
van 220,73 voor

119,00

GEDORE

Dopsleutelset
R45603172
596.122.0094

  Zeer uitgebreide en geordende 172-delige set. 
Ideaal voor in de werkplaats. 
Geleverd in robuuste 
kunststof koff er.

MAKITA

LXT 18V Reciprozaag 
DJR187ZK
428.230.6515

  De DJR187 is een zeer snelle accu reciprozaag. 
Zaagt rustiger en sneller dankzij het nieuw 
vormgegeven krukmechanisme. Voorzien van 
twee instelbare toerentallen afgestemd op hout en 
metaal. De aanslag is extra verstevigd en eenvoudig 
met snelklem systeem te verstellen.

Max. zaagcapaciteit in hout: 255 mm
Max. zaagcapaciteit buizen: 130 mm 

van 229,00 voor

209,00
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KNIPEX

Moniertang
353.104.2809

  Voor het vlechten en knippen van 
binddraad. Snijkanten extra gehard, 
hardheid ca. 61 HRC.

Lengte: 280 mm
Gewicht: 480 g

van 19,15 voor

15,00

STANLEY

Winkelhaak 
1-45-013
564.194.0813

 Opvouwbaar

van 52,20 voor

36,50

BAHCO

Steekbeitelset 
434 TF
540.130.1480

  8-delige steekbeitelset uit de 434-serie. 
De 434-serie is ideaal voor zwaar 
timmer- en constructiewerk. Het 
metaal is gepolijst, dus bijzonder 
roestbestendig.

van 171,95 voor

115,00

van 14,05 voor

12,50

STANLEY

Afbreekmes 
fatmax 
0-10-481
564.636.0192

  Beschikt over ABS kast en metalen 
binnenwerk. Incl. vervangmesjes. 

Breedte: 18 mm
Bladvergrendeling

05 voor

12,5012,5012,

BAHCO

Moersleutel/
waterpomptang 
540.123.0081 

  Verstelbare moersleutel 9031 en waterpomptang 
8224 in één set. Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

erstelbare moersleutel 9031 en waterpomptang 
8224 in één set. Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

+
van 97,14 voor

65,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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42,50

Uitklapbaar

WERA

Stift sleutelset 
Multicolor
647.120.0593

  Handige 9-delige stift sleutelset met 
gekleurde inbussleutels van 1,5 tot 10 
mm voor snellere herkenning van maten. 
Sleutels goed bestand tegen corrosie. 
Thermoplastische hoes voor werken 
bij lage temperaturen. 20% 
meer krachtoverbrenging!

van 57,36 voor

29,00

14,50

PROMAT

Moker
839.101.0752

  Matrijsgesmeden, zwart gelakte vuisthamer. 
Met gewelfde hickorysteel. Kopgewicht: 
1,25 kg. 

van 54,37 voor

45,00

BOSCH

Schroefbitset 
229.122.1005

  Deze 36-delige bitset 
in Bosch professional 
Box L bestaat o.a. 
uit doppen en bits in 
diverse maten. Incl. 
magnetische Quick 
Change en standaard 
bithouder.

WERA

Schroevendraaierset 
160IS/7
647.124.9046

  7-delige veiligheidsschroevendraaierset. 
Geleverd incl. handig ophangrekje en 
met spanningszoeker. De klingen zijn 
extra smal voor een nog betere 
bereikbaarheid. 

 Incl. wandrek

Heeft  extra 
smalle klingen.

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 mei 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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van 899,00 voor

725,00

PERFECTMATE 

Betonzaagmachine 
CS350 
909.235.0350

  Deze krachtige betonzaag met 2800 watt motor is ideaal 
voor het zagen en doorslijpen van metselwerk, metaal 
en beton. De maximale zaagdiepte is 12,5 cm en tevens 
is deze machine voorzien van stofafzuigsysteem voor 
nat- en drooggebruik. 

 Met elektronische en thermische overbelasting beveiliging 
 Inclusief PRCD-veiligheidsschakelaar en soft -start
 Inclusief universeel beton diamantzaagblad 350 mm

2800 watt

ROTEC

Doorslijp-
schijven
501.210.0201

  Excellente prijs-/prestatieverhouding. 
Verpakt per 10 stuks in blik. Geschikt 
voor staal en RVS. 125 x 1.0 mm.

van
15,65 voor

7,95

METABO

Haakse slijper
W9-125 QUICK
409.235.0160  

  Sterke, zeer compacte haakse slijper met de kleinste greepomvang 
in zijn klasse voor nog aangenamer werken. Met duurzame 
marathonmotor met 50% meer koppel. Tevens met Quick 
snelwisselsysteem voor het gereedschapsloos wisselen van schijven.

 900 watt

van 142,00 voor

109,0030,00

KGS DIAMOND | RED

Diamantzaagblad 
K835
327.179.0570

  Deze krachtige en snelle "Premium" lijn diamantzaag is 
geschikt voor tegels (keramiek, porselein en terrazzo). 
Met gesloten turborand voor een precieze en zeer fi jne 
zaagsnede. Voorzien van koelgaten. 

Maat 125 x 22,23

Watertoevoerapparaat 
verkrijgbaar voor € 54,95   

930.421.0416

van 99,00 voor

69,00

CARAT

CE Starter
847.179.0930

  Semi-professionele diamant droogzaag. 
Deze prijsgunstige zaag beschikt over 
een laser gelaste. 

Segmenthoogte 15 mm
ø 350 mm  
Asgat 20 mm

voor
00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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van 112,07 voor

99,00
van 630,25 voor

599,00
METABO

Compressor 
Power 250-10W OF
409.233.0044

  Geschikt voor éénfase-wisselstroom. Heeft  goed afl eesbaar instrumentenpaneel en regelbare
werkdruk. Tevens met overbelastingsbeveiliging en koude start. De armaturen en bedienings-
elementen zijn beschermd door het robuuste buisframe. Geschikt voor o.a. montagewerk-
zaamheden als nieten en spijkeren, maar ook voor het afpersen van buisleidingen.

van 344,00 voor

279,00

Olievrij
Ketelinhoud 10 liter
Max. druk 10 bar
Gewicht 24 kg

SENCO

Slanghaspel
4000730
686.233.5025

Werktemperatuur range: -20-70 °C
Nominaal diameter: 8 mm
Netto gewicht: 9 kg

BERNARDO

Tafelboor-
machine 
TB 20
533.990.0135

  Eff iciënte 230 volt tafelboormachine
met V-snaar aandrijving en een boor-
capaciteit van 20 mm. De in hoogte 
verstelbare beschermkap beschermt 
zowel de boor als de boorkop volledig. 
Hierdoor is de TB 20 een uiterst veilige 
boormachine. Tafelbreedte: 290 mm, 
tafellengte: 290 mm.

