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1Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE

P R O M O T I E
S P E C I A L I T E I T E N
& M A T E R I E E L

A C T I E S 
geldig tot

15 aug
2 0 1 7

Husqvarna diamantschijf 230 mm
•	 Universele diamantschijf voor beton, gewapend 

beton, snelbouw, facadesteen, abrasief materiaal, 
betonijzer, enz.

•	 art.: 1017935

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

actie 1
3 schijven kopen =

gratis werfradio
MyBox 2

3x
= GRATIS
werfradio
MyBox 2

6x
= GRATIS
werfradio

Workman 2

actie 2
6 schijven kopen =

gratis werfradio 
Workman 2

10x
= GRATIS
Bluetooth 
speaker
Bluebull

actie 3
10 schijven kopen =

gratis speaker 
Bluebull

Rolstelling type AGS XS (b) 135 cm x (l) 250 cm
Kenmerken:
•	 Werkhoogte: 7,30 m
•	 Advantaged Guardrail System (AGS): met dit unieke systeem wordt tegemoet gekomen 

aan de vragen en eisen van de Arbeidsinspectie en de veiligheid van de gebruiker van 
aluminium rolsteigers.

•	 Frames:	hoogwaardig	aluminium	en	voorzien	van	antislipprofiel.	Volledig	rondom	gelast.	
(staande buizen 2 mm, sporten 1,7 mm wanddikte)

•	 Platformen: gelaste aluminium frames voorzien van watervaste multiplex vloeren.
•	 Diagonaal- en horizontaalschoren voorzien van rondom gelaste klauwen met automatische 

klauwvergrendeling
•	 Geremde zwenkwielen met spindel ø 200 mm. De spindel is 30 cm in hoogte verstelbaar.
•	 Stabilisatoren: bevestigd met speciale kunststof koppeling om beschadiging aan het frame 

te vermijden.
•	 Houten kantplanken
•	 De steigers voldoen aan alle huidige normen EN1004 - EN1298 - EN2718 - EN12811

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE
Bij aankoop van
deze rolstelling

GRATIS
Weber Bar-B-Kettle BBQ

van 57 cm

Flex stofzuiger VCE 33 L AC

•	 Stofzuiger,	met	automatische	filterreiniging
•	 Draaischakelaar met geïntegreerde uitstand 
van	de	filterreiniging

•	 Aparte volumestroomregeling
•	 Antistatische uitrusting

•	 Motor: 1400W
•	 Volumedebiet: 4500 l/min.
•	 Onderdruk: 25000 Pa
•	 Filteroppervlak: 5000 cm²
•	 Kuipinhoud: 30 liter
•	 Kabellengte: 7,5 m
•	 Gewicht: 15,2 kg

art.: 1132543

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Rectavit Fast Forward
Universele contactlijm voor het snel verlijmen van grote vlakke en moeilijke materialen.
Snel verlijmen van zachte isolatiematerialen, plastic- en bouwfolie en polystyreen.

Toepassingen:

•	 Permanent of tijdelijk verlijmen van alle 
vezelachtige, zachte en halfharde isolatie-
materialen, minerale wol (steenwol, glaswol, 
...	),	spijkerflensdekens,	technische	isolatie

•	 Ideaal voor plastic- en bouwfolies, damp-
schermen, geotextiel en vilt

•	 Perfect geschikt voor het verlijmen van ge-
luidsisolatie bij ontdubbelde gemene muren

•	 Verlijmen van polystyreen EPS, XPS
•	 Vlak verlijmen van PIR/PUR platen op 

elkaar
•	 Geschikt voor het verlijmen van akoestische 

isolatiematerialen
•	 Verlijmen van aluminium, textiel, kurk, 

papier onderling en op hout, metaal, 
beton, metselwerk, kalkzandsteen, 
silicaatsteen, pleisterwerk, ...

Eigenschappen:
•	 Kleeft onmiddellijk / Geen wachttijden
•	 Zeer hoge aanvangshechting
•	 Lange open tijd / Goede eindsterkte
•	 Aandrukkracht bepaalt de eindsterkte
•	 Enkel- of dubbelzijdig aan te brengen
•	 Herpositioneerbaar bij enkelzijdig 

gebruik in functie van het te verkleven 
materiaal

•	 Hogere kleefkracht bij dubbelzijdig 
gebruik

•	 Toepasbaar op alle ondergronden
•	 Geen vullend vermogen, zwelt niet na
•	 Lijmresten overpleisterbaar
•	 Gemakkelijk en snel verwerkbaar
•	 Geen elektricitiet of perslucht nodig

•	 500 ml - art.: 1112489
•	 22,1 liter - art.: 1112491
•	 Combibox 22,1 liter - art.: 1112490

Verlijmen van zachte isolatie Verlijmen van plasticfolie Verlijmen van polystyreen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Voordeelactie potloden LYRA

Potlood PROFI 333
24 cm - ovaal

art.: 1013354
normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 10 stuks - 15% -
per doos = 100 st - 25% -

•	 het échte originele schrijnwerkerspotlood
•	 professionele kwaliteit
•	 makkelijk aan te scherpen
•	 ideaal voor markeringen op hout

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Potlood PROFI 331
24 cm - ovaal

art.: 1013355
normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 10 stuks - 15% -
per doos = 100 st - 25% -

•	 potlood voor de steenkapper
•	 professionele kwaliteit
•	 makkelijk aan te scherpen
•	 ideaal voor markeringen op steen, beton en 

andere ruwe oppervlakken

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Potlood LYRA DUO
18 cm

art.: 1013356
normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 10 stuks - 15% -
per doos = 100 st - 25% -

•	 markeerpotlood rood/blauw
•	 beide uiteinden aangescherpt
•	 voor	fijne	markeringen/correcties
•	 voor installatie van warm/koud water

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Potlood PROFI 334S
24 cm - ovaal

art.: 1087560
normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 10 stuks - 15% -
per doos = 100 st - 25% -

•	 potlood voor de schrijnwerker
•	 professionele kwaliteit
•	 ideaal voor markeringen op nat hout (ook 

droog hout)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

•	 universeel potlood
•	 ideaal voor markeringen op gladde op-

pervlakken: tegels, keramiek, kunststof, 
glas, plastic

•	 makkelijk te verwijderen

art.: 1020186
normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 10 stuks - 15% -
per doos = 100 st - 25% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Potlood Cellugraph
24 cm - driehoek

Voordeelactie borstels
Koop nu uw borstels per volle doos ! Doe uw voordeel ...

art. omschrijving stukprijs 

1006210 cocosveger plat hout 
ongelakt 29 cm - 10 st

1006211 cocos borstel 
gelakt 33 cm - 10 st

1006214 straatveger 
bassine 33 cm - 10 st

1006216 straatveger 
bassine + balleinen 33 cm - 10 st

1006215 straatveger pvc 
rood gelakt 33 cm - 10 st

1003315 borstelsteel 150 cm
dikte steel: 23,5 mm - 25 st

1003317 steel dik / rijfsteel 150 cm
dikte steel: 28 mm - 25 st

1006220 cocos handborstel
26 cm - 30 st

REINIGEN & VEGEN
HOEVEELHEIDSKORTING

per doos: -15%
per 4 dozen mix: -20%
per 10 dozen mix: -25%

Proxxon gevulde gereedschapskoffer - 47-delig
•	 Gevulde	ABS-kunststof	koffer	met	

professioneel kwaliteitsgereedschap
•	 voorzien van de meest courante 

handgereedschappen die u vaak 
nodig heeft op de werf.

•	 In	1	koffer,	alles	op	een	unieke	
plaats, makkelijk ter controle of u 
steeds alle gereedschap opnieuw 
bij u heeft !

•	 Proxxon steek - ringsleutel : 6 - 7 - 8 
- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19

•	 Proxxon doppenset : 8 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 22 - 24 + nodige sleutels en 
verlengstukken

•	 Inbussleutelset / Torx-sleutelset / 
Knipex universele tang en water-
pomptang / bankhamer ...

•	 Schroevendraaierset 5 stuks
•	 art.: 1013249

AANRADER
TOP

kwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Professioneel PU-schuim lage expansie
Pistoolschuim
Wat?
•	 PU schuim - pistoolschuim met lage na-expansie
•	 Professionele kwaliteit
•	 INHOUD: 750 ml

Toepassing:
•	 Afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en 

kieren.

bv.:
•	 Ruimte tussen raam en deurkozijnen en de muur
•	 Aansluitnaden van nokken, kepers, dakkapellen, ...
•	 Doorvoeringen van leidingen en pijpen
•	 Verlijmen en afdichten van isolatieplaten

Eigenschappen:
•	 Hoge spuitsnelheid
•	 Lage na-expansie (low expansion)
•	 Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
•	 Overschilderbaar
•	 Afwerkbaar met pleister

•	 art.: 1069692

=

24 x

ACTIE-
PRIJS
én 

G rat i s
p i s t o o l

PISTOOL
GRATIS

bij afname per 2 dozen
(= 24 bussen)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

PU - pistoolschuim
normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 6 stuks - 12% -
per 12 stuks - 15% -

Pistoolschuim ZEER LAGE EXPANSIE

Wat?
•	 PU schuim - pistoolschuim met extreem lage na-expansie
•	 professionele kwaliteit, tot 50% meer rendement
•	 INHOUD: 880 ml

Toepassing:
•	 Geschikt voor het vullen en af te dichten van gaten en voegen rondom 

raam- en deurkozijnen. Het dient als een warmteisolerend materiaal met 
optimale hechting.

Eigenschappen:
•	 Zeer goed warmte- en geluidisolerende eigenschappen
•	 Uitstekende hechting op vrijwel elk materiaal
•	 Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën

•	 art.: 1089635

Kenmerken:
•	 NIEUW SCHUIM! Vul met de juiste dosering en het schuim stopt 

vrijwel direct met na-expanderen
•	 Speciaal ontwikkeld voor rondom raam- en deurkozijnen
•	 Tot 50% meer rendement per bus dan gebruikelijk PU-schuim
•	 Te gebruiken tot -10°C

opgelet bij 

prijsvergelijk

inhoud = 880 ml

PU - pistoolschuim
normaal - actieprijs

per 12 stuks - 15% -

=

24 x

ACTIE-
PRIJS
én 

G rat i s
p i s t o o l

PISTOOL
GRATIS

bij afname per 2 dozen
(= 24 bussen)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Steenlijm voor dragende muren - PU700
Toepassingen:
•	 Verlijmen van Ytong, cellenbetonblokken, betonblokken, kalkzandsteen, baksteen en 

natuursteen, geschikt voor dragende en niet-dragende muren.
•	 Eenvoudig te verspuiten met pistool.
•	 Alternatief voor poederlijm. 1 bus PU700 = 880 ml = ongeveer gelijk aan 31 kg poederlijm.

Voordelen:
•	 Niet meer mixen, direct te gebruiken
•	 Geen water en electriciteit noodzakelijk
•	 Enorme tijdsbesparing
•	 Makkelijk te verwerken
•	 Erg sterke verbinding
•	 Ook te verwerken bij lage temperaturen
•	 Perfecte hechting op vele materialen

•	 INHOUD: 880 ml - art.: 1059631

ACTIE-
PRIJS
én

1 1  +  1
G R AT I S

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Brandwerend PU pistoolschuim - FF197
•	 Het brandwerend afdichten van aansluitingen, voegen en naden van o.a.: 

Scheidingswanden met plafonds/vloeren. Scheidingswanden onderling, 
stelruimten tussen raam- of deurkozijnen en muur (denk om voorzorgs-
maatregelen bij zwakke bouwdelen), stel- en monteerruimten tussen prefab 
elementen en onderlinge aansluitingen van vloeren.

•	 INHOUD: 750 ml

Voordelen:
•	 Lichtgrijze kleur
•	 Brandwerend, rook- en gasdicht
•	 Uitstekende dimensionale stabiliteit
•	 Bestand tegen warmte, water en vele 

chemicaliën
•	 Overschilderbaar en af te werken met 

pleister

•	 art.: 1069696

ACTIE-
PRIJS
én

1 1  +  1
G R AT I S

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Poetsdoeken wit
•	 Gesorteerde witte katoenen poetsdoeken, ontdaan van ritsen, knopen en 

harde delen.
•	 Baal van 10 kg
•	 art.: 1132807

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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DNS® Plus Multiversele houtschroef
Multiversele houtschroef van de hoogste kwali-
teit met kerfpunt, snijtanden, dubbele draad en 
freesribben - type: wit verzinkt / deelschroef-
draad / torx

Kenmerken:
1. Kerfpunt:
•	 Boort voor en verhindert dat het materiaal 

splijt
•	 Onmiddellijke schroefstart voor snelle en 

comfortabele bewerking
2. Snijtanden:
•	 Snijden de houtvezels open
•	 Vermindert de wrijvingswaarde van de 

navolgende schroefdraad
3. Glijcoating: minder inschroefweerstand door 

een sterke glijcoating
4. Dubbele schroefdraad:
•	 50% sneller dan standaard schroeven
•	 20% stabieler dan standaard schroeven 

(betere steun)
5. Freesribben:
•	 Zorgen ervoor dat de kop goed in het hout 

infreest
•	 Voorverzinken niet nodig

6. ETA gekeurd: ETA-11/0106

Aanbevolen gebruik:
•	 Afhankelijk van de afmeting en de kwaliteit 

van het hout kan voorboren nodig zijn

•	 Freesribben zorgen ervoor dat 
de kop goed in het hout infreest.

•	 Freesribben onder hoek
•	 Voorverzinken niet nodig

•	 Dubbele schroef-
draad met hogere 
stijging voor snel-
ler inschroeven en 
veilige steun.

•	 50% sneller en 
20% stabieler

•	 Minder schroefweerstand 
door sterke glijcoating.

•	 Snel en zonder weerstand 
schroeven

•	 Kerfpunt boort voor en verhin-
dert dat het materiaal splijt.

•	 Onmiddellijke schroefstart 
voor snelle en comfortabele 
bewerking.

Sarking schroeven
Gebruik:
•	 Voor constructies van vol hout en van breed gelamineerd 

grenen-, dennen- en sparrenhout.
•	 Houtconstructies
•	 Houten buizen in paneelconstructie
•	 Sarkingisolatie

Kenmerken:
•	 Extra brede schotelkop
•	 Deeldraadschroef
•	 Glijcoating
•	 ETA-gekeurd

Aanbevolen gebruik:
•	 Geen voorboren nodig bij balkconstructies

•	 Extra brede 
schotelkop met 
vlak oplegvlak 
voor een betere 
aanpersdruk

•	 Extra veiligheid 
door lengtedrevel 
op kop

De schachtfrees verlaagt 
de inschroefweerstand 
voor eenvoudiger ver-
schroeven

Minder 
inschroef-
weerstand 
door sterke 
glijcoating

Onmiddellijke schroef-
start voor snelle en 
comfortabele bewerking

art. diameter lengte voor
isolatiedikte verpakking

1107715 8 mm 140 mm 60 mm 50 st
1107716 8 mm 160 mm 80 mm 50 st
1107717 8 mm 180 mm 100 mm 50 st
1107718 8 mm 200 mm 120 mm 50 st
1107719 8 mm 220 mm 140 mm 50 st
1107720 8 mm 240 mm 160 mm 50 st

Terrasschroeven inox
•	 Terrasschroef met lenskop TX25
•	 Gehard
•	 Met schachtboor
•	 6 groeven op de schacht

•	 4 ribben onder de kop
•	 Gedeeltelijk met schroefdraad
•	 Roestvrij staal 1.4006 (AISI 410)

art. diameter lengte verpakking
1144661 5 mm 40 mm 200 st
1144662 5 mm 50 mm 200 st
1144663 5 mm 60 mm 200 st
1144664 5 mm 70 mm 200 st
1144665 5 mm 80 mm 200 st

Gasschiethamer voor beton en staal GT3C

•	 Ontworpen voor droge afbouw en instal-
latiewerk

•	 Onderhoud was nog nooit zo eenvoudig
•	 Robuust ontwerp minimaliseert onder-

houdstijd en kosten
•	 Breed programma nagels voor veel 

toepassingen
•	 Geoptimaliseerde accupositie voor betere 

balans
•	 Geschikt voor nagels tot 40 mm
•	 Magazijn capaciteit van 40 nagels
•	 Magazijn verwijderbaar d.m.v. bajonet systeem
•	 Instelbare diepteinstelling
•	 Inclusief 2 accu’s en snellader
•	 Indicatie lampje voor accu capaciteit

art.: 1104626

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Perfoband 12 mm
•	 Perfoband	voor	optimale	flexibiliteit	voor	allerhande	verankeringen
•	 art.: 1105446

