
FEIN

MultiMaster 
500 Plus Top
601.235.3009

  Allrounder met 350W motor en voorzien van 
anti-vibratie. Incl. koff er en meer dan 30 gangbare 
accessoires voor zagen, schuren en het verwijderen 
van kit, tegelvoegen en tegellijm.

van 364,00 voor

299,00

van 170,00 voor

95,00
WERA

Zyklop Pocket Set 2
647.990.5526

  Compacte ratel met bitmagazijn. Heeft  een magnetische directe 
bevestiging voor 1/4" bits en 3/8" doppen voor snel wisselen. 
Dankzij de op 0°, 15° en 90° instelbare kop geschikt als ratel en 
ratelschroevendraaier. Incl. doppen in gangbare maten, robuus-
te stoff en riemetui en 12 geïntegreerde bits in handgreep.

Scan hier 
voor de video!
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BAHCO

Handzaagset 
2600XT 
540.140.1365

  Professionele superior handzaag uit Zweeds kwaliteits-
staal. 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.

van 48,56 voor

29,95

van 245,15 voor

175,00

staal. 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.

voor
95

Incl. gratis

NP-22 zaag
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van 90,55 voor

59,00

KNIPEX

Tangenset
2-delig
353.102.1593

  Mini-tangenset in gereed-
schapstas van stevig polyes-
ter, met klittenbandsluiting 
en riemclip. Afmetingen 
(B x H x D): 75 x 180 x 55 mm.

Zwart: 13 instelposities 
en is 125 mm.

Grijs: 14 instelposities 
en is 50 mm. 

STANLEY

Gereedschaps-
wagen 
MP 1-95-622
564.188.0022

  Mobiele, robuuste gereedschapswagen met 4 compartimenten. 
Eén ruime bak onderaan voor elektrische gereedschappen, 
2 schuiven voor kleine onderdelen én een hoge afneembare 
koff er met V-groef. Met een handig klik-systeem kan deze koff er 
makkelijk worden bevestigd op de wagen. Met praktische 
telescopische handgreep en robuuste wielen voor een 
grote wendbaarheid op de werkplek.

Mobiele, robuuste gereedschapswagen met 4 compartimenten. 
Eén ruime bak onderaan voor elektrische gereedschappen, 
2 schuiven voor kleine onderdelen én een hoge afneembare 
koff er met V-groef. Met een handig klik-systeem kan deze koff er 
makkelijk worden bevestigd op de wagen. Met praktische 

25-delig

BAHCO

Doppenset 
SL25
540.122.0120

  Ratelset met bitadapter en bits. 
De omschakelbare 122 mm lange 
ratel heeft  dopvergrendeling en 60 
tanden. Verlengstuk van 100 mm, 
een bitadapter voor gebruik van 
bits in ratel. Met 6 Torxbits, 2 stuks 
kruiskopbits Phillips, 12 doppen en 
2 inbusbits.

van 59,02 voor

35,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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van 31,09 voor

19,00
van 31,0931,0931, voor

19,0019,0019,

WERA

Bitset 
BC30 Wood 2
647.122.1434
  Compacte 30-delige bitset met diverse PH, PZ en 
TORX ® bits, incl. één universele bithouder met borgring 
en sterke magneet.

GEDORE

Schroeven-
draaiers
6-delig
596.124.0370

  Voor zaagsnedeschroeven 
5.5, 6.5 en 8. Geschikt voor 
kruiskopschroeven PH 1 2; 
met fase-tester 3,5 voor 
220-250 V AC. Fasetester is 
volledig geisoleerd volgens 
DIN VDE 0680-6.

van 32,93 voor

14,90
van 22,00 voor

13,50

STANLEY

Klauwhamer
BLUE-450 1-51-488
564.110.2001

  Degelijke klauwhamer 
van 450 gram. Met 
getemperde en gesmede 
kop voor stevigheid en 
duurzaamheid.

In 9 stappen instelbaar

Dunne uiteinde vermindert 
schaderisico

In 9 stappen instelbaar

HULTAFORS

Koevoet instelbaar
209SB
305.116.1803

  Vervaardigd uit hoogwaardig staal. Geoptimaliseerd voor het 
uittrekken van nagels. Het gebogen gedeelte aan de beitel maakt 
ruimte voor de hand en minimaliseert het risico op verwonding.

305 Hultafors instelbare koevoet

van 124,95 voor

79,00

Prettige 
rubberen 
greep

van 260,38 voor

165,00
MEISTER

Gereedschaps-
koff er
131-delig
182.122.0192

  Ontdek de veelheid aan hoog-
waardig handgereedschap - van 
schroevendraaiers tot dopsleutels 
en ratelsleutels tot de bankhamer, 
penlight en tang. Of het nu voor 
de werkplaats of de garage is: de 
gereedschappen in deze koff er 
kunnen in alle situaties worden 
gebruikt en zijn geschikt voor een 
breed scala aan toepassingen, van 
precisiemechanica tot assemblage.

165,

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 18 maart 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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MAKITA

Accu slagschroeven-
draaier 
DTD153ZJ
428.230.2204

  18V machine, voor uiteenlopend schroef- en 
montagewerk (M4-M16). Verzet meer werk dankzij 
de koolborstelloze motor. Bijzonder compact en zeer 
licht in gewicht (1,5 kg). Beschikt over constant toerental 
en geïntegreerde dubbele LED-verlichting. Zonder accu’s 
en lader, in Mbox.

montagewerk (M4-M16). Verzet meer werk dankzij 
de koolborstelloze motor. Bijzonder compact en zeer 
licht in gewicht (1,5 kg). Beschikt over constant toerental 
en geïntegreerde dubbele LED-verlichting. Zonder accu’s 

van 149,00 voor

135,00
van 149,00 voor

135,00

MAKITA

Accu klopboor-/
schroefmachine 
DHP484ZJ
428.230.2224

  Snelle en robuuste 18V machine voor de allround klussen. 
3 functies; boren, schroeven en klopboren. Met het hoge 
toerental van 2000 toeren per minuut boor je makkelijk 
in staal en door de klopfunctie kun je ook boren in (bak-)
steen. Geleverd zonder accu’s en lader, in Mbox.

