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1Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE
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Keylite tuimelraam wit met gordijn
Keylite actie: bij elke Keylite dakraam, nu WIHA bitset.

Elektrische kruiwagen
•	 Motor: 430W
•	 Type batterij: Lood 24V 10A
•	 Autonomie batterij: 6 km
•	 Autopower	off:	20	min.
•	 Max. snelheid: 6 km/u
•	 Hill Descent Control (HDC)
•	 Bak 100L HDPE - geel - 6,5 mm
•	 Onderstel electrolytisch verzinkt
•	 Versterkt	met	slijtstoffen
•	 Bandtype Chevron incl. speciale binnenband
•	 Optioneel: zijsteunwielen
•	 art.: 1144781

Invalcirkelzaag TS 55 REBQ-PLUS-FS

•	 Vermogen: 1200W
•	 Toerental: 2000-5200 t.p.m.
•	 Zaagdiepte 90°: 55 mm
•	 Zaagdiepte 45°: 43 mm
•	 Zaagblad: 160 mm
•	 Gewicht: 4,5 kg
•	 + Systainer, zaagblad en 

geleiderail 1,4 m
•	 art.: 1145096

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

GRATIS
WIHA bitset bij 
ELK dakraam!

zie pag. 6-7GRATIS
2de batterij

NIEUW
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Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Vanaf heden in
ons assortiment!
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Roofing

DeboBase 3 T/F V50 glasvlies (V3) - 10 m x 1 m
•	 Soepel waterdichtingsmembraan (3 mm), bestemd als onder-

laag of dampremmende laag
•	 Plaatsing: vlamlassen
•	 (1) bovencoating: geoxideerde bitumen - talk/zand
•	 (2) wapening: glasvlieswapening 50 g/m²
•	 (3) ondercoating: geoxideerde bitumen - wegbrandfolie
•	 Afmeting (lxb): 10 x 1 m
•	 Dikte: 3 mm
•	 Gewicht: 30 kg
•	 Treksterkte: 150/150 N/50mm
•	 Keuring: BENOR, CE, BSB, BBA
•	 art.: 1106318

DeboPlast APP 4 BS/F K180 polyester - 8 m x 1 m
•	 Soepel waterdichtingsmembraan (4 mm), bestemd als toplaag 

voor meerlaagse afdichtingen
•	 Plaatsing: vlamlassen
•	 (1) bovencoating: APP-plastomeerbitumen - zwart natuurleislag
•	 (2) wapening: niet geweven polyesterwapening 180 g/m²
•	 (3) ondercoating: APP-plastomeerbitumen - wegbrandfolie
•	 Afmeting (lxb): 8 x 1 m
•	 Dikte: 4 mm
•	 Gewicht: 37 kg
•	 Treksterkte: 820/620 N/50mm
•	 Keuring: ATG, CE, BSB
•	 art.: 1106321

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
23 rollen

+ 2 GRATIS

Palletactie
24 rollen

+ 1 GRATIS

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
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Solatube - daglichtsysteem
•	 Het transporteren van daglicht naar iedere gewenste ruimte, daar 

zorgt het Solatube® daglichtsysteem voor. De Solatube® vangt het 
buitenlicht op met een koepel en weerkaatst het daglicht via een zeer 
reflecterende	daglichtbuis.	Een	plafondplaat	naar	keuze	verspreidt	
vervolgens aangenaam daglicht de gewenste ruimte in. 
Het daglichtsysteem is universeel toepasbaar voor renovatie, woning- 
en utiliteitsbouw, op alle types plat en hellend dak, door de gevel of 
door de grond.

Keuze uit verschillende sets (excl. plafondplaat):
•	 Plat dak
•	 Hellend dak
•	 Hellend	dak	Ubiflex
•	 Plat dak ECO ( geschikt voor passiefbouw )
•	 Hellend	dak	Ubiflex	ECO	(	geschikt	voor	passiefbouw	)
•	 Met loden dakdoorvoer 7cm
•	 Met loden dakdoorvoer 40cm
•	 Voor zijgevel

Standaardset:
•	 Acrylaat lichtkoepel met Raybender® 3000 techniek
•	 LightTrackerTM	reflector
•	 Dakopstand
•	 A-tube en B-tube, beide draaibaar (0-30°)
•	 Bevestigingsmateriaal
•	 Exclusief plafondplaat

Lichtkoepel

A-tube

B-tube

LightTrackerTM

Plafondplaat

D
ak

di
kt

e

NIEUW

Voorbeelden van een mogelijke opbouw:
•	 Lichtkoepel met Raybender 3000 techniek
•	 LightTracker	reflector
•	 Dakopstand
•	 A-tube en B-tube, beide draaibaar 0°-30°
•	 Bevestigingsmateriaal
•	 Exclusief plafondplaat

Lichtop-
brengst in 

lumen

max. 
dakdikte

standaardset 
(excl. verlen-

ging)

advies 
maximale
verlenging

U-waarde 
complete 

set
g-waarde licht

spreiding

PD HD
160 DS 1434

0,38 m 0,43 m

max 4 m 1.3 W/m²K g=61% 3x3 m
290 DS 2884 max 7 m 1.3 W/m²K g=62% 4x4 m
160 DS ECO 1127 max 4 m 0.5 W/m²K g=44% 3x3 m
290 DS ECO 2330 max 7 m 0.7 W/m²K g=47% 4x4 m
PD = plat dak
HD = hellend dak

Hellend dakPlat dak Plafondplaat JustFrost
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Overmeten A Dagmaat B Dakopening C A 3W A DW PC 3W
56 x 56 40 x 40 60 x 60 1135636 1135515 1134103
66 x 66 50 x 50 70 x 70 1135647 1135526 1134114
76 x 76 60 x 60 80 x 80 1135657 1135536 1134124
86 x 86 70 x 70 90 x 90 1135665 1135544 1134132
91 x 91 75 x 75 95 x 95 1135672 1135551 1134139
96 x 96 80 x 80 100 x 100 1135678 1135557 1134145

106 x 106 90 x 90 110 x 110 1135690 1135569 1134157
116 x 116 100 x 100 120 x 120 1135695 1135574 1134162
121 x 121 105 x 105 125 x 125 1135705 1135584 1134172
126 x 126 110 x 110 130 x 130 1135708 1135587 1134174
136 x 136 120 x 120 140 x 140 1135712 1135591 1134178
146 x 146 130 x 130 150 x 150 1135718 1135597 1134184
156 x 156 140 x 140 160 x 160 1135726 1135605 1134192
166 x 166 150 x 150 170 x 170 1135728 1135607 1134194
176 x 176 160 x 160 180 x 180 1135730 1135614 1134196
 186 x 186 170 x 170 190 x 190 1135736 1135615 1134202
196 x 196 180 x 180 200 x 200 1135737 1135616 1134203
56 x 86 40 x 70 60 x 90 1135637 1135516 1134104
56 x 116 40 x 100 60 x 120 1135638 1135517 1134105
66 x 86 50 x 70 70 x 90 1135648 1135527 1134115
66 x 96 50 x 80 70 x 100 1135649 1135528 1134116