Bij aankoop van 300€ schroeven / 
pluggen gemixt op pagina 4 & 5
 = gratis 81-delige bitset
•	 81-delige bitset met magneethouder
•	 Bits in deze set: TX, PH, PZ, Robertson, 

HEX, SL, TRI-WING, Spline, Spanner, 
Tamper HEX/TX en Clutch

Bij aankoop van 1000€ schroeven / 
pluggen gemixt op pagina 4 & 5
 = gratis
video-inspectiecamera 1,5 m
•	 Krachtige objectverlichting dankzij 4 hoogrendementsleds
•	 2-voudige digitale zoom in stappen van 10%
•	 DOF: Scherpte-diepte-bereik 3…7 cm
•	 Gebruik van externe monitoren via TV-Out-aansluiting
•	 Door de kleine camerakop kan ook op moeilijk toeganke-

lijke plaatsen geinspecteerd worden.
•	 Camerakop: ø 9 mm

Bij aankoop van 500€ schroeven / 
pluggen gemixt op pagina 4 & 5
 = gratis kruislijnlaser
•	 De 2 goed zichtbare laserlijnen zijn uitstekend geschikt voor 

de uitlijning van tegels, regelwerk, ramen, deuren enz.
•	 Automatic Level: automatische uitlijning door magnetisch 

gedempt pendelsysteem
•	 Afzonderlijk inschakelbare laserlijnen
•	 Extra hellingsmodus voor de schuine uitlijning.
•	 Out-Of-Level: door optische signalen wordt gesignaleerd, 

wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
•	 Eenvoudige uniforme bediening

art.: 1124562

art.: 1107691

art.: 1124563

ACTIES - schroeven en pluggen
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Mini Stockbox Nylon Yzzy Slagpluggen
Eigenschappen:
•	 Voorgemonteerde schroef
•	 ETA goedkeuring voor het bevestigen van thermische isolatie van beton en steen
•	 Slagplug met verzonken kop voor het bevestigen van hout op beton

Voordelen:
•	 Demonteerbaar met behulp van de schroef
•	 Snelle installatie met hamer voor onmiddellijke belastbaarheid
•	 Hoge kwaliteit door gebruik van virgin nylon

Toepassingen:
•	 Lat en regelwerk aan wanden en vloeren
•	 Ophangbeugels
•	 Plinten

art. type lengte verpakking
1104896 6 x 40 40 mm 800 st
1104897 6 x 55 55 mm 600 st
1104898 8 x 60 60 mm 300 st
1104899 8 x 75 75 mm 800 st
1104900 8 x 100 100 mm 800 st

Hoogwaardig nylon Vertande neus voor 
een vlotte montage

Verzonken 
kraag

Speciaal ontworpen 
vertanding voor hoge 
belastbaarheid

Constructieplug HS-CONSTR-S

Eigenschappen:
•	 Constructieplug voor toepassing in de gevelbouw en algemene bouw
•	 Voor gebruik in holle en volle bouwsteen
•	 Materiaal plug: Nylon
•	 Materiaal schroef: Verzinkt staal
•	 Goedkeuringen: ETA - 12/0272

Voordelen:
•	 Vleugels voorkomen rotatie in boorgat
•	 Goede spreiding voor hoge belastbaarheid

art. boordiameter lengte klemdikte aantal verpakking
1115530 10 mm 80 mm 10 mm 50 st doos
1115531 10 mm 100 mm 30 mm 50 st doos
1115532 10 mm 120 mm 50 mm 50 st doos
1115533 10 mm 140 mm 70 mm 50 st doos
1115534 10 mm 160 mm 90 mm 50 st doos
1115536 10 mm 200 mm 130 mm 25 st doos
1115537 10 mm 230 mm 160 mm 20 st doos
1115538 10 mm 260 mm 190 mm 20 st doos

Mini Stockbox Universele Pluggen
Kenmerken:
•	 Nylon plug met 4-voudige spreiding voor de hoogste belastbaarheid.
•	 Voor het gebruik in zowel holle als massieve materialen en gipsplaat

Voordelen:
•	 4-voudige spreiding garandeert maximale grip
•	 Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien
•	 De vorm van de plug laat het gebruik toe van elk type hout en spaanplaatschroeven

art. type lengte verpakking
1104893 SY-X6 30 mm 2500 st
1104894 SY-X8 40 mm 1000 st
1104895 SY-X10 50 mm 500 st

De viervoudige spreiding 
garandeert de hoogste 
belastbaarheid

De robuuste vleugels voorkomen 
dat de plug meedraait in het boorgatDe brede kraag voorkomt 

dat de plug in holle ruimtes 
valt, maar hindert niet bij 

doorsteekmontage KNUDSEN montagespieën

•	 Assortimentsbox van 245 spieën
•	 Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => splijt niet 

bij schroeven of nagelen, enorme belastingsca-
paciteiten

•	 Spieën zijn getand zodat ze onderling op elkaar 
te	fixeren	zijn,	ook	zijdelings,	rot	niet,	verduren	
niet, behouden hun afmetingen

Toepassing:
•	 Schrijnwerker, vloerder, tegelzetter, dakwerker, 

gyprocplaatser, ... voor het uitpassen van grote verschillen
•	 Plaatsen ramen, dorpels, vloeren, houten terrassen, parket, tegels, schrijnwerk, 

keukens, afkastingen, enz.

Inhoud box spieën:

b x l (mm)
h (mm)

30x80
10

40x80
8

45x90
15

45x150
25

h = 
opkant 70 st 60 st 75 st 40 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

BOX 245 stuks
normaal - actieprijs
per box - 10% -

per 3 boxen - 15% -

art.: 1021999

KNUDSEN afstandblokjes - montageblokjes

•	 Assortimentsbox van 520 stuks
•	 Snel, handig
•	 Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => splijt niet bij 

schroeven of nagelen
•	 Enorme belastingscapaciteiten
•	 Rotten niet, verduren niet, behouden hun afme-

tingen dankzij hoge kwaliteit kunststof
Toepassing:
•	 Schrijnwerker, vloerder, tegelzetter, dakwerker, 

gyprocplaatser, ... voor het uitpassen van kleine 
verschillen, plaatsen ramen, dorpels, vloeren, 
tegels, schrijnwerk, keukens, afkastingen, enz.

Inhoud box afstandblokjes:

h
l x b x

1 
mm

2 
mm

3 
mm

4 
mm

5
mm

50 x 22 x 52 st 52 st 52 st 52 st 52 st
100 x 22 x 52 st 52 st 52 st 52 st 52 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

BOX 520 stuks
normaal - actieprijs
per box - 10% -

per 3 boxen - 15% -

art.: 1020164
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Voordeelpakket: kledij
Pakket bestaande uit:
•	 1x CAT werkbroek
•	 1x T-shirt
•	 1 paar werkschoenen S3 - BASE B119
•	 beschikbaar van maat 36 tot maat 49

•	 3 paar CAT sokken

ACTIEPAKKET

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

+

Persoonlijke beschermingsmiddelen

G

F
5x

E

10x

ACTIE
CONTACTEER
ONS VOOR

HOEVEELHEDEN

H

200x

20xJ

C

art. omschrijving prijs korting
1095468 A Veiligheidshelm wit (ook andere kleuren verkrijgbaar) -

contacteer 
ons voor 
hoeveel-
heden

1067188 B Veiligheidshelm in vorm van baseball pet wit -
1088080 C Veiligheidsbril POLYCARBONAAT uit 1 stuk -
1127124 D Veiligheidsbril POLYCARBONAAT -
1065091 E Voorgevormde stofmaskers + ventiel FFP2 (10 stuks) -
1065122 F Voorgevormde stofmaskers + ventiel FFP3 ( 5 stuks) -
1067165 G Gehoorkap (+ beschermzakje) - SNR waarde: 33dB -
1065074 H Doos met 200 paar oorpluggen (200 stuks) -
1067160 I Oordopjes met opvouwbare beugel -
1064730 J Reservedopjes (20 st) voor opvouwbare beugel -

DT125 K Overall met kap voor éénmalig gebruik (in verschil-
lende maten verkrijgbaar: van M tot 3XL) -

A

B

D

K

I

Showa GRIP 310 - werkhandschoenen
•	 Ideaal voor zware ruwbouwwerkzaamheden, klinkerleggers, 

betonwerken, grondwerken. Enorm slijtvast, toch soepel
•	 Polyester/nylon liner met natuurlijke latexcoating
•	 Elastische rand
•	 Volledig ruw oppervlak
•	 Antibacteriële en geurwerende behandeling
•	 Anatomische vorm / naadloze liner
•	 maat 9 (L): 1011500
•	 maat 10 (XL): 1011501

normaal -
per 10 paar -
per 60 paar -

per 120 paar (= 1 doos) -

Showa ADVANCED GRIP 341 - werkhandschoenen
•	 Dezelfde eigenschappen dan de Showa grip maar nauwer aansluitend en aan-
gepaste	coating	om	een	betere	“feeling”	te	hebben	bij	middelgroffe	tot	fijnere	
werkzaamheden bv. metsen van facadesteen.

•	 Polyester/nylon liner met natuurlijke latexcoating
•	 Elastische rand / Volledig ruw oppervlak
•	 Antibacteriële en geurwerende behandeling
•	 Anatomische vorm / naadloze liner
•	 maat 8 (L): 1103468
•	 maat 9 (XL): 1103469

normaal -
per 10 paar -
per 60 paar -

per 120 paar (= 1 doos) -

Showa FOAM GRIP 380 - werkhandschoenen
•	 Ideaal voor dakwerken, optimale en duurzame grip, zelfs in contact 

met gladde oppervlakken
•	 Microporeuze nitrilcoating / slipvaste nylonbreiwerk liner
•	 Elastische rand / Schuimoppervlak voorzien van reliëf
•	 Zonder speciale behandeling
•	 Anatomische vorm / naadloze liner
•	 maat 8 (L): 1096409
•	 maat 9 (XL): 1096410

normaal -
per 10 paar -
per 60 paar -

per 120 paar (= 1 doos) -
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+
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CombiCross-Laser 5 DLD
•	 Groene kruislijnlaser met superfelle diodentechnologie, 

met 3 extra rode laserlijnen en loodlaser
•	 Nauwkeurigheid: 2 mm / 10 m
•	 Zelfnivelleerbereik: +/- 2°
•	 RX-/GRX-Ready: in combinatie met een optionele 

laserontvanger kunnen de rode laserlijnen (RX-Ready) 
en de groene laserlijnen (GRX-Ready) met de geïnte-
greerde handontvangermodus op grote afstanden en 
bij ongunstige lichtomstandigheden worden herkend.

•	 +	koffer,	statiefadapter,	oplader,	rubberkapjes	en	accu

art.: 1116483

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Quadrum OneTouch 410 S
•	 Rotatielaser met ééntoetsbediening. Voor het 

horizontaal nivelleren op zeer grote afstanden
•	 Zelfnivellerende horizontaallaser
•	 Punt-, scan-, rotatie  en handontvangermodus
•	 Nauwkeurigheid: +/- 0,75 mm / 10 m
•	 Zelfnivelleerbereik: +/- 5°
•	 Werkbereik: 400 m
•	 Waterdichtheid: IP 66
•	 +	koffer,	ontvanger,	universele	houder,	

afstandsbediening, accu, batterijhouder, netvoe-
ding / oplader en batterijen

art.: 1144735

PowerPlane-Laser 3D Plus
•	 Driedimensionele laser met een horizontale en twee verticale 360°-lasercirkels
•	 Nauwkeurigheid: 2 mm / 10 m
•	 Zelfnivelleerbereik: +/- 2,5°
•	 Werkbereik: 20 m
•	 Waterdichtheid: IP 54
•	 RX-Ready: met de optionele laserontvanger 

RX 40 zijn de laserlijnen tot 40 m te ontvan-
gen - ideaal voor alle toepassingen buiten.

•	 +	koffer,	afneembaar	aanlegvlak,	mag-
netische wandhouder, snellaadtoestel en 
batterijen (NiMH)

art.: 1144721

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+ GRATIS
Profi-Spindelstatief 

2,6 m
+ Flexi meetlat

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Cubus 110 S
•	 Volautomatische rotatielaser
•	 Punt-, scan-, rotatie en handontvangermodus
•	 Nauwkeurigheid: +/- 1,5 mm / 10 m
•	 Zelfnivelleerbereik: +/- 4°
•	 Werkbereik: 100 m radius
•	 Waterdichtheid: IP 66
•	 Met de afstandsbediening kunnen alle functies van de 

rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
•	 De extra referentiestraal vereenvoudigt het loden en 

uitlijnen van scheidingswanden.
•	 Opsteekbare statief- en wandhouder

art.: 1144733

+ GRATIS
Licht-statief 1,65 m

+ Flexi meetlat
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Showa NITRILE FOAM GRIP 381
•	 Voor	zeer	fijn	werk,	geen	fingerprinting
•	 Maximale zweetopname en snelle droging
•	 Microporeuze nitrilcoating / slipvaste nylon-

breiwerk liner
•	 Elastische rand / Schuimoppervlak voorzien 

van reliëf
•	 Zonder speciale behandeling
•	 Anatomische vorm / naadloze liner
•	 maat 8 (L): 1122747
•	 maat 9 (XL): 1122748

normaal -
per 10 paar -
per 60 paar -

per 120 paar (= 1 doos) -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NIEUW
Actieset haakse slijpers DK0047GX1

Actieset bestaande uit:
•	 Haakse slijper 230 mm 
•	 Vermogen: 2200W
•	 Type GA9060

•	 Haakse slijper 125 mm
•	 Vermogen: 840W 
•	 Type 9558HNRG

•	 +	koffer,	incl.	2	
diamantzaag-
bladen

art.: 1122836

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Cirkelzaag 86 mm C9U3WB

•	 Zaagdiepte: 86 mm
•	 Zaagblad ø 235 mm
•	 Krachtige motor, uiterst stil - 2000W
•	 Toerental: 5200 t.p.m.
•	 Blaast zaagsel weg
•	 Stofzuigadapter
•	 Gewicht: 7,2 kg
•	 +	koffer,	langsgeleider,	zaagblad	

en zijhandvat

art.: 1131735

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

+ GRATIS
2de zaagblad

235 mm
18 tands

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

FLEX mixer

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

R 1800 R 2000
dé mixer voor vloerder stukadoor
art. 1003797 1003799
vermogen 1800W 2000W
toeren 200-590 tpm 570 tpm
aansluiting M 18 M 18
gewicht 6,1 kg 6,1 kg

gebruik

materiaal met hoge 
viscositeit zoals kleef- en 
spuitcrepie, mortel, kalk, 

cement, estruk, opvulmate-
riaal, epoxy, ...

voordelen
overbelastingsbeveiliging, 
beschermbeugel, zelfuit-
schakelende koolborstels

+ GRATIS
extra mengstaaf

+ 
G

R
AT

IS
ex

tr
a 

m
en

gs
ta

af
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Platdakramen Luxlight

art. velden afmeting (l x d x h)
1101365 2 1610 x 1000 x 350 mm
1101366 3 2400 x 1000 x 350 mm
1101367 4 3190 x 1000 x 350 mm
1101368 5 3980 x 1000 x 350 mm
1101369 6 4770 x 1000 x 350 mm
1101370 7 5560 x 1000 x 350 mm

art. velden afmeting (l x d x h)
1101371 2 1610 x 1018 x 350 mm
1101372 3 2400 x 1018 x 350 mm
1101373 4 3190 x 1018 x 350 mm
1101374 5 3980 x 1018 x 350 mm
1101375 6 4770 x 1018 x 350 mm
1101376 7 5560 x 1018 x 350 mm

art. velden afmeting (l x d x h)
1101377 2 x 2 1694 x 1780 x 600 mm
1101378 2 x 3 2484 x 1780 x 600 mm
1101379 2 x 4 3274 x 1780 x 600 mm
1101380 2 x 5 4064 x 1780 x 600 mm
1101381 2 x 6 4854 x 1780 x 600 mm
1101382 2 x 7 5644 x 1780 x 600 mm

•	 Type: lessenaarsdak tegen de muur.
•	 Dit type lichtstraat wordt vaak toegepast in een aanbouw van 

de woning.
•	 Door de lichtstraat tegen de opgaande bestaande buitenmuur 

te plaatsen, wordt de oude daglichtinval maximaal hersteld. 
Hierdoor komt het daglicht vergelijkbaar zoals voorheen de 
woning in.