Motorvermogen: 0,55 kW
Boorkop: 1-16 / B16 snelspan mm
Ø diameter: 72 mm

Blaaspistool verkrijgbaar 
voor € 13,50   409.233.1511

Blaaspistool verkrijgbaar 

30 meter

van 510,65 voor

399,00

SENCO

Tacker fi n.pro 
35MG 6G2001N
686.233.2001

  Professionele lichtgewicht spijkermachine met magnesium behuizing. 
Schiet 1,8 (DA) nagels van 32 mm tot 65 mm lengte. De instelbare 
trekker, achterwaartse luchtuitlaat, draaibare riemhaak en het 
ingebouwde luchtpistool maakt dit tot een comfortabele machine.

 Werkdruk: 4.8-8.3 Bar
 Werktemperatuur range: 

   -18-49°C

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 mei 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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FLEX

Schuurmachine 
Delta/Vlak 
265.230.3503-04

Lichtgewicht, uitstekende ergonomie, nagenoeg 
trillingsvrij

Wisselbaar PES-fi lterpatroon met cycloonfunctie 
voor stofvrij en economisch schuren zonder stofzak

Regelbaar toerental 8000-13000/min
Onbelast toerental 16000-26000/min
Slag 2 mm

ODE 100-2

OSE 80-2

Artikelnummer Type Model Van Voor

265.230.3503 ODE 100-2 Delta 299.00 239,00

265.230.3504 OSE 80-2 Vlak 299,00 239,00

van 299,00 voor

239,00

BOSCH

Afkortzaag
GCM8SJL
229.230.4120

  Heeft  een verbeterd stofmanagement voor gezond en 
zuiver werken. Met 312 mm horizontale zaagcapaciteit voor 
een hele reeks toepassingen. Gering gewicht van 17 kg voor 
maximale mobiliteit. Beschikt over een geïntegreerde laser 
voor doelgericht zagen. 

+

van 615,95 voor

475,00

van 439,00 voor

389,00

FEIN

Multimaster 
AMM 500 AS 
Plus Top
601.235.3016

Krachtige 18V accu-multitool voor snelle 
resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) 
met 31 accessoires in koff er. Incl. snellader en 
2 stuks AMPShare accu's 18V 4Ah. Voor zagen 
in hout en metaal, slijpen, het uitsnijden van 
tegelvoegen en meer. 

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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Stille
werking

Drietraps instel-
bare blaaspijp

MAKITA

LXT 2X 18V Bladblazer 
DUB362Z
428.417.9512 

  Lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion 
bladblazer. Ideaal voor opruimwerkzaam-
heden van stadsparken, woonwijken, 
bij scholen, ziekenhuizen of elke andere 
lawaaigevoelige omgeving. 
Zonder accu’s en lader, in doos.

van 237,00 voor

199,00

MAKITA

LXT 2X 18V Kettingzaag 
DUC353Z
428.435.0213

  Met de DUC353Z accu kettingzaag heb je een volwaardige kettingzaag in handen met gelijkwaardige 
prestaties aan een 35 cc motor kettingzaag. Doordat de machine door accu aangedreven wordt, 
heb je geen last van het harde geluid wat een 2-takt motor normaal gesproken produceert, iets 
wat deze kettingzaag zeer geschikt maakt voor klussen waarbij geluid een belangrijk rol speelt. 
De professionele kettingsnelheid van 20 m/s zorgt ervoor dat deze zaag met gemak door de dikste 
stammen zaagt. Werkt op 2x18V accu’s. Zonder accu’s en lader, in doos.

van 300,00 voor

289,00

Accu’s los verkrijgbaar
MAKITA

LXT 2X 18V Grondboor
DDG460ZX7
428.452.0000

  Professionele, krachtige grondboor op accu. Breed 
inzetbaar door een boorcapaciteit van 200 mm voor 
zandgrond en 150 mm voor kleigrond. Maximale 
veiligheid en duurzaamheid door slipkoppeling in 
de laagste versnelling. Voorzien van Automatic 
torque Drive Technology. Zonder accu en 
lader in doos.

MAKITA

Grondboor 
E-07303
428.452.0050-51

  Deze grondboor is geschikt voor 
grondboormachine DDG460ZX7 
en DDG460T2X7. Verkrijgbaar in 
ø 150/200 x 800 mm.

LXT 2X 18V Grondboor

inzetbaar door een boorcapaciteit van 200 mm voor 
zandgrond en 150 mm voor kleigrond. Maximale 
veiligheid en duurzaamheid door slipkoppeling in veiligheid en duurzaamheid door slipkoppeling in 
de laagste versnelling. Voorzien van Automatic 
torque Drive Technology. Zonder accu en 

van 609,00 voor

499,00

vanaf 130,00 voor

119,00 Verlengstuk 540 mm bestelbaar 
428.452.0054

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 mei 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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DYNAPLUS

Vlonder-
schroeven
299.350.4301-05

  Hét alternatief voor RVS vlonderschroeven. 
De gehard carbonstalen vlonderschroeven 
met Anti-Roest-coating zijn twee(!) keer zo 
sterk als RVS vlonderschroeven, en daar-
door de ideale schroef voor de montage 
van hardhouten vlonderplanken. 

DYNAPLUS

Gevelschroeven
299.350.2794-99

  De ideale schroefoplossing voor het bevestigen van houten 
planken op gevels, het monteren van schuttingplanken of het 
maken van potdekselwerk. Door de voorborende werking van 
de speciale diamond point kun je tot aan 2 cm van de rand 
van de plank zonder voorboren inschroeven zonder het hout 
te splijten. 

