 15 m gedurende 
12 uur. Reserveverlichting geeft lichtbundel tot 5 
m gedurende 10 uur! Lamp kan tot 45° gedraaid 
worden. Bestand tegen vallen tot 2 m. Een half uur 
waterproof bij één meter diepte.
940.781.0151

Montageplaat voor 
helmbevestiging. 

67

940 PETZL 
HOOFDLAMP 

PIXA

VAN  37,70

27,50

1 watt
power-led

Led Hoofdlamp
Maak kennis met de beste prijs-kwaliteit hoofdlamp 
in haar klasse. De aluminium 1 watt power-led 
hoofdlamp met tenminste 70 lm lichtsterkte. Deze 
hoofdlamp is batterij gevoed en beschikt over een 
instelbare focus/zoomfunctie lichtbundel en 180° 
draaibare lamp. Exclusief batterijen.
584.781.0195

VAN  18,50

14,95

VAN  21,99

16,95

Zaklamp Indestructible F10 Pro 
Zo goed als onbreekbaar. Bestand tegen regen, hitte, kou, vuil, harde 
klappen. Deze lamp doorstaat zelfs de zwaarste testen.
323.781.0173 

Mini Inspectie/zaklamp 
TAB2212
Deze compacte penlight met zaklamp is oplaad-
baar via USB. Voorzien 6 + 1 SMD-Led's. Past 
gemakkelijk in iedere broek- of borstzak. 
Inclusief magnetische clip.
584.781.0112

9,95

Compact

Robuust
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Kerntrek veiligheidsgarnituur 
Optimale veiligheid voor achterdeuren, 
tuindeuren, garagedeuren en schuurdeuren. 
Stijlvol en nauwelijks krasgevoelig. Perfect 
geschikt voor universele toepassingen op deuren 
van 38 tot 60 mm. Aluminium geslepen en 
compleet geleverd incl. bevestigingsmaterialen. 
Verkrijgbaar in maten PC 55, 72, 85 en 92.
567.312.1020-23

VAN  45,15

29,00

VAN  12,88

8,95
Meerpuntssluitingen
Meerpuntsluitingen voor buitendeuren in de 
woning- en utiliteitsbouw met staal verzinkte 
voorplaten, messing vernikkelde dagschoot, 
een gehard staal vernikkelde nachtschoot 
en een messing vernikkelde haakschoot. 
Dagschoot omlegbaar, 2-toers, afstand 
PC 72 mm. Afmeting tuimelaar 8 mm.
434.321.0821/25

17
00

 m
m

Artikelnummer Type Normaal Nu

434.321.0825
4926/02-55
Krukbediend

€ 125,25 € 75,00

434.321.0821
4923/02-55

Cilinderbediend
€ 135,15 € 85,00

Artikelnummer Lengte Normaal Nu 25 st.
230.315.5404 230 cm €   86,75 € 59,00
230.315.5406 300 cm € 113,25 € 79,00

Tochtprofi el AIB-4G
Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen. 
Afdichting d.m.v. kunststof TPE lip. 
230.315.5404/06

Deurkruk 61647111 E
Ergonomisch vormgegeven deurkruk voor 
binnen- en buitendeuren 38 tot 54 mm 
dik. Geleverd incl. bevestigingsmateriaal.
567.312.5634

Sluitgarnituur PM 4921/12
Complete set bestaande uit:
1x hoofdsluitkom VS 4920 
     met hoofdsluitplaat PM of VPM 4920
2x bijzetsluitkom VS 4915 
     met 2 x bijzetsluitplaten P 4915/12
Din rechts.
434.328.5120

Passend bij 
onderstaande 

meerpuntssluitingen

25 STUKS VANAF  86,75

59,00

VANAF  125,25

75,00
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Baseball cap COLTABL
Veiligheidscap met hoofdbescherming. 
Lengte cap 7 cm.
314.239.4800

Gehoorkap HRXS221A
Professionele gehoorbeschermer met ingebouwde AM/FM radio en 
antenne. Zenders kunnen makkelijk worden gevonden. Ook geschikt 
voor aansluiting op mobiele telefoons, radio’s e.d.  
406.239.7108

Met ra
dio!

VAN  91,57

69,00

Veiligheidshelmen G3000
Uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Voorzien 
van een Peltor Uvicator™. Deze rode sensor boven op de helm 
geeft aan wanneer de helm vervangen moet worden. Gemaakt van 
UV-gestabiliseerd ABS.
406.239.0630-35

Slechts
310 gram

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

P/STUK VAN  20,32

14,95*

* In meerdere kleuren verkrijgbaar.