•	 De lichtstraat heeft een hellingshoek van 15 graden.
•	 De maximale inbouwhoogte is 12 m.
•	 Standaard kleuren: RAL9001 / RAL9010 of RAL7016

•	 Type: lessenaarsdak vrijstaand.
•	 Dit model is vrijwel identiek als de LDM-Basic, echter met het 

grote verschil dat het vrij te positioneren is op het dakvlak. 
Met als resultaat dat het daglicht binnenkomt daar waar u 
het wenst.

•	 Door de vrije plaatsing zijn de bouwkundige voorzieningen 
eenvoudiger.

•	 De hellingshoek is 15 graden.
•	 Met een maximale inbouwhoogte van 12 m.
•	 Standaard kleuren: RAL9001 / RAL9010 of RAL7016

•	 Type: zadeldak vrijstaand.
•	 Een vrijstaand dak, in een tent-

vorm, met als resultaat een symmetrische uitstraling.
•	 Door de grotere afmetingen en hoogte creëert en beleefd 
men	een	optisch	ruimtelijker	effect.	Dit	geeft	een	rustiger	
beeld in de ruimte.

•	 De beleving van de ruimte kan worden vergroot door toepas-
sing van de optie glazen zijkant. Dit geeft rondom zicht naar 
buiten.

•	 De positie van het zadeldak op het dak wordt meestal beke-
ken in relatie tot de binneninrichting.

•	 Standaard kleuren: RAL9001 / RAL9010 of RAL7016

Keylite dakramen 
Flick Fit  Bevestigingsbeugels
De voorgemonteerde Flick Fit 
Bevestigingsbeugels zijn makkelijk in ge-
bruik en zorgen voor een snellere installatie.

Geïntegreerde Isolatie Kraag
Door simpel en alleen het tape weg te trekken, zet 
onze unieke geïntegreerde isolatie kraag uit en 
wordt de ruimte tussen het dakraam en het dak gevuld.

Click Fit Afdekkap 
& Gootstukken
Eenvoudig plaatst u de bovenkap door deze 
onder de clips te klikken. Hierdoor heeft u vr 
het plaatsen van de kap en de gootstukken 
veel minder schroeven nodig dan voorheen.

Bovenkap	met	laag	profiel
Het nieuwe ontwerp van de verzonken 
bovenkap zorgt samen met de 
standaard gootstukken voor een laag 
profiel.

Design Handgreep
Onze slimline ventilatie greep heeft 
een nieuwe eigentijdse stijl..

Warm Edge Beglazing
Alle beglazing is nu voorzien van 
warm edge, waardoor er een nog 
betere bescherming is tegen con-
densatie.

Scharnier 
Fixeer Veer
Door het aangepaste 
scharnier kan men 
met een moeiteloze 
beweging het raam 
in het kozijn plaatsen.

+  +  

art. raam + 
HTB

beglazing

art. raam + 
standaard 
beglazing

breedte
(cm)

hoogte
(cm) type

1116124 1111900 55 55 01XS
1116125 1111901 55 70 01S
1116126 1111902 55 78 01
1116127 1111903 55 98 02
1116128 1111904 55 118 01C
1116129 1111905 55 140 01F
1116130 1111906 55 160 01G
1116131 1111907 66 78 03A
1116132 1111908 66 98 03B
1116133 1111909 66 118 03
1116134 1111910 66 140 03F
1116135 1111911 66 160 03G
1116136 1111912 78 55 04XS
1116137 1111913 78 78 04A
1116138 1111914 78 98 04
1116139 1111915 78 118 05
1116140 1111916 78 140 06
1116141 1111917 78 160 04G
1116142 1111918 94 55 07XS
1116143 1111919 94 78 07A
1116144 1111920 94 98 07B
1116145 1111921 94 118 07C
1116146 1111922 94 140 07F
1116147 1111923 94 160 07
1116148 1111924 114 55 08XS
1116149 1111925 114 70 08S
1116150 1111926 114 78 08A
1116151 1111927 114 98 08B
1116152 1111928 114 118 08
1116153 1111929 114 140 08F
1116154 1111930 114 160 08G
1116155 1111931 134 78 09A
1116156 1111932 134 98 09
1116157 1111933 134 118 09C
1116158 1111934 134 140 10
1116159 1111935 134 160 09G

•	 Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele 
of meervoudige toepassingen in ieder dak met een hel-
ling tussen de 15° - 90°.  Afwerking in natuurlijk grenen

•	 Kies uw beglazing
•	 Kies ook uw gootstuk: voor dakpannen of leien

HTB beglazing 4-20-33.2 (norm in België) NBN S23-002 
Standaard beglazing 4-20-4

of

Gootstuk dakpannen Gootstuk leien

ACTIE

Gratis
WIHA bitset

GRATIS
WIHA bitset bij 
ELKE dakraam!
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EPDM - dakbedekking
EPDM-folie voor allerlei toepassingen in de bouw, uiteraard als dakbedekking, maar ook meer 
en meer voorgeschreven voor gebruik als vochtkering in de muur.
Voor al wie kiest voor de hoogste kwaliteit.

Gebruik dakbedekking:
•	 Dakbedekking voor platte daken
•	 Dakherstellingen

Gebruik vochtkering:
•	 Op de fundering
•	 Aan de voet van de spouwmuur
•	 Boven muuropeningen (deuropeningen, vensteropeningen) rond muuropeningen
•	 Onder drempels

Kenmerken:
•	 1,14 mm dikte
•	 Zeer hoge kwaliteit / blijvend elastisch 
•	 Hoge druk-, perforatie- en scheurvastheid
•	 Bestand tegen meeste chemische producten in bouw gebruikt

art. omschrijving lengte
1055086 EPDM folie 10 cm

30 m

1055095 EPDM folie 20 cm
1055146 EPDM folie 30 cm
1055147 EPDM folie 40 cm
1055149 EPDM folie 50 cm
1055150 EPDM folie 60 cm
1068482 EPDM folie 70 cm
1055151 EPDM folie 80 cm
1055152 EPDM folie 100 cm
1055153 EPDM folie 120 cm
1087687 EPDM maatwerk

KWALITEIT in uw 
bouwwerken

Interesse in het 
plaatsen van EPDM ?

Contacteer ons nu voor een 
opleiding of bezoek bij u thuis 

of op de werf.

Roofing

Soprastick Venti FF - 10 m x 1 m
•	 Zelfklevend en dampdrukverdelend membraan samengesteld uit 

elastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening.
•	 Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting 

op ondergronden waar een partiële verkleving vereist is. De las-
naad is deels zelfklevend (ter voorkoming van een vlamdoorslag) 
en deels te lassen met de vlam of warme lucht.

•	 Vovenafwerking: folie
•	 Onderafwerking: folie
•	 1 pallet = 25 rollen
•	 art.: 1121413

Interesse in het 
plaatsen van roofing ?

Contacteer ons nu voor een 
opleiding of bezoek bij u thuis 

of op de werf.

art.: 1060481

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Palletactie
Bij aankoop van combinatie1 pallet Soprastick Venti FF én1 pallet Sopralene Techno 4

GRATIS*

1 Softshell jas

Sopralene Techno 4 AF C1 FR - 8 m x 1 m
•	 Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met 

brandvertragende additieven en een polyester-composiet 
wapening

•	 Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse 
dakafdichting waar het systeem brandvertragende 
eigenschappen vereist

•	 Bovenafwerking: leislag
•	 Onderafwerking: folie
•	 1 pallet = 25 rollen
•	 art.: 1121407

* Maximum 10 jassen per klant (tijdens actieperiode)
** Maatvoering doorgeven bij bestelling (S/M/L/XL/XXL)
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Dakwerkersnieten
Wat?
•	 Speciale nieten + kunststof beschermkap voor het 

aanbrengen van onderdak- en dampschermfolies.
•	 Met de speciale nietapparaten worden de nieten en de 

‘CAP’ in 1 tijd aangebracht.

Eigenschappen:
•	 Voorkomt doorscheuren
•	 Betere hechting
•	 Voorkomt vochtinsijpeling

CH38 CH38A Nieten
art. 1123097 1123098 1123101
bediening manueel/trekker automatisch Staplecaps

nieten

1 doos =
2016 stuks

afmeting 558x152x76 mm 483x330x305 mm
gewicht 1,18 kg 1,3 kg
magazijncap. 168 caps 168 caps

toepassingen dak- en gevelbekleding,
verpakkingen, ...

Onderdakfolie UCRoof+
Bestaat uit een geheel van 4 stevige lagen die een regendicht en ademend membraan 
vormen,	opgebouwd	uit	2	lagen	gesponnen	polypropyleen,	een	microporeuze	film	en	
wapeningsnet.

Kenmerken:
•	 Lengte: 50 m
•	 Breedte: 1,5 m
•	 Totale opp.: 75 m²
•	 Gewicht: 160 g/m²
•	 art.: 1122666

art. 1123097 art. 1123098

art. 1123101

Dampschermfolie: Belgacover SD 100 Power
Een bijzonder sterk dampscherm van de nieuwste generatie. Dit wordt onder meer bereikt 
door gebruik te maken van complexe meerlaagse coëxtrusie technologie. Hierdoor ontstaat 
een dampscherm met sterk verhoogde mechanische eigenschappen.

Belgacover PowerTape
Belgacover PowerTape voor blijvende hechting op de Belgacover SD 100 Power.

art. omschrijving breedte lengte
1123100 Belgacover SD 100 Power 2 m 25 m
1123099 Belgacover Powertape 60 mm 25 m

ACTIE
B i j  a a n ko o p  va n

1 0  ro l l e n
( 5 0  m ² / ro l )

G R AT I S
2 0 1 6  n i e t j e s  m e t 

b e s c h e r m k ap

18V - accu nagelpistool DCN692P2K-QW

•	 Geen perslucht of gas nodig
•	 Schiet nagels van 50 tot 90 mm - slagkracht 100J
•	 Schiet 2 nagels per seconde dankzij de snelvuurinstelling
•	 Schiet meer dan 600 nagels per accu-lading
•	 Compact: past makkelijk tus-

sen dakspanten (35 cm)
•	 Gewicht: 4,2 kg
•	 + DS400 ToughSystem kof-

fer, lader en 2 accu’s

art.: 1106514

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Gasschiethamer voor hout GT/W100

•	 Compact apparaat met hoge prestaties
•	 Traploze diepteinstelling voor optimale 

penetratie van de nagel
•	 Verwijderbaar magazijn
•	 In	combinatie	met	Sympafix	gasbus-

sen inzetbaar vanaf -10°C
•	 Geschikt voor nagels van 63 mm tot 

100 mm
•	 Accu capaciteit van 7200 schoten per 

volle accu
•	 Inclusief 2 accu’s en snellader
•	 Indicatie lampje voor accu capaciteit

art.: 1144744

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NIEUW

ACTIE
B i j  a a n ko o p  va n

6  ro l l e n
( 7 5  m ² / ro l )

G R AT I S
2 0 1 6  n i e t j e s  m e t 

b e s c h e r m k ap
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BELGACLIMA - luchtdichtsystemen voor dak, gevel & raam
Folies, kleefbanden, lijmen & toebehoren voor kwaliteitsvol luchtdicht bouwen

WEES VOORBEREID OP E30!
De Vlaamse Regering heeft beslist dat vanaf 2021 de E30-norm van kracht wordt. Concreet betekent dit dat gebouwen in de toekomst nog beter geïsoleerd zullen 
moeten worden. Luchtdicht bouwen is een belangrijk deel van deze toekomst!
Gebouwen	zullen	niet	alleen	op	bouwtechniek,	maar	ook	in	de	fijne	details	zoals	dak-,	gevel-	en	raamdichting	oordeelkundig	gebouwd	moeten	worden.	Gerichte	
inspanningen op vlak van luchtdichting en goedgekozen luchtdichte bouwmaterialen zullen in de toekomst het verschil maken tussen net niet en wel …

SLIMME E-PEIL PUNTEN VINDEN?
Volg onze opleiding en ontdek de eenvoudigste en goedkoopste E-peil punten van je bouwproject.
Of u nu aannemer ruwbouwwerken, stukadoor, schrijnwerker, installateur of architect bent. 
Iedereen zal te maken krijgen met luchtdicht bouwen. Schrijf u dus nu in.

Onze professionele opleidingen zijn:
•	 GRATIS
•	 Praktijkgericht
•	 Op	maat	van	uw	specifiek	vakgebied

OPLEIDING LUCHTDICHT BOUWEN
Contacteer ons.
Van zodra er een opleiding bij ons gepland is, wordt u persoonlijk uitgenodigd.
(Stuur	een	mail	met:	firmanaam	-	adres	-	BTW-nr	-	GSM-nr.)

E-Peil verlaging

tot 15
E-punten

VOLG NU 

UW GRATIS 

OPLEIDING

GRATIS OPLEIDING 
LUCHTDICHT BOUWEN

Contacteer ons

Belgaseal 600-310
Hoogwaardige, blijvend elastische luchtdichtingslijm. Uitermate geschikt voor het 
duurzaam luchtdicht verkleven van de verschillende Belgafoil types op allerhande 
ondergronden zoals bijvoorbeeld metselwerk, beton en hout. De oppervlaktes 
waarop verlijmd wordt moeten proper, droog en draagkrachtig zijn. Stof, olie en 
loshangende	delen	dienen	verwijderd	te	worden.	Door	zijn	specifieke	samenstelling	
kan deze lijm ook gebruikt worden op licht vochtige (niet natte!) ondergronden.

Kenmerken:
•	 Toelaatbare temperatuur na uithar-

ding: -30°C - +80°C
•	 Verwerkingstemperatuur: +5°C 

- +40°C
•	 Vorstbestendigheid bij transport: 

tot -15°C
•	 Schatting netto verbruik per worst 

van 600 ml: ø 8 mm = ± 12 m
•	 Houdbaarheid: 12 m (droog/

vorstvrij)

art. inhoud
1088643 worst - 600 ml
1103484 koker - 310 ml

Belgatape DUO
Universele kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het 
Belgaclima gamma alsook voor het blijvend 
luchtdicht aftapen van isolatieplaten. De 
Belgatape DUO is geschikt voor binnen- en 
buitentoepassingen.

Kenmerken:
•	 Drager:	UV-bestendige	witte	LDPE	film	

met diagonale versterking
•	 Beschermpapier: gesilliconeerd papier
•	 Temperatuursbestendigheid: -40°C - 

+80°C
•	 Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C
•	 UV-bestendigheid: 24 maanden

art. type breedte lengte
1088644 DUO 60 mm 25 m

Belgafix
Belgafix	is	een	dampremmende	en	luchtdichte	folie	met	
een constante µd-waarde voor gebruik in hellende 
daken met alle soorten vezelvormige isolatie en voor 
vloerwand aansluitingen. Deze dampschermfolie is 
aan te bevelen wanneer in de woning luchtdicht-
heidsproeven gehouden zullen worden.

Kenmerken:
•	 Gewicht: 90 ± 10% g/m²
•	 µd-waarde: ± 5 m
•	 Waterdichtheid bij 2 kPa: ok

art. breedte lengte
1088626 1,5 m 50 m

Belgawall
Belgawall bestaat uit een PES-vlies en een innovatieve, 
duurzame polyurethaan laag. De folie is toepasbaar bij 
alle verluchte gevelconstructies met een open voe-
gaandeel van maximaal 40% en een voegbreedte 
van maximaal 50 mm. Zelfs slagregen en poe-
dersneeuw	worden	doeltreffend	weggehouden	
van de isolatielaag. De folie is voorzien van 
zelfklevende stroken.

Kenmerken:
•	 Gewicht: 200 ± 10% g/m²
•	 µd-waarde: 0,1 m ± 0,05 m
•	 Brandklasse: klasse E
•	 Waterdichtheid: klasse W1
•	 Temperatuursbestendigheid: -30°C - +80°C

art. breedte lengte
1088633 1,5 m 50 m
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Belgafoil IN - pleisteraansluitfolie
Luchtdichte, dampremmende en overpleisterbare 
raamaansluitfolie voor de luchtdichte aansluiting tussen 
schrijnwerk en pleisterwerk aan de binnenzijde van het 
raam. Door zijn uitgekiende design is deze folie uitrek-
baar en vormen eventuele bouwbewegingen geen gevaar 
voor lekken in de luchtdichting. De folie is aan één zijde 
van een hoogwaardige kleefstrook voorzien waarmee de 
folie op het schrijnwerk bevestigd kan worden.