Artikelnummer Maat Per doos
200 stuks

299.350.2794 4.0 x 40 20,00

299.350.2795 4.0 x 50 22,50

299.350.2796 4.0 x 60 26,50

299.350.2797 4.5 x 60 30,00

299.350.2798 4.5 x 70 33,50

299.350.2799 4.5 x 80 39,50

Artikelnummer Maat Per doos
200 stuks

299.350.9912 4.0 x 40 12,00

299.350.9913 4.0 x 50 15,00

299.350.9914 4.0 x 60 20,00

299.350.9926 5.0 x 40 19,00

299.350.9927 5.0 x 50 22,50

299.350.9928 5.0 x 60-35 27,50

299.350.9929 5.0 x 70-42 32,50

299.350.9930 5.0 x 80-42 38,00

Artikelnummer Maat Per doos
200 stuks

299.350.4301 5.0 x 40-18 23,50

299.350.4302 5.0 x 50-24 26,50

299.350.4303 5.0 x 60-30 32,50

299.350.4304 5.0 x 70-35 38,50

299.350.4305 5.0 x 80-42 46,00

200 stuks
vanaf

20,00

200 stuks
vanaf 

23,50

200 stuks
vanaf 

12,00

DYNAPLUS

Universeelschroeven
Outdoor
299.350.9912-14 / 9926-30

  Gemaakt van gehard carbonstaal en daarmee wel twee keer zo sterk 
als roestvaststalen schroeven. Voorzien van een perfect gevormde start-
draad, smeermiddel, speciale boorpunt met cross-sections en kartels en 
een grove spoed. 

Dynaplus® is een professioneel 
Nederlands schroevenmerk. 
Ontwikkeld voor de vakman, voor 
optimaal schroefgemak. Je moet 
er snel, eenvoudig en veilig mee kunnen werken én 
ze moeten optimaal functioneren in verschillende 
soorten bouwstoff en.

Dynaplus® is een merk van schroevenspecialist 
Hoenderdaal Fasteners b.v uit Veenendaal. Zij 
kennen de markt, de toepassingen, de bouwstoff en 
en de behoeft es van de professionele gebruiker en 
vertalen dit in de beste schroeven.

Met het brede pakket schroeven heb je met Dyna-
plus® altijd een passende schroef voor elke klus!

Licht indraaien, snel, sterk en fl exibel!

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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MAKITA

LXT 18V boor-/schroefmachine
DDF486Z
428.230.3013

  Deze 18V machine is uiterst sterk 
en geschikt voor de zwaarste 
klussen. Uiterst duurzaam dankzij 
koolborstelloze motor en door 
beveiliging tegen overbelasting en 
diepontlading. 

21 standen
Dubbele led-verlichting

MAKITA

LXT 18V slagmoersleutel
DTW300ZJ
428.230.2412

  Deze 18V accu slagmoersleutel is een echte 
allround machine. Uitgerust met 4 instelbare 
toerentallen om het aandraaimoment precies af 
te stemmen op het werk. Zeer compact en goed 
gebalanceerd, hierdoor uitstekend hanteerbaar op 
lastige plekken. Zonder accu’s en lader, in Mbox.

van 245,00 voor

215,00

MAKITA

LXT 18V boven- en 
kantenfrees
DRT50ZJX2
428.235.1419

  Bijzonder sterk en veelzijdig. De elektronische sturing 
van de toeren biedt constante rotatiesnelheid, ongeacht 
de werkbelasting. Geleverd zonder accu's en lader, 
met diverse voeten, in Mbox.

van 295,00 voor

260,00

Accu’s los verkrijgbaar

van 185,00 voor

165,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 mei 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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MATADOR

Steekwagen
EX-GH150
458.272.2004

  Lichtgewicht aluminium, opvouw-
bare steekwagen met een max. 
draagvermogen van 150 kg. Zeer 
compact in te klappen. Voorzien 
van twee robuuste wielen met rollagers 
en TPR banden.

van 197,21 voor

149,00

KONVOX

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

Artikelnummer Omschrijving Van Voor

119.247.3008 2 stuks Smartlok rails á 94 cm 32,12 22,50

119.247.2104 4 stuks Smartlok fittingen 7,99 6,50

119.247.2101 4 stuks Smartlok eindkappen voor rails 14,91 10,00

119.180.0612 2 stuks spanbanden met ratel á 5 mtr 8,94 3,95

van 210,65 voor

185,00

MATADOR 

Kruiwagen
Easy Rider
458.270.0018

  Deze ergonomische kruiwagen heeft  hogere handgrepen. Beschikt over een 
inhoud van 80l en een draagvermogen van 250 kg. Incl. natuurrubberen hand-
grepen met knokkelbescherming en slijtsloff en.

Gewicht: 16,8 kg

Ergonomisch, met 
hogere handgrepen

Inhoud
80 liter

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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PERFECTPRO

Rockhart
RH3
886.731.4400

  2 krachtige 30 watt woofers 
(60W), 2 tweeters en een high-
power versterker zorgen voor 
indrukwekkend geluid, geschikt 
voor grote terreinen. Voorzien 
van ingebouwde lithiumaccu en 
interne charger. Schok-, regen-, 
vuil- en stofbestendig (IP44 norm).

414,00

SAFE WORKER

Regenbroek 
PU Flex 
145.239.5346-50

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

SAFE WORKER

Regenjas 
PU Flex
145.239.5320-24

  Ongevoerde PU 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. Materiaal: 
PU Flex. Maat: S - XXL. 

van 33,00 voor

23,00

van 20,00 voor

14,95

capuchon met aantrekkoord. 
Heeft  windvangers in de 

van 160,25 voor

119,00

FENTO

Kniebeschermers 
MAX
136.239.3436

  Innovatief en hoog ergono-
misch. Ontwikkeld vanuit de 
fysiotherapie. Voorkomt knie- en 
rugklachten. Gecertifi ceerd in 
klasse 1 volgens DIN EN:14404.