Snelle en robuuste 18V machine voor de allround klussen. 

in staal en door de klopfunctie kun je ook boren in (bak-)

van 569,00 voor

489,00
MAKITA

Accu-combihamer 
DHR242RTJW
428.230.2458

  18V combihamer met verhoogde productiviteit door 
eff iciënte koolborstelloze motor. Combineert 
boren en stof afzuigen in één. Heeft  
slagkracht van 2,0 Joule en is tevens 
beschermd tegen overbelasting, over-
verhitting en diepontlading van de accu. 
Kan in beton gaten maken tot wel 24 mm. 
Geleverd incl. 2x 5.0Ah accu, snellader, 
Mbox en stofafzuiging!

Slagenergie 2,0 Joule
Boren én stofafzuigen in één!

van 80,00 voor

55,00

MAKITA

Boor/bitset
B-43044
428.122.1102

  66-delige boor-/schroefbitset. 
Volledig geslepen diverse maten 
hout- en metaalboren, dopsleutels 
en vele maten schroefbits. Geleverd 
in Mbox 1 met inleg, incl. extra tray 
voor opbergruimte. 

Boor/bitset

Volledig geslepen diverse maten 
hout- en metaalboren, dopsleutels 
en vele maten schroefbits. Geleverd 
in Mbox 1 met inleg, incl. extra tray 

Accu’s los verkrijgbaar

135,

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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METABO

Afkortzaag 
KGS 254M
409.230.4139 
Complete 1800 watt afkortzaag met 2 tafelblad-
verbredingen voor grote of brede materialen. 
Eenvoudig hout, gecoate panelen en kunststof-
fen zagen. Alle hoek-, schuine en dubbelverstek-
zaagsnedes kunnen makkelijk op maat gezaagd 
worden. Met trekfuntie, geïntegreerde lamp 
en met zaaglijnlaser voor exacte lichtlijn op de 
zaaglijn. 

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

van 356,00 voor

319,00

van 213,00 voor

169,00

METABO

Tafelcirkelzaag 
TS 254 + geïntegreerd 
opklapbaar onderstel
409.230.4254

  Extreem lichte 2000W tafelcirkelzaag met trolley-functie. Onderstel van aluminium 
persgietwerk in enkele seconden uit te klappen. Buisframeconstructie zeer geschikt op elke 
bouwplaats. Heeft  uittrekbare tafelverbreding en -verlenging voor een extra groot oplegvlak. 
Zaagblad in hoogte verstelbaar. Met o.a. hardmetalen zaagblad met wisseltand (40-tands), 
onderstel, banden van hard rubber, parallelgeleider, haakse geleider, tafelverlenging, 
tafelverbreding (rechts), zaagbladdepot en duwstok.

409.230.4254 tafelcirkelzaag TS254

In 15 seconden gebruiksklaar!

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

van 1084,00 voor

729,00

Slechts
33,4 kg

METABO

Cirkelzaag
KS 55 FS
409.230.1030

  Deze robuuste cirkelzaag is direct bruikbaar op Metabo geleiderails en rails van andere 
fabrikanten. Heeft  een goed zichtbare zaaglijnaanwijzer, lichte zool van gegoten aluminium 
en een greep met antislip soft grip-oppervlak. Geleverd met hardmetalen cirkelzaagblad 
(18-tands), parallelgeleider, afzuigverbindingsstuk en inbussleutel.

Max. zaagdiepte bij 90°: 55 mm
Max. zaagdiepte bij 45°
Kabellengte: 4 m

Kantelbare
zaagkop

+
Met 2e zaagblad! 

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 18 maart 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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van 345,95 voor

269,00

BOSCH

Boorhamer
GBH 2-28F
229.230.0574

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

 Diepteaanslag 210 mm
 Extra handgreep
 Machinedoek

van 637,95 voor

495,00

BOSCH

Breekhamer
GSH5CE
229.230.0506

  Hoge slagkracht van 8,3J voor zware klussen. Met Vibration Control en minimaal gewicht van 6,2 kg. 
De robuuste constructie met metalen componenten en een geoptimaliseerd smeersysteem verzekeren 
u van een duurzame investering voor horizontaal beitelen in beton en steen. Beschikt verder over 
een vastzetschakelaar, constant toerental, variabele toerentalinstelling en Vario-Lock. 
Voor stofarm werken te combineren met afzuighulpstuk GDE max Professional.

Incl. puntbeitel 400 mm, machinedoek, 
koff er, extra handgreep en vettube

van 19,44 voor

14,95

SOLA

Waterpas
Magnetisch AZM
543.192.0536-40

  Deze gouden klassieker is onlangs vernieuwd. De magneten zijn nu aan 
de zijkant van het profi el ingebouwd. Dat biedt de gebruiker aanzienlijke 
voordelen op het gebied van nauwkeurigheid, hechtkracht en veiligheid. 

 Meettolerantie standaard positie: 0.50 mm/m (0.029°)
 Meettolerantie omslagmeting: 0.75 mm/m (0.043°)
 Horizontaal en verticaal meten

vanaf 57,26 voor

37,50

Artikelnummer Lengte Van Voor

543.192.0536 60 cm 57,26 37,50

543.192.0537 80 cm 73,56 49,00

543.192.0538 100 cm 78,72 52,50

543.192.0539 120 cm 95,19 62,00

543.192.0540 150 cm 108,51 69,00

BOSCH

Hamerborenset
5-delig
229.175.3597

  Robust Line hamerborenset SDS-plus-5. 

 Diameter: 5 / 6 / 6 / 8 / 10 
 Nuttige lengte mm: 

50 / 50 / 100 / 100 / 100 

Robust Line hamerborenset SDS-plus-5. 

 Diameter: 5 / 6 / 6 / 8 / 10 

Slagkracht
8,3J

Slagkracht
3,2J

Magnetisch

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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199,00

KGS DIAMOND | RED

Tegelborenset
K855
327.175.2231

  Premium line diamant tegelborenset in koff er. 
Geschikt voor droog gebruik. Diameter 6 t/m 12 
mm. Boordiepte 40 mm. Voorzien van Wax voor 
een optimale levensduur.