Kenmerken:
•	 Scheurvastheid, langsrichting: 304N / 5 cm
•	 Scheurvastheid, dwarsrichting: 50N / 5 cm
•	 Rek vr breuk, langsr.: 23% /dwarsr.: 134%
•	 Toelaatbare totale vervorming: 5% van de niet ge-

kleefde foliebreedte 
•	 WDD - stroomdichtheid: 0,96 g/m² x d
•	 Luchtdichtheid: an =< 0,1
•	 µd-waarde: ca 39 m
•	 Waterdichtheid: > 3000 mm
•	 Brandgedrag: B2
•	 Toelaatbare temperatuur: -40°C - +80°C
•	 Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C

art. breedte lengte
1088634 100 mm

30 m
1088635 150 mm
1088636 200 mm
1088637 250 mm
1088638 300 mm

Belgafoil SA - pleisteraansluitfolie
Luchtdichte, volvlaks zelfklevende en vochtgestuurde 
pleisteraansluitfolie. Geschikt voor binnen- en buitenzijde.
De folie bestaat uit een gewijzigd polyamide en een 
versterkte folie-vlies combinatie. De uit 4 vlakke lagen 
samengestelde folie heeft een vochtbariabele  µd-waarde.
De onderzijde van de folie is over de volledige breedte 
voorzien van een sterk zelfklevende laag (IGT) die een 
eenvoudige en compleet verborgen inbouw van de bepleis-
ter- en overschilderbare folie mogelijk maakt, zonder bijko-
mende verlijming aan de (vlakke!) metselwerk ondergrond. 
Bovendien is de folie tevens aan de bovenzijde voorzien 
van een brede (23 mm) sterk zelfklevende lijmstrook (IGT) 
voor	de	zijdelingse	bevestiging	aan	het	raamprofiel.

Kenmerken:
•	 Toelaatbare totale vervorming: 5%, gerela-

teerd aan de niet-gekleefde foliebreedte
•	 Luchtdichtheid systeemvoegen: an < 0.1
•	 Slagregendichtheid: > 1050Pa
•	 Waterdichtheidsklasse: W1
•	 µd-waarde: 0.48 = µd = 12m (vochtvariabel)
•	 Brandgedrag: Klasse E

art. breedte lengte
1103492 100 mm

25 m1103493 150 mm
1116026 200 mm

Belgafoil SA-L - pleisteraansluitfolie
Luchtdichte, volvlaks zelfklevende en vochtgestuurde 
pleisteraansluitfolie. Geschikt voor binnen- en buitenzijde.
De folie bestaat uit een gewijzigd polyamide en een 
versterkte folie-vlies combinatie. De uit 4 vlakke lagen sa-
mengestelde folie heeft een vochtvariabele  µd-waarde. De 
onderzijde van de folie is over de volledige breedte voor-
zien van een sterk zelfklevende laag (IGT) die een eenvou-
dige en compleet verborgen inbouw van de bepleister- en 
overschilderbare folie mogelijk maakt, zonder bijkomende 
verlijming aan de (vlakke!) metselwerk ondergrond. Indien 
u een extra kleefstrook wenst aan de bovenzijde van de 
folie	voor	een	zijdelingse	bevestiging	aan	het	raamprofiel,	
kies dan voor Belgafoil SA.

Kenmerken:
•	 Toelaatbare totale vervorming: 5%, gerela-

teerd aan de niet-gekleefde foliebreedte
•	 Luchtdichtheid systeemvoegen: an < 0.1
•	 Slagregendichtheid: > 1050Pa
•	 Waterdichtheidsklasse: W1
•	 µd-waarde: 0.48 = µd = 12m (vochtvariabel)
•	 Brandgedrag: Klasse E

art. breedte lengte
1116027 100 mm

25 m1116028 150 mm
1116029 200 mm

Raamafdekfolie op rol
•	 Dikte: 9 µ
•	 Breedte: 2 m geplooid op 1 m
•	 Handige rollen: afsnijden op 1 m, 

valt open op 2 m
•	 Lengte: 50 m
•	 art.: 1132501

NIEUW

Raamprofielen
•	 Lengte: 2,4 m
•	 Kleven	op	raamprofiel,	achter	1	deel	in	te	pleisteren	en,	kleefstrook	

af te breken
•	 Toepassing: makkelijk afkleven ramen

Barnier - oranje PVC tape
BARNIER - Oranje pvc tape BARNIER 6095
Oranje	kleefband	op	basis	van	geplastificieerde	pvc,	
met een zeer sterke kleefmassa. Afplakken van niet te 
behandelen bouwdelen tijdens schilders- en stukadoors-
werkzaamheden.

•	 Temperatuurbestendig: 70°C
•	 Dikte: 0,125 mm
•	 Kleefkracht: 150 gr/cm
•	 Treksterkte: 2,2 kg/cm
•	 Rek: 120%
•	 Inzetduur: max. 1 week

normaal  - actieprijs
per rol - 10% -

per 30 rollen mix* - 15% -
per doos - 20% -

*mix = keuze uit tapes uit deze folder

art. breedte lengte verpakking
1003263 50 mm 33 m 36 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Hoekbeschermers binnenpleisterwerk
•	 Pleisterdikte: 7 mm
•	 Aluzinc (op aanvraag alu, inox)
•	 Ronde gaten (op aanvraag: vierkante gaten)
•	 Verpakking: 20 stuks per bundel

producten verpakking
hoekbeschermer 1,0 m 20 st
hoekbeschermer 1,2 m 20 st
hoekbeschermer 1,5 m 20 st
hoekbeschermer 1,8 m 20 st
hoekbeschermer 2,0 m 20 st
hoekbeschermer 2,2 m 20 st
hoekbeschermer 2,4 m 20 st
hoekbeschermer 2,5 m 20 st
hoekbeschermer 2,6 m 20 st
hoekbeschermer 2,7 m 20 st
hoekbeschermer 2,8 m 20 st
hoekbeschermer 3,0 m 20 st
hoekbeschermer 3,5 m 20 st
hoekbeschermer 4,0 m 20 st

28 m
m

3,8 mm

Hoeveelheden !
Contacteer ons

voor een
offerte op maat !

Hoeveelheden !
Contacteer ons

voor een
offerte op maat !

art. omschrijving verpakking
1144762 raamprofiel 6 mm 30 st
1144763 raamprofiel 9 mm 30 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

100m²/rol

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Protectiedoek herbruikbaar
vloeistofdicht, zelfklevend, beschermend (180 g/m²)
Kenmerken:
•	 3-lagen polyestervlies
•	 Grondlaag: zelfhechtende coating onderaan
•	 Tussenlaag: polyestervlies 180 g/m² = hoge mechanische beschermingsfactor
•	 Bovenlaag: vloeistofdichte en afveegbare PE-folie

Toepassing:
•	 Bescherming tegen water, verf, mechanische bescherming, ...

Voordelen:
•	 Herbruikbaar
•	 Professioneel afdekken en beschermen van vloeren, trappen, meubels, ...
•	 Alternatief voor protectiekarton
•	 Ondoorlaatbaar	voor	vloeistoffen
•	 Beschermend voor de ondergrond
•	 Antislipcoating onderaan
•	 Leggen zonder tape, door zelfhechtende adhesieve coating 

onderkant
•	 Krult niet op bij leggen
•	 Zeer makkelijk op trappen, neemt vorm aan van ondergrond

Gebruik:
•	 Afrollen + niet meer vast tapen
•	 Herbruikbaar, zeer snel opnieuw op-

rollen (laat geen lijmresten achter)
•	 Enorme tijds- en materiaalbespa-

ring, geen afval achteraf

Standaardformaat:
•	 art. 1059718 - standaard: breedte 

1 m x 50 m
Op aanvraag verkrijgbaar:
•	 Smalle trappenfolie 65 cm
•	 Brede rollen voor grote oppervlak-

tes: 2 m x 50 m

art. omschrijving breedte lengte
1059718 Standaard 180 g/m² - 1m x 50m 1 m 50 m
1059719 Breedformaat - 180 g/m² 2 m 50 m
1069746 Voor trappen - 180 g/m² 65 cm 25 m

Protectiedoek 
rollen (1 x 50 m)

normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 3 stuks - 15% -
per 6 stuks - 20% -

Protectiekarton - 280 g/m² - 75m² per rol
•	 Rollen van 75 m². Economische oplossing voor het afdekken van vloeren bij schilder, 

stukadoors of verbouwingswerken.

•	 Protectiekarton bestaat uit een gelamineerde kartonfolie met 
langs	weerszijden	een	LDPE	folie	die	voorkomt	dat	vloeistoffen	
doordringen tot op de af te schermen vloer. Egaal wit karton 
zorgt dat er geen problemen meer zijn met bedrukkingen die 
afgeven op de ondergrond, of doorsijpelen van vocht door de 
“rietgaatjes” die er zijn bij gewone drankverpakkingen.

•	 Afrollen en vasttapen op de ondergrond
•	 Belangrijke kenmerken voor vergelijking:

•	 280 g/m² / weerszijden LDPE-folie van (2 x 14 g/m²)
•	 art.: 1000191

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per 6 stuks - opgelet

rol = 75 m²per 12 stuks -
per pallet (32 stuks) -

Opgelet bij 
vergelijkingen

ons protectiekarton =
280 g/m²

75 m² per rol
weerszijden PE folie

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP - steenband
PE-gecoat enkelzijdig klevende textielband. Afdek-
werkzaamheden op pleisterwerk en steen, zowel 
binnen als buitenshuis. Makkelijk scheurbaar en 
bestand tegen water, olie, ...
Hoogwaardige steenband voor de professionele 
markt met een speciale lijm. Grote kleefkracht, 
uiterst plooibaar. 

•	 Temperatuurbestendig: 93°C
•	 Dikte: 0,275 mm
•	 Kleefkracht: 7,11 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 47,3 N/ 10 mm
•	 Rek: 15%
•	 Inzetduur: kort

normaal - actieprijs
per rol - 10% -

per 30 rollen mix* - 15% -
per doos - 20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1003721 48 mm 50 m 24 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP - oranje PVC tape
Makkelijk afrolbare premium PVC-tape voor de professionele markt.
Rolt zeer makkelijk af.
 
•	 Temperatuurbestendig: 80°C
•	 Dikte: 0,13 mm
•	 Kleefkracht: 1,56 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 18 N / 10 mm
•	 Rek: 150%
•	 Inzetduur: 6 weken

normaal - actieprijs
per rol - 10% -

per 30 rollen mix* - 15% -
per doos - 20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1083240 50 mm 33 m 36 st

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP - oranje PVC tape
Gladde pvc masking tape uit sterke en soepele PVC folie. Bescher-
ming van gladde ondergronden (hout, alu, glas, ...)
 
•	 Temperatuurbestendig: 40°C
•	 Dikte: 0,12 mm
•	 Kleefkracht: 4,3 N / 25 mm
•	 Treksterkte: 51 N / 25 mm
•	 Rek: 176%
•	 Inzetduur: 3 weken

normaal - actieprijs
per rol - 10% -

per 30 rollen mix* - 15% -
per doos - 20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1003719 50 mm 33 m 36 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP beschermfolie
Aan één zijde over het gehele oppervlak zelfklevende, sterke LDPE 
folie in groen-transparant en transparant. Voor bescherming van glasoppervlakken, trappen, 
tapijt, stenen vloeren, bij schilder- en stukadoorswerken.
•	 Temperatuurbestendig: tot 40°C
•	 Dikte: 0,05 mm
•	 Kleefkracht: 3,5 N / 25 mm
•	 Treksterkte: 30 N / 25 mm
•	 Rek: 250%
•	 Inzetduur: 3 weken

actie 75 mm 125 mm 250 mm 500 mm 1000 mm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

per rol - 10%
30 rollen mix* - 15%

per doos - 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1083224 75 mm 100 m 36 st
1083225 125 mm 100 m 24 st
1022576 250 mm 100 m 12 st
1003733 500 mm 100 m 6 st
1003735 1000 mm 100 m 6 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Fiba tape classic (blauw)
•	 Zelfklevende wapeningsband voor gipsplaten
•	 Glasvezel met speciale coating voor een sterkere 

verbinding
•	 Voorkomt	luchtbellen	en	oneffenheden
•	 Lengte: 90 m  /  breedte: 48 mm
•	 Verpakking: 24 stuks
•	 art.: 1013003

Fiba tape Xtreme (oranje)
•	 Extreme toepassingen wapeningsband
•	 Extreme adhesie
•	 Extreme vochtigheid: lijmt in omgevingen tot 90%RH
•	 Extreme temperaturen: van 5°C tot 35°C
•	 Lengte: 90 m
•	 Breedte: 48 mm
•	 Verpakking: 12 stuks
•	 art.: 1132803

NIEUW

Fiba tape Perfect Finish (wit)
•	 Ultradun wapeningsband
•	 30% dunner voor een gladdere afwerking
•	 Ideaal voor plafonds
•	 Zelfklevend, eenvoudig aan te brengen
•	 Lengte: 90 m
•	 Breedte: 48 mm
•	 Verpakking: 12 stuks
•	 art.: 1132805

NIEUW

Fiba tape Mold-X (groen)
•	 Anti-schimmel wapeningsband
•	 Perfect in combinatie met schimmelbestendige gipsplaten
•	 Ideaal voor vochtige ruimtes
•	 Zelfklevend, eenvoudig aan te brengen
•	 Lengte: 90 m
•	 Breedte: 48 mm
•	 Verpakking: 12 stuks
•	 art.: 1132804

NIEUW

Gladdere
afwerking

Vochtige
ruimtes

Extreme
toepassingen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
normaal -
actieprijs -

per karton (24 rollen) -
per 3 kartons -
> 6 kartons contacteer ons

Gipsplaat verticaal C-profiel
•	 C-vormig	stijlprofiel	voor	scheidings-	en	voorzetwanden
•	 Breedte: 50 mm
•	 Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
•	 Dikte: 0,6 mm
•	 Verpakking: 8 stuks

Gipsplaat horizontaal U-profiel
•	 U-vormig	vloer-	en	plafondprofiel	voor	scheidings-	en	voorzetwanden
•	 Breedte: 50 mm
•	 Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
•	 Dikte: 0,6 mm
•	 Verpakking: 8 stuks
•	 Ook verkrijgbaar met mousse

Gipsplaat draagprofiel plafond
•	 C-profiel
•	 Primair	en/of	plaatdragend	profiel	voor	plafonds
•	 Breedte: 60 mm
•	 Hoogte: 27 mm
•	 Lengte: 4 m
•	 Verpakking: 10 stuks

Gipsplaat randprofiel plafond
•	 U-profiel
•	 Breedte A: 50 mm
•	 Hoogte: 27 mm
•	 Lengte: 4 m
•	 Verpakking: 10 stuks

lengte verpakking
2,4 m 8 st
2,6 m 8 st
2,8 m 8 st
3 m 8 st

3,2 m 8 st
3,6 m 8 st
4 m 8 st

De prijs nodig ?
Contacteer ons

voor de
de beste prijs !

lengte verpakking
4 m 8 st

Profielverbindingstangen EDMA
•	 Profielverbindingstangen,	voor	het	onderling	verbinden	van	METAL	STUD	
profielen.

•	 (A) standaard verbindingstang - art.: 1005682
•	 (B) éénhands verbindingstang - art.: 1005685

(B)

(A)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

De nieuwe
standaard !
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Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven op band
•	 De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het papier en vermijdt daardoor 

papieren braampjes rond de kop. Dit betekent een besparing van tijd en geld en resulteert 
in gladde en vlakke wanden.

•	 De constante en scherpe punt zorgt samen met de dubbele spoed voor snel en gemakkelijk 
indraaien.

•	 Fijne	draad	voor	het	bevestigen	van	gipsplaat	tegen	metalen	profielen.
•	 Zeer soepele band. Zorgt voor perfecte aanvoer van de schroeven in het magazijn van de 

machine.

•	 Standaard dikte: 3,5
•	 Voor andere afmetingen, contacteer ons.
•	 *: prijzen geldig bij ongewijzigde 

grondstofprijzen

9 + 1 
GRATIS Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

afmeting fijne	draad
3,5 x 25 1106940
3,5 x 35 1106941
3,5 x 45 1106942

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven los
•	 De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren 

van het papier en vermijdt daardoor papieren braampjes 
rond de kop. Dit betekent een besparing van tijd en geld 
en resulteert in gladde en vlakke wanden.

•	 De constante en scherpe punt zorgt samen met de dub-
bele spoed voor snel en gemakkelijk indraaien.

•	 Fijne draad voor het bevestigen van gipsplaat tegen 
metalen	profielen.