Gehoorkap Optime 1
Goedkope, maar kwalitatief sterke 
koptelefoon met hoofdband en 
opvouwbare hoofdbeugel. Brede 
met zacht schuimplastic gevulde 
afdichtingsringen garanderen een 
goede pasvorm en weinig druk. 
406.239.0510

Gehoorkap Optime 2
Biedt effectieve bescherming bij 
lage frequenties. Brede, zacht 
gepolsterde 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

SNR
31 db

Gehoorkap Optime 3
Met dubbele schaal die resonantie
in de oorbeschermers minimaliseert.
Voorzien van max. hoogfrequentie-
demping, waardoor signalen en 
spraak gemakkelijk gelijktijdig 
gehoord kunnen worden. Akoes-
tische verbinding tussen binnen-
ruimte en de ruimte tussen de 
schalen zorgt voor optimale dem-
ping van lage frequenties. De 
brede, met zacht schuimplastic 
gevulde afdichtingsringen 
garanderen goede pasvorm 
en weinig druk.
406.239.0530

SNR
31 db

Met dubbele schaal die resonantie
in de oorbeschermers minimaliseert.
Voorzien van max. hoogfrequentie-

15,00

17,50

19,95

SNR
27 dB

SNR
35 dB

Afzetlint
Afzetlint met bedrukking: "1,5 meter 
afstand". Materiaal: LDPE. 
Breedte: 75 mm.
325.255.0011-12

Artikelnummer Lengte Nu
325.255.0011 100 m € 12,25
325.255.0012 250 m € 23,95

VANAF

12,25

Slechts

Bedrukken? Vraag naar 
de mogelijkheden!

Silent disco op de werkvloer

10,95
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Cold grip
Met speciale coating voor goede, droge 
grip. Zeer soepel. Gebreide voering voor 
goede isolatie, hoog comfort en goede 
pasvorm. Maten: M - XXL.
445.239.3123-26

-20°C

Met speciale coating voor goede, droge 
grip. Zeer soepel. Gebreide voering voor 
goede isolatie, hoog comfort en goede 

P/PAAR

2,50

Thermolaars C662933
De schokdempende zool met 100% betere energie-absorptie biedt 
comfort voor dagelijks gebruik. Met anti-bacterieel behandelde voering 
en een eenvoudig te reinigen antislip-loopvlak. Kan koude temperaturen 
doorstaan tot wel -50°C. Verkrijgbaar in de maten 40-45.
273.420.0590-94

Stalen neus 
én middenzool

S5

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 mak-
kelijk te reinigen loopvlak. Beschermend tegen chemicaliën. Verkrijgbaar 
in de maten 41-48.
273.420.0571-78

S5

VAN  77,01

65,00

VAN  112,29

99,00

S3

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
• Maten: 38-48
433.693.2908-18

P/PAAR VAN  126,75

99,00

Geschikt voor 
brede voeten

Nu incl. GRATIS 
paar thermosokken 

433.420.1001-04
t.w.v. € 6,65

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

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

PU Flex

PU Flex

VAN  16,05

12,95

VAN  25,95

19,50

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
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Stabiliteitsbalk

Spreidbeveiliging 

Brede D-sport 
(45 mm)

Ruime sport 
afstand van 
27 cm

Ruime sport 
afstand van 
28 cm

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

Mounter 2- en 3-delig
Professionele ladder met sterk I-profi el. In de 
vestiging kunnen we u het verschil duidelijk 
laten zien. De Mounter heeft 2- en 3-delige 
reformladders, herkenbaar aan de extra brede 
sport van 45 mm. Rubberen toprollen om in- en 
uitschuiven te vergemakkelijken, maar ook ter 
voorkoming van beschadiging aan de gevel. De 
veiligheidsstop zorgt ervoor dat de ladder niet 
te ver uitgeschoven kan worden. 
143.265.1401-04/11-14

Artikelnummer Sporten Max.
werkhoogte

Nu

2-delig
143.265.1401 2 x 8 4,80 m € 285,00
143.265.1402 2 x 10 5,90 m € 325,00
143.265.1403 2 x 12 6,90 m € 359,00
143.265.1404 2 x 14 7,70 m € 415,00
3-delig
143.265.1411 3 x 8 6,15 m € 465,00
143.265.1412 3 x 10 7,50 m € 509,00
143.265.1413 3 x 12 8,80 m € 599,00
143.265.1414 3 x 14 10,1 m € 705,00