Vacuum brazed
M14 aansluiting voor gebruik op de haakse slijper
Met tegelboorgeleider 6 t/m 12 mm
Lange levenduur

Artikelnummer Maat ø Voor

327.179.0560 115x22,23 24,00

327.179.0561 125x22,23 30,00

327.179.0562 230x22,23 59,00

FLEX

Haakse slijper
L1001
265.235.0028

  Sterke 1010 watt slijper, geschikt voor 125 mm slijpschijven. 
Voorzien van asblokkering, beschermkap, handgreep, spanmoer 
en sleutel. Heeft  een M14-aansluiting en weegt slechts 2,2 kg.

 1010 watt
 Slechts 2,2 kg

van 123,49 voor

69,00
vanaf

24,003,95

CARAT

Cool-dip
847.175.6700

  Deze koelpasta is geschikt voor dia-
mantboren. Na het boren 2 seconden 
dippen en 4 seconden afkoelen, wat 
zorgt voor sneller boren en een lange-
re levensduur. Inhoud: 20 ml

van 275,00 voor

185,00

KGS DIAMOND | RED

Diamantzaagblad
K822
327.179.0560-62

  Gesegmenteerde diamantzaag uit de "Professional" 
lijn. Snel en agressief zaagblad. Het blad heeft  
open segmenten om stof en zaagslijpsel af te 
voeren. Toepassing (materiaal): beton, klin-
ker, baksteen, dakpan, graniet, composiet 
en kalkzandsteen.

Universeel voor de bouwnijverheid
Uitvoering: droog

CARAT

Diamantdroogboorset
EHS Master
847.175.6685

  Voor droog gebruik op haakse slijpers. 
Boren zijn voorzien van M14-aansluiting. 
Geleverd in aluminium koff er. 
Diameter: 20-27-35-55-72 mm. 

Voor

Voorzien van asblokkering, beschermkap, handgreep, spanmoer 

Diamantdroogboorset
EHS Master

Voor droog gebruik op haakse slijpers. 
Boren zijn voorzien van M14-aansluiting. 
Geleverd in aluminium koff er. 
Diameter: 20-27-35-55-72 mm. 

Met tegelboorgeleider!

Geschikt voor droog gebruik. Diameter 6 t/m 12 
mm. Boordiepte 40 mm. Voorzien van Wax voor 

M14 aansluiting voor gebruik op de haakse slijper

Met tegelboorgeleider!

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 18 maart 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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SYSTEC

Assortimentsdozen
299.188.7201/25/26

  Met Systec altijd het juiste bevestigings-
materiaal georganiseerd bij de hand!
Met Systec altijd het juiste bevestigings-
materiaal georganiseerd bij de hand!

Artikelnummer Omschrijving Van Voor

299.188.7201 Sluitringen EV9T7 30,91 19,95

299.188.7225 Metaalschroef+moer 9T17 34,70 23,95

299.188.7226 Tapbout+moer 9T30 34,11 23,50

vanaf 30,91 voor

19,95

DYNAPLUS

Universeelschroeven
Indoor
299.350.1836-46

  De extra diepe TX-drive zorgt voor veel grip en maakt het inschroeven 
eenvoudig. Tot wel 50% sneller dan gewone schroeven en hebben 
een lage indraaiweerstand. De elektrolytisch verzinkte schroeven 
zijn gemaakt van gehard koolstofstaal en zijn door een uitgekiend 
hardingsproces sterk en buigzaam, wat de kans op afbreken 
minimaliseert. 200 stuks per doos.

p/doos vanaf

8,00

Artikelnummer Maat Per doos

299.350.1836 4.0 x 40 8,00

299.350.1837 4.0 x 40-24 8,00

299.350.1842 4.0 x 50 10,00

299.350.1843 4.0 x 50-30 10,00

299.350.1845 4.0 x 60-35 12,00

299.350.1846 4.0 x 70-42 14,00

Artikelnummer Maat Van Per doos

256.350.0226 5.0 x 50-30 13,18 8,50

256.350.0227 5.0 x 60-35 15,60 9,50

256.350.0228 5.0 x 70-40 16,48 10,00

256.350.0229 5.0 x 80-50 19,88 11,50

WOODIES

Schroeven
Ultimate 
256.350.0226-29

  Dé schroeven voor de professionele verwerker! Zeer 
geschikt om, zonder voor te boren, in bijna iedere 
houtsoort verwerkt te worden. Voorzien van een extra 
diepe TX indruk. Gratis bit meegeleverd.

p/doos vanaf 
12,34 voor

8,50

p/doos vanaf 
5,90 voor

3,39

FISCHER

DuoPower
219.372.1260-62

  Één plug voor alle situaties. Bestaat uit twee gecombineerde 
materialen die het mogelijk maken de plug op maar liefst 3 
verschillende manieren toe te passen: spreiden, vouwen en 
knopen. Plug past zichzelf in elke situatie aan. Deze korte 
plug heeft  minimale inboortijd voor extra tijdbesparing. 
De anti-rotatievleugels voorkomen dat de plug tijdens 
montage meedraait.

Artikelnummer Afmeting P/doos Van Per doos

219.372.1260 5 x 25 100 5,90 3,39

219.372.1261 6 x 30 100 9,50 5,50

219.372.1262 8 x 40 100 13,10 7,50

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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SENCO 

Tacker 
S150LS
686.233.2052

  Deze sterke nietmachine verwerkt L-nieten met 
een lengte van 13 tot 38 mm. Gebouwd volgens 
hoge normen. Beschikt over "Trigger fi re" voor 
maximale veiligheid.

van 149,13 voor

95,00

SENCO

Compressor 
PC1010EU
686.233.0010

  Compacte, uitgebalanceerde on-site compressor met beschermings-
beugel voor langdurige prestaties zonder kwaliteitscompromissen. 
Tevens een van de stillere compressoren 
in het Senco assortiment 
met slechts 68db.