•	 Standaard dikte: 3,5
•	 Voor andere afmetingen, contacteer ons.
•	 *: prijzen geldig bij ongewijzigde grondstofprijzen

11 + 1 
GRATIS Contacteer ons 

voor uw 

beste prijsafmeting fijne	draad
3,5 x 25 1106943
3,5 x 35 1106944
3,5 x 45 1106945
3,5 x 55 1106946

Resultaat met 
gewone kop

Resultaat met 
de speciale kop

Zelfklevend hoekprofiel op rol
•	 Plooibaar	hoekprofiel	op	rol	voor	gipskartonplaten
•	 Voor binnen- en buitenhoeken
•	 Hoeken groter en kleiner dan 90°
•	 Geperforeerd composietmateriaal (goede hechting, goede 

schuurweerstand, goede schokweerstand)
•	 Voorzien van water-geactiveerde lijm
•	 Lengte: 30,50 m
•	 Breedte: 39/39 mm
•	 art.: 1132799

Plooibaar hoekprofiel op rol
•	 Plooibaar	hoekprofiel	op	rol	voor	gipskartonplaten,	voor
•	 bogen, met verwijderbare strip voor eenvoudige 

overgang tussen rechte en gebogen hoek.
•	 Lengte: 30,50 m
•	 Breedte: 43/43 mm
•	 art.: 1132801

NIEUW

Platenlift - 3 wielen
•	 Door het gebruik van drie wielen, kan deze platenlift makkelijker gebruikt worden op werven 

waar veel leidingen of buissystemen nog niet in de chape liggen. Kan op deze manier ook 
door een deuropening, zonder op te klappen.

•	 Max. hoogte plaat horizontaal: 350 / 400 cm
•	 Laadhoogte: 

82 cm
•	 Laadvermo-

gen: 75 kg
•	 Gewicht: 38 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1055179

NIEUW

Metal edge
•	 Stopprofiel	voor	gipsplaten
•	 Gipsplaat: 12,5 mm
•	 Lengte: 3,05 m
•	 Verpakking: 50 stuks

Micromesh / corner bead
•	 Hoekprofiel	voor	gipsplaten
•	 Lengte: 3,05 m
•	 Verpakking: 60 stuks

Steeds uw 
profielen bij 

de hand

De prijs nodig ?
Contacteer ons

voor de
de beste prijs !

De prijs nodig ?
Contacteer ons

voor de
de beste prijs !
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Aluminium vouwsteigers (uitbreidbaar tot 7.5 m werkhoogte) - uitbreiding met losse frames (Type VSE)
Kies voor losse opbouwframes indien 
u meestal alleen werkt, en deze vouw-
steiger door 1 persoon moet kunnen 
worden opgesteld en uitgebreid tot 
een hogere werkhoogte.
Contacteer ons voor meer informatie.

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

voorbeeld
VSE 1

19
7 

cm

Uitbreidingstabel
art. omschrijving VSE 1 VSE 2 VSE 3 VSE 4 VSE 5 VSE 6

werkhoogte 3 m 3,85 m 4,70 m 5,70 m 6,50 m 7,50 m
platformhoogte 1 m 1,85 m 2,70 m 3,70 m 4,50 m 5,50 m

1000005 vouwsteiger 2 m 1
1028352 vouwsteiger 2 m (luik) 1 1 1 1 1
1003947 opbouwframe 75 - 7 2 2 4 4
1003779 kopframe 75 - 2 2 2 2
1022869 platform met luik 1 1 2
1045882 ligger diagonaal 2 3 4 5
1045737 ligger horizontaal 2 4 4 4 6
1045883 kantplankenset 1 1 1 1
1045884 stabilisatoren 2 m* 2 2 2 2 2
* bij vrijstaand gebruik van de steiger dienen 4 stabilisatoren gebruikt te worden

VSE 1 VSE 2 VSE 3 VSE 4 VSE 5 VSE 6

3,70 m

5,50m

PLATFO
R

M
-

H
O

O
G

TE

4,50 m

1,85 m

2,70 m

1 m

ACTIE
ACTIEPRIJZEN

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Telescopische vouwladder
Deze telescopische vouwladder is een multifunctio-
nele alles-in-één oplossing:
•	 Als rechte ladder en als dubbele trap te gebruiken 

(het binnendeel is telescopisch instelbaar)
•	 Per sport instelbaar
•	 Ook geschikt voor gebruik op ongelijk niveau
•	 Ingeklapt zeer compact, afhankelijk van gekozen 

maat
•	 Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, 

schilders en in de industrie
•	 Maat: 4x4
•	 In: 103 cm
•	 Uit: 310 cm
•	 art.: 1144764

NIEUW

D é  l a d d e r  &
t rap l a d d e r
d i e  p a s t

i n  e l ke  a u t o

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Rolstelling type S (b) 75 cm x (l) 245 cm
Kenmerken:
•	 Frames:	hoogwaardig	aluminium	en	voorzien	van	antislipprofiel.	Volledig	rondom	gelast.	

(staande buizen 2 mm, sporten 1,7 mm wanddikte)
•	 Platformen: gelaste aluminium frames voorzien van watervaste multiplex vloeren.
•	 Diagonaal- en horizontaalschoren voorzien van rondom gelaste klauwen met automatische 

klauwvergrendeling
•	 Geremde zwenkwielen met spindel ø 200 mm. De spindel is 30 cm in hoogte verstelbaar.
•	 Stabilisatoren: bevestigd met speciale kunststof koppeling om beschadiging aan het frame 

te vermijden.
•	 Houten kantplanken. 
•	 De steigers voldoen aan alle huidige normen EN1004 - EN1298 - EN2718 - EN12811

S04/245

 2 m platform
hoogte

S06/245

4 m platform
hoogte

S08/245

 6 m platform
hoogte

ACTIEPRIJZEN

vraag nu prijs 
contacteer ons

voor andere
afmetingen.

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE
Bij aankoop van een
rolstelling S08/245

GRATIS
Weber Bar-B-Kettle BBQ

van 57 cm

+ gratis
BBQ

10
3 

cm

31
0 

cm
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Stellinghaak / nokhaak

•	 Steun voor lichte stel-
ling (HD1000 - klasse 1: 
75 kg/m²) Gemakkelijke 
opbouw. Past op elke 
ladder.

•	 art.: 1000334

•	 Om de ladder aan de daknok te hangen.
•	 Past op elke enkele ladder.
•	 In een handomdraai 

bevestigd.
•	 art.: 1000335ACTIE

ACTIEPRIJZEN

* niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen

Stalen antidiefstalkabel

•	 Zeer	flexibele	stalen	
kabel ø 10 mm, 
met PVC coating

•	 Perfect voor het 
beveiligen van 
grote voorwerpen

•	 Lengte: 200 cm
•	 art.: 1129390

Speedy Tie kabelbinders

•	 Herbruikbare kabelbinders
•	 “Speedy-click” snelsluiting
•	 Lengte: 75 cm
•	 Verpakking: 5 stuks
•	 art.: 1015702

Koppelbare dakladders
•	 Speciaal ontwikkelde dakladder voor gebruik op 

hellende daken. Dankzij de speciale constructie 
worden de leien of pannen niet door de voeten 
van de dakwerker geraakt en voorkomt men 
beschadigingen aan het dak.

•	 De onderkant van de ladders is voorzien van 
speciale	houten	profielen	die	beschadigingen	
aan de leien of dakpannen verhinderen.

•	 Dankzij de standaard aanwezige koppelstuk-
ken kan men de afzonderlijke ladders met 
elkaar verbinden om de gewenste afstand 
te overbruggen (de lengte van de aan 
elkaar gekoppelde ladders mag maximum 
9 m zijn). koppelstukken

om afzonderlijke 
ladders te verbinden

borgpennen om 
koppelstukken 
vast te zetten

houten	profielen	om	
beschadigingen te 
vermijden

Nokhaak
Bevestigbaar aan 

elke Solide ladder.

art. 1000335

art. hoogte breedte aantal
sporten

afstand tss
2 sporten gewicht

1122682 2 m 35 cm 8 25 cm 5,4 kg
1122683 3 m 12 7,6 kg

Ladder 3-delig
•	 Professionele ladder, gecoate dikwandige aluminium, brede spor-

ten, zeer stabiel en weinig ‘vering’ tijdens beklimmen.
•	 Dubbelzetbaar tot 12 tredes. Gevelrollen voorzien vanaf 3x12 

tredes.

Trapladder
•	 Voorzien van een kunststof gereed-

schapsbak boven een aluminium trede.
•	 Scharnierend platform.
•	 Voorzien van een gelaste verstevigings-

kast onderaan.
•	 Tredendiepte: 10 cm
•	 Tredenafstand: 25 cm

art. tredes
totale 
lengte 

(m)

hoogte 
platform

(m)
1000051 5 2,1 1,25

GRATIS*

Herbruikbare
kabelbinders 75cm

Bij elke trapladder

5 tredes

art. tredes
lengte 

(m)
in

lengte 
(m)
uit

1000025 3x12 3,29 7,75

GRATIS*

Stalen antidiefstal-
kabel - 200 cm

Bij elke 3-delige ladder

12 tredes

GRATIS*

Herbruikbare
kabelbinders 75cm

Bij elke dakladder
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Dakwerkstelling multidirectioneel alu Renovatiestelling multidirectioneel alu

Stellingen multidirectioneel staal Multidirectionele stelling conform EN 12810 - 12811

•	 Veel mogelijkheden in opbouw, ... hoeken, over daken, ... veel onderdelen zorgen voor veel op-
bouwmogelijkheden. Rosassen zorgen ervoor dat liggers op 8 plaatsen gekoppeld kunnen worden.

•	 U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen, door liggers te verplaatsen.
•	 Mogelijkheid tot gebruik van de consoles (optioneel): één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, 

en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug.
•	 Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.

ALUMINIUM
790 kg

art. aantal omschrijving
1022802 8 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 8 voetstukken
1118328 18 alu staanders 2 m
1118329 6 alu staanders 3 m
1118330 28 alu liggers 0,73 m
1118335 42 alu liggers 3,07 m
1118341 3 alu diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837 6 kantplank hout 0,73 m
1022843 9 kantplank hout 3,07 m
1118352 14 stellingvloer alu 3,07 m

1022834 3 stellingvloer
met luik en ladder 3,07 m

1022851 4 verankering 0,5
1022709 4 kruiskoppelingen

ALUMINIUM
627 kg

art. aantal omschrijving
1022802 8 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 8 voetstukken
1118328 18 alu staanders 2 m
1118329 6 alu staanders 3 m
1118330 28 alu liggers 0,73 m
1118335 34 alu liggers 3,07 m
1118341 3 alu diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837 6 kantplank hout 0,73 m
1022843 5 kantplank hout 3,07 m
1118352 6 stellingvloer alu 3,07 m

1022834 3 stellingvloer
met luik en ladder 3,07 m

1022851 4 verankering 0,5
1022709 4 kruiskoppelingen

STAAL

GRATIS GRATIS

Stellingen multidirectioneel aluminium
•	 Alle voordelen van de stalen multidirectionele stelling, maar met het voordeel van 

lichtgewicht, dus makkelijk hanteerbaar. ALUMINIUM

Metserstelling multidirectioneel staal

art. aantal omschrijving
1022802 10 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 10 voetstukken
1022806 23 staanders 2 m
1022807 7 staanders 3 m
1022813 32 liggers 1,09 m
1022817 44 liggers 2,57 m
1022824 3 diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838 6 kantplank hout 1,09 m
1022842 6 kantplank hout 2,57 m
1057706 15 stellingvloer staal 2,57 m

1022833 3 stellingvloer
met luik en ladder 2,57 m

1022851 4 verankering 1,10
1022709 4 kruiskoppelingen

5x 

Uitschuifconsole

+ GRATIS

Dakwerkstelling multidirectioneel staal

art. aantal omschrijving
1022802 8 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 8 voetstukken
1022806 18 staanders 2 m
1022807 6 staanders 3 m
1022812 28 liggers 0,73 m
1022818 34 liggers 3,07 m
1022825 3 diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837 6 kantplank hout 0,73 m
1022843 5 kantplank hout 3,07 m
1022832 6 stellingvloer staal 3,07 m

1022834 3 stellingvloer
met luik en ladder 3,07 m

1022849 4 verankering 0,5
1022709 4 kruiskoppelingen

4x 

Uitschuifconsole

+ GRATIS

5x kantplank  3.07 m

6x kantplank  0.73 m

Kantplankenset
inbegrepen

9x kantplank  3.07 m

6x kantplank  0.73 m

Kantplankenset
inbegrepen
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Stellingplanken
•	 Aanvullingspakket stellingplanken voor steigers.
•	 Voorzien van beslag op kopse kanten.
•	 Rood gedrenkt, vierdelig verlijmd geselecteerd kwaliteitshout.
•	 Glad geschaafd
•	 Verlijming volgens DIN 1052-1
•	 Sortering volgens DIN 4074 - S10
•	 Dikte: 45 mm
•	 Lengte: 3 m (ook 2,5 en 3,5 m verkrijgbaar)
•	 Breedte: 24 cm
•	 art.: 1013009

OOK VER-
KRIJGBAAR 

2,5 m en 
3,50 m

art.: 1013009

normaal -
per stuk -

per 20 stuks -
per 50 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Actiepakket: metserstelling geverfd - klasse 4 - (b) 10 m x (h) 6 m
•	 Stellingpakket van 10 m breed x 6 m stahoogte.
•	 Met berekeningsnota conform NBN EN 12810/811
•	 Onderdelen: kruisen en elementen 

Voordelen van dit stellingtype:
1. Zeer snel opbouwen en afbreken, de stelling wordt mee opgetrokken 

tijdens het metsen, zonder tijdverlies
2. Eenvoudige montage + weinig verschillende onderdelen op de werf (enkel 

kruisen en elementen)
3. Nieuw ontwerp, liggers 50 cm uit elkaar, zorgt voor superhandige elemen-

ten met een “juiste” tussenhoogte om te metsen en makkelijk op elkaar te 
zetten of af te breken.

4. U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen zonder eerst liggers of 
consoles te moeten verplaatsen

5. Consolewerking: één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de 
andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug

6. Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger 
mogelijk te maken.

7. Zeer veilig opbouwen, je kan leuning van hoger niveau makkelijk instal-
leren vanop een lager gelegen niveau.

8. Uitbreidbaar met: vloerpakketten, leuninghouders, leuningen, laddervloe-
ren, doorloopelementen, voeten. Vraag meer informatie.

aantal omschrijving geverfd verzinkt
30 stellingelement 100 x 120 (kl.4) 1017905 1017906
30 kruisverbinding 2m50 1022590 1022590

60 m² superhandige
metserstelling

10 x 6 m
30 elementen

30 kruisen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

6 m

1,20 m 10 m2,50 m

Metserstelling 
10 x 6 m

OOK verkrijgbaar in 

klasse 6 

en / of VERZINKT

Stellingvloer 2,50m x 31cm - klasse 6 (zwaar model)
•	 Aanvullingspakket stellingvloeren voor steigers.
•	 2,50 m - klasse 6 - EN12810-12811
•	 Zeer stevige vloer met uittilveiligheid
•	 Achterzijde voorzien van 2 handgrepen om vloer 

makkelijk boven het hoofd te installeren op de 
stellingelementen.

art.: 1116303

normaal -
per stuk -

per 20 stuks -
per 50 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Uitbouwconsole voor metserstelling
•	 De uitbouwconsole wordt gebruikt om een tijdelijke 

verbreding te maken van een stelling tussen muur 
en steiger.

•	 De console is handig bij metselwerken. De metser 
staat “voor” de stelling zodat de vloeren op de 
stelling beschikbaar zijn voor de stenen en mortel. 
De werkvloer kan dus steeds in hoogte versteld 
worden, onafhankelijk van de vloer waarop het 
materiaal staat.

•	 De uitbouwconsole bestaat hoofdzakelijk uit 
buisprofielen	van	ø	48x3	samen	met	een	u-profiel	
van 25x50x25 welke doormiddel van hoogwaardige 
lassen tot een geheel gemaakt zijn. Tussen deze 
profielen	is	een	schuine	verbinding	voorzien	van	
40x8 om voldoende stijfheid te verzekeren. Op het 
u-profiel	zijn	twee	klemmen	gelast	om	het	geheel	
star te verbinden met de stelling. Een montage-
haak is ook voorzien zodat de module tijdelijk kan 
vastgehaakt worden aan de stelling waardoor de 
montage eenvoudig is.