Automatisch 
vergrendelende 
schommelhaak

Incl. toprollen

Incl. toprollen

2-DELIG VANAF

285,00

Opsteekladder Nevada 
2-delig
Deze 2-delige opsteekladder is de ergonomische 
innovatie op het gebied van ladders. Het goed vast te grijpen koker-
profi el maakt de ladder zeer comfortabel in gebruik. Door de ergo-grip 
is de houding bij het betreden van de ladder optimaal. Ideaal voor 
schilderwerkzaamheden, vanwege de vuilafstotende coating. 
143.265.1750-52

Uitgebogen bomen
voor extra stabiliteit

VANAF  307,00

239,00

Artikelnummer Sporten Max. werkhoogte Normaal Nu
2-delige Opsteekladder
143.265.1750 2 x 10 6,05 m € 307,00 € 239,00 
143.265.1751 2 x 12 7,10 m € 344,00 € 275,00
143.265.1752 2 x 14 7,90 m € 412,00 € 335,00
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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. 
• 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 lussen aan het harnas;
• Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner met energie-absorber;
• Miniblock 2,50 meter; 
• Verbindingsstuk AM002;
• 2 gespen.
314.239.1866

6,00

Veiligheidshelm baseball cap
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-
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Warmtebeeldcamera GTC 400 C Professional
Ideale warmtebeeldcamera voor het inspecteren van isolatie, verwarmings-
systemen, warmtestroming en voor het opsporen van oververhitte onderdelen.
229.125.4201

• Meetbereik: -10 °C tot +400 °C
• Meetnauwkeurigheid IR: ± 3,0 °C
• Aantal meetpunten: 19200
• Gegevensoverdracht: micro-USB, Wifi 
• Aantal afbeeldingen intern geheugen: 500

Leveromvang:
• 1 x accu GBA 12V 1.5Ah (1 600 Z00 02W)
• L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
• Snellaadapparaat GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) 
• Handlus
• L-BOXX-inlay machine 
• L-BOXX-inlay accessoires

VAN  999,95

799,00

Spanningdetector VoltAlert 1-ACII
De beste spanningzoeker in zakformaat die 
wij kennen. U hoeft geen contact te maken 
met een blootliggende geleider, maar raak 
eenvoudigweg met het uiteinde van de span-
ningszoeker een contactstrip, contactdoos of 
stroomdraad aan en als er spanning aanwezig is, 
licht het uiteinde van de spanningszoeker rood 
op en hoort u een pieptoon.   
628.125.2501

32,00

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 gedetecteerd en beschikt over een markeringsgat 
binnenin de ring voor direct aantekenen van elk scanresultaat. Stof- en 
spatwaterbestendig IP54. 
229.190.4012

Zéér

betro
uwbaar!

Multimeter 115 True RMS
Nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van de Fluke 
True RMS multimeters komen tot uiting in deze robuuste digitale hand-
multimeter. Naast de standaard en true RMS functies voor het meten 
van volts, ohms en ampères, kunnen ook capaciteit en frequentie metin-
gen gemaakt worden. Daarnaast kan u een diodetest functie gebruiken 
of doorbeltest. De grote display 
met witte led-achtergrond-
verlichting zijn absolute 
voordelen. Werkt op 9V 
blokbatterij die zorgt tot 
200 uur gebruiksduur. 
De Multimeter 115 valt in 
meetcategorie CAT III 600V. 
AC/DC Stroom: 10A.
628.125.2527

209,95



Probin, daar kun je op op bouwen

Onmisbaar op de bouwplaats

Vergeet niet uw jaarlijkse keuring. Vraag naar de mogelijkheden

13

VAN  239,00

149,00

Laserset JR
Ideaal instappakket voor hoveniers en stratenmakers. Professionele compacte bouwlaserset 
voorzien van o.a. automatisch nivelleersysteem, TILT- en VWS functie. 
801.191.1092 

24
0 

cm

Laser FL105 H
Zeer nauwkeurige, nieuwste generatie rotatielaser. 
Zelfnivellerend, horizontaal zichtbare laserstraal, voorzien van tilt-functie, 
een vibratie-, wind- en stootfunctie. Incl. handontvanger FR 45 met klem, 
accu en oplader, in koffer.

• Laserdiode / Laser klasse 635 nm / 2
• Nauwkeurigheid ± 2 mm / 50 m
• Werkbereik Ø 600 m
• Rotatie snelheid 800 rpm

Vergeet niet uw jaarlijkse keuring. Vraag naar de mogelijkheden

+
+

54

STATIEF FS20
Aluminium buitenstatief. Met 5/8” 
schroefdraad. Max. lengte 165 cm, 
ingeschoven 105 cm. Diameter 
statiefplaat is 15,8 cm. 