Aanzuigvolume: 34 l/m
Tank capaciteit: 3,8 liter
Werkdruk: 8,0 bar

Tevens een van de stillere compressoren 

van 253,13 voor

219,00

van 1128,50 voor

995,00

ROTEC

Speedborenset
230
501.153.0900  

  8-delig en in afsluitbare ABS-koff er. 
Inhoud: Ø 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 25 en 32 mm 20, 22, 25 en 32 mm 

van 41,35 voor

22,50

BERNARDO

Tafelslijpmachine
DSA 150 - 230V
533.990.0005-06

  Heeft  een lange levensduur door de kogelgelagerde rotor en hoogwaardige 
eindmontage. Met sterke en geluidsarme motor. Behuizing van spuitgiet 
aluminium. Stabiele en verstelbare leunspanen. Met zijdelings gesloten 
beschermkap. Excl. onderstel.

Motorvermogen: 0,37 kW
Toerental: 2850 tr/min
Afmeting slijpschijf: 150 x 25,4 x 12,7

Ook verkrijgbaar met slijpschijfafmeting 200 x 25.4 x 15,88 mm. 

Artikelnummer Slijpschijf Van Voor

533.990.0005 150x25,4x12,70 mm 176,70 159,00

533.990.0006 200x25,4x15,88 mm 272,25 239,00

BERNARDO 

Kolomboor-
machine
SB 32 S
533.990.0004

  Solide, verfi jnde kolomboormachine met een 
boorcapaciteit van 32 mm en een motorvermo-
gen van 1,1 kW. Dit model is uitgerust met een 
rechts-links schakelaar. Geschikt voor o.a. 
landbouw- en reparatiebedrijven.

Breedte: 400 mm
Diepte: 720 mm
Hoogte: 1700 mm

vanaf 176,70 voor

159,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 18 maart 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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Valbeveiliging, wat 
heb ik precies nodig?
Om veilig en op de juiste manier valbeveiliging te 
gebruiken is het eenvoudig om het op te splitsen in 3 
onderdelen: 

1. Harnas
2. Valbeveiliging
3. Ankerpunt

1. Harnas
Het harnas dient voorzien te zijn van minimaal 1 connectiepunt op de rug tussen
de schouderbladen en eventueel een connectiepunt op de borst waar de 
valbeveiliging aan kan worden vast gemaakt. Afhankelijk van de werkzaamheden 
kan gekozen worden voor bevestiging op de rug of de borst.

2. Valbeveiliging
Valbeveiliging is onder te verdelen in 3 systemen:

2.1 Schokabosorbers
Dit is een band met een lengte van maximaal 2 meter, waarin of waaraan een 
aparte val-absorber is bevestigd. Op het moment dat de gebruiker valt wordt de 
kracht van de val voor een groot deel geabsorbeerd door de schokabsorber. 

2.2 Valblokken 
Dit betreft  een opgerolde band in een cassette die, wanneer er met beleid aan 
wordt getrokken, uitrolt. Denk bijvoorbeeld aan een autogordel. Wordt er echter 
harder aan getrokken (valt men) dan blokkeert de band automatisch.

2.3 Lijnklem
De lijnklem is een geleider die over een touw ‘loopt’ en bevestigd is aan het 
harnas. Op het moment dat de gebruiker zou vallen, klemt deze zich vrijwel direct 
vast op het touw. Wanneer het systeem gebruikt wordt op platte daken of schuine 
daken, wordt de geleider vast gemaakt aan het connectiepunt op de rug van het 
harnas.

3. Ankerpunt
Dit betreft  het punt waar u de valbeveiliging aan bevestigd. Dit kan een oog zijn 
in- of op een muur of een band welke om een profi el wordt vast gemaakt of een 
klem op een betonplaat.

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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DELTAPLUS

Valbeveiliging 
Elara 190 
314.239.1862

  Complete valbeveiligingset bestaande uit een 
veiligheidsharnas, vallijn met energie-absor-
ber en grote sluithaak en karabijnhaak met 
schroefvergrendeling. Wordt veel toegepast 
in de bouw en industrie. Ideaal als valbevei-
liging bij verticale en horizontale verplaatsin-
gen, verplaatsingen langs een levenslijn en/
of verplaatsingen op een hellend vlak (< 3 m.)  
Geleverd in opbergtas. Maat: L.

van 83,00 voor

65,00

DELTAPLUS

Valbeveiliging 
Elara 140 GT 
314.239.1866

  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.

van 135,00 voor

109,00

DELTAPLUS

Valbeveiligingsset
Elara 170 GT
314.239.1869

  Kant-en-klare valbeschermingskit. 

Valbeschermingsharnas met twee bevestigingspunten
(rug en borst)

Comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan het harnas
Lijnklem die niet geopend kan worden met valindicator 

op de ankerlijn van getorst koord (Ø 12 mm, lengte 20 m)
2 verbindingsstukken

DELTAPLUS

Gereedschapslus 
HA200
314.239.1896

  Polyamide materiaallus om je machine of
handgereedschap aan te bevestigen. 

Totale uitgetrokken lengte: 1 meter 
Max. draaggewicht: 4 kg

6,50

van 150,00 voor

129,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 18 maart 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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De TEC7 Multigun is hét kokerpistool voor professionals. 
Door het unieke instelbare pompmechanisme stel je de de 
Multigun naadloos in naar jouw wensen. Ben je een kracht-
patser die graag snel werkt, of ben je een perfectionist die 
volle controle wenst? Werk je met een soepel pompende 
afdichtingskit of een zwaar chemisch anker. De TEC7 Multi-
gun maakt het allemaal mogelijk met een simpele draai aan 
de instelknop.

623.180.3613

volle controle wenst? Werk je met een soepel pompende 
afdichtingskit of een zwaar chemisch anker. De TEC7 Multi-
gun maakt het allemaal mogelijk met een simpele draai aan gun maakt het allemaal mogelijk met een simpele draai aan 

Traploze 
krachtinstelling
Van 12:1 tot 25:1

360º draaibare
kokerhouder en
anti tip systeem

van 37,48 voor

29,0010,95

TEC7

Alleslijm
623.570.0501-02 

  Alles in één lijm voor verlijmen, 
monteren en afdichten. Unieke 
hechting op bijna alle materialen, 
zelfs op een vochtige ondergrond. 
Supersterk, blijvend elastisch en 
direct overschilderbaar. Verkrijg-
baar in de kleuren zwart en wit.