•	 Geverfd: 1095689
•	 Verzinkt: 1095690

Regelbare stellingvoeten 50 cm
•	 Regelbare stellingvoeten voor het mooi “pas” zetten van 

de stellingelementen. 
•	 Lengtes: 50 cm
•	 Steeds thermisch verzinkt.
•	 art.: 1000344

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per stuk -

per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Renovatieschoor

•	 Bij renovatie van huizen (bijv. de aanbouw van een veranda) dient het metselwerk 
ondersteund te worden. Tot nu toe gebeurde dit door een balk die rust op twee stempels 
aan weerszijden van de buitenmuur. Deze ondersteuningswijze is arbeidsintensief omdat 
men met twee personen moet werken. Bovendien moet het metselwerk achteraf hersteld 
worden. 

•	 De “renovatieschoor” kan door een persoon bediend worden dankzij het hefboomprincipe. 
Bij het gebruik van de stempelwip wordt het metselwerk niet beschadigd en achteraf 
herstellen is daarom overbodig.

•	 De “renovatieschoor” is een uitkomst voor de alleenwerkende aannemer. Voor het onder-
steunen van metselwerk zijn nu geen extra mensen nodig. Daardoor wordt de planning 
eenvoudiger en ligt een aanmerkelijke tijds- en geldbesparing binnen handbereik.

Werking:
Na het wegslijpen van de voeg kan de lepel van de “renovatieschoor” worden ingeschoven. 
Deze	lepel	is	verbonden	met	een	horizontaal	H-profiel	dat	rust	op	de	bijbehorende	schroef-
stempel.	Aan	het	eind	van	het	H-profiel	bevinden	zich	parallel	aan	de	eerder	genoemde	
stempel twee in elkaar geschoven buizen die ten opzichte van elkaar versteld kunnen worden 
door middel van een gatenpatroon. 
Ten	einde	de	gewenste	ondersteuning	te	verkrijgen	worden	de	buisprofielen	aan	elkaar	
gekoppeld door de gaten van binnen - en buitenbuis aan elkaar te koppelen door een pen. 
Vervolgens drukt men de schroefstempel omhoog door middel van de daartoe aangebrachte 
oren zodat de lepel een opwaartse kracht ondergaat ten gevolge van trek in de buizen en 
druk in de schroefstempel. De constructie kan ontmanteld worden door de oren van de 
schroefstempel weer terug te draaien

Technische kenmerken:
•	 Min. lengte 1950 mm
•	 Max. lengte 3150 mm
•	 Max. belasting ingschoven 1140 kg
•	 Max. belasting uitgeschoven 825 kg
•	 Afstand tussen gevel en stempel 250 mm
•	 Volledig verzinkt en Aboma gekeurd

art.: 1070081

Personenkooi - 2 personen
•	 Personenkooi vr 2 personen en hun gereedschap
•	 Uitgerust met gereedschapslade, vier hijsogen, 

toegangsdeur aan de zijkant en de leuning
•	 Afmetingen (lxbxh): 150 x 100 x 220 cm
•	 Capaciteit: 500 kg
•	 Gewicht: 350 kg
•	 art.: 1053636

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Steenkorf
•	 Stenen op een pallet van 1100 x 770 stapelen en de 

steenkorf erover laten zakken. Met de hendel 
kan je de pallet verankeren aan de 
steenkorf. Met de kraan kan je de pal-
lets veilig op de stellingen zetten.

•	 Buitenafmetingen (h x b x l): 1030 x 
800 x 1100

•	 Binnenafmetingen: 910 x 630 x 740
•	 Max. draagkracht: 420 kg
•	 Gewicht: 46 kg

art. omschrijving
1000235 steenkorf

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Balkenlift
•	 Balkenlift. Ideaal voor het plaatsen van poutrels bij renovaties. Volledig 

opplooibaar om handig door bouw te verplaatsen of om op te bergen.
•	 4 zware zwenkwielen (met rem), verstelbare zwengel (snel draaien of 

onder hoge last draaien)
•	 Hijsoog onderaan lift, zorgt voor eerste verplaatsing van 

0 tot ... m. Daarna kan je last even op bv. schraag leggen 
en opnieuw grijpen om daarna op te draaien tot 2,75 m. 
Met verlengstuk tot 3 m.

•	 Traploze overbrenging om de balk op 
de millimeter te kunnen positioneren.

•	 Hijskracht: 600 kg per lift.
•	 art.: 1000297

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be
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Automatische kantelbak - afvalbak
•	 Automatische kipbak, afvalbak
•	 Inhoud 300 liter - art.: 1022565
•	 Inhoud 500 liter - art.: 1022566
•	 Systeem: dragend systeem naar achter halen, door hijsen kantelt de bak.

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Pallethaak - zelfbalancerend
a) In hoogte verstelbare centrale buis
b) Zelfbalancerend m.b.v. veer
c) Vorken: verstelbaar in breedte

Pallethaak
•	 Pallethaak, manueel verstelbare ooghaak, verstelbaar in hoogte en 

breedte. Voldoet aan norm EN13155 (vraag meer info)
•	 Vorklengte: 100 cm

a) In hoogte verstelbare centrale buis
b) O-ring: te verstellen afhankelijk van het te hijsen gewicht
c) Vorken: verstelbaar in breedte

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

geverfd draag-
kracht

hoogte
verstelbaar

breedte 
verstelbaar

breedte 
vork

dikte 
vork

1022921 1500 kg 100 - 160 cm 0-100 cm 90 mm 35 mm
1022922 2000 kg 120 - 180 cm 0-100 cm 100 mm 35 mm
1022557 2500 kg 120 - 180 cm 0-100 cm 90 mm 40 mm

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

geverfd draag-
kracht

hoogte
verstelbaar

breedte 
verstelbaar

breedte 
vork

dikte 
vork

1022917 1500 kg 100 - 160 cm 0-100 cm 90 mm 35 mm
1022918 2000 kg 120 - 180 cm 0-100 cm 100 mm 35 mm
1022764 2500 kg 120 - 180 cm 0-100 cm 90 mm 40 mm

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Materiaalbak XXL - verzinkt (1500 liter)
•	 Materiaalbak (inhoud: +/- 1500 liter) uit thermisch verzinkt staal, spe-

ciaal gemaakt om extra veel gereedschap, en ook lang (tot 190 cm) 
materiaal en materieel te kunnen opslaan en aan de kraan te hangen 
ter bescherming tegen diefstal.

•	 BINNENafmeting (lxbxh): 195 cm x 100 cm x 75 cm
•	 Voorzien van 4 stevige kraanogen
•	 Deksel voorzien van 2 ope-

ningen voor hangsloten
•	 art.: 1023852 MATERIAALBAK 

EXTRA GROOT 

FORMAAT

Materiaalbak met schuin deksel
•	 Materiaalbak uit verzinkt staal, beschermt uw materieel tegen diefstal 

doordat u het bij afwezigheid aan de kraan kan hangen.
•	 Voorzien van 4 stevige kraanogen
•	 Schuin	deksel	voor	goede	afloop	van	water.
•	 Makkelijk voor camionette.
•	 BINNENafmeting (lxbxh): 170 cm x 83 cm x 59,5 / 41,5 cm
•	 Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
•	 Verschillende afmetingen verkrijgbaar.
•	 art.: 1062342

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Materiaalbak standaard model - verzinkt
•	 Materiaalbak uit thermisch verzinkt staal, beschermt uw materieel 

tegen diefstal doordat u het bij afwezigheid aan de kraan kan hangen.
•	 BUITENafmeting (lxbxh): 180 cm x 60 cm x 65 cm
•	 Voorzien van 4 stevige kraanogen
•	 Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
•	 art.: 1022558

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
180 cm

65
 c

m

60 cm

www.uniconstruct.be
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Stortkokerset - 11-delig
•	 Stortkokerset bestaande uit 1 vultrechter + frame en 9 kokers.
•	 Ideaal voor renovatiewerken, afbraakwerken op verdiepingen, etc.

x 9

1 x
art 1013534

1 x

art. 1013533

aantal omschrijving art.
1 regelbare bevestiging (metaal) 1013533
1 beginstuk voor stortkoker 1013534
9 stortkoker 1013535

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bigbaghouder
•	 Bigbaghouder, ideaal afvalsorteersysteem op de werf. De bigbag wordt 

met de lussen opgehangen aan de houder. Wanneer de bigbag vol is, kan men eenvoudig 
de ophanghaken laten zakken om de bigbag te lossen en aan de kraan te hangen.

•	 De vier stangen zijn demonteerbaar, wat handig is voor transport
•	 Afmeting: 100 x 100 cm
•	 Hoogte: 140 cm
•	 art.: 1013222

Bigbags
•	 Afmeting: 91 x 91 x 115 cm
•	 Draagkracht: 1500 kg
•	 art.: 1056850

art. omschrijving normale
prijs

actie per 
stuk 20 st 50 st

1056850 big bag 91x91x115 cm - 1,5 ton - - - -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Hijslier Imer ES 150
•	 Vaste giek van 720 mm
•	 Voorzien van stopsysteem (eindeloop-

schakelaar)
•	 Geleverd met 2 beugels steigerbe-

vestiging
•	 Hefvermogen: 150 kg
•	 Snelheid: 18,5 m/min.
•	 Diam. hefkabel: 5 mm
•	 Lengte hefkabel: 26 m
•	 Max. werkhoogte: 25 m
•	 Motorvermogen: 450W
•	 Snelheid motor 1320 t.p.m.
•	 Lengte afstandsbediening: 1 m

art.: 1057828

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Opzetstuk voor opdraaibare schraag
Verzinkt opzetstuk om uw opdraaibare schraag met 1 m 
te verhogen. Opgelet: vanaf 2 m hoogte moeten schragen 
diagonaal verankerd worden.

Breedte: 
120 cm of 150 cm

Hoogte: 
100 cm

Opdraaibare bouwschraag
•	 Verzinkte opdraaibare bouwschraag. Zeer 

robuuste uitvoering. Enorme tijdswinst 
omdat je de werkvloer kan laten liggen en 
de kuipen kan laten staan bij het traploos 
verhogen van de schragen.

•	 Voorzien van 2 hulzen om leuninghouders 
in te steken OF het in optie verkrijgbare 
verhoogstuk van 1m.

art. omschrijving
1022579 opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 120 cm
1022580 opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 150 cm

ar
t.:

 1
00

39
01

art.: 1003895
art.: 1003903

12
0 

- 1
95
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m

17
0 

- 3
00

 c
m

art. breedte hoogte draagkracht
1003895 120 cm 120 - 195 cm 1600 kg
1003903 150 cm 170 - 300 cm 1500 kg
1003901 zwengel voor opdraaibare schraag

Standaard bouwschraag geverfd / verzinkt
•	 Verstelbaar: 110 - 180 cm
•	 Breedte: 120 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

geverfd warm verzinkt
art. 1000102 1003177

normaal - -
per 2 stuks - -
per 6 stuks - -
per 12 stuks - -
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Schoren standaard
Standaard schoren, stempels, stutten, stippen. Ondersteunen van bekistingen, ramen, balken, ... Verkrijgbaar in 
geverfde of thermisch verzinkte uitvoering.
De standaard schoren hebben een stalen draaikop met aangelaste ‘draaihaken’ zodat deze niet kunnen afbre-
ken bij vallen.

•	 Voetplaat: 120 x 120 mm
•	 Buitenbuis ø 57 mm
•	 Binnenbuis ø 48,3 mm
•	 Draaikop met gelaste haken

afb. gelakt thermisch
verzinkt omschrijving in

(cm)
uit

(cm)
draagkracht**

in uit
A 1000261 1029027* schoren standaard 0,50 - 0,80 m 50 80 contacteer ons 

voor meer 
informatie en 
technische 
gegevens 

betreffende uw 
aankoop van 

schoren

B 1000263 1057072* schoren standaard 0,70 - 1,20 m 70 120
C 1000098 1029031* schoren standaard 1,00 - 1,80 m 100 180
D 1000099 1000446 schoren standaard 1,60 - 2,90 m 160 290
E 1000100 1028066 schoren standaard 2,00 - 3,60 m 200 360
F 1013228 1029032* schoren standaard 2,20 - 4,00 m 220 400
G 1000101 1029033* schoren standaard 2,50 - 4,50 m 250 450
H o.a.* o.a.* schoren standaard 3,00 - 5,00 m 300 500

* = o.a.: op bestelling / op aanvraag verkrijgbaar (= speciale productie) - vraag meer info
**	=	draagkrachten	rekening	gehouden	met	veiligheidscoëfficient	-	vraag	meer	info

A B C D E F G H
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80 cm

120 cm

180 cm

500 cm

290 cm

360 cm

400 cm

450 cm
Schoren standaard

ACTIE
ACTIEPRIJZEN

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

Systeembalken H20
•	 Kies je om te werken met systeembalken, kies dan onmiddellijk voor 

de juiste kwaliteit. 
•	 Onze balken zijn geproduceerd uit zorgvuldig geselecteerd traag-

groeiend naaldhout van de hoogste kwaliteit.
•	 De gelamineerde kern verzekert een hoge belastingscapaciteit en 

duurzaamheid en wordt wereldwijd gebruikt in alle klimaatzones.
•	 De kop/voet is met de kern verbonden met een speciale vingerlas.
•	 De oppervlakte van de balk is behandeld met een waterdichte coa-

ting, die de levensduur van het product verlengt.
•	 De balklengte is geprint op elke afzonderlijke systeembalk, wat het 

gebruik op de werf vergemakkelijkt.
•	 De	kwaliteit	van	het	product	en	het	productieproces	is	gecertifieerd	

door HFB Germany conform 13377.

Voordelen:
•	 Minder materieel nodig (minder hout, minder schoren)
•	 Ook sneller afgesteld (tijdsbesparing)
•	 Gemak: zeer licht materiaal (5 kg/lm)
•	 Duurzaam (blijft veel langer behouden dan gewoon hout)

art. lengte gewicht
1000262 245 cm 11,5 kg
1017904 265 cm 12,5 kg
1000264 290 cm 13,6 kg
1000266 330 cm 15,5 kg
1000268 360 cm 16,9 kg
1000269 390 cm 18,3 kg
1011322 450 cm 21,2 kg
1000270 490 cm 23,0 kg

normaal -
per 20 stuks -

per 50 stuks mix -
per 50 stuks soort -

> 50 stuks contacteer ons

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 15’
•	 Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 455 x 220 x 226 cm
•	 Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
•	 Gewicht: 915 kg
•	 Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 

95 cm)
•	 art.: 1070457

226 cm

455 cm
220 cm

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 10’
•	 Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 260 cm
•	 Deuropening (bxh): 231 x 228 cm
•	 Gewicht: 825 kg
•	 Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 

95 cm)
•	 art.: 1070456

300 cm244 cm

260 cm

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 9’ - smal
•	 Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen 

en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 293 

x 220 x 226 cm
•	 Deuropening (bxh): 207 

x 195 cm
•	 Gewicht: 690 kg
•	 Vorkliftsleuven: opening 

- 35 x 10 cm (center-
center: 95 cm)

•	 art.: 1084985

293 cm220 cm

226 cm

Tijdelijke bouwplaatsdeur
•	 Verzinkte stalen deur.
•	 Ideaal voor het afschermen van een ruwbouw 

bij verbouwingswerken, of bij nieuwbouwwerken 
kan deze deur gebruikt worden om een tijdelijke 
bergruimte te maken van een ruimte die reeds 
klaar is.

•	 Eenvoudige installatie m.b.v. spindels vast te 
klemmen.

•	 Geschikt voor deuropeningen van:
•	 Breedte: 87,5 tot 108 cm
•	 Hoogte: 185 tot 210 cm

•	 art.: 1069803

Werfbox compacte robuuste materiaalcontainer
•	 Beveilig uw materiaal tegen diefstal.
•	 Voor de kleinere werven, of werven waar wei-

nig plaats is hebben we deze zeer compacte 
opbergbox. Robuuste uitvoering.

•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven 
zowel langs de korte als lange zijde.