66 x 126 50 x 110 70 x 130 1135651 1135530 1134118
76 x 106 60 x 90 80 x 110 1135659 1135538 1134126
76 x 136 60 x 120 80 x 140 1135660 1135539 1134127
86 x 116 70 x 120 90 x 140 1135666 1135545 1134133
91 x 141 75 x 125 95 x 145 1135674 1135553 1134141
91 x 191 75 x 175 95 x 195 1135676 1135555 1134143
96 x 126 80 x 110 100 x 130 1135679 1135558 1134146
96 x 146 80 x 130 100 x 150 1135680 1135559 1134147
96 x 196 80 x 180 100 x 200 1135684 1135563 1134151

106 x 136 90 x 120 110 x 140 1135691 1135570 1134158
106 x 166 90 x 150 110 x 170 1135692 1135571 1134159
116 x 146 100 x 130 120 x 150 1135696 1135575 1134163
116 x 166 100 x 150 120 x 170 1135697 1135576 1134164
116 x 176 100 x 160 120 x 180 1135698 1135577 1134165
116 x 216 100 x 200 120 x 220 1135700 1135579 1134167
116 x 236 100 x 220 120 x 240 1135701 1135580 1134168
126 x 186 110 x 170 130 x 190 1135710 1135589 1134176
146 x 236 130 x 220 150 x 240 1135722 1135601 1134188
146 x 246 130 x 230 150 x 250 1135723 1135602 1134189
146 x 266 130 x 250 150 x 270 1135724 1135603 1134190
146 x 296 130 x 280 150 x 300 1135725 1135604 1134191

1|  2|  3|  

ACRYLAAT Acrylaat wordt ook PMMA (polymethylmetacrylaat) genoemd en is een 
zeer transparante en slagvaste kunststof.  De slagvastheid van acrylaat is 
10 x hoger dan die van glas met een vergelijkbare dikte.

POLY 
CARBONAAT

Polycarbonaat is zeer slagvast en zeer transparant. Polycarbonaat wordt 
ook PC genoemd. De slagvastheid van polycarbonaat is 250 x hoger dan 
die van glas met een vergelijkbare dikte, vandaar ook de naam pantser-
koepel.

KOEPELS PVC

Een Skylux acrylaat lichtkoepel is bestand tegen UV-licht. 
Er treedt dus geen verkleuring of verlies van lichttrans-
missie op in de loop van de tijd.  
De acrylaat lichtkoepel wordt standaard met de gele 
inbraakvertragende klipdop uitgerust.
•	 Zeer transparant
•	 Bestand tegen UV-licht
•	 Inbraakvertragende gele klipdop

Acrylaat (A) 1|  2|  

De polycarbonaat koepel heeft een buitenschaal van PC 
(polycarbonaat).
Een Skylux polycarbonaat lichtkoepel is altijd voorzien 
van een UV-beschermende coëxtrusielaag. Daardoor 
blijft de koepel zijn kleur en lichttransmissie behouden. 
De polycarbonaat lichtkoepel wordt standaard met de 
rode inbraakvertragende klipdop, inbraakvertragend 
metaalkapje en universele one-way schroef uitgerust.

Polycarbonaat (PC) 3|  

De buitenste Skylux koepelschaal is vervaardigd uit een 
geëxtrudeerde polycarbonaat kunststofplaat met een  
hittewerend	effect,	nl.	heatstop.	
Hierdoor worden de infrarood stralen tegengehouden en
vermindert de opwarming onder de koepel. 
De koepelschaal heeft een opaal parelmoer glans en is 
transparant. 

Polycarbonaat heatstop 4|  

NIEUW

GRATIS
pet bij ELKE 

koepel!
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Overmeten A Dagmaat B Dakopening C A 3W A DW PC 3W
56 x 56 40 x 40 60 x 60 1135636 1135515 1134103
66 x 66 50 x 50 70 x 70 1135647 1135526 1134114
76 x 76 60 x 60 80 x 80 1135657 1135536 1134124
86 x 86 70 x 70 90 x 90 1135665 1135544 1134132
91 x 91 75 x 75 95 x 95 1135672 1135551 1134139
96 x 96 80 x 80 100 x 100 1135678 1135557 1134145

106 x 106 90 x 90 110 x 110 1135690 1135569 1134157
116 x 116 100 x 100 120 x 120 1135695 1135574 1134162
121 x 121 105 x 105 125 x 125 1135705 1135584 1134172
126 x 126 110 x 110 130 x 130 1135708 1135587 1134174
136 x 136 120 x 120 140 x 140 1135712 1135591 1134178
146 x 146 130 x 130 150 x 150 1135718 1135597 1134184
156 x 156 140 x 140 160 x 160 1135726 1135605 1134192
166 x 166 150 x 150 170 x 170 1135728 1135607 1134194
176 x 176 160 x 160 180 x 180 1135730 1135614 1134196
 186 x 186 170 x 170 190 x 190 1135736 1135615 1134202
196 x 196 180 x 180 200 x 200 1135737 1135616 1134203
56 x 86 40 x 70 60 x 90 1135637 1135516 1134104
56 x 116 40 x 100 60 x 120 1135638 1135517 1134105
66 x 86 50 x 70 70 x 90 1135648 1135527 1134115
66 x 96 50 x 80 70 x 100 1135649 1135528 1134116

66 x 126 50 x 110 70 x 130 1135651 1135530 1134118
76 x 106 60 x 90 80 x 110 1135659 1135538 1134126
76 x 136 60 x 120 80 x 140 1135660 1135539 1134127
86 x 116 70 x 120 90 x 140 1135666 1135545 1134133
91 x 141 75 x 125 95 x 145 1135674 1135553 1134141
91 x 191 75 x 175 95 x 195 1135676 1135555 1134143
96 x 126 80 x 110 100 x 130 1135679 1135558 1134146
96 x 146 80 x 130 100 x 150 1135680 1135559 1134147
96 x 196 80 x 180 100 x 200 1135684 1135563 1134151

106 x 136 90 x 120 110 x 140 1135691 1135570 1134158
106 x 166 90 x 150 110 x 170 1135692 1135571 1134159
116 x 146 100 x 130 120 x 150 1135696 1135575 1134163
116 x 166 100 x 150 120 x 170 1135697 1135576 1134164
116 x 176 100 x 160 120 x 180 1135698 1135577 1134165
116 x 216 100 x 200 120 x 220 1135700 1135579 1134167
116 x 236 100 x 220 120 x 240 1135701 1135580 1134168
126 x 186 110 x 170 130 x 190 1135710 1135589 1134176
146 x 236 130 x 220 150 x 240 1135722 1135601 1134188
146 x 246 130 x 230 150 x 250 1135723 1135602 1134189
146 x 266 130 x 250 150 x 270 1135724 1135603 1134190
146 x 296 130 x 280 150 x 300 1135725 1135604 1134191