310 ml

BATA INDUSTRIALS

Werkschoen 
Traxx 203
433.693.3052-59

  Met optimale bescherming en comfort. Is anti-statisch, heeft  een 
stalen middenzool en neus, TPU-neusbescher-ming en is gemaakt 
van waterbestendig Nubuck leer. Met Cool Comfort voering en 
een QuattroTech zool voor optimale grip, demping en stabiliteit. 
Verkrijgbaar in maten 41-48.

van 117,44 voor

89,00

7,25

-30°C

25

OXXO

Handschoenen 
X-Frost
445.239.3094-97

  Geschikt voor werk in koude omgevingen tot 
-30°C! Flexibel en goede grip zorgt voor maxi-
male grip. De handschoen is waterafstotend en 
comfortabel in alle weersomstandigheden.

Koudewerend

van 28,06 voor

21,50

PELTOR

Gehoorkap 
Optime 2
406.239.0520

  Biedt 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. 
gevulde dichte kussens bieden 

SNR
31 dB

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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ILLBRUCK

STONE 
AND WOOD 
ADHESIVE 
PU700 
610.576.1664

  Deze Steen- en Houtlijm maakt 
het mogelijk met één lijm zowel 
steen als hout te verlijmen zoals 
balken, plaatmateriaal, kalkzand-
steen en beton. 

880 ml bus
van 24,53 voor

17,50

van 167,20 voor

95,00

DEN BRAVEN

Cleaning wipes 
871.575.0263 

  Handige en eff ectieve schoon-
maakdoekjes. Ze reinigen 
handen, gereedschap en onder-
gronden van allerlei vlekken 
en vuiligheid, zelfs verf op 
acryl-basis (eff ectief tot 24 uur 
nadat de verf is opgedroogd)!

van 14,08 voor

8,50

handen, gereedschap en onder-handen, gereedschap en onder-

Excl. ophangbeugel

ILLBRUCK

Startersbox
FM350 PERFECT 
FOAM PRO
610.576.1620

  7 bussen FM350 PERFECT FOAM PRO, 
een bus AA290 pistoolreiniger, een bus 
AA291 smeerspray en een AA250 
purpistool. Levert 50% meer opbrengst 
dan vergelijkbare bussen. Ideaal voor 
het afdichten, isoleren en vullen van 
aansluitingen, voegen, naden en kieren. 
Kan toegepast worden tot -10°C 
(temperatuur bus >5°C). Bestand tegen 
warmte, water en vele chemicaliën. 
Overschilderbaar en af te werken met 
stucwerk.

95,0095,0095,

DEN BRAVEN

Elast-O-Foam
871.576.1685

  Ontwikkeld voor het luchtdicht afsluiten 
en het thermisch isoleren van voegen 
rondom kozijnen/vensters en bouwkundige 
constructies onderling. Voor aansluiting 
van scheidingswanden, plafond en vloer, 
bij doorvoeringen van leidingen en pijpen. 
Inhoud 750 ml.

Getest tot 1050 Pa
Uitmuntende geluidsisolatie tot 63 dB
Blijvende elasticiteit
Geen gemeten luchtverlies

van 18,11 voor

12,50
van 9,41 voor

5,50

DEN BRAVEN

Hybrifi x
871.576.2156/58

  Professionele universele afdichtingskit en 
constructie- of montagelijm. Kleur: wit of zwart.

Binnen en buiten te gebruiken
Schuurbaar na volledige uitharding
Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
Perfecte hechting op de meeste, zelfs licht 

vochtige, ondergronden zonder primer

9 bussen
+ pistool

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 18 maart 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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RUBI

Flextub 
539.256.0005

  Zeer handige lichtgewicht kunststof kuip met een
inhoud van 40 liter. In te zetten voor werkzaam-
heden in zowel de bouw als andere sectoren. 
Makkelijk voor het inzamelen van afval. Draagt 
plezierig en heeft  versterkte handgrepen.
Makkelijk voor het inzamelen van afval. Draagt 
plezierig en heeft  versterkte handgrepen.

6,00

RUBI

Tegelsnijder 
TS-66 MAX
539.184.3122

  Opvolger van de TS en TS Plus. Met het vernieuwde Smart Power breeksysteem is het breken 
van harde tegels een eenvoudige opgave. Heeft  een versterkte bodem en een versterkte aan-
slag voor het recht snijden van tegels of onder een hoek. Geschikt voor keramische tegels als 
voor porselein. Geleverd in koff er, incl. 2 snijwieltjes Ø 6 en 10 mm. Vijf jaar garantie.

Met verbeterde stalen 
geleiding met anti-roest 
behandeling.

van 373,66 voor

299,00

RUBI

Rubberen 
hamer 
66905
539.110.0145 

  Ronde rubberen hamer in de kleur wit. 
Weegt slechts 250 gram. Maakt slaan 
op iedere hoek van de tegel mogelijk.

7,95

RUBI

Werktafel 
4-in-1
539.240.6101

  De opklapbare werktafel 
heeft  4 functies: werktafel, 
steiger, transport- en ligkar. 
De tafel is opvouwbaar en 
zeer licht van gewicht 
(slechts 14,2 kg). In hoogte 
verstelbaar: 55 en 80 cm. 
Afmeting 80 x 47 cm. 

119,00

RUBI

Elektrische voegenkrabber 
250
539.184.4560

  Handige, snelle en veilige manier om voegen te verwijderen zonder tegels te breken. 
In 3 snelheden instelbaar en wordt geleverd incl. 2 mesjes met 1,5 en 3 mm breedte. 
Ideaal voor wand- en vloertegels, porselein en natuursteen. Geleverd incl. koff er.

Óók losse mesjes
verkrijgbaar!

van 151,26 voor

119,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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GRIFFON

Liquid Rubber 
HBS-200®
473.573.0765-67

  Universele, fl exibele coating/afdichtingsmiddel voor het 
blijvend elastisch afdichten en beschermen van vrijwel 
alle ondergronden. Het wateren luchtdichte product is 
zeer eenvoudig te verwerken en duurzaam. Dit universeel 
inzetbare afdichtingsproduct is onder andere geschikt 
voor douchegoten, kimnaden, dilatatievoegen, dakgoten, 
maaivelddetails en kozijnaansluitingen en hecht op vele 
ondergronden, zoals beton, steen, hout, metaal, zink, 
bitumen, PVC, EPDM (vooraf testen), PP en PE.