•	 Vuurbestendig en waterdicht.
•	 Afmetingen (bxdxh): 160 x 220 x 245 cm
•	 Gewicht: 450 kg
•	 art.: 1070455

160 cm

245 cm

220 cm

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 8’
•	 Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 244 x 220 x 226 cm
•	 Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
•	 Gewicht: 630 kg
•	 Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
•	 art.: 1082949

244 cm220 cm

226 cm

Materiaalcontainer 10’

Robuuste uitvoering

Contacteer ons voor 

een offerteMateriaalcontainer 9’

Robuuste uitvoering

Contacteer ons voor 

een offerte

Materiaalcontainer 15’

Robuuste uitvoering

Contacteer ons voor 

een offerte

Containerslot (inclusief hangslot)
Geleverd inclusief hangslot + sleutels + ID
Voordelen:
•	 Verhoogde weerstand door slimme 

sleufconstructie over de montage 
steunen van de stangen

•	 Te gebruiken op containers, trailers, 
laadbakken met dubbele deur

•	 Eenvoudig te monteren

art.: 1091582

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+
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Werfunits standaard - 5 m - met kleedruimte
•	 We	hebben	standaard	“typecontainers”	ontwikkeld	conform	de	regelgeving	betreffende	de	

eetplaats. Het is niet meer toegelaten kleedruimte en eetplaats in één en dezelfde ruimte te 
hebben. Vandaar dat we een werfcontainer hebben uitgerust met een extra wand en deur.

•	 De kleedruimte is voorzien van een brede lavabo met 2 kranen.
•	 De lavabo staat niet centraal, maar meer naar de deurzijde omdat er dan eventueel nog 

kleerkastjes geplaatst kunnen worden tegen de wand tegenover de deur.
•	 Voor de natte kledij is er een kapstok voorzien vlak naast de buitendeur.
•	 In de ruime verlichte eetruimte met door tralies beveiligd schuifraam zijn er in de hoek ook 

twee aansluitingen voorzien voor een koelkastje en een verwarming.
•	 Afhankelijk van het aantal mensen dat gebruik maakt van de container kan deze ook in 7 en 

8 m versie besteld worden.

art.: 1055192

Werfunits standaard - 6 m - met kleedruimte + toilet
•	 Deze werfunit heeft alle eigenschappen zoals bovenstaande, 

maar is extra voorzien van een toilet.
•	 Het toilet heeft, zoals wettelijk verplicht, een toegang naar buiten, 

een toiletrolhouder, een afzonderlijke lavabo, met spiegel, zeep-
bakje, handdoekhouder, en is voorzien van een stopcontact dat 
kan gebruikt worden voor een bijverwarming.

•	 Afhankelijk van het aantal mensen dat gebruik maakt van de 
container kan deze ook in 7 en 8 m versie besteld worden.

art.: 1060255

ACTIE
MAATWERK

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

Onderlegblok voor containers of werfunits
•	 Onderlegblok voor containers en werfunits
•	 High-loading: geschikt voor de zwaarste structuren.
•	 Onderling koppelbaar tot de gewenste hoogte
•	 Bestand tegen mechanische beschadiging
•	 Klimaatbestendig / gemakkelijk in gebruik
•	 Afmeting (lxbxh): 238 x 238 x 53 mm
•	 Gewicht: 4,15 kg

art.: 1096931

Werfunit smalle uitvoering

•	 In sommige situaties is het nuttig om een smalle container te gebrui-
ken. Bijvoorbeeld omwille van plaatsgebrek op de werf, of omwille 
van transportmogelijkheden. Deze container kan perfect binnen de 
sponnen van uw vrachtwagen of aanhangwagen omwille van zijn 
geringe breedte.

•	 De container is verkrijgbaar in lengtes van 3 of 4 m.
•	 Alle gebruikte staalplaat is verzinkt 
•	 Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, 

schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit, 4 kraanogen bovenaan, 
CE-stekker buitenaan.

•	 Optioneel: vorkliftuitsparingen

•	 Lengte: 3 m (art.: 1045372)
•	 Lengte: 4 m (art.: 1043257)
•	 Breedte: 2 m
•	 Binnenhoogte: 2,23 m
•	 Buitenhoogte: 2,50 m

200 cm

ACTIE
MAATWERK

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

Werfunits standaard

255 cm

240 cm
200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 cm

Standaard units:
•	 Onze geïsoleerde 

werfunits zijn standaard 
te verkrijgen volgens de 
grondplannen, of zijn 
volledig in te richten 
naar eigen keuze.

•	 Breedte: 2,40 m
•	 Hoogte (binnen/buiten): 

2,25 m / 2,50 m

•	 Alle gebruikte staalplaat is eerst verzinkt en 
achteraf gepoedercoat.

•	 Standaard uitrusting: geïsoleerde container, 
deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, 
verlichting, elektriciteit (standaard 2 stop-
contacten), vorkliftvoorziening onderaan 
de containers, 4 kraanogen bovenaan, CE-
stekker buitenaan.

Naar keuze:
•	 U heeft de keuze uit een hele lijst van opties, 

stel uw unit samen met extra ...
1. Binnenwanden, binnendeuren
2. Extra ramen, rolluiken, kipramen, buiten-

deuren, dubbele deuren
3. Elektrische installatie: extra stopcontacten, 

lichten, ...
4. Loodgieterij: toilet, urinoir, lavabo’s, dou-

ches, boilers, ...
•	 Op deze manier kan u de standaard werfunit 

volledig op maat inrichten naar uw wens.
art. omschrijving

a) 1061359 standaard 2,40 m
1045012 standaard 3 m
1043564 standaard 4 m
1044872 standaard 5 m
1045363 standaard 6 m
1061360 standaard 7 m
1061361 standaard 8 m

b) 1045364 standaard 4 m + wc
c) 1055192 standaard 5 m + kleedruimte
d) 1060255 stand. 6 m + wc + kleedruimte

(a)

(b)

(c)

(d)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

MAATWERK
maak een afspraak met 

onze vertegenwoordiger 
en ontwerp samen met 

ons uw persoonlijke 
werfunit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Werfunits - zware uitvoering

Werfunit - zware uitvoering - 20’
•	 Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
•	 Afmetingen (lxbxh): 605 x 244 x 259 cm
•	 Binnenafmetingen (lxbxh): 586 x 224 x 234 cm
•	 Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

•	 Draai-kipraam met rolluik: 2x
•	 TL-verlichiting 2x36W: 2x
•	 Verwarming 2000W: 1x
•	 Stopcontacten: 4x
•	 art.: 1070459

Werfunit - zware uitvoering - 16’
•	 Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
•	 Afmetingen (lxbxh): 488 x 244 x 259 cm
•	 Binnenafmetingen (lxbxh): 469 x 224 x 234 cm
•	 Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

•	 Draai-kipraam met rolluik: 2x
•	 TL-verlichiting 2x36W: 2x
•	 Verwarming 2000W: 1x
•	 Stopcontacten: 4x
•	 art.: 1082881

Werfunit - zware uitvoering - 10’
•	 Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de 

standaard werfunits.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven
•	 Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
•	 Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 259 cm
•	 Binnenafmetingen (lxbxh): 280 x 224 x 234 cm
•	 Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

•	 Draai-kipraam met rolluik: 1x
•	 TL-verlichiting 2x36W: 1x
•	 Verwarming 2000W: 1x
•	 Stopcontacten: 2x
•	 art.: 1070458

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Werftrap
•	 Werftrap uitvouwen, plaatsen, monteren (betonschroeven) en gebuiken
•	 De treden zijn steeds horizontaal, onafhankelijk van de hellingsgraad.
•	 Deze werftrappen zijn verkrijgbaar in 5 lengtes, ze kunnen ook nog eens met elkaar verbonden worden. 
•	 Op deze manier kan men hoogteverschillen overbruggen tot 4,75 m.
•	 Maximaal toegelaten: 21 treden (bv. 15-treeds en 6-treeds trap verbinden) (vanaf 15 treeds trap - extra 

ondersteuning)
•	 De werftrap is langs beide zijden voorzien van leuningen, die zich aanpassen naagelang de hellings-

graad van de trap.
•	 De trappen zijn compact op te vouwen voor makkelijk transport
•	 Vooraf makkelijk te monteren, en achteraf te plaatsen op de werf
•	 Aanbevolen hellingshoeken: tussen 30° en 50°

Kenmerken:
•	 Breedte: 80 cm - trapbreedte: 70 cm
•	 Trapdiepte: 23 cm
•	 Traphoogte: 21 cm

art. tredes hoogte 
bij 30° helling

max hoogte 
bij 50° helling

1088952 3 ± 50 cm ± 80 cm
1088953 6 ± 90 cm ± 150 cm
1088954 9 ± 130 cm ± 210 cm
1088955 12 ± 170 cm ± 280 cm
1088956 15 ± 210 cm ± 350 cm
15 + 3 18 ± 250 cm ± 420 cm
15 + 6 21 ± 290 cm ± 475 cm

hoogte

afstand tot
oplegpunt

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Aluminium oprijplaten type AO
•	 Professionele oprijplaten van hoge kwaliteit
•	 Geschikt voor licht tot middelzwaar materieel, 

machines en voertuigen tot 1000 kg
•	 Laag eigen gewicht
•	 Anti-slip
•	 Zonder rand = groter loopvlak
•	 Optioneel verkrijgbaar:
•	 Versterkte modellen (draag-

kracht tot 2200 kg)
•	 Opklapbare modellen

Aluminium oprijplaten type BO
•	 Professionele oprijplaten van hoge kwaliteit
•	 Geschikt voor licht tot zwaar materieel, machines 

en voertuigen tot 6800 kg
•	 Meer	flexibiliteit	voor	het	laden	van	zware	voertuigen	

met luchtbanden of rupsbanden (rubber)
•	 Zonder rand = groter loopvlak
•	 Geschikt voor brede banden

art. type lengte breedte hoogte
min / max draagkracht gewicht

cm cm cm kg / paar kg
1128580

AO

100 25 11,6 / 21,4 1000 2 x 5
1128581 150 25 21,1 / 35,7 1000 2 x 6,5
1128582 200 25 30,7 / 50,1 1000 2 x 8
1128583 250 25 40,2 / 64,5 1000 2 x 9,5
1128584 300 25 49,8 / 78,8 800 2 x 11,5
1128585 350 25 59,3 / 93,2 600 2 x 14

art. type lengte breedte hoogte
min / max draagkracht gewicht

cm cm cm kg / paar kg
1128586

BO

196 35 45,6 / 55,5 2600 2 x 12
1128587 196 35 45,6 / 55,5 4000 2 x 15
1128588 265 35 62,3 / 75,7 1900 2 x 15
1128589 265 35 62,3 / 75,7 3000 2 x 19
1128590 265 38 62,3 / 75,7 5200 2 x 25
1128591 311 35 73,4 / 89,1 2200 2 x 20
1128592 313 38 71,9 / 87,7 3800 2 x 27
1128593 324 50 75,7 / 92,0 6500 2 x 46
1128594 356 35 84,3 / 102,3 1800 2 x 23
1128595 358 38 82,8 / 100,9 3100 2 x 31
1128596 365 50 85,6 / 104,0 5400 2 x 46
1128597 365 50 86,3 / 104,7 6800 2 x 55

Automatische kantelbak / afvalbak 900 liter
•	 Ideaal voor het sorteren van afval
•	 Poedercoating voor lange levensduur
•	 Voorzien van veiligheidsketting voor 

verankering aan vorklift
•	 Automatisch kantelsysteem:
•	 Hendel wordt ingedrukt
•	 Kantelsysteem wordt vrijgegeven
•	 Bak kantelt voorwaarts
•	 Afval wordt gestort
•	 Wanneer de bak terugkantelt, wordt het 

kantelsysteem terug vastgezet
•	 Laadvermogen: 2000 kg
•	 Afmetingen (lxbxh): 152,5 x 121,5 x 87 cm
•	 Gewicht: 128 kg
•	 art.: 1010794

•	 Optioneel: 4-delige wielenset
•	 art.: 1092995

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mobiele dieseltanks
•	 Geschikt voor vervoer 

van diesel voor onmid-
dellijk, eigen gebruik op 
de werf. Voldoet aan 
ADR reglementering 
(ADR 1.1.3.1 c).

•	 NU: ook tanks met 
ADR-goedkeuring tot 
600 liter.

•	 Met 12V brandstofpomp 
(40 liter/minuut) - 4 m 
aansluitkabel

•	 Met 4 m brandstofslang 
met automatisch afslag-
pistool

•	 Met vulopening, ontluchtingskap
•	 Uitsparingen voor spanriemen.
•	 Inhoud 200 liter: makkelijk in bestelwa-

gen, in stationwagen.
•	 Inhoud 430 liter: makkelijk op open 

bestelwagen. Met deksel.
art. inhoud afmetingen 

(lxbxh)
leeg 

gewicht
1057156 200 l. 80 x 60 x 59 cm 25 kg
1057157 430 l. 116 x 76 x 73 cm 50 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mobiele benzinetanks
•	 Veel werfmachines met verbrandingsmotor wer-

ken op benzine. Daarom is er naast de mobiele 
dieseltank nu ook de mobiele BENZINETANK in 
ons gamma.

•	 Geschikt voor vervoer van benzine voor direct 
gebruik (ADR 1.1.3.1 c)

•	 Tank uit PE+koolstof waardoor tank niet elec-
trostatisch wordt (gepatenteerd)

•	 Met peilstok voor vulniveau-aanduiding
•	 Geïntegreerde tankpistoolhouder
•	 Met handpomp (25 liter/minuut)
•	 Met 2,7 m brandstofslang en tankpistool.
•	 Voorzien van vulopening, ontluchtingskap
•	 Uitsparingen voor spanriemen + vorkliftuitsparing

•	 Inhoud: 120 liter 
•	 (ook verkrijgbaar 190 liter)
•	 lxbxh: 80x60x47 cm
•	 Leeg gewicht: 26 kg
•	 art.: 1085058 Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Gereedschapskoffers HDPE

•	 Gereedschapskoffer	in	High	Density	PE,	zeer	
slagvaste	en	grote	koffers	voor	het	opbergen	
en transporteren van uw “grotere” gereed-
schap. Waterdicht, schokbestendig, in de 
massa gekleurd en duurzaam.

art. omschrijving normaal per stuk per 3 stuks
1002615 koffer	50	l.	-	55x33x33 Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1002617 koffer	120	l.	-	68x40x48
1002619 koffer	180	l.	-	85x50x45
1002621 koffer	240	l.	-	110x50x45
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Verkeersborden hoge kwaliteit & conform wetgeving
Al onze verkeersborden:
1. Voldoen strikt aan standaardbestek T250 voor de wegenbouw
2. Worden	voorzien	van	de	hoogste	kwaliteit	reflecterende	folies	van	3M
3. Geheel geplooid en geproduceerd uit hoogwaardig plaatmateriaal. Plaatmateriaal wordt ontvet, gepoederlakt en 

afgebakken.	Voorzien	van	productiedatum	voor	kwaliteits-	en	reflectiecontrole.	Kies	voor	een	hoge	klasse	van	folie,	
een hogere folieklasse mag steeds gebruikt worden!

SET verboden parkeren
•	 Bord E1-verboden parkeren of E3 verboden stilstaan en 

parkeren diam. 400. - klasse 1 - oranje achterzijde (wettelijk 
verplicht voor deze borden)

•	 Bord van... tot... beschrijfbaar 
met POSCA stift

•	 Onderbord pijl
•	 Oranje gekleurde paal 40x40 

(wettelijk verplicht voor parkeer-
borden)

•	 Rubber voet 40x40 cm
•	 3x klem

E-stilstaan en parkeren
E1 E3 E9a

F-aanwijzingsborden
F45a F45b F45c F41 F47

G-Onderborden
type III type V type X

C-verbodsborden
C1 C3 C5 C21 C31a C31b C35 C43 C46

D-gebodsborden
D1a D1b D1b D1c D1d D1e D1f D3a D3b

A-gevaarsborden
A7a A7b A7c A13 A15 A29 A31 A33 A51

B-voorrangsborden
B1 B5 B19 B21

VRAAG NU PRIJS 

VOOR AL UW 

BORDEN & 

SIGNALISATIEAlle folies van

Actievoorwaarden
normaal -
per stuk - 10% -

per 4 stuks - 12% -
per 8 stuks - 15% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Nadarhekken
•	 Speciale smartweld las
•	 Nadarhekken 250 x 110 cm
•	 (l) 250 x (h) 110 cm
•	 Opstaande buis: 38,1 mm
•	 Horizontale buis: 38,1 mm
•	 Spijlen verticaal: 0,8 mm
•	 Voetbreedte: 44,6 cm
•	 Gewicht: 11,5 kg
•	 art.: 1093006

Loopbrug kunststof
Kenmerken:
•	 Afneembare leuningen
•	 Anti-slip vloer
•	 Reflecterende	strips
•	 Anti-slip caps onderaan
•	 Licht gewicht met handvaten voorzien
•	 Kan	gefixeerd	worden
•	 Onderling te koppelen

Afmetingen:
•	 Lengte: 170 cm
•	 Breedte: 100 cm
•	 Gewicht: 20 kg
•	 Maximale belasting: 1000 kg

•	 Loopbrug zonder leuningen - 
art.: 1115473

•	 Loopbrug inclusief 2 leuningen 
- art.: 1115474

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Bouwhekken round edge - antiklimhek

•	 Het slimme design gebruikt een doorlopende buis langs 3 kanten en zorgt ervoor dat er geen las 
nodig is in de bovenhoeken (vaak het zwakste punt in traditionele bouwhekken).