PC DW HEATHSTOP 3W PVC 16/20 EP PVC 16/00 PVC 20/00 EP PVC 30/20
1133983 1134805 1138160 1138006 1138426
1133994 1134815 1138171 1138017 1138437
1134004 1134824 1138181 1138027 1138263 1138447
1134012 1134832 1138189 1138035 1138271 1138455
1134019 1134839 1138196 1138042 1138278 1138462
1134025 1134845 1138202 1138048 1138284 1138468
1134037 1134857 1138214 1138060 1138296 1138480
1134042 1134862 1138219 1138065 1138301 1138485
1134052 1134872 1138229 1138075 1138311 1138495
1134055 1134875 1138232 1138078 1138314 1138498
1134059 1134879 1138236 1138082 1138318 1138502
1134065 1134885 1138242 1138088 1138324 1138508
1134073 1134893 1138250 1138096 1138332 1138516
1134075 1134895 1138252 1138098 1138334 1138518
1134077 1134897 1138254 1138100 1138336 1138520
1134083 1134903 1138260 1138106 1138342 1138526
1134084 1134904 1138261 1138107 1138343 1138527
1133984 1134806 1138161 1138007 1138427
1133985 1134807 1138162 1138008 1138428
1133995 1134816 1138172 1138018 1138438
1133996 1134817 1138173 1138019 1138439
1133998 1134819 1138175 1138021 1138440
1134006 1134826 1138183 1138029 1138265 1138449
1134007 1134827 1138184 1138030 1138266 1138450
1134013 1134833 1138190 1138036 1138272 1138456
1134021 1134841 1138198 1138044 1138280 1138464
1134023 1134843 1138200 1138046 1138282 1138466
1134026 1134846 1138203 1138049 1138285 1138469
1134027 1134847 1138204 1138050 1138286 1138470
1134031 1134851 1138208 1138054 1138290 1138474
1134038 1134858 1138215 1138061 1138297 1138481
1134039 1134859 1138216 1138062 1138298 1138482
1134043 1134863 1138220 1138066 1138302 1138486
1134044 1134864 1138221 1138067 1138303 1138487
1134045 1134865 1138222 1138068 1138304 1138488
1134047 1134867 1138224 1138070 1138306 1138490
1134048 1134868 1138225 1138071 1138307 1138491
1134057 1134877 1138234 1138080 1138316 1138500
1134069 1134889 1138246 1138092 1138328 1138512
1134070 1134890 1138247 1138093 1138329 1138513
1134071 1134891 1138248 1138094 1138330 1138514
1134072 1134892 1138249 1138095 1138331 1138515

3|  4|  

5|  6|  7|  8|  

•	 Ze zijn 9-wandig met vakwerkstructuur. 
Hierdoor zijn de opstanden zeer stevig 
en super isolerend. 

•	 Ze zijn voorzien om verschillende types 
dakafdichtingsbanen aan de opstand 
te lassen. 

•	 De binnenzijde is glad afgewerkt en 
vraagt geen extra behandeling na 
plaatsing van de opstand.

•	 De opstand is onderaan voorzien van 
een U-vormige sleuf voor de binnenaf-
werking met een (gipskarton-) plaat van 
12,5 mm.

PVC opstand 16/20 EP 5|  

•	 4-wandig en voorzien om als verho-
gingsopstand, renovatieopstand of als 
nieuwe opstand te gebruiken. 

•	 De opstand is voorzien van een gecoëx-
trudeerde lip die bij het monteren van de 
opstand bovenop een andere opstand 
waterinfiltratie	verhindert.	Indien	de	
opstand niet als verhogings- of renova-
tieopstand gebruikt wordt kan deze lip 
met een gewoon haakmesje verwijderd 
worden.

•	 Verschillende types dakafdichtings-
banen kunnen aan de opstand gelast 
worden. 

•	 De binnenzijde is glad afgewerkt en 
vraagt geen extra behandeling na 
plaatsing van de opstand.

PVC opstand 16/00 6|  

•	 De Skylux® koepelopstanden 20/00 
EP	(met	onderflens)	en	de	20/00	EP-S	
(zonder	onderflens	en	stapelbaar)	met	
EPS-vulling zijn super-isolerend en 
volledig geïsoleerd met EPS waardoor 
een uitzonderlijke lage U-waarde wordt 
bekomen. 

•	 Daarbij zijn ze ook voorzien om verschil-
lende types dakafdichtingsbanen aan de 
opstand te lassen. 

•	 De binnenzijde is glad afgewerkt en 
vraagt geen extra behandeling na 
plaatsing van de opstand.

•	 De opstand is onderaan voorzien van 
een U-vormige sleuf voor de binnenaf-
werking met een (gipskarton-) plaat van 
12,5 mm of kleiner.

PVC opstand 20/00 EP 7|  

•	 Ze zijn vijfwandig en voorzien om 
diverse systemen in of op te monteren. 
(bvb Skymax® RWA, ingebouwd ver-
luchtingsrooster).

•	 Verschillende types dakafdichtings-
banen kunnen aan de opstand gelast 
worden. 

•	 De binnenzijde is glad afgewerkt en 
vraagt geen extra behandeling na 
plaatsing van de opstand. 

•	 De opstand is voorzien om beugels en 
scharnieren stevig in te bevestigen.

PVC opstand 30/20 8|  

OPSTANDEN

NIEUW

Geniet deze zomer van een verfrissende 
break en schrijf je in voor de

Hello Daylight Tour.

Verwacht je aan een smakelijk bezoekje van de SKYLUX-meisjes met ijsjes en profiteer van een zalig zomers relaxmoment…

Schrijf je in op
www.hello-daylight-tour.be
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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 
ELK dakraam!

Simpel, Eenvoudig ....Snel

Haal het raam op bovenstaande 
manier uit de verpakking

Flick de voorgemonteerde bevesti-
gingsbeugels aan de onderkant van
het dakraam op hun plaats, stel ze in 
voor een pannen of leien dak.

Plaats het raam in de sparing, laat 
de Flick-Fit bevestigingsbeugels 
rusten op de onderste lat.
Een afstandsnokje zorgt ervoor dat 
het dakraam ingesteld is op de juiste 
hoogte.

Draai het dakraam door de sparing 
en	flick	de	bovenste	bevestigings-
beugels op hun plaats, stel ze in 
voor een pannen of een leien dak. 
Bevestig het dakraam met de
bijgeleverde schroeven. 

Flick-Fit
De voorgemonteerde Flick Fit
bevestigingsbeugels zijn makkelijk in gebruik
en zorgen voor een snellere installatie.

vanuit de doos op het dak in 
2 minuten 
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Keylite zoldertrap (KYL)
De Keylite Zoldertrap is speciaal ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie. 

Kenmerken:
•	 Flick-Fit installatie
•	 Standaard voorgemonteerde bevestigingbeu-

gels voor eenvoudige installatie van onderaf
•	 Doorlopende afdichting rond het luik vermindert 

warmteverlies.
•	 Standaard voorzien van een voorgemonteerde 

leuning
•	 36mm dik geïsoleerd wit luik met een U-waarde 

van 1.1w/m2k*
•	 Uniek afneembare ladder en daarmee eenvou-

dig door één persoon te installeren.
•	 Verzonken sluitsysteem
•	 Antislip traptreden
•	 Zwaluwstaartverbinding op alle traptreden
•	 Voorzien van anti-kras beschermdoppen

art. breedte
(cm)

lengte
(cm)

hoogte
(cm) delen

1112401 550 1100 280 4
1112402 550 1200 280 3
1112403 550 1200 320 4
1112404 600 1000 280 4
1112405 600 1200 280 3
1112406 600 1200 320 4
1112407 700 1000 280 4
1112408 700 1200 280 3
1112409 700 1200 320 4

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Keylite tuimelraam wit met gordijn (WF-I-CP)
•	 Veelzijdig dakraam met centrale as en geïntegreerd gordijn, geschikt voor enkele of meer-

voudige toepassingen in ieder dak met een helling tussen de 15°-90°.
•	 Afwerking: polyurethaan coating
•	 De witte polyurethaan coating is vochtbestendig. Hierdoor zijn deze wit afgewerkte dakra-

men ideaal voor gebruik in keukens, badkamers en andere ruimtes met veel rook, stof of 
stoom.