Max. lengte 165 cm

SETPRIJS: VAN  749,00

649,00+++

Kruislijnlaser DW088CG-XJ
Met een zelfnivelleringsbereik van +/- 4° met automa-
tische afwijkingsaanduiding en een nauwkeurigheid 
van +/- 0,3 mm per meter. Vindt de waterpaslijn in 
enkele seconden. Heeft een bereik tot 50 meter. IP54 
stof- en waterbestendig. Geleverd met 3 AA batterijen, 
muurbevestigingsbeugel en koffer.
144.191.1030

Laserbaak TN20K
Stevig aluminium meetlat met 
240 cm lengte. Goed afl eesbaar, 
onderste deel is in hoogte 
verstelbaar. 
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Schoonwaterpomp TP6600S
Voor het overpompen, leegpompen en laten circuleren 
van schoon water uit reservoirs, waterbakken, 
zwembaden of overstroomde kelders.
409.860.2012

85,00

Vuilwaterpomp PS7500S
Voor het overpompen, leegpompen, en laten circu-
leren van vuil water. Met ergonomische handgreep 
en behuizing van slagvast kunststof.
409.860.2005

135,00

Dompelpomp Simer 5
Heavy duty dweilpomp in aluminium behuizing. Een bekend type in 
de bouwsector. Zuigt water aan vanaf 5 mm en zuigt dweildroog tot 
2 mm. Geschikt voor het afpompen van zuiver water. Voorzien van 
10 meter netsnoer.
191.860.2001

• Max. 4320 liter p/uur
• Max. opvoerhoogte 6 m
• Geschikt voor het verpompen van vuil 
 water met een korrelmaat vanaf 5 mm

• Max. 7500 liter p/uur
• Max. opvoerhoogte 5 m
• Geschikt voor het verpompen 
 van vuil water met een 
 korrelmaat tot 30 mm

• Max. 6600 liter p/uur
• Max. opvoerhoogte 5 m
• Geschikt voor het verpompen 
 van schoon water met een 
 korrelmaat tot 3 mm

VAN  175,00

119,00

7,95

Startset tuinslang koppeling
Voorzien van slangstuk, kraanstuk met adapter, een 
waterstop en een tuinspuit. Aansluitmogelijkheden: 
13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen en waterkraan 
met 26,5 mm (G 3/4)- en 33,3 mm (G 1)-draad.
910.836.1901

175,00

0000

Help mee om kinderen overal ter wereld 
schoon water te bieden. Met de aankoop 
van dit product doneert u € 1 aan Unicef!

Dweildroog
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DTSC 400 Li-Basic / RTSC 400 Li-Basic
Moeiteloos schuren dankzij de rustige, trillingvrije loop. Compact van vorm 
en laag van gewicht (1,4 kg). Verkrijgbaar als rechthoekschuurmachine 
(RTSC 400) en deltaschuurmachine (DTSC 400). Longlife stofopvangzak 
en PROTECTOR zijn standaard meegeleverd. Dankzij standaard Festool 
SERVICE ben je drie jaar beschermd tegen extra kosten; volledig gratis 
reparatieservice, ook op slijtageonderdelen zoals lagers en accu’s 
en kostenbescherming in geval van diefstal. Geleverd excl. accu.
201526 / 201519

Bluetooth® speaker TOPROCK
De TOPROCK heeft alle voordelen van het Festool SYSTAINER-systeem. De krachtige Bluetooth®-speaker is in het 
deksel geïntegreerd, terwijl je je gereedschap binnenin kunt opbergen. Het deksel is voorzien van softclose voor het 
veilig sluiten. Een bereik van 50 meter en dankzij de geïntegreerde accu tot 10 uur muziek afspelen. Uiteraard is de 
TOPROCK ook te gebruiken met een standaard meegeleverde netadapter. Bij koppeling van twee TOPROCK speaker 
functioneren ze als rechter- en linker speaker en geniet je van stereo-geluid. Deksel is over te zetten op andere systainers.
205502

Uw gereedschap gestolen?
Festool helpt u weer op weg! Tegen een eigen bijdrage van € 100,00
excl. BTW ontvangt u in geval van diefstal een vervangende Festool-
machine. Meer informatie op www.festool.nl/service

RTSC

Introductie aanbieding

239,00

175,00

239,00

DTSC
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VAN  299,00

249,00

VAN  149,00

129,00

VAN  169,00

149,00

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. Excl. accu's.
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. Excl. accu's.