Lengte: 38 cm
Breedte: 17 cm
Hoogte: 7 cm

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 mei 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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BATA INDUSTRIAL

Werkschoen 
PWR-312
433.693.2179-88

  Met TriTech Plus loopzool voor 
goede demping, stabiliteit en grip 
op de ondergrond. Tevens is de zool 
hittebestendig tot 300°C. Verder met 
stalen neus, PU neusbescherming en 
volnerfl eder schacht. Met een Cool 
Comfort voering voor optimaal com-
fort. Ideaal voor bouw en industrie. 
Kleur zwart. Verkrijgbaar in de maten 
39 t/m 48.  

op de ondergrond. Tevens is de zool 
hittebestendig tot 300°C. Verder met 
stalen neus, PU neusbescherming en 
volnerfl eder schacht. Met een Cool 
Comfort voering voor optimaal com-
fort. Ideaal voor bouw en industrie. 
Kleur zwart. Verkrijgbaar in de maten 

van 104,90 voor

85,00

S3

3M

Veiligheidsbril 
Virtua helder
406.239.0332

  Bril die maximale bescherming en comfort 
combineert. Je merkt nauwelijks dat je deze 
op hebt, gezien het zeer lage gewicht van 
minder dan 24 gram. 

van 4,09 voor

3,25

vanaf 25,24 voor

15,00

WELDKAR

Lasdraad
Mig 0.8/1.0 mm
456.236.2008/10/18

  Verkoperd massief lasdraad met perfecte laseigenschappen voor zowel in het kortsluitboog- 
als in open booggebied. Gegarandeerde, constante kwaliteit. Ideaal voor lassen van on- en 
laaggelegeerde staalsoorten. Stroomsoort DC+.

Artikelnummer Type Van Voor

456.236.2018 0,8 mm 5kg 25,24 15,00

456.236.2010 1,0 mm 15kg 91,95 42,50

456.236.2008 0,8 mm 15kg 92,70 42,95

WELDKAR

Lasinverter
MMA 1630
456.236.1930

  Ideaal voor onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden bij het lassen. 
Robuust, maar licht van gewicht. Heeft  
een netspanning van 230V en een 
lasstroombereik van 10 tot 160 Ampère. 
Zowel geschikt voor MMA als TIG lassen 
met elektroden tot wel 3,25 mm. Voorzien 
van een digitale ampèremeter voor 
instellen en uitlezen van de lasstroom. 
Spatwaterdicht.

van 514,00 voor

349,00

Robuust

van 123,17 voor

85,00

3M

Gehoorkap radio 
HRXS220A zwart
406.239.0598

  Deze comfortabele gehoorkap heeft  prettige oorkussens en 
een hoofdband die minimale kracht uitoefent op uw hoofd 
en oren. Door de ingebouwde radio wordt niet alleen het 
gehoor beschermd, maar kan er ook naar uw favoriete 
radiokanaal worden geluisterd. 
De ontvangst is uitstekend. Ook 
kan er een MP3-speler worden 
aangesloten via de 3,5 mm 
stereo-ingang.

radiokanaal worden geluisterd. 
De ontvangst is uitstekend. Ook 
kan er een MP3-speler worden 

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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TECHNOTAPE

Aluminiumtape
Cold Weather
621.875.0041

  Voorzien van een solventbasis acrylaat belijming. 
Ondoordringbaar voor stoom en geschikt voor 
het afdichten van luchtkanalen, verwarmings-, 
ventilatie-, en airconditioningsinstallaties.

Verwerkbaar bij extra lage temperaturen
Hoge temperatuurbestendigheid 
Goede kleefkracht
50 mm x 45 m

van 10,90 voor

7,50
van 17,04 voor

12,50

van 243,15 voor

175,00
van 151,00 voor

99,00

voor
50

TESA

Ducttape 
4688
114.578.1353

  Sterke professionele tape met grote 
kleefkracht, meer rekkracht en 
grotere weefseldichtheid. 
Rol 50 meter x 50 mm. 

 50 m x 50 mm
 Grijs

SPEEDGLAS

Laskap
100
406.239.0019

  Instapmodel met automatisch 
donkerkleurende lasfi lters (ADF). 
Goed zicht op het werkstuk voor 
én tijdens het lassen, zonder de 
bescherming af te hoeven nemen. 
Het lasfi lter heeft  een uitstekende 
optische kwaliteit, betrouwbare 
omschakeling van licht naar 
donker. Kan voor de meeste 
lasprocessen gebruikt worden.

én tijdens het lassen, zonder de én tijdens het lassen, zonder de 
bescherming af te hoeven nemen. bescherming af te hoeven nemen. 
Het lasfi lter heeft  een uitstekende Het lasfi lter heeft  een uitstekende 

Lashand-
schoen
150 mm
145.239.3063

  Soepele handschoen van 
nappaleer voor precisie-
werkzaamheden. Met 
rundsplitlederen kap.

4,75

STEINEL

Heteluchtpistool
HG2120E
533.237.1048

  Sterk 2200W allround heteluchtpistool. Voorzien van 
traploos instelbare verwarming van 80 tot 630°C. De lucht-
hoeveelheid kan in 3 standen worden ingesteld, 150 tot 500 
l/min. Daarnaast uitgevoerd met thermobeveiliging tegen 
oververhitting en temperatuur regeling met instelwiel. 
Geleverd in koff er. 

 Gewicht: 840 g (zonder netsnoer)

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 mei 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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GRIFFON

Houtlijm
VB20
473.570.1937-39

  Voor het waterbestendig (D3) verlijmen en lamineren van vrijwel 
alle zachte, harde en exotische houtsoorten. Toepasbaar voor 
goed passende, niet-dragende houtconstructies. Geschikt voor 
binnen- en buitentoepassingen.

Temperatuurbestendigheid: -20°C - +60°C
Transparant na droging 
Overschilderbaar
Oplosmiddelvrij 

Artikelnummer Inhoud Van Voor

473.570.1939 250 gr 5,11 3,95

473.570.1938 750 gr 10,46 8,75

473.570.1937 5 kg 46,00 35,00

vanaf 5,11 voor

3,95

PANDSER

Zelfklevend Acryl 
EPDM Pandser
136.984.2405-08

  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. 

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 

Toepassing binnen
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.