Artikelnummer Inhoud Voor

473.573.0765 310 gram 5,50

473.573.0766 1 liter 22,00

473.573.0767 5 liter 89,00

vanaf

5,50

GRIFFON

Kwast
473.984.5004

  Universele platte 40 mm 
kwast, o.a. geschikt voor het 
aanbrengen van HBS-200 
Liquid Rubber. 

1,30

9,50

GRIFFON

Geotextile
HBS-200
473.573.0770

  Elastisch doek voor gebruik in 
combinatie met HBS-200 liquid 
rubber. 

150 cm x 20 m 

GRIFFON

Tape
HBS-200®
473.578.1252

  Elastische direct water- en luchtafdichtende 
tape. Heeft  een goede hechting op vele (vochtige) 
ondergronden, zoals beton, steen, hout, metaal, 
zink, bitumen, PVC en EPDM (vooraf testen). Zelfs 
een goede hechting op PP en PE. Uitstekend 
toepasbaar i.c.m. HBS-200® Liquid Rubber.

75 mm x 5 m x 1 mm

7,75

FENTO

Kniebeschermer
Fento board 
136.239.3499

  Neem als technisch-, installatie- en automotive professional 
deze handige mobiele kniebeschermer mee naar elke klus. 
Het brede oppervlak zorgt voor optimale stabiliteit en druk-
verdeling voorkomt knie- en rugklachten. Afmeting (lxbxh): 
49,5 x 28 x 4,6 cm.

Sterke antislip bodem
Slijtvast
Ventilerend

van 89,93 voor

69,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 18 maart 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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TECHNOTAPE

Verpakkingstape 
36 rollen 
621.875.0029

  Ideaal voor het sluiten van dozen. 
Deze transparante 28µ verpakkings-
tape beschikt over een goede 
aanvangskleefkracht en is 
verwerkbaar in combinatie 
met een tape dispenser.

doos á 36 rollen
van 113,04 voor

79,00 Tape dispenser verkrijgbaar voor € 15,00
621.578.4301

Deze transparante 28µ verpakkings-
tape beschikt over een goede 

Tape dispenser verkrijgbaar voor € 15,00

per rol

6,50

TECHNOTAPE

Stuclopertape
621.578.5201

  Handscheurbare PVC tape met grote kleef-
kracht en zowel indoor als outdoor inzetbaar! 
Na 4 weken nog schoon te verwijderen. Tape 
is 100% waterproof en vormbaar. 

per rol
van 7,90 voor

5,50

Primacover 
Standard
494.984.5018-21

  Zelfklevend afdekvlies met uitstekende bescherming tegen vuil, 
vocht en vallende gereedschappen tijdens bouw, renovatie en 
onderhoud. Geschikt voor uiteenlopende droge ondergronden. 
Herbruikbaar. Gemaakt van gerecyclede vezels.

Artikelnummer Breedte Lengte Van Voor

494.984.5021 0,65 m 25 m 33,00 29,00

494.984.5020 1,00 m 25 m 48,00 42,50

494.984.5019 1,00 m 50 m 96,00 85,00

494.984.5018 2,00 m 50 m 192,00 169,00

per rol
van 31,85 voor

29,00

TESA

PRO Duct tape
74613
114.578.1342-43

  Geschikt voor repareren, markeren, bevestigen, 
verzegelen en verpakken. Biedt langdurige hecht-
kracht op de meeste oppervlakken. Flexibel en 
sterker dan ooit. Waterafstotend en werkt ook op 
ruwe oppervlakken. Verkrijgbaar in zwart of grijs.

50 m x 50 mm

Verpakkingstape 

Tape dispenser verkrijgbaar voor € 15,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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MATADOR

Trekhaakslot 
Bull-Lock 
458.325.5859

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

van 248,59 voor

209,00

Spanrubber
119.250.0420/23

  Voor gebruik van bijv. dekzeilen 
of aanhangwagennetten. 

Artikelnummer Afmetingen Van Voor

119.250.0420 250 x 8 mm 14,30 9,50

119.250.0423 400 x 8 mm 20,77 13,50

Artikelnummer Afmetingen Van Voor

119.250.0160 2 x 3 m 9,09 6,25

119.250.0161 3 x 4 m 18,39 12,50

119.250.0164 4 x 5 m 30,62 21,00

119.250.0165 4 x 6 m 36,64 25,00

119.250.0166 5 x 6 m 45,94 31,50

119.250.0167 6 x 8 m 73,30 49,00

119.250.0168 6 x 10 m 91,72 62,50

119.250.0169 8 x 10 m 122,30 83,50

vanaf 
13,75 voor

9,50

vanaf 
9,09 voor

6,25

KONVOX

Dekkleed 
Blauw
119.250.0160-61/0164-69

Lichtgewicht dekkleden van HDPE weefsel.

Zware kwaliteit

van 7,44 voor

5,00

MULLROSE

Ruitenvloeistof
5 liter
455.577.0609

  Onmisbaar in de wintermaanden. Door de vieze 
wegen hebben autoramen ook meer te verduren 
en zullen ze vaker 
dan normaal 
schoon gesproeid 
moeten worden.

GYS

Startkabels
533.553.6006

  Startkabels brons met 
geïsoleerde klemmen. 
Geschikt voor o.a. auto’s, 
busjes en vrachtwagens. 
320 Ah vermogen met 
afmeting L2 x L3 m met 
doorsnede van 16 mm.

van 51,15 voor

41,95

130 gram

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 18 maart 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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BEAUMONT

Sleutelbox
131.295.1011

  Robuuste box met cijfer-code, geschikt om 2 tot 5 
sleutels in op te bergen. Makkelijk te bevestigen. 

van 42,00 voor

29,95

Gehard stalen ketting verkrijg-
baar vanaf € 14,50
249.558.0002/04/06

ABUS

Hangslot met 
verstelbare 
beugel
249.325.0571

  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.