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

Drietraps instel-
bare blaaspijp

Geluidsarm

Accu reciprozaag DJR186ZK
Degelijke en robuuste reciprozaag. Zaagt beter 
dankzij het nieuw vormgegeven krukmechanisme. 
Met gereedschaploze zaagwissel. Excl. accu's.
428.230.6513

Schoonmaak stofzuiger DVC750LZX1
Handige, lichtgewicht en compacte accu stofzuiger. 
Voorzien van eenvoudig instelbare zuigkracht in 2 stan-
den. Standtijd van minimaal 30 minuten tot maximaal 
60 minuten met een 5,0 Ah accu. Geschikt voor droog 
zuigen. Beschikt over een energiezuinige koolborstel-
loze motor. Kan ook gebruikt worden als blaasmachine. 
Uitgerust met HEPA-fi lter voor het afvangen van 
kleine stofdeeltjes. Niet te gebruiken op
machines. Wordt geleverd met meubel-
zuigmond en kierzuigmond. Zonder 
accu's en lader, in doos.
428.750.0272129,129,

60 minuten met een 5,0 Ah accu. Geschikt voor droog 
zuigen. Beschikt over een energiezuinige koolborstel-
loze motor. Kan ook gebruikt worden als blaasmachine. 
Uitgerust met HEPA-fi lter voor het afvangen van 
kleine stofdeeltjes. Niet te gebruiken op
machines. Wordt geleverd met meubel-

35 cm

Accu kettingzaag DUC353Z
Met een zwaardlengte van 35 centimeter en een hoge kettingsnel-
heid, 20 m/s, snoeit u dikke takken met gemak. Voorzien van oliepei-
lindicator. Gereedschaploos spannen en vervangen van de ketting. 
Geleverd excl. accu's.
428.435.0213

Ruim 200 machines die 
werken op dezelfde LXT accu 259,00

VAN  199,00

119,00
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Multimaster MM 300
De effectieve multimaster voor 
verbouwing en renovatie met 
de basisuitrusting voor zagen 
in hout, metalen, gipsplaten 
en kunststoffen. 
601.235.3007

350 watt

MultiMaster 500 Plus Top
De allrounder van FEIN in een nieuwe set! 350W motor en voorzien van 
anti-vibratie. Incl. koffer en meer dan 30 gangbare accessoires voor zagen, 
schuren, verwijderen kit, tegelvoegen en tegellijm.
601.235.3009

MultiMaster 500 Plus Top
De allrounder van FEIN in een nieuwe set! 350W motor en voorzien van 
anti-vibratie. Incl. koffer en meer dan 30 gangbare accessoires voor zagen, 
schuren, verwijderen kit, tegelvoegen en tegellijm.

Multimaster MM 700 Max Top
De beste multitool voor de snelste resultaten bij 
verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor 
het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnij-
den van tegels, het snijden van siliconenvoegen 
en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het 
verwijderen van tegellijm.
601.235.3011

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

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

Best of Renovation
26-delige voordeel set voor iedere renovatieklus. Beschikt over 6 E-Cut 
zaagbladen voor diverse toepassingen, HM schraper en HM segment 
zaagblad, spatel recht en paddenstoel vorm, steunplateau, 15 stuks 
schuurpapier en Starlock opname.
601.140.4156

zaagbladen voor diverse toepassingen, HM schraper en HM segment 
zaagblad, spatel recht en paddenstoel vorm, steunplateau, 15 stuks 
schuurpapier en Starlock opname.

2x BIM Long-Life 35x50 mm en 

Multimaster MM 700 Max Top
De beste multitool voor de snelste resultaten bij 
verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor 
het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnij-
den van tegels, het snijden van siliconenvoegen 
en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het 
verwijderen van tegellijm.
601.235.3011

169,00

259,00

399,00

VAN  104,00

89,00
VAN  49,50

39,95
26-delig

450 watt
Incl. 60

accessoires

250 watt
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Gereedschapsbakje
Praktische gereedschapsbak voor aller-
hande gereedschappen en materialen. 
Afmetingen: 420 x 120 mm.
839.188.0104

6,95*

19,95

79,00

Lijmklemmen
Lijmklemmen met ergonomische 2-componen-
ten-krachtgreep voor optimale krachtover-
brenging. In diverse afmetingen verkrijgbaar.
839.101.2295-99