Artikelnummer Lengte Breedte Van Voor

136.984.2405 20 m 50 mm 37,53 27,50

136.984.2406 20 m 100 mm 75,11 55,00

136.984.2407 20 m 150 mm 112,34 85,00

136.984.2408 20 m 200 mm 149,80 99,00

vanaf 37,53 voor

27,50

20 meter

PANDSER

EPDM lijm
290ML
136.576.0324

  Één component kit voor 
verlijming van PANDSER EPDM 
producten. Voor naadoverlap-
pingen en ondergrond verkle-
ving. Zonder oplosmiddelen, 
siliconen en isocyanaten.

van 14,77 voor

9,95

van 19,08 voor

11,00

FRENCKEN

Construcol 
HV45 
297.570.1257

  Een unieke, watervaste (d4), niet 
bruisende, vullende, zeer sterke, 
isocyanaatvrije constructielijm. 
Construcol HV45 is geschikt voor 
diverse (niet-dragende) constructie-
verbindingen. 

Wit

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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van 11,57 voor

6,50
van 10,13 voor

5,95

ILLBRUCK

Purschuim
FM310
610.576.1623

  Geschikt voor afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voe-
gen, naden en kieren van o.a. scheidingswanden met plafonds. 
Máár ook voor scheidingswanden onderling, aansluitnaden van 
nokken, kepers, dakkapellen en doorvoeringen van leidingen. 

 Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
 Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
 Zeer goede akoestische eigenschappen

Inhoud
750 ml

OP=OP

Inclusief
Pistool AA232

610.180.3603

OP=OP

Inclusief
Pistool AA232

610.180.3603

MAKITA

LXT 18V lijm- en kitspuit 
DCG180ZXK 
428.180.3901  

  Voor een snelle, gecontroleerde kitstroom. Met variabele toerentalregeling. De anti-
druppelfunctie zorgt voor een uiterst nette afwerking en voorkomt druipen van overtollige 
kit bij het loslaten van de schakelaar. Werkt op een 18V accu. Incl. patroonhouder 300 en 
600 ml. Excl. accu’s en lader, in koff er.600 ml. Excl. accu’s en lader, in koff er.

van 269,00 voor

245,00

DEN BRAVEN

All-In-One Seal
871.576.1547

  Dé perfect overschilderbare allround 
oplossing voor binnen en buiten. Univer-
sele en hoogwaardige hybride-afdichting 
voor een breed scala aan toepassingen. 
Geschikt voor nagenoeg alle aansluit-
voegen en dilatatievoegen in vrijwel alle 
ondergronden, maar ook als topafdich-
ting in beglazingssystemen.

Kleur: wit
Inhoud: 290 ml

DEN BRAVEN

High Tack
871.576.2171

  Professionele constructie- en 
montagelijm met een zeer hoge aan-
vangshechting op basis van hybride 
technologie, die onder invloed van 
de luchtvochtigheid uithardt tot een 
duurzaam elastisch rubber.

Kleur: wit
Inhoud: 290 ml

Per 12 stuks, p/stuk
van 6,98 voor

3,95

Minimale afname 
12 stuks

DEN BRAVEN

Hybrifi x
302 
871.576.2129

  Speciaal geschikt als universele afdichtingskit 
en montagelijm voor de bouw en industrie op 
natuursteen en vele andere ondergronden. 
Deze universele lijm- en voegkit is geschikt 
voor binnen- en buitentoepassing. 

Wit
Blijvend elastisch
Schimmelbestendig
Overschilderbaar met watergedragen verven

van 10,13 voor

5,95 Minimale afname 
12 stuks

Minimale afname 
12 stuks

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 mei 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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van 13,17 voor

7,95

AXA

Veiligheidsscharnier 
Smart Easyfi x®

567.310.1566 
  Inbraakwerend scharnier met een hoog draagvermogen en 
slijtvaste kunststof lagers. Maten: 89x89 mm.

 Veiligheidsuitvoering met ingebouwde dievenklauw

van 15,39 voor

8,95

AXA

Scharnier 
Smart Easyfi x®

567.310.1556 
  Een lichtlopend scharnier met een hoog draag-
vermogen. Geruisloos, slijtvast en zelfsmerend, 
waardoor zwarte strepen op het schilderwerk tot 
het verleden behoren. Maten: 89x89 mm.

 Hoog draagvermogen
 Geschikt voor 

ramen deuren

INTERSTEEL

Glijlagerscharnier 
Zwart
376.310.6620-21

  Vervaardigd uit staal en voorzien van een zwarte coating. 
89 mm hoog, uitgeklapt 89 mm breed en heeft  3 mm 
dikke bledden en is volgens EN1935:2002+AC:2003 
gecertifi ceerd. Geleverd per stuk en excl. bevestigings-
materiaal. 

 DIN rechts of links
 Onderhoudsarm

per stuk

5,95

Beschikt over 
een dievenpen

AXA

Veiligheidsraamsluiting
3319
567.306.6060/3061 / 567.306.9076-77

  Voorzien van ventilatienok en een solide haak-
schoot zorgt voor een verhoogde inbraak-
werendheid. Verkrijgbaar voor naar buiten- 
en binnen draaiende draairamen en deuren.

Lengte: 132 mm
Breedte: 65 mm
Hoogte: 40 mm 

per stuk vanaf
37,37 voor

25,00

Artikelnummer Draaiend Kleur Van Voor

567.306.6060 Rechts Zwart 43,98 29,00

567.306.6061 Links Zwart 43,98 29,00

567.306.9076 Rechts Aluminium 37,37 25,00

567.306.9077 Links Aluminium 37,37 25,00

van 85,72 voor

69,95

AXA

Veiligheidsbeslag
Curve Plus
567.312.3207

  Betrouwbaar aluminium inbraakwerend veiligheids-
beslag. Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren 
(de knop is omkeerbaar). Geschikt voor voordeuren. 
Incl. bevestigingsmateriaal. 

Hart op hart maat: 55 mm
Lengte: 242 mm
Breedte: 52 mm

Betrouwbaar aluminium inbraakwerend veiligheids-
beslag. Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren 
(de knop is omkeerbaar). Geschikt voor voordeuren. 