21,95

INTERSTEEL

Magneetslot 
9570/9572
376.320.6645-46

  Dit slot werkt op basis van magnetisme. Bij 
het sluiten van de deur wordt de dagschoot 
door magneten uitgetrokken waardoor de 
deur vergrendelt. De deur wordt gewoon 
met de deurkruk geopend, maar wanneer 
hij geopend is, steekt de dagschoot niet 
meer uit. Dit zorgt niet alleen voor een 
strakke afwerking, u voorkomt hiermee ook 
beschadigingen aan het kozijn of dat u er 
onverhoopt achter blijft  haken. De doorn-
maat van dit slot is 50 mm en wordt geleverd 
inclusief sluitplaat en zwarte voorplaat. Ook 
verkrijgbaar in RVS kleur.

p/stuk

11,00

MAUER

Slotspray
237.577.1482

  Voorkomt problemen gedurende de winterperiode en 
zorgt ervoor dat uw hang- en sluitwerk soepel blijft  
functioneren. 75 ml.

Smeert en vermindert slijtage
Beschermt, roestwerend
Verdringt vocht
Voorkomt bevriezen
Ontdooit vastgevroren sloten
Reinigende werking

van 6,31 voor

4,25

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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van 51,66 voor

39,00

AXA

Veiligheidsraamsluiting
3329 
567.306.6042-43

  Voorzien van ventilatienok en een solide 
haakschoot zorgt voor een verhoogde 
inbraakwerendheid. Verkrijgbaar voor naar 
buiten draaiende draairamen en deuren. 
Incl. bevestigingsmateriaal. 

Lengte: 145 mm
Breedte: 30 mm
Aantal sleutels: 1
Gelijksluitend

Artikelnummer Type

567.306.6042 Rechts naar buiten draaiend

567.306.6043 Links naar buiten draaiend

van 79,14 voor

65,00

AXA

Veiligheidsbeslag
Curve Plus
567.312.3202

  Solide Curve inbraakwerend veiligheidsbeslag. Beschikt 
over Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB). Standaard 
toepasbaar op achterdeuren van 38 tot 60 mm dik. 
Naar buiten- en naar binnen draaiend. 
Incl. bevestigingsmateriaal.

Hart op hart maat: 72 mm
Lengte: 242 mm
Breedte: 52 mm

Solide Curve inbraakwerend veiligheidsbeslag. Beschikt 
over Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB). Standaard 
toepasbaar op achterdeuren van 38 tot 60 mm dik. 

AMI

Veiligheidsschild 
VHB 251/15 KT
109.312.1518

  Met kerntrekbeveiliging. Gemaakt van massief aluminium 
materiaal. 

Schildhoogte: 251 mm
Schildbreedte: 50 mm
Deurdikte SKG: 38/42 mm
Buitenschild dikte: 15 mm
Binnenschild dikte: 8 mm

van 96,74 voor

49,00

AMI

Veiligheidsbeslag 
109.312.1520/22

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

Buitenschild dikte: 15 mm 
Binnenschild dikte: 8 mm
Slotbediening: KT55

Ook verkrijgbaar met 
slotbediening KT92.

binnenschild en deurkruk met gelagerde wisselstift  en 

van 120,24 voor

89,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 18 maart 2023. Prijzen zijn exclusief BTW



20

TAB

Werklamp 
TAB88110
584.782.1060

  Beschikt over 10W COB-led 
met 1.200 Lm, 3 lichtstanden. 
Robuuste ABS en rubberen be-
huizing, voor binnen en buiten 
IP65. Lamp is kantelbaar, heeft  
een zeer sterke magneet en is 
plaatsbaar op statief. Incl. USB 
kabel, adapter, Powerbank en 
batterij-indicator.

Brandduur tot 10 uur!

Kantelbaar

van 59,75 voor

50,00

van 19,50 voor

15,50

vanaf 112,20 voor

80,00

TAB

Accu LED 
penlight
TAB2214
584.781.0109

  Compacte 6 SMD-LEDs inspectielamp
 (150 Lm) met 1 SMD-LED zaklamp 
(70 Lm). Oplaadbaar via USB. Inclusief 
USB-C kabel en magnetische clip.

VETEC

Accubouwlamp
LED 
750.782.1020/50

  Robuuste bouwlampen op vaste standaard met 
hoge lichtopbrengst! Beiden met een krachtige 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.

Artikelnummer Vermogen Van Voor

750.782.1020 20 watt 112,20 80,00

750.782.1050 50 watt 224,60 175,00

COAST

Zaklampen 
XP
940.781.0121-23 

  Deze lampen beschikken over een instel-
bare  lichtfocus en -output. Stofdicht en 
weerbestendig (IP54). De batterijen zijn 
oplaadbaar maar de lampen functioneren 
ook met niet oplaadbare CR123 batterijen.

Zéér hoge lichtopbrengst! 

XP6R

XP9RXP9R

XP6R

XP11R

54

USB Type-C

Artikelnummer Lumen Schijnen Brandtijd Van Voor

940.781.0121   400 199 m   8 uur 68,71 59,00

940.781.0122 1000 224 m 25 uur 83,28 75,00

940.781.0123 2100 219 m 37 uur 104,10 89,00

vanaf 
62,43 voor

59,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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Nú gratis Starbox 2 T-Lock 
Systainer t.w.v. € 69,95! OP=OP

Gratis set FBV 25/35 vliesfi lter-
zakken t.w.v. € 36,50. OP=OP

Systainer t.w.v. € 69,95! OP=OP

STARMIX

Bouwstofzuiger 
ISC L-1425 Top
994.750.0009

  Voor de zwaarste inzet in de industrie, werkplaats of 
op de bouw. Voor het afzuigen direct aan de machine 
bij boor-, frees, slijp- of zaagwerk in beton, gips, steen, 
cement, hout, lak. Met verbeterd fi lterconcept FKP 4800 
M advanced en reinigingssysteem waardoor er geen 
zuigkracht verloren gaat.

1400 watt
25 liter afsluitbare dubbelwandige ketel
Traploze toerentalregelaar
Semiautomatische fi lterreiniging

van 675,00 voor

539,00

Incl. afgebeelde rvs 
accessoireset met
5,0 m slang

STARMIX

Bouwstofzuiger
iPulse L-1635 Premium
994.750.0044

  Stofvrij werken bij de hoogste stof emissies met elektrisch gereedschap. 
Voorzien van verbeterde FKP 4800 M advanced fi ltercassettes, stopcontact 
en inschakelautomaat. Heeft  een 35 liter 
dubbelwandige ketel en Premium 
RVS accessoireset.