Artikelnummer Afmetingen Nu
839.101.2295 120 x 60 € 13,55
839.101.2296 160 x 80 € 16,25
839.101.2297 200 x 100 € 21,00
839.101.2298 250 x 120 € 24,30
839.101.2299 300 x 140 € 30,50

VANAF

13,55

Schroevendraaierset 7-delig
Met ergonomische meercomponentengre-
pen met rolstop, voor het overbrengen van 
hoge momenten. Klingen van zeer gehard 
speciaal staal, matverchroomd en met vaste 
maatindicatie.
839.124.0500

Tangenset 6-delig
Met verchroomde kop en grepen met ergonomische 2-compo-
nenten-hoezen.
839.101.0550

Inhoud:
• Radio/telefoontang 200 mm, recht (art.-nr. 4000 810 341)
• Radio/telefoontang 200 mm, gebogen (art.-nr. 4000 810 365)
• Zijsnijtang 160 mm, voor pianodraad (art.-nr. 4000 810 117)
• Kracht-zijsnijtang 180 mm (art.-nr. 4000 810 133)
• Kracht-combinatietang 200 mm (art.-nr. 4000 810 216)
• Waterpomptang 240 mm, doorgestoken scharnier 
    (art.-nr. 4000 810 671)

159,00

* Excl. gereedschap

Handig

6-delig

7-delig

Multifunctionele meter 5 in 1
Super handige 5 in 1 meter. 
1. Inspectiecamera
2. Laserafstandsmeter (tussen 0.05 en 20 meter, kl. 2)
3. Thermometer van -20° C tot +350°C
4. Ingebouwde endoscoop van 1000 mm met 6-leds cameraverlichting
5. Led werklamp

Met de meegeleverde USB-kabel kunnen opgenomen beelden eenvou-
dig worden overgebracht naar externe apparaten, Led-werklamp , een 
praktische zoomfunctie en een instelbare displayhelderheid voor opti-
maal lezen en bekijken van het kleurendisplay met hoge resolutie. Door 
de statiefschroefdraad aan de achterkant kan de meter op standaard 
statieven worden bevestigd.
839.319.0401
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Powerlock rolbandmaten
Met verchroomd huis van schokvast ABS. De rolband is 
voorzien van een  Mylar®-deklaag die tot wel 10 x meer 
beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden. Schuifhaakje met werke-
lijke nulstand, voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten. Verder met bandblok-
keerknop en broekklem. Verkrijgbaar in 5 en 8 meter.
564.190.3013/15

VAN  22,00

14,95

Klauwhamer Blue Strike 
Degelijke klauwhamer van 450 gram 
voor een prikkie.
564.110.2001 

VAN  19,56

11,95
Meest 

verkochte 
model

CLICK
SYSTEEM

DIKKER
BLAD

MINIMALE
WEERSTAND

FIJNE
SNEDE

MEDIUM
SNEDE

GROVE
SNEDE

HARDE
PUNT TANDEN

TANDEN

TANDEN

TANDEN

TANDEN

CLICK
SYSTEEM

DIKKER
BLAD

MINIMALE
WEERSTAND

FIJNE
SNEDE

MEDIUM
SNEDE

GROVE
SNEDE

HARDE
PUNT TANDEN

TANDEN

TANDEN

TANDEN

TANDEN

MINIMALE
WEERSTAND

Incl. GRATIS 
NP-22 zaag

+

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

SETPRIJS VAN  44,89

29,00

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 roestbesten-
dig. Gewicht: 1700 gram.
540.130.1479

6-delig

Afbreekmes FATMAX PRO
Met 7-delig afbreekmes, automatisch 
meswisselsysteem en blokkeerschroef.
564.636.0200

5 M VANAF  18,33

11,50
VAN  117,74

69,00
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25,00

61-delige bitset
Van deze speciale NL editie is een zeer beperkte 
oplage gemaakt. De set wordt 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

Collectors item

Schroevendraaierset
Velen misbruiken een schroevendraaier als breek-
beitel, koevoet etc. Op deze allround schroeven-
draaier kunt u gerust met een hamer slaan. Incl. 
houder. Bestaat uit 4 sleufschroevendraaiers en 
2 stuks prozidrive.
647.124.5129

Schroevendraaier
én breekbeitel

VAN  55,33

29,00Extra sterk door 
lange kling tot 
in het handvat

Muts met led lamp
Van 100% acryl met krachtige led oplaadbare lamp. Inclusief batterijen. 
Eenvoudig te bedienen met drukknop voor op het lampje. Verkrijgbaar in 
de kleuren zwart en camoufl age.
637.239.4800-01

• USB-oplaadbare batterij
• Watt: 1W
• Lumen: 100
• Lampje is verwijderbaar

P/STUK VAN  14,95

12,50

Joker 6004 4-delige set
Nooit meer uw steeksleutel instellen! 
De parallel lopende gladde bekken 
vinden traploos de maat van de bout 
of moer. De uitsparingen in de bek 
maken een terughaalhoek van slechts 
30 graden mogelijk.
647.990.2040

Inhoud
• 1x XS,  7 x 10 mm
• 1x S, 10 - 13 mm
• 1x M, 13 - 16 mm
• 1x L, 16 - 19 mm
• 1x Etui

109,00

Logo op deze muts?