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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Artikelnummer Afmeting Kleur Doorlaat Van Voor

215.316.0362 160 x 160 mm Zwart 42 cm2 5,68 4,25

215.316.0392 200 x 200 mm Zwart 68 cm2 7,21 5,25

215.316.0393 250 x 200 mm Zwart 108 cm2 8,11 5,75

215.316.0420 500 x 65 mm Zwart 72 cm2 9,07 6,50

215.316.0379* 250 x 250 mm Zwart 92 cm2 41,85 30,00

van 40,39 voor

30,00

vanaf 5,68 voor

4,25

TEN HULSCHER

Toiletgarnituur
Zwart
776.312.0124

  Privacy en stijl gaan perfect samen met dit kwalitatieve toilet-
garnituur. De ronde rozet heeft  een afmeting van 53x6 mm en 
is uitgevoerd met een rood/wit indicator. De toiletstift  heeft  
een dikte van 8 mm en een normale knop. De bevestiging van 
de rozet is weggewerkt achter de cover.

NEDCO

Schoepenrooster
Zwart
215.316.0362/79/92/93/420

  Deze aluminium schoepenroosters, met omgezette rand, 
zijn t.o.v. de kunststof schoepenroosters vanzelfsprekend 
duurzamer. Doordat de buitenrand is omgezet zijn de 
roosters extra stevig. Torderen wordt hiermee voorkomen. 
Standaard geleverd zónder gaas.

* Extra zware uitvoering

L-model

U-model

L-haaks model

Sigaar model

Artikelnummer Model Van Voor

776.312.7721 L-gebogen + rozet 47,14 37,50

776.312.7722 U-gebogen + rozet 47,14 37,50

776.312.7723 L-haaks model + rozet 48,90 38,50

776.312.7724 Sigaar + rozet 53,32 39,50

TEN HULSCHER

GPF Entree collectie
  Een zwarte fi nish of juist RVS? Rechte vormen of golvende lijnen? De keuze voor deurbeslag is
beeldbepalend in elke ruimte. Een overzichtelijk aanbod zorgt ervoor dat de klant niet verdwaalt
in grote aantallen deurkrukken. Het assortiment van GPF Entree is opgebouwd uit vier modellen
die elk hun eigen karakter hebben.

De plus van GPF Entree
Basismateriaal RVS 304
Onderstaal van de rozetten is staal 430, dit geeft  een hoge corrosiewerendheid
Het zwarte deurbeslag is afgewerkt met hoogwaardige poedercoating in RAL 9005, 

fi jnstructuur en is UV- en weersbestendig
Conform EN1906
Geschikt voor binnen en buiten
Zeer geschikt voor woning- en utiliteitsbouw
Gunstige prijs-kwaliteitverhouding

Ook de bijbehorende accessoires zijn verkrijgbaar in de GPF Entree collectie:

GPF ENTREE 
COLLECTIE
Luxe met een betaalbare prijs

De plus van GPF Entree

+ basismateriaal RVS 304,

+ onderstaal van de rozetten is staal 430, dit geeft een 

hoge corrosiewerendheid;

+ conform EN1906;

+ het zwarte deurbeslag is afgewerkt met hoogwaardige 

poedercoating in RAL 9005, fijnstructuur en is 

UV-en weersbestendig;

+ geschikt voor binnen en buiten;

+ zeer geschikt voor woning- en utiliteitsbouw;

+ gunstige prijs-kwaliteitverhouding;

+ snel leverbaar bij Transferro.

Ook de bijbehorende accessoires zijn  
verkrijgbaar in de GPF Entree collectie:

Een zwarte finish of juist RVS? Rechte vormen 
of golvende lijnen? De keuze voor deurbeslag is 
beeldbepalend in elke ruimte. Een overzichtelijk 
aanbod zorgt ervoor dat de klant niet verdwaalt 
in grote aantallen deurkrukken. Het assortiment 
van GPF Entree is opgebouwd uit vier modellen 
die elk hun eigen karakter hebben – elk uit voor-
raad leverbaar bij Transferro.

GPF ENTREE 
COLLECTIE
Luxe met een betaalbare prijs

De plus van GPF Entree

+ basismateriaal RVS 304,

+ onderstaal van de rozetten is staal 430, dit geeft een 

hoge corrosiewerendheid;

+ conform EN1906;

+ het zwarte deurbeslag is afgewerkt met hoogwaardige 

poedercoating in RAL 9005, fijnstructuur en is 

UV-en weersbestendig;

+ geschikt voor binnen en buiten;

+ zeer geschikt voor woning- en utiliteitsbouw;

+ gunstige prijs-kwaliteitverhouding;

+ snel leverbaar bij Transferro.

Ook de bijbehorende accessoires zijn  
verkrijgbaar in de GPF Entree collectie:

Een zwarte finish of juist RVS? Rechte vormen 
of golvende lijnen? De keuze voor deurbeslag is 
beeldbepalend in elke ruimte. Een overzichtelijk 
aanbod zorgt ervoor dat de klant niet verdwaalt 
in grote aantallen deurkrukken. Het assortiment 
van GPF Entree is opgebouwd uit vier modellen 
die elk hun eigen karakter hebben – elk uit voor-
raad leverbaar bij Transferro.

GPF ENTREE 
COLLECTIE
Luxe met een betaalbare prijs

De plus van GPF Entree

+ basismateriaal RVS 304,

+ onderstaal van de rozetten is staal 430, dit geeft een 

hoge corrosiewerendheid;

+ conform EN1906;

+ het zwarte deurbeslag is afgewerkt met hoogwaardige 

poedercoating in RAL 9005, fijnstructuur en is 

UV-en weersbestendig;

+ geschikt voor binnen en buiten;

+ zeer geschikt voor woning- en utiliteitsbouw;

+ gunstige prijs-kwaliteitverhouding;

+ snel leverbaar bij Transferro.