Integraal vouwgordijn:
•	 Het vouwgordijn is permanent afgesloten 

binnen de dubbele beglazing. Een 
volledig stofvrije omgeving.

•	 Schoonmaken is niet nodig. Ideaal voor 
steriele en / of hygiënische omgevingen.

•	 Het gordijn blijft nieuw en is beschermd 
tegen schade.

•	 Biedt een betere zonwering en verhoogt 
de U-waarde van de gesloten unit.

•	 Standaard handbediend met een magneet.
•	 Het integrale gordijn is ook verkrijgbaar met 

elektrische bediening.

art. raam + 
HTB

beglazing

art. raam + 
standaard 
beglazing

breedte
(cm)

hoogte
(cm) type

1116239 1112015 55 78 01
1116240 1112016 55 98 02
1116241 1112017 66 118 03
1116242 1112018 78 98 04
1116243 1112019 78 118 05
1116244 1112020 78 140 06
1116245 1112021 94 160 07
1116246 1112022 114 118 08
1116247 1112023 134 98 09

Integraal vouwgordijn
Het dakraam... met 

het gordijn binnen in 
het raam!



8

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

ZIPWALL en stofafzuiging
Daar waar de ruimte te groot is voor onderdruk of enkel het ZipWall systeem niet voldoende is, raden wij aan een combinatie te maken tussen stofafscherming en 
werken op onderdruk.

Vanwege de eenvoud waarmee beide systemen opgezet kunnen worden, kunnen de volgende grote voordelen eenvoudig bereikt worden:
•	 Schoner en gezonder werken.
•	 Enorme tijdsbesparing bij renovatie doordat stof niet in aangrenzende ruimtes kan komen.
•	 Zeer	flexibel	inzetbaar	omdat	geen	enkel	project	hetzelfde	is.
•	 Bij plaatselijke renovatie of sloopwerken, kunnen aangrenzende ruimtes in gebruik blijven.

Door veel opdrachtgevers wordt steeds vaker stofbeheersing verlangt om zo onnodige overlast en schoonmaaktijd te voorkomen.

ZIPWALL - Starter set

ZIPWALL - Professional pack

Professional pack - inhoud:
•	 1 transporttas 
•	 5 telescoopstangen (tot 3,60 m)
•	 5 plafondplaten
•	 5 gripdisks (antislip bodemplaatjes)
•	 2	sets	traploos	uitschuifbare	Foam	Rail	dwarsprofielen	(tot	2,40	m)
•	 2	Foam	Rail	profielen	voor	verticale	aansluiting	langs	wanden
•	 2	zijklemmen	voor	verticale	montage	van	de	Foam	Rail	profielen	
•	 2 zelfklevende ritssluitingen
•	 1 rol folie 4 x 5 m
•	 art.: 1101502

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE
B i j  a a n ko o p  va n  e e n s e t  o p  d e z e  p a g i n a , 

G R AT I S
2  e x t ra

z e l f k l eve n d e
r i t s s l u i t i n g e n

Starter set - inhoud:
•	 1 transporttas 
•	 4 telescoopstangen (tot 3,60 m)
•	 4 plafondplaten
•	 4 gripdisks (antislip bodemplaatjes)
•	 2 zelfklevende ritssluitingen
•	 1 rol folie 4 x 12,5 m
•	 art.: 1070136

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Stofbeheersing
Stofbeheersing is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Door het NAVB is hier, 
in het kader van de gezondheid, veel aandacht aan gegeven, volledig terecht als je bedenkt 
dat stof en met name; kwartsstof ernstig problemen kan veroorzaken voor de gezondheid. 
Zowel in de bouw als ook bij renovatie zal er altijd iets aan stofbeheersing gedaan moeten 
worden. Allereerst moet er gekeken worden of afzuiging aan de bron toepasbaar is. In die 
gevallen waar dit niet of te weinig uitkomst biedt, wordt veelal ruimte afzuiging toegepast met 
één van de volgende sets.

DAF2500LSAU voor ruimtes tot 120 m³

DAF7500LSAU geschikt voor ruimtes tot 240 m³ 

TTV4500LSAU geschikt voor ruimtes tot 220 m³
Multifunctionele ventilator:
•	 Stofbeheersing in de bouw
•	 Als verkoeling op de werf, werkplaats, ...
•	 Ter ondersteuning van een 

verwarmingsproces
•	 Ter ondersteuning van bouw-

droging
•	 De motor is IP55. Dus kan 

gereinigd worden met een 
hogedrukreiniger

•	 Lange levensduur

G R AT I S
V o o r f i l t e r z a k

G R AT I S
E x t ra  s t o f z a k

G R AT I S
E x t ra  s t o f z a k

art. omschrijving
1103481 DAF2500 ventilator
1045123 Luchttransportslang 10 m
1070783 Stofzak - 3 m voor DAF2500

art. omschrijving
1130584 DAF7500 ventilator
1045124 Luchttransportslang 10 m
1045126 Stofzak - 3 m voor DAF7500

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art. omschrijving
1029349 TTV4500 ventilator
1045124 Luchttransportslang 10 m
1045126 Stofzak - 3 m voor TTV4500
1029347 x2 Slangadapter

Dustguard stofdeur
•	 Deze unieke en herbruikbare nylon stofdeur, 

voorkomt stofoverdracht naar aangrenzende 
ruimtes.

•	 Voorzien van 2 handige oprolbare ritssluitingen 
als doorgang,past hij op alle type deurkozijnen 
of doorgangen, met een maximum maat van 95 
cm x 2,15 m.

•	 Snelle en eenvoudig montage op het kozijn 
d.m.v. de bijgeleverde montagetape.