Vraag uw vestiging!
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VAN  528,00

449,00

VAN  30,14

29,00

P/ROL

1,25

VAN  238,82

159,00

Draadpen T-kop
Voorzien van een gesmede en geharde punt.
700.487.1920

Metselkoord 
Goed zichtbaar metselkoord voor het 
waterpas metselen van muren. Dikte 
2 mm, lengte 50 m. Verkrijgbaar in de 
kleuren rood en groen.
112.190.2397-98

Kniebeschermer 150
Gemaakt met de kennis die is opgedaan bij het 
maken van kniebeschermers voor de professionele 
markt. Dat betekent dat u niet alleen op uw knie rust, 
maar ook op een deel van uw onderbeen. Dit voor-
komt knie- en rugklachten en maakt de FENTO 150 de 
beste en meest comfortabele kniebeschermer.
136.239.3444
beste en meest comfortabele kniebeschermer.
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Kruiwagen SMB-100
Dé kruiwagen voor de stratenmaker en/of hovenier! 
Deze bijzonder robuuste kruiwagen met bak van sterk 
HDPE kunststof heeft een inhoud van 100 liter en 
weegt 17,5 kg. Zwaar onderstel voor extra draag-
kracht en duurzaamheid. Geleverd incl. luchtband.
274.270.0021

Straatmakershamer
Topkwaliteit stratenmakershamer met essen steel. 
Lengte 125 mm.
700.110.4002

VAN  30,14

29,29,0029,0029,00

5,50

Steenknipper AL33 Easy
Vertrouwd ontwerp, nu uitgevoerd met één 
hendel. Deze hendel kan beide spindels verstellen, 
waardoor de steenknipper nóg eenvoudiger te 
bedienen is! De nieuwe AL33 Easy realiseert een 
krachtbesparing van 20%. Kniphoogte tot 12 cm. 
Gewicht 42 kg.
129.176.0030

Nu met GRATIS Lando
steenknipper t.w.v. € 30,00

129.176.1030

VAN  53,00

39,95
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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 bouwmateri-
alen op vrijwel alle ondergronden. Geschikt voor alle binnen- en buitentoepas-
singen en alle professionele toepassingen.
473.570.0538

12 KOKERS + GRATIS 
KOELBOX VAN  115,56

79,00
GRATIS koelbox bij 

afname van 12 kokers

Griffon High Tack 
Express wit

VAN  245,00

199,00

Montagekit X-Tack 
X-Tack blinkt uit door zijn extreem hoge aanvangs-
hechting en zijn snelle uitharding. Het is de perfecte 
keuze voor alle verticale en hangende montages 
waarbij afschuiven een probleem is. Verkrijgbaar in 
de kleuren: wit of zwart. Inhoud: 290 ml.
623.570.0516-17

VAN  12,95

8,75

Accu lijm- kitspuit DCG180ZXK
Voor een snelle, gecontroleerde kitstroom. De snelheid is 
verstelbaar op twee manieren. Met de draaiknop kan het 
elektronische toerental in vijf stappen worden geregeld. 
Werkt op een 18V accu. Incl. patroonhouder 300 en 
600ml. Excl. accu's en lader.
428.180.3901

199,199,
428.180.3901

VAN  245,00

199,199,00199,00199,00
Accu lijm- kitspuit DCG180ZXK
Voor een snelle, gecontroleerde kitstroom. De snelheid is 
verstelbaar op twee manieren. Met de draaiknop kan het 

Artikelnummer Omschrijving Inhoud Normaal Nu
871.577.0332 Universele reinigingsspray 400 ml € 3,20 € 2,25
871.577.0579 Lekzoekerspray 300 ml € 2,91 € 2,00
871.577.1431 PTFE spray 400 ml € 4,65 € 3,25
871.577.1433 Siliconenspray 400 ml € 3,49 € 2,45
871.577.1438 Wit vet spray 400 ml € 4,85 € 3,40
871.577.1443 Kettingspray 400 ml € 5,22 € 3,65
871.577.4563 Markeerspray Geel 500 ml € 9,99 € 6,99