•	 De lassen in de onderste hoeken zijn getest met een ‘trekproef’ van 500 kg en achteraf voorzien 
van een speciale hoekklem voor extra sterkte en bescherming tegen lasbreuken.

•	 Anticlimb uitvoering
•	 Elke draad is gelast op de buis
•	 Bouwhekken 345 x 200 cm
•	 (l) 345 x (h) 200 cm
•	 Buis: 38,1 mm
•	 Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
•	 Draaddikte verticaal: 2,2 mm
•	 art.: 1002513

Extra versteviging van de lasverbinding 
in de onderste hoeken.

Smartweld Joint Elke las is getest 
met een trekproef 
(500 kg) vóór het 
plaatsen van de 
extra hoekverster-
kingen

Het uiteinde van elke 
draad is op het frame 
gelast.

Roundedge antiklim
normaal -
per stuk - 10% -
per 10 st - 15% -
per 30 st - 20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bouwhekken
Bouwhek 4 buizenframe
•	 Speciale smartweld las
•	 Bouwhekken 350 x 200 cm
•	 (l) 350 x (h) 200 cm
•	 Opstaande buis: 40 mm
•	 Horizontale buis: 30 mm
•	 Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
•	 Draaddikte verticaal: 3,3 mm
•	 art.: 1000015

Bouwhek 5 buizenframe
•	 Speciale smartweld las
•	 Bouwhekken 350 x 200 cm
•	 (l) 350 x (h) 200 cm
•	 Opstaande buis: 41,2 mm
•	 Horizontale buis: 30 mm
•	 Middenbuis: 30 mm
•	 Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
•	 Draaddikte verticaal: 3,3 mm
•	 Verstevigd op de 4 hoeken
•	 art.: 1057818

Bouwhek standaard
normaal -
per stuk - 10% -
per 10 st - 15% -
per 30 st - 20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bouwhek 5-buizen
normaal -
per stuk - 10% -
per 10 st - 15% -
per 30 st - 20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Versteviging 

op de 4 hoeken 

én buis in het 

midden

Elk bouwhek is voorzien 
van een batchcode.

maand uur
jaar dag

Betonblok voor bouwhekken
•	 Betonblok met 4 gaten, voorzien van staalmat.
•	 Lengte x breedte: 68 x 22 cm
•	 Hoogte: 14 cm
•	 Gewicht: 30 kg
•	 Materiaal: beton
•	 art.: 1000063

Betonblok
normaal -
per stuk - 10% -
per 10 st - 15% -
per 30 st - 20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kunststof blok voor bouwhekken
•	 Kunststof blok met 6 ronde gaten
•	 Lengte x breedte: 77 x 20,5 cm
•	 Hoogte: 12 cm
•	 Gewicht: 18 kg
•	 art.: 1116299

Kunststof blok
normaal -
per stuk - 10% -
per 10 st - 12% -
per 30 st - 15% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Werftellerkasten 32A / 63A
•	 Werftellerkast in stevig polyester uitvoering
•	 Kan makkelijk bevestigd worden tegen de muur
•	 Verkrijgbaar (A) los OF (B) op voet OF (C) in frame

Steeds voorzien van:
•	 Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
•	 Aardingsonderbreker
•	 Scheidingsschakelaar
•	 Verliesstroomschakelaar + zekeringen
•	 Aansluitmodule 25x60
art.: 1011419 : standaard 32A
art.: 1011421 : standaard 63A
art.: 1029352 : werftellerkast extra 32A
art.: 1023145 : werftellerkast extra 63A

type standaard 32A 63A
stopcontacten  230V - 3p - 16A 2 x 2 x
stopcontacten CEE 380V - 5p - 16A 1 x -
stopcontacten  CEE 380V - 5p - 32A 1 x 1 x
stopcontacten  CEE 380V - 5p - 63A - 1 x

type extra extra
32A

extra
63A

stopcontacten  230V - 3p - 16A 4 x 4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A 2 x 2 x
stopcontacten CEE 380V - 5p - 16A 1 x 1 x
stopcontacten  CEE 380V - 5p - 32A 1 x 1 x
stopcontacten  CEE 380V - 5p - 63A - 1 x

(B) = op voet

(C) = in frame

(A) = los

type extra

type standaard

Losse verlengkabel - neopreen 3x2,5 mm²

10 m

 art.: 1020057  

25 m

art.: 1020058

ACTIEPRIJZEN
kabel 10 m

uw kortingen
per stuk: - 10%

per 3 stuks: - 15%
per 6 stuks: - 20%

Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs

ACTIEPRIJZEN
kabel 25 m

uw kortingen
per stuk: - 10%

per 3 stuks: - 15%
per 6 stuks: - 20%

Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs

Kabelhaspel professioneel 40 m - 3x2,5 mm²
•	 Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
•	 Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5
•	 Gepatenteerde kabelgeleider tegen vastlopen
•	 Haspel uit stootbestendig, massief kunststof
•	 VDE veiligheidssysteem tegen overhitting

•	 40 m - art.: 1021718

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

* naamopdruk op de kabel mogelijk vanaf 5 stuks

Kabelbeschermers - kabelbruggen
•	 Zware kunststof kabelbeschermers met antislip-
profiel

•	 Chemisch stabiel, zeer robuust
•	 Snel te monteren en weg te 

nemen

•	 Geschikt voor kabel en waterdarmprotectie.
•	 2 sleuven van - (b) 5,4 x (h) 3,5 cm (in deel A)
•	 2 sleuven van - ø 3,5 cm (in deel B)
•	 Voorzien	van	reflectoren	voor	‘s	nachts

Afmetingen per blok:
•	 Lengte: 80 cm 
•	 Breedte: 60 cm
•	 Hoogte: 8 cm
•	 Gewicht: +/- 30 kg

Werkwijze:
•	 De kabelbeschermers bestaan uit (A) een kabelgoot 

en (B) een zware kunststof afdekkap.
•	 De kabelgoot wordt geplaatst, de kabels worden 

hierin gelegd.
•	 De kabelbeschermers kunnen makkelijk aan 

elkaar gekoppeld worden dankzij de onderliggende 
kabelgoot.

•	 Geschikt voor de bescherming van kabels, buizen, 
darmen die liggen over toegangswegen, werfdoor-
gangen, bedrijfsterreinen, beurzen, evenementen, 
etcetera.

A

B

art. omschrijving normale
prijs

actie
per stuk

actie
per 6 st

actie 
per 12 st

1059511 zwart element - - 10%
korting

- 15%
korting

- 20%
korting1059512 geel element -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Signalisatielamp + batterijen
Lampen steeds voorzien van:
•	 antidiefstalbeugel

art. omschrijving verp. prijs per stuk per 
20 st

per 
60 st

1045615 knipperlicht 20 st - - 10%
korting

- 15%
korting

- 20%
korting1045616 blokbatterij 6V 24 st -

1 doos
= 20 stuks

1 doos
= 24 stuks

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Transpallet 2500 kg
Kenmerken:
•	 Capaciteit: 2500 kg
•	 Vorklengte: 1150 mm
•	 Breedte: 520 mm
•	 Stuurwielen: rubber
•	 Vorkwielen: dubbel - polyurethaan
•	 art.: 1000006

ACTIE
transpallet
capaciteit
2500 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Euro - Gitterbox
Eerste-hands,	officiële	EUR-pool	gitterbox

•	 Afmetingen (lxbxh): 120 x 80 x 80 cm
•	 Laadvermogen: 1500 kg
•	 Stapelbaar/belasting: 6000 kg
•	 Cfr. UIC-norm 435 - 3 / DIN15155

•	 Dezelfde afmetingen als een europallet. In de bovenste rand past dan ook een europallet of 
een andere gitterbox. Deze universele afmeting maakt deze boxen tot een zeer makkelijk 
en universeel systeem om te stockeren... ideaal om te gebruiken als stapelrekken voor het 
opbergen van losse materialen, pvc-rioleringshulpstukken, sanitairhulpstukken, ... maar ook 
zware materialen zoals overschotten van facadesteen of kleinere stukken van steigerma-
terieel.

Euro - Gitterboxen
prijs

normaal -
aantal actieprijzen
per st -

per 3 st -
per 6 st -
> 6 st neem contact

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1011490

Stapelbak verzinkt - type 1000 x 800 x 500
•	 Verzinkte stapel- en kraancontainer.
•	 Afmetingen (lxbxh): 100 x 80 x 50 cm
•	 Dichte wanden
•	 Stevige metalen bodem
•	 4 hijsogen
•	 Draagkracht 1500 kg
•	 Ideaal als transport- en opslagcontai-

ner van, naar en op de werven.
•	 art.: 1060532

prijs
normaal -
aantal actieprijzen
per st -

per 3 st -
per 6 st -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Stapelbak verzinkt - type 1250 x 850 x 600
•	 Verzinkte stapel- en kraancontainer.
•	 Afmetingen (lxbxh): 125 x 85 x 60 cm
•	 Dichte wanden
•	 Stevige metalen bodem
•	 4 hijsogen
•	 Draagkracht 1500 kg
•	 Ideaal als transport- en opslagcon-

tainer van, naar en op de werven.
•	 art.: 1060531

prijs
normaal -
aantal actieprijzen
per st -

per 3 st -
per 6 st -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Rekken verzinkt staal
•	 Voor het inrichten van containers, magazij-

nen en stockruimtes.
•	 Geen bouten of schroefverbindingen nodig. 

De jukken en legborden klikken eenvoudig in 
elkaar en zorgen meteen voor de gewenste 
stabiliteit, zonder kruisschoring.

•	 De stevige liggers zijn vervaardigd uit gegal-
vaniseerde,	sterk	geprofileerde	metaalplaat	
en worden voorzien van 2 ogen die in de 
stijlen inhaken.

•	 Gegalvaniseerde metalen legvlakken zorgen 
voor een hoog draagvermogen.

•	 Hoogte: 197 cm
•	 Diepte legbord: 60 cm
•	 Lengte per vak: 120 cm
•	 Capaciteit: 205 kg per niveau / tot 1500 kg 

per rek (gelijkmatige belasting)

1 basisrek = 2x staander + 5 niveaus
1 aanbouwrek =1x staander + 5 niveaus

basisrek (hxlxd) 197x120x60
art. omschrijving aantal

1088493 staander 197 cm 2 x
1088494 ligger 120 cm 10 x 
1088495 legvlak 60x60 10 x

uitbreiding (hxlxd) 197x120x60
art. omschrijving aantal

1088493 staander 197 cm 1 x 
1088494 ligger 120 cm 10 x 
1088495 legvlak 60x60 10 x

Breedvakstelling
•	 Grootvakstelling voor opslag van volumineuze goederen.
•	 Onderaan de stijlen is een voet-

plaat bevestigd, wat verankering 
mogelijk maakt.

•	 Stijlen zijn om de 5 cm voorzien 
van perforaties om de draagbal-
ken in te haken.

•	 Standaardset = grondniveau + 2 
niveaus liggers

•	 Hoogte: 200 cm
•	 Diepte legbord: 60 cm
•	 Lengte per vak: 185 cm
•	 Capaciteit: 470 kg per niveau / 

2,5 tot 7,5 ton per rek (afh. van 
aantal liggers)

basisrek (hxlxd) 200x185x60
art. omschrijving aantal

1088488 staander 200 cm 2 x
1088490 ligger 185 cm 4 x 
1088492 legborden 2 x
1088489 ankerbouten 4 x
1088491 veiligheidspallen 8 x

uitbrei-
ding (hxlxd) 200x185x60

art. omschrijving aantal
1088488 staander 200 cm 1 x 
1088490 ligger 185 cm 4 x
1088492 legborden 2 x
1088489 ankerbouten 2 x
1088491 veiligheidspallen 8 x

60 cm

60 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Palletstelling
•	 Magazijnrekken voor opslag van palletgoederen.
•	 Hoogte: 300 cm
•	 Diepte: 110 cm
•	 Lengte per vak: 270 cm
•	 Capaciteit: ca. 3000 kg per niveau
•	 Ook andere afmetingen verkrijgbaar.
•	 Basisrek = 2 staanders + 2 niveaus 

(= 4 liggers)

110 cm

3 m

basisrek (hxlxd) 300x270x110
art. omschrijving aantal

1094260 staander 300 cm 2 x
1094261 ligger 270 cm 4 x 
1094263 ankerbouten 4 x
1094262 veiligheidspallen 8 x

uitbrei-
ding (hxlxd) 300x270x110

art. omschrijving aantal
1094260 staander 300 cm 1 x 
1094261 ligger 270 cm 4 x
1094263 ankerbouten 2 x
1094262 veiligheidspallen 8 x

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Actiepakket: Euronorm stapelbakken (12 stuks)
60x40x32 cm (zware uitvoering)
•	 Verstevigde uitvoering: slagvast 1ste keus polypropyleen
•	 Met extra ribben als versteviging zodat de bakken niet 

snel scheuren
•	 Met ribben verstevigde bodem voor extra zware belasting
•	 Zware uitvoering: 3,10 kg
•	 Ideaal in combinatie met onze magazijnrekken
•	 Ideaal te stapelen op europalletten
•	 Optimale goederenverhandeling
•	 Onderling stapelbaar
•	 Afmetingen (lxbxh): 60 x 40 x 32 cm
•	 Inhoud: 63 liter
•	 art.: 1091868

Ideaal voor plaatsing 
in de magazijnrekken

en
ideaal te stapelen op 

europalletten
60 cm40 cm

32 
cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

12x
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Bij elk karton FIX ALL op deze pagina

Fix All High Tack
Eigenschappen:
•	 Hoge aanvangskleefkracht (ondersteu-

ning niet altijd noodzakelijk)
•	 Snelle doorharding
•	 Goed verwerkbaar
•	 Zeer hoge kleefkracht (zonder primer)
•	 Blijvend elastisch na uitharding en zeer 

duurzaam
•	 Vrijwel reukloos
•	 Overschilderbaar met watergedragen 

systemen
•	 Uitstekende weerstand tegen alle weer-

sinvloeden
•	 Bevat geen isocyanaten en geen 

siliconen
•	 Goede hechting op vochtige ondergrond

Verpakking:
•	 Standaard 290 ml
•	 Wit: 1009109
•	 Grijs: 1009110

actie
actieprijs +

Lotto Soudal bidon 

bij 1 doos

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

12 kokers per doos

+
GRATIS

Fix All Crystal
Eigenschappen:
•	 Glasklare formule
•	 Zeer goede adhesie op bijna alle onder-

gronden
•	 Zeer goede mechanische eigenschappen
•	 Gemakkelijk toepasbaar en uitspuitbaar 

zelfs bij lage temperaturen
•	 Ecologisch voordeel: bevat geen isocya-

naten, solventen, zuren of halogenen
•	 Overschilderbaar met watergedragen 

systemen en een aantal andere systemen 
(voorafgaandetest wordt aanbevolen)

•	 Blijvend elastisch na uitharding

Verpakking:
•	 Standaard 290 ml
•	 art.: 1009108

actie
actieprijs +

Lotto Soudal bidon 

bij 1 doos

+
GRATIS

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

12 kokers per doos

GRATIS

officiële 

bidon

Fix All Turbo
Eigenschappen:
•	 Super snel - handvast na 20 min.
•	 Zeer snelle eindsterkteopbouw
•	 Hecht op alle bouwmaterialen en alle 

ondergronden (behalve PE, PP en 
PTFE)

•	 Weer- en verouderingsbestendig
•	 Binnen en buiten toepasbaar
•	 Overschilderbaar
•	 Geurloos
•	 Krimpvrij
•	 Snelle velvorming 5 min.

Verpakking:
•	 Standaard 290 ml
•	 Wit: 1061414
•	 Zwart: 1121394
•	 Grijs: 1121393

actie
actieprijs +

Lotto Soudal bidon 

bij 1 doos

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

12 kokers per doos

+
GRATIS

Win een duo VIP erva-
ring in Parijs of 1 van de 
vele Lotto Soudal prijzen

www.soudal.com/parisvip

WIN EEN VIP WEEKEND IN PARIJS