Eigenschappen:
•	 Wasmachinebestendig
•	 Gemaakt van duurzaam nylon
•	 Snelle montage
•	 Residuvrije verwijdering
•	 2-zijdig te openen/sluiten
•	 2 Ophouders
•	 Onderzijde v.v. klittenbandsluiting
•	 Vele malen te gebruiken
•	 Geleverd met 10 m montagetape

Kenmerken:
•	 Afmeting: 95 x 215 cm
•	 Doorgang: 65 cm tussen de ritssluitingen
•	 Kleur: oranje

•	 art.: 1094245

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Voordeelpakket afdekmateriaal
Pakket bestaande uit:
•	 2x Spatfolie - 100 m²
•	 1x Protectiekarton - 75 m²
•	 1x Protectiedoek herbruikbaar - 50 m²
•	 3x Kip steenband - 50 m

ACTIEPAKKET

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

aantal omschrijving art.
2 Spatfolie - 2 m x 50 m 1132501
1 Protectiekarton - 75 m² 1000191
1 Protectiedoek herbruikbaar - 1 m x 50 m 1059718
3 Kip steenband - prof. kwaliteit - 50 m 1003721

+

= 2x
100 m²

= 75 m²

= 50 m²

3x

+

+

= 325 m²
afdekmateriaal
+ 3 rollen tape
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Bouw- en tegelplaten
•	 Bouw- en tegelelementen zijn een snelle 
en	kostenefficiënte	oplossing	met	wa-
terdichte en isolerende eigenschappen. 
Deze innovatieve elementen zijn 
ideaal als ondergrond voor de bete-
geling of bepleistering van muren en 
vloeren. Ze bewijzen voornamelijk 
hun nut in vochtige ruimtes zoals 
badkamers, wellness, keukens, ...

•	 De bouwplaten zijn gemaakt van 
een hoogwaardig, waterdicht geëxtru-
deerd polystyreen (XPS) met een homo-
gene celstructuur. Hierdoor zijn ze ongevoelig 
voor vocht, rotvrij en zwellen ze niet op.

•	 De bouwplaten zijn aan weerszijden ingebed met een 
speciaal aangepaste, watervaste cementmortel, versterkt 
met een glasvezelnet. Deze unieke oppervlaktestructuur 
vormt een ideale hechtende ondergrond voor bepleistering, 
tegellijm en andere toepassingen.

Voordelen:
•	 Waterdicht
•	 Isolerend
•	 Licht
•	 Tijd- en kostenbesparend
•	 Gebruiksvriendelijk
•	 Renovatie en nieuwbouw
•	 Schimmelresistent
•	 Hoge druksterkte
•	 Maatwerk
•	 Modulair systeem

art. dikte afmeting (lxb)
1106304 5 mm 130 x 60 cm
1106305 7 mm 130 x 60 cm
1106306 10 mm 130 x 60 cm
1106307 12 mm 130 x 60 cm
1106308 10 mm 260 x 60 cm
1106309 12 mm 260 x 60 cm
1106310 20 mm 260 x 60 cm
1106311 30 mm 260 x 60 cm
1106312 40 mm 260 x 60 cm
1106313 50 mm 260 x 60 cm
1106314 60 mm 260 x 60 cm
1106315 80 mm 260 x 60 cm



 Speciaal aangepaste, water vaste  
 cement mortel versterkt met glas 
 vezel
 Geëxtrudeerd polystyreen hard 
 schuim met gesloten en homogene  
 celstructuur

Schlüter® - KERDI - afdichtingsdoek 30 m x 1 m
Toepassing:
•	 Barstoverbruggende contactafdich-

ting achter de tegels om te vermij-
den dat vocht in de ondergrond  kan 
binnendringen en het gebouw 
kan beschadigen.

Materiaal:
•	 PE-afdichtingsfolie
•	 Onderkant en bovenkant: 

dragend vliesweefsel hechtend 
aan lijm

•	 Dikte KERDI 200: 0,2 mm

Doel:
•	 Scheuroverbrugging in achterliggend pleisterwerk : voor-

komt doorscheuren in 
tegels, of scheurtjes in 
de voegen

•	 Afdichten: waterdicht 
materiaal, zo kan je wa-
terdichte tegelbekleding 
krijgen. Naden dienen 
voorzien te worden van 
KERDI-accessoires.

Verpakking:
•	 art. 1050979 - lxb: 30 m x 1 m

Vraag nu naar 

onze actie-

voorwaarden

Hangtoiletkit
•	 Een 2-delig montage set om sanitaire instal-

latiewanden te bekleden. Dit toilet-element 
heeft alle benodigde uitsparingen. 

•	 Met een breedte van 120 cm kan het element 
in bijna iedere situatie passend gebruikt 
worden.

•	 Daarenboven is de set voorzien van een 
tablet voor een perfecte afwerking van het 
hangtoilet.

•	 Dikte: 20 mm

art. lengte breedte

1130361 120 cm
120 cm

120 cm
20 cm

Douchebodemelement
•	 Douchebodems zijn snel en eenvoudig te plaatsen, en 

garanderen een 100% waterdichting, dankzij de 
reeds geïntegreerde afvoer.

•	 Afvoer: verticaal of horizontaal
•	 Dikte: 40 mm

art. lengte breedte
1130366 90 cm 90 cm

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

2 5 m ²
b o u w p l at e n

G R AT I S
h a n g t o i l e t k i t

= gratis
Multidrill begeleider
•	 Multidrill boorgeleider 4 in 1. De V-vorm te gebruiken tot 

max. 83 mm en tevens voorzien van gaten voor de boren 
6, 8, 10, 12 en 14 mm.

•	 Met aansluiting om te gebruiken in combinatie met watertank 
met slang.

•	 Ook te gebruiken in combinatie met droogboren en verwisselbare 
natboren.

1 x

art.: 1118577

3 x
= gratis
Kit Mini Drygress
•	 Voor het boren van gaten in porseleinen tegels, gegla-

zuurde tegels, natuursteen en andere keramiek.
•	 Zowel met de haaks slijper-en/of elektrische boormachine 

te gebruiken.
•	 Met nieuwe technologie, voor betere duurzaam-

heid.
•	 Ideale set wax-borenset om snel en eenvoudig 

kleine gaten te boren.
•	 Diameter: 6, 8, 10 en 12 mm

art.: 1118574

5 x
= gratis
zuigheffer alu pompsysteem
•	 Zuigheffer	met	pompsysteem	in	aluminium	

uitvoering voor het manipuleren van tegels.
•	 Model: 1 nap
•	 Hefvermogen: 100 kg

art.: 1006653



11

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Weber.col plus
Hoogperformante,	flexibele	en	stofvrije	tegellijm	voor	het	plaatsen	van	tegels	
en natuursteen met alle porositeit, van klein tot zeer groot formaat, op muren 
en vloeren, binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie

•	 Klasse C2ET: (C2) verbeterde hechting, (E) verlengde open 
tijd, (T) hoge afglijdingsweerstand

•	 Open tijd: 30 minuten / versteltijd: 20 minuten
•	 Wachttijd voor invoegen: 24 uren
•	 Wachttijd voor ingebruikname vloer: 24 - 48 u
•	 Zetdikte: 2 tot 10 mm
•	 art.: 1085068 - Weber.col plus grijs 25 kg
•	 art.: 1085069 - Weber.col plus wit 25 kg: (plaatsen natuur-

steen of wanneer wordt opgevoegd met een witte of lichte 
voegmortel)

•	 1 pallet = 42 zakken

20 zakken
+ 1 GRATIS

39 zakken
+ 3 GRATIS

AANRADER
Topkwaliteit

Omnicem PL85
Flexibele, all-round poedertegellijm.