1600 watt
Volautomatische fi lterreiniging 
35 liter dubbelwandige ketel
Traploze toerentalregelaar

van 885,00 voor

629,00

Procell is een premium merk professionele batterijen 
dat zich uitsluitend richt op de professionele markt. 
Procell alkalinebatterijen worden dan ook door 
miljoenen professionele gebruikers en toonaan-
gevende professionele OEM’s (Original Equipment 
Manufacturers) over de hele wereld gebruikt 
vanwege de kwaliteit, betrouwbaarheid, 
prestaties en service.
940.786.5160-65

Artikelnummer Type Aantal Voor

940.786.5160 BDPLR03 10 stuks 4,95

940.786.5161 BDPLR06 10 stuks 5,50

940.786.5163 BDPLR14 10 stuks 12,95

940.786.5165 BDPLR20 10 stuks 17,50

Gratis set FBV 25/35 vliesfi lter-

Nú gratis Starbox 2 T-Lock 

629,629,

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 18 maart 2023. Prijzen zijn exclusief BTW
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ALTREX

Varitrex Teleprof
4x4
143.265.8533-34

  Dankzij telescopisch Telelock vergrendelings-
mechanisme multi-functioneel te gebruiken. 
Extra veiligheid door 3-PIN Autolocking® scharnier-
systeem, die het scharnier borgt in elke positie. 5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

van 623,00 voor

465,00

van 565,00 voor

495,00

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

ALTREX

Varitrex Teleprof 
FLEX 4X4
143.265.8509

  Functionele vouwladder voor intensief professioneel 
gebruik. De telescopisch uitschuifbare poten maken 
de ladder ideaal voor ongelijke ondergronden. 
Het unieke 3-PIN Autolocking® scharniersysteem 
garandeert optimale veiligheid in elke gebruikspositie. 
Uitgebogen bomen met anti-slipvoeten maken de 
ladder extra stabiel. 

Slechts 12,5 kg.

van 716,00 voor

579,00Artikelnummer Type Max. werkhoogte Van Voor

143.265.8533 4x4 5,00 meter 570,00 465,00

143.265.8534 4x5 6,25 meter 693,00 559,00

ALTREX

Varitrex prof 
4X3
143.265.8508

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

Slechts 12,5 kg.
Max. belasting 150 kg.

Inclusief GRATISInclusief GRATIS platformplatform t.w.v. € 75,00t.w.v. € 75,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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EUROM

EK Fanheat 
2000
715.700.0173

  Elektrische werkplaatskachel 
met een vermogen van 2000 
watt. Deze kachel heeft  een grote 
luchtverplaatsing, waardoor 
de warmte snel verplaatst en 
de ruimte ook snel opwarmt. 
Robuust, voorzien van omval- 
en oververhittingsbeveiliging. 
Met thermostaat en 2 
vermogenselecties.

35,00
van 43,80 voor

37,50

EUROM

Convectorkachel 
CK2003T
715.700.5230

Kan staand of hangend 
worden geplaatst

0-1250/2000 watt
Voorzien van thermostaat
Ideaal voor schaft lokaal 

en bouwkeet
Aansluitspannning 230V

MASTER

Luchtontvochtiger
DH752
533.990.0045

  Mobiele, semi-professionele condensatiedroger 
met een vermogen van 900W. Het gebruik van 
deze condensatiedroger kan vele afwerkings- 
en herstellingswerkzaamheden versnellen.

Max. ontvochtigingscapaciteit per 24 uur: 46.7 l
Volume watertank: 5.7 l
Geschikt voor de oppervlakte tot: 701 m²

van 1006,50 voor

775,00

EUROM

Elektrische 
kachel 
5000W
715.700.0165

  Metalen werkplaatskachel die door 
de grote luchtverplaatsing snel en 
gelijkmatig werkruimtes verwarmen. 
Met rvs verwarmingselement, 
thermostaat, overbelastingsbeveiliging 
en koude luchtventilator. 

gelijkmatig werkruimtes verwarmen. 

thermostaat, overbelastingsbeveiliging 

109,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 18 maart 2023. Prijzen zijn exclusief BTW



PERFECTPRO

Rockbox 3 
RBX3
886.731.4389

  Oplaadbare bouwradio met DAB+ 
digitale radio en FM-ontvangst. 
Voorzien van RDS zenderinfor-
matie, bluetooth en aux-ingang 
voor externe MP3 speler. Schok, 
regen-, vuil- en stofbestendig 
(IP65).

147,00

PROFIT

Gatzagenset
Click & Drill
137.153.4090

  Complete set met 9 gatzagen met 
geïntegreerde Click&Drill syteem voor het 
boren van gaten. Zijn minstens 5x sneller 
dan een standaard gatzaag. Inzetbaar 
op (hard-)hout, maar ook MDF, trespa, 
kunststoff en, gas-, gips-, en cellenbeton, 
zand- en baksteen en ceramisch materiaal. 
Maten: 19-25-32-43-51-56-60-64-76. Incl. 
adapter.

137 profi t multi purpose gatzagen

van 280,04 voor

189,00

GRABO

Elektrische pompzuiger 
Ottovac
631.284.1070

  Bestemd voor het heff en en plaatsen van vlakke materialen zoals glas, keramische tegels en andere voorwerpen, 
met poreus en glad oppervlak. Heeft  een maximale tilcapaciteit van 100 kg en kan gemonteerd worden 
op bestaande hef- en transportsystemen voor glas en tegels.  

Geïntegreerde druksensor met automatische start/stop
Werkt op 4x AA batterijen

NIEUW - Pompzuiger met
automatische vacuüm functie!

van 175,00 voor

149,00

Uitgave 2306
Aanbiedingen geldig zolang de 
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 18 maart 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.  

Miedema Bouwmaterialen
Uranusweg 1
8938 AJ, Leeuwarden
Tel.: 058 288 88 88
www.miedemabouwmaterialen.nl