Ook de bijbehorende accessoires zijn  
verkrijgbaar in de GPF Entree collectie:

Een zwarte finish of juist RVS? Rechte vormen 
of golvende lijnen? De keuze voor deurbeslag is 
beeldbepalend in elke ruimte. Een overzichtelijk 
aanbod zorgt ervoor dat de klant niet verdwaalt 
in grote aantallen deurkrukken. Het assortiment 
van GPF Entree is opgebouwd uit vier modellen 
die elk hun eigen karakter hebben – elk uit voor-
raad leverbaar bij Transferro.

vanaf 47,14 voor

37,50
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ASSA ABLOY

Meerpuntssluiting 
4923/02-55 
434.321.0821/25

  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. Cilinderbediend.

vanaf 157,59 voor

89,00

Artikelnummer Type Van Voor

434.321.0825 4926/02-55 Krukbediend 157,59 89,00

434.321.0821 4923/02-55 Cilinderbediend 170,06 95,00

ABUS

Kabel
Cobra
249.558.0021-22

  Met handige ‘ogen’ er al aan. 
Handig om tuinmeubelen, 
tuingereedschap of uw
ladder mee vast te zetten. 

2 of 5
meter

vanaf 27,00 voor

16,00

Artikelnummer Lengte Van Voor

249.558.0021 2 meter 27,00 16,00

249.558.0022 5 meter 39,98 21,50

ABUS

Hangslot 
Granit 37/55b
249.325.3105

  Extra veilig door slotkast en 
beugel van speciaal gehard 
staal. Voorzien van Black Granit 
coating voor een nog betere 
corrosiebescherming. Zeer 
geschikt voor het beveiligen van 
grote waardevolle goederen 
of objecten met een zeer hoog 
diefstalrisico.

van 114,05 voor

72,50 65,00

AMI

Veiligheidslang-
schild 
Ovaal 250/15
109.312.3142

  Complete set bestaande uit een buitenschild 15 
mm met knop 145 VARO, binnenschild 8 mm met 
nylon ring, gelagerde wisselstift , met of zonder 
gatdeelkruk 369 M6, quickpuntschroef en 3 
schroeven M6 RVS. Knop VARO vast / omkeerbaar. 

Materiaal: Aluminium
Breedte: 50 mm
Hoogte: 250 mm

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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GB

Kruisheng
175.310.0021-25

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

Artikelnummer Gatenpatroon Afmeting Voor

175.310.0021 6/6 mm 200 mm 8,00

175.310.0022 7/6 mm 250 mm 9,00

175.310.0023 7/6 mm 300 mm 9,50

175.310.0024 8/6 mm 400 mm 11,00

175.310.0025 9/6 mm 500 mm 13,00

vanaf 

8,00

vanaf 21,30 voor

15,00
vanaf 17,31 voor

12,00
voor

00

GB

Heng voor vlakwerk
175.310.0352/54-55

  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.

Artikelnummer Afmeting Breedte Slobgaten Van Voor

175.310.0352 400 mm 40 mm 4/9x9 mm 21,30 15,00

175.310.0354 600 mm 45 mm 5/9x9 mm 26,50 16,50

175.310.0355 1200 mm 45 mm 6/9x9 mm 42,00 27,00

Artikelnummer Inhoud Van Voor

595.568.6021 1 liter 17,31 12,00

595.568.6022 2,5 liter 37,98 26,00

GB

Plaatduim 
pen 
175.310.0823 

  Duim voor heng, op een achter-
plaat met schroefgaten. Voorzien 
van EPZ coating Ø16x45 mm. 
Per 10 verpakt.

*Stukprijs in overleg.

10 stuks

60,00*

TENCO

Houtcoat 
Zwart
595.568.6021-22

  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 eff ect te 
krijgen. Inhoud 1 of 2,5 liter.

Blackline schroeven en bouten bestelbaar
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Artikelnummer Lengte Van Voor

543.192.0150 120 cm 105,00 69,00

543.192.0151 150 cm 120,05 75,00

543.192.0152 180 cm 129,26 79,00

543.192.0153 200 cm 136,08 85,00

SOLA

Waterpas 
BIG RED 3
543.192.0150-53

  Profi el van robuust, rood gepoedercoat alu-
minium met Focus breukvrije kwaliteitslibel-
len voor een perfecte meting. De nauwkeu-
righeid is verbeterd tot <0,3 mm per meter 
afwijking in normale positie en <0,5 mm per 
meter bij een omslagmeting. Voorzien van 
schokabsorberende eindkappen.

120 / 150 / 180 / 200 cm

Duidelijk afl eesbare libelle 
met 70% lens vergroting

vanaf 105,00 voor

69,00

VikingArm
608.000.0001

  Indrukwekkende universele montagehulp. 
Heff en, persen, vastdraaien, nivelleren, onder-
steunen, zekeren en spreiden! Houd ‘handjes 
over’ en dat tot draagkracht van 150 kg. Een 
echte musthave voor elke klusser!

van 179,00 voor

149,00

DELTAPLUS

Veiligheidshelm
Granite Wind
314.239.0606

  Geventileerde veiligheidshelm van polycarbonaat, 
type alpinisme. Hoofdomtrek van 53 tot 63 cm.

Binnenschelp met 3 textielbanden 
en 8 bevestigingspunten

Aanpasbaar ROTOR® 
sluitsysteem

van 39,50 voor

33,50

ALTREX

Mounter ladder 
3-delig 
143.265.1412-13

Gecoat I-profi el, geschikt voor intensief gebruik
Voorzien van toprollen, maakt in- en uitschuiven makkelijker
Groter sta-oppervlak (45 mm) door unieke D-sport
Lichtgewicht ladder, compact en gemakkelijk te transporteren

Artikelnummer Sporten Max. werkhoogte Van Voor

143.265.1412 3 x 10 7,50 m 867,00 725,00

143.265.1413 3 x 12 8,80 m 1.020,00 850,00

vanaf 867,00 voor

725,00
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TAB

Werklamp 
TAB87230
584.782.0423

  Accu bijna leeg en toch nog uren licht 
nodig? Deze krachtige werklamp is te 
gebruiken op accu en 230V gelijktijdig 
voor maximale fl exibiliteit. Beschikt over 
4 lichtstanden en een max. lichtopbrengst 
van 3000 lm. Handige batterij-indicator 
met 5 niveaus en resterende accutijd. 
Voor gebruik binnen en buiten en evt. 
plaatsbaar op statief. Geleverd incl.
230V kabel.

van 164,00 voor

135,00

9,50

TAB

Hoofdlamp 
LED 
584.781.0195

  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. 
Excl. batterijen. 

hoofdlamp is batterij-gevoed en beschikt 
over een instelbare focus/zoomfunctie 
lichtbundel en 180° draaibare lamp. 

van 118,00 voor

89,00

VETEC

Bouwlamp led 
Dual 30 W
750.782.1073

  Dimbare accu-bouwlamp met een lichtopbrengst 
van 2700 lumen. Tevens op netstroom aan te sluiten. 
Voorzien van één ultra helle led lamp met polycar-
bonaat lens met een max. brandduur van 4 uur. 
Armatuur gemaakt van slagvast aluminium met 
siliconen beschermrand. Stralingshoek 115°, 
beschermklasse III.