•	 Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, 
gekalibreerde natuursteen, chape-composiet tegels, 
(glas)mozaïek en steenstrips

•	 Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden 
zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals 
zwembaden, terrassen

•	 Laagdikte tot 15 mm
•	 Wand en vloer
•	 Binnen en buiten toepasbaar
•	 Classificatie	conform	NBN	EN	12004:	C2TE.	S1
•	 art.: 1100887 - Omnicem PL85 grijs 25 kg
•	 art.: 1103103 - Omnicem PL85 wit 25 kg
•	 1 pallet = 40 zakken

19 zakken
+ 1 GRATIS

37 zakken
+ 3 GRATIS

AANRADER
Topkwaliteit

Chapenetten glasvezel op rol
•	 Glasvezel chape-netten voor het verstevigen van chapevloeren. Het net wordt 2/3 diepte 

van de chapedikte geplaatst voor een optimale werking. Bestand tegen meeste chemicaliën
•	 Op rol: voordeel geen overlappingsverlies
•	 Maasgrootte: 40 x 40 mm
•	 Gewicht: 145 g/m²

art. omschrijving afmeting 1 rol 6 rollen
1043681 chapenet op rol 1 x 50 m - -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Randstroken - randisolatie
•	 Opstaande randisolatie, randstroken
•	 Geplaatst tussen de muur en in te werken bij 

chapewerken
•	 Dient als afscherming van de muur, uitzettings-

voeg, en contactgeluidsisolatie

Kenmerken:
•	 Uitstekende contactgeluidsreductie / elastisch
•	 Waterbestendig dankzij de gesloten celstructuur
•	 Chemisch inert / bestand tegen meeste chemicaliën

art. hoogte dikte lengte 3 st 6 st 12 st
1087641 10 cm

5 mm 100 m
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1087631 14 cm
1087643 20 cm

Mixer 1600W
•	 Krachtige motor
•	 Grote ergonomische handgreep met goed bereikbare 

schakelaars
•	 Soft start
•	 2 mechanische snelheden
•	 M14 aansluiting met roerstaaf MK 140
•	 Perfect	voor	het	mixen	van:	verf,	vernis,	fillers,	mortel,	

lijmen, beton, plaaster, chape, ...

1600W
art. 1124564
motor 1600W
aansluiting M14
versnelling 1 0 - 480 tpm
versnelling 2 0 - 650 tpm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+ 
G

R
AT

IS
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a 
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en
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RODIA automixer voor steenlijm
•	 Roestvrijstalen Automixer voor steenlijm, 

tegellijm, egalisatiemortel, pleister, ...
•	 Mixt terwijl u werkt
•	 Optimaal mixresultaat zonder klonten of 

luchtbellen
•	 Draaiende	kuip	/	gefixeerde	garde
•	 Geleverd inclusief: 2 kuipen van 45 liter 

& gardeset
•	 art.: 1058861

+ GRATIS
10 kuipen voor

automixer
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Isolatieschroef voor indirecte montage

Werkwijze:

art. lengte
L

plaatsingsdiepte in basisplaat
heff

isolatie klembereik
tfix

1121253 110 mm >= 50 mm 60 mm
1121254 130 mm >= 50 mm 70 - 80 mm
1121255 160 mm >= 50 mm 90 - 110 mm

L

tfix heff

Omwille van EPB-vereisten wordt er nog steeds dikker geïsoleerd. Het komt ook 
voor dat men in plaats van dikkere isolatiepanelen, meerdere panelen over elkaar 
monteert. Het monteren van de tweede rij isolatieplaten was tot nu toe niet zo 
eenvoudig… en vaak moest dit gebeuren met zeer lange isolatiepluggen die dan 
ook nog eens doorheen de eerste rij isolatieplaten ging.

Hiervoor is nu een oplossing. Met behulp van deze speciale plug bevestigt u de 
tweede rij isolatieplaten aan de eerste rij. Hierdoor krijgt u een 100% winddicht iso-
latieschild. Luchtstromen en koudebruggen die ontstaan bij het volledig doorboren 
of onzorgvuldig plaatsen van het isolatiepakket, worden met deze werkmethode 
gereduceerd. Toepasbaar in de meest voorkomende harde isolatiematerialen.

Werkwijze:
1. Basisplaat bevestigen op de draagmuur met een hiervoor geschikte isolatieplug.
2. Eventuele kieren en openingen afdichten met elastsich PU schuim
3. De tweede rij isolatiepanelen geschrankt plaatsen en vastschroeven met de 

isolatieschroef op de vorige laag
4. Naden van de isolatieplaat aftapen

Maatvoering:
•	 Isolatieschroef 110 mm: 60 mm
•	 Isolatieschroef 130 mm: 70 - 80 mm
•	 Isolatieschroef 160 mm: 90 - 110 mm

Isolatietypes:
•	 PIR, PUR, EPS en XPS

Voordeelpakket metselwerken
Pakket bestaande uit:
•	 1000x Isolatieplug + spouwanker: 
Mono	isolfix	SB	-	10x180x300	(=	4x	250	st)

•	 1x SDS+ boor 9,5 x 310 mm
•	 8x Kip aluminiumtape - 50 m
•	 2x DPC folie 10 cm x 30 m
•	 2x DPC folie 15 cm x 30 m
•	 2x DPC folie 30 cm x 30 m
•	 2x DPC folie 60 cm x 30 m
•	 3x mortelolie UC - transparant - 10 liter

ACTIEPAKKET

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Voordeelpakket steenverlijming
Pakket bestaande uit:
•	 1000x Isolatieplug + spouwanker: 
Mono	isolfix	SB/P	-	inox	-	10x180x300	(=	4x	250	st)

•	 1x SDS+ boor 9,5 x 310 mm
•	 8x Kip aluminiumtape - 50 m
•	 2x DPC folie 10 cm x 30 m
•	 2x DPC folie 15 cm x 30 m
•	 2x DPC folie 30 cm x 30 m
•	 2x DPC folie 60 cm x 30 m
•	 1x handmortelpomp nr. 2

ACTIEPAKKET

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

aantal omschrijving art.
1000 Mono	isolfix	SB	-	10x180x300 1053377

1 SDS+ boor 9,5 x 310 mm 1121418
8 Kip aluminiumtape - 50 m 1043614
2 DPC folie 10 cm x 30 m 1002699
2 DPC folie 15 cm x 30 m 1002701
2 DPC folie 30 cm x 30 m 1002551
2 DPC folie 60 cm x 30 m 1002557
3 Mortelolie UC - transparant - 10 liter 1092989

aantal omschrijving art.
1000 Mono	isolfix	SB/P	inox	-	10x180x300 1088012

1 SDS+ boor 9,5 x 310 mm 1121418
8 Kip aluminiumtape - 50 m 1043614
2 DPC folie 10 cm x 30 m 1002699
2 DPC folie 15 cm x 30 m 1002701
2 DPC folie 30 cm x 30 m 1002551
2 DPC folie 60 cm x 30 m 1002557
1 Handmortelpomp nr. 2 1106435
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Metselwerkwapening op rol - roestvast
De metselwerkwapening op rol bestaat uit een maas 
van staalkabels en een weefsel van glasvezelkoord.

Toepassing:
•	 Bestaat uit austenitisch roestvast staal van de 

materiaalklasse R1 volgens EN 845-3.
•	 Dit type metselwerkwapening is geschikt voor 

buitenmuren die in contact staan met een 
vochtige omgeving.

•	 Is geschikt voor alle mortelvoegen met een 
breedte tussen 3 mm en 12 mm.