30% KORTING op onderstaande sprays

2,25
2,00
3,25
2,45
3,40
3,65
6,99

 op onderstaande sprays

H995 Premium All-Round 
Een hybride kit voor het afdichten van 
bouw- en dilatatievoegen in gevels en 
voetgangerspaden en beglazingstoepas-
singen. Kleur: wit, grijs of zwart.
582.576.0120-22

PER KOKER

6,75 290 ml

30% korting!
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Puinzak geweven
65 x 100 cm. 
Per pakt per 10.
119.682.9031 10 stuks

VAN  5,60

3,99

Stoffer + blik Country
Praktische set met 29 cm lange 
borstel en een van zink vervaardigd 
blik, afmetingen 22 x 23 cm.
674.690.1354

3,95

Artikelnummer Maat 100 stuks
299.350.2712 8.0x120-60/50 € 45,00
299.350.2714 8.0x140-60/50 € 50,00
299.350.2716 8.0x160-80/50 € 65,00
299.350.2718 8.0x180-80/50 € 79,00
299.350.2720 8.0x200-100/50 € 82,50

Houtbouwschroeven
Met AR-Coating en extra grip door de TX-aan-
drijving. Ontwikkeld voor het verbinden van 
houten balken en dragende houtconstructies.
299.350.2712-20

299 350 2712 
HOUTBOUW-
SCHROEVEN

DE PERFECTPRO 
SHOKUNIN 

BOUWRADIO

Bronskleurig waar-
door het minder 
opvalt in hout

Kop van 21 mm

100 STUKS VANAF

45,00

Uitvulplaatjes
Een stevige praktische T-LOC II 
Systainer gevuld met 7 diktes uitvul-
plaatjes (1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10 mm). 
De uitvulplaten zijn voorzien van stel-
pootjes en gesoevereinde schroef-
gaten om goed te kunnen 
positioneren en fi xeren.
175.356.4590

Verwerkingsset Zwaluw Finisher
Een kitvoeg is pas écht perfect, als deze ook perfect wordt afgewerkt. 
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
• 3 afwerkhoutjes (8, 10 en 15 mm)
• Emmer 10,4 ltr en emmer 2,5 ltr
• 1 blik Zwaluw Cleaner 1 ltr
• Kwast nr. 14

• Emmer 10,4 ltr en emmer 2,5 ltr
• 1 blik Zwaluw Cleaner 1 ltr

• 3 afwerkhoutjes (8, 10 en 15 mm)
• Emmer 10,4 ltr en emmer 2,5 ltr
• 1 blik Zwaluw Cleaner 1 ltr

279,00

21,50

VAN  170,00

99,00
All in one

WiFi internet radio AUDISSE SHOKUNIN
Met deze complete en compacte radio ontvangt u vele duizenden radio-
zenders, zowel lokaal als internationaal, haarscherp in stereo en zonder 
beperkingen. Naast WiFi Internet Radio ontvangt dit model ook alle 
DAB+ en FM uitzendingen. Met een groot bereik van 250 m2. Voorzien 
van Bluetooth speaker en powerbankfunctie. En met USB/MP3 speler 
en Spotify connect.
886.731.4312

Abonneer je nu 
op Probin voor 
nieuwe video's



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

Uitgave 1044
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: 5 december 2020. 
Vermelde prijzen zijn in euro’s excl. BTW en excl. 
eventuele verwijderingsbijdrage.
www.probin.com
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Gereedschapswagen RED 116-delig
Solide staalplaatconstructie, bestand tegen torsie en zwaar belastbaar. 
Voorzien van zes volledig uitrekbare lades met een draagvermogen van 25 kg.
596.188.0691

Markeerset Pica Big Dry
 Bestaande uit Pica BIG Dry, navulling en 
markeerpotloodset.
533.186.1299533.186.1299

VAN  28,75

17,50
+

659,00

116-delig

116-delig

Inhoud: 
• Tangenset in 1/3 
• Dopsleutelset 1/4" in 1/3 
• Dopsleutelset 1/2" in 1/3 
• Schroevendraaierset in 1/3 
• Hamer- en beitelset in 1/3
• Ratel met toebehoren 1/2" in 1/3 

• Schroevendraaierset in 1/3 
• Ring-steeksleutelset en 
    haakse stiftsleutelset in 2/3 
• Afbreekmes met 5-voudige messen
• Rolbandmaat 3 m