Max. brandduur 4 uur
2700 lumen

van 174,00 voor

135,00

CONNECTRA

Kabelhaspel 
EXPERT PRO
750.789.5540

  Voorzien van een grote trommel met verdub-
belde wanddikte en heeft  4 contactdozen (IP54 
met rand en zelfsluitende deksels) en een 
gevulkaniseerde anti-slip handgreep met dub-
bel geïsoleerde werking. Geschikt voor zware 
omstandigheden in bouw en industrie.

Kabel: 33 meter
Beschermingsgraad: IP 54
Contactdozen: 4 x Schuko - 230V

1 watt

power-LED

Zeer hoge IP67-bescherming  
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Vermogen

1600 watt

KRANZLE

Hogedrukreiniger 
KR 1152 TS T
855.554.0407

  Met messingpomphuis, roestvrijstalen en keramisch 
belegde plunjers, drukregelaar, manometer in roestvrij-
staal en start-stopsysteem. Geleverd met lichtgewicht 
M2000 pistool met messing binnendeel, vario-jetlans en 
vuilfreeslans in roestvrijstaal. Werkdruk 30 - 130 bar, wa-
terhoeveelheid 10 liter p/m. Slanghaspel met 15 meter 
staal versterkte hogedrukslang.

 Max. 130 bar

Optioneel, extra 
toebehoren:

• Rioolreinigingsslang• Wasborstel • Roundcleaner

van 903,00 voor

795,00

NILFISK

Veegmachine 
Floortec 
SW250 920 
913.417.1607

  Snel en zonder enige moeite uw binnen- en buiten-
ruimtes schoongeveegd. De roterende borstels 
pikken stof, vuil, rommel, zand, spijkers, schroefjes, 
sigaretten enz. op. De borstel wordt aangedreven 
door de wielen zodra de veegmachine in beweging 
wordt gezet door de gebruiker.

 Compact en licht in gewicht / uiterst laag 
geluidsniveau

Vermogen

1600 watt

STARMIX

Stofzuiger 
ISC L-1625 Premium
994.750.0025

  Professionele bouwstofzuiger, 1600 watt, stopcontact v.v. 
inschakelautomaat, semiautomatische fi lterreiniging, toerental 
regelaar, 25 L dubbelwandige afsluitbare ketel, RVS premium 
accessoire set, 5,0m slang, Festool koppeling.

TNO B 2-4 ref. test

499,00

van 646,00 voor

499,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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Artikelnummer Inhoud Voor

623.575.0401 1 l 6,50

623.575.0402 5 l 20,00

Artikelnummer Kleur Van Voor

565.990.0001 Bont 19,14 12,50

565.990.0002 Wit 33,57 20,00

vanaf

6,50

Tricot lappen 
10 kg
565.990.0001-02

  Poetsdoeken van oud textiel en hoge kwaliteit 
voor grove vervuiling. Herbruikbaar.

vanaf 19,14 voor

12,50

TEC7

Reiniger
HP7
623.575.0401-02

  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. 

 Biologisch afbreekbaar
WD-40

Multispray
576.577.1488

  Maakt vastzittende schroeven 
en mechanismen los en smeert 
stroef lopende sloten en cilinders. 
Voorkomt piepen en kraken van 
scharnieren en functioneert als 
contactspray en reiniger. 10,50

Artikelnummer Inhoud Voor

473.570.6422 500 ml 6,00

473.570.6431 3000 ml 23,50

vanaf

6,00

GRIFFON

Handcleaner
473.570.6422/31

  Professionele handreinigingscrème met scrub 
voor het verwijderen van o.a. lijm, vuil, vet, 
olie, teer, roet, verf, inkt en markeerstift .

400 m
l

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 20 mei 2023. Prijzen zijn exclusief BTW



POLET

Slangenwagen 
734130
480.424.0121

  Professionele, robuuste en stabiele slangenwagen met 4 
luchtbanden, een gepoedercoat stevig frame. Met doorvoer-
koppeling van 3/4”. Geschikt voor 110 m slang, 19 mm ø. 

* Excl. slang
van 318,75 voor

215,00*

van 58,17 voor

35,00

29,00

LYNDDAHL PLAST

Dan-trico 
3 laags
607.836.5003/21

  Onze meest verkochte profes-
sionele water slang.

 Maat 3/4”
 Lengte 25 m

Barstdruk 
25 bar.

Flexibel 
tot -25oC

15 Jaar
garantie.

GLORIA

Drukspuit 
Prima-5 
930.421.0480

  Met een capaciteit van 5 liter en een maximale werk-
druk van 3 bar zorgt de druksproeier voor de beste 
spuitresultaten. Uitgerust met een geïntegreerd 
veiligheidsventiel en is gemakkelijk te dragen met de 
meegeleverde schouderriem.

Uitgave 2315
Aanbiedingen geldig zolang de 
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 20 mei 2023. Mocht een artikel 
uitverkocht zijn, dan trachten wij het 
voor u opnieuw te bestellen. Deze folder 
werd met veel zorg samengesteld, maar 
wijzigingen in prijs, model en kleur zijn 
voorbehouden. Vermelde prijzen zijn 
in euro’s excl. BTW en excl. eventuele 
verwijderingsbijdrage.  

Vreelandseweg 40 
1216 CH Hilversum
Tel. 035-6217649
info@beerepoottechniek.nl