Metselwerkwapening op rol - verzinkt
De wapening op rol is een maas van stalen kabels, bij 
elkaar gehouden door een verweven glasvezel-
koord.

Toepassing:
•	 Is speciaal ontworpen voor metselwerk (be-

tonblokken en keramische binnenmuurste-
nen) blootgesteld aan een droge omgeving.

•	 Is geschikt voor alle types van mortelvoegen.

art. type staalkabels breedte lengte
1144761 I-50 7 5 cm 30 m
1144843 I-100 14 10 cm 30 m

NIEUW NIEUW

DPC folie
Folie in zwart polyethyleen 
tegen opstijgend vocht, en als 
geleiding van binnenspouwblad 
naar buitenspouwblad voor con-
densatie- of ander vocht in de 
spouw. met gewafeld oppervlak 
voor hechting aan de mortel.

Actieprijzen
Mortelolie UC - transparant
Transparante mortelolie voor metselwerk. Luchtbelvormend, 
betere verwerkbaarheid.

Bij gebruik in mortel:
•	 De verwerkbaarheid van de mortel is buitengewoon! Daardoor 

bespaart u arbeidsuren.
•	 Alle scherpe zandsoorten worden even gemakkelijk verwerkt.
•	 Ontmengen, bloeden of bezinken is uitgesloten: geen water op 

de mortel en beton; geen omroeren van de kuipen.
•	 Volumewinst door invoeren van luchtbellen.

Bij gebruik in beton: 
•	 Betere mengbaarheid en vibratie: geen zand- of grindnesten.
•	 Grotere weerstand tegen vriezen/dooien.
•	 Kleinere waterdoorlaatbaarheid dan gewone beton.
•	 Waterbesparing: betere water/cementfactor

Kenmerken:
•	 Dosering mortel: 50cc per 50kg cement
•	 Dosering beton: 25cc per 50kg cement

10 liter - art.: 1092989

normaal - actieprijs
per bus (10 liter) - 10% -
per 10 bussen - 15% -
per 20 bussen - 20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Belle-Clean betonoplosser
Alternatief voor zuren zonder geuren en gassen. Het werkt in op 
het portlandcement waardoor het uitgeharde cement verandert 
in een brijige substantie dat volledig met koud water kan worden 
afgespoeld.

Gebruik:
•	 Betonmolens,	troffels,	trilbalken,	trilnaalden,	wagens	met	beton-

molen, steenknippers, zagen, houten terrassen, voertuigen, ...

Kenmerken:
•	 Bevat geen fosforzuur
•	 Bevat geen zoutzuur
•	 Niet bijtend / niet rokend
•	 Niet gevaarlijk voor machines
•	 Niet giftig bij inademing
•	 Milieuvriendelijk: 100% biolo-

gisch afbreekbaar
•	 Klaar voor gebruik: Moet niet 

gemengd worden

•	 650 ml - art.: 1061405
•	 19 liter - art.: 1061406

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art. breedte lengte
1002699 10 cm

30 m

1002701 15 cm
1002795 20 cm
1002551 30 cm
1011463 45 cm
1002555 50 cm
1002557 60 cm
1020969 90 cm
1013005 100 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

binnenmurenbuitenmuren

art. type staalkabels breedte lengte
1147742 E-35 7 3,5 cm 30 m
1147743 E-70 14 7 cm 30 m
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RODIA boormotor 130H
•	 Vermogen: 2000W
•	 Motor: 3-toeren
•	 Boren uit de hand in beton: ø 10 - 40 mm
•	 Boren uit de hand in baksteen: ø 51 - 164 mm
•	 Boren met statief: ø 10 - 132  / 164 mm
•	 Gereedschapopname: 1 1/4” - 1/2” combi 

spindel
•	 Gewicht: 7,5 kg
•	 Inclusief	kunststof	koffer	en	gereed-

schapset
•	 art.: 1118406

Dubbele greep vr
verticale gaten

+ GRATIS
1x HiSpeed boor

naar keuze
t/m max. ø 132 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA boormotor 130H / 130P + statief
•	 Vermogen: 2000W  /  motor: 3-toeren
•	 Boren uit de hand in beton: ø 10 - 40 mm
•	 Boren uit de hand in baksteen: ø 51 - 164 mm
•	 Boren met statief: ø 10 - 132  / 164 mm
•	 Gereedschapopname: 1 1/4” - 1/2” combi spindel
•	 Gewicht: 7,5 kg
•	 Inclusief	kunststof	koffer	en	gereedschapset

•	 Boorstatief compact incl. glijstuk
•	 Voorzien van zwaluwstaartgeleiding, boor-

gataanwijzer, boordiepte indicatie.
•	 Geleverd met snelmontageset

•	 130H - art.: 1118406
•	 OF 130P - art.: 1118407
•	 Compact statief - art.: 1118414

+ GRATIS
2x HiSpeed boren

naar keuze
t/m max. ø 132 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

Inox steenzaagmachine
•	 Dé zaagtafel voor de ruwbouwaannemer
•	 Zaagblad: 450 mm - zaagdiepte 150 mm, 

ook met afgesleten segmenten
•	 Motor: 2200W - 230V - 3PK
•	 Geleverd met zaagblad 450 mm
•	 art.: 1118562

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA steenzaagmachine 4060TS

•	 INOX zaagtafel
•	 Voor het zagen van beton, kalkzandsteen & porotherm blokken.
•	 75% geluidsreductie
•	 Geleverd inclusief: blad, poten met wielen, dompelpomp en kuip

4060TS
motor 2200W
zaagblad ø 400 mm
zaaglengte 60 cm
zaaghoogte 14 cm
gewicht 84 kg

art.: 1058873

+ GRATIS
zaagblad 400 mm

voor beton
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

Werfcirkelzaag IC450

AVOLA bouwzagen, voor zware belastingen op de werf. Zeer robuuste bouw-
zaag voor intensief werfgebruik.

Uitrusting:
•	 Beschermkap en tafelverlenging
•	 Wegklapbare dwarsaanslag geleiding zit beschermd onder de tafel
•	 Hoogwaardig, geluidgedempt widiazaagblad
•	 Thermisch verzinkt en torsiestijf machineframe
•	 Krachtige motor met magneetrem
•	 4 hijsogen voor de kraan
•	 Langsaanslag met hoge en lage aanslagzijde

Kenmerken IC450:
•	 Vermogen: 3200W
•	 Spanning: 400V
•	 Zaagblad: 450 mm
•	 Zaaghoogte: 153 mm
•	 Toerental: 2760 t.p.m.
•	 Gewicht: 121 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1095974

AANRADER
Topkwaliteit

Werfcirkelzaag ZBV400

Robuuste bouwzaag met een instelbare zaagdiepte van 0-135 mm, die bestand is tegen de 
zwaarste bouwomstandigheden.

Kenmerken ZBV400:
•	 Vermogen: 4000W
•	 Spanning: 400V
•	 Zaagblad: 400 mm
•	 Zaaghoogte: 135 mm
•	 Toerental: 2971 t.p.m.
•	 Gewicht: 156 kg

art.: 1104925
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Mortelcontainers - 200l.
•	 Mortelcontainers in slagvast 

PE, hoge kwaliteit. Voorzien 
van metalen hijsogen.

•	 Gele kleur
•	 art.: 1000358

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per stuk -

per 6 stuks -
per 12 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Zandschoppen Polet

art. omschrijving A
(mm)

B
(mm)

1018587 zandschop n. 00 265 220
1018584 zandschop n. 1 290 230
1018585 zandschop n. 2 290 240

A

B

actiepakket

6 schoppen

kopen 

= 1 schop 

GRATIS

+

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

PVC emmers en kuipen
•	 pvc emmer 12 liter - art.: 1055143
•	 pvc emmer 20 liter - art.: 1043905
•	 pvc mortelkuip 65 liter - art.: 1057159
•	 pvc mortelkuip 90 liter - art.: 1043902
•	 rubber mortelkuip 45 liter - art.: 1000190

art. omschrijving normaal per 5 stuks per 10 stuks per 20 stuks
1055143 pvc emmer 12 liter

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1043905 pvc emmer 20 liter
1057159 pvc mortelkuip 65 liter 
1043902 pvc mortelkuip 90 liter
1000190 rubber mortelkuip 45 liter

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Betonmolen karweien ATIKA met voetrem
•	 Betonmolens voor karwei-

werken - professionele 
uitvoeringen.

•	 Voetrem voor traploze positi-
onering van de mengkuip.

•	 Sterke wisselstroommotor, 
met zeer kleine overbrenging. 

•	 Volledig gelast frame

Voetrem145 l 185 l
art. 1000040 1000044
lengte 120 cm 136 cm
breedte 68 cm 92 cm
hoogte 128 cm 136 m
gewicht 60 kg 96 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kruiwagen “basic”
•	 Standaard kruiwagen
•	 Kunststof wiel
•	 Dikte bak: 1,1 mm / voorzien van baksteunen
•	 Ronde buizen
•	 Rondneusmodel 90 liter
•	 art.: 1093004

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bouwkruiwagen “FORT” professioneel
•	 De buis loopt door 

onder de bak. Dus 
afzonderlijk aange-
laste steunvoeten wat 
afscheuren van de las 
voorkomt.

•	 Stalen velg i.p.v. 
standaard kunststof 
velgen

•	 Voorzien van bak-
steunen,	slijtsloffen	en	
pootschoor.

•	 Dikte bak: 1,3 mm
•	 Ronde buizen
•	 Uitlopende handgre-

pen zodat afstand 
tussen handgrepen 
is afgestemd op de 
schouderbreedte

•	 art.: 1002789

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

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

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
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Houten leuningplanken
•	 Rode veiligheidsplanken.
•	 Leuningplanken om te gebruiken als randbeveiliging 

op dakranden, bij leuninghouders, bij stellingen, ... 
•	 Afmetingen: 32 mm x 97 mm x 4 m
•	 Lengte: 4 m
•	 art.: 1044017

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per stuk -

per 24 stuks -
per 50 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Veiligheidsleuningen verzinkt met kantelvoet
De standaard veiligheidsleuning voor bevestiging op horizontale vlakken. De 
leuninghouder is voorzien van 3 haken voor het inleggen van de leuningen.
Klembereik van 10 tot 80 cm.
Deze veiligheidsleuning is ook makkelijk wanneer de leuning van een ‘beton-
nen’ trap voorlopig moet afgesteld worden. Door de kantelende voetplaat kan 
je de leuning steeds stellen op betonvlakken 
waarvan de onderkant schuin loopt.
art.: 1000123

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per stuk -

per 12 stuks -
per 25 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Veiligheidsleuningen horizontaal-verticaal
•	 Multidirectionele leuning. Deze leuning bestaat uit een ‘voetdeel’ dat je zowel horizontaal 

als verticaal kan schroeven op betonplaat of betonnen balk. Het leuningdeel schuif je over 
het voetdeel.

•	 Verstelbaar: 0 - 45 cm
•	 art.: 1000293

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per stuk -

per 12 stuks -
per 25 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

54V - XR - Combihamer SDS+ DCH333X2-QW

•	 Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
•	 Slagkracht 3,5 J
•	 Toerental: 1000 t.p.m.
•	 Slagen: 4480 s.p.m.
•	 Cap. hout: 30 mm
•	 Cap. beton: 30 mm
•	 Cap. metaal: 13 mm
•	 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
•	 +	koffer,	snellader,	riemhaak	en	

verstelbare zijhandgreep

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1131278

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

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

18V - Boor- & schroefmachine DD 2G 18.0

•	 Krachtige motor
•	 Aandraaimoment: 68 Nm
•	 Gewicht: 1,4 kg
•	 Toerental: 380 / 1650 t.p.m.
•	 Cap. hout: 30 mm
•	 Cap. metaal: 13 mm
•	 2 x 18V li-ion accu’s 2.5 Ah
•	 +	koffer	en	snellader

art.: 1132505

+ GRATIS
3de accu

18V - 2.5 Ah
li-ion

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Geopanel: bekisten in een handomdraai

Vrijstaande
kolommen

Betonnen kolom
ingegoten tussen metselwerk

Betonbalk op en tussen metsel-
werk als drukverdeelbalk

Ringbalken
op metselwerk

Linteelbalken: makkelijk afstellen 
van betonbalken boven ramen

Opgegoten balken: afstellen van 
de betonrand + opgieten van 

betonbalk

Betonnen balken
op betonplaat

Funderingsbalken
op volle grond
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Geopanel:
•	 Universeel: voor al uw bekistingswerken
•	 Lichtgewicht: alles manueel te hanteren
•	 Modulair en handig voor grote en kleine werken
•	 Gedaan met knoeiwerk met hout en betonplex
•	 Tijds- en materiaalbesparing
•	 Duurzaam: na 8 jaar in België op de markt, worden door 

velen hun eerste panelen nog steeds gebruikt

Werkt u reeds met Geopanel?

Ontdek alle voordelen van dit systeem met een demo / workshop bij ons of 
bij u op de werf!

Contacteer ons!

Startkit
art. aantal omschrijving

1013263 8 Geopanel 120 x 60
-1013262 96 Geopanel hendel

1013265 56 Geopanel stopje

De startkit
Bestaande uit
8x geopanel basispaneel 120 x 60 cm + de bijhorende hendels en afsluitkapjes.
Met deze basiskit kan u al heel wat werk aan en u leert makkelijk de kneepjes van het 
bekisten met geopanel kennen.

De ideale instap om op een nieuwe en handige manier het bekisten te bekijken. 

(Deze startkit kan je bijvoorbeeld gebruiken bij het bekisten van een balk van 4,80 m 
lang x 60 cm hoog, of gelijktijdig 2 kolommen van 2,40 m x 50 cm.)

Stangen 75 cm en plaatmoeren 120 mm

Uitbreidingsset - stangen en moeren
art. aantal omschrijving

1000142 16 bekistingsstang 75 cm -1000147 32 plaatmoer 120

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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BETONFORM verloren bekisting
Kunststof kanaalplaten, te gebruiken als verloren bekisting. 
Makkelijk bij het maken van gewapende funderingsbalken, ... 
indien de grond opnieuw aangevuld dient te worden.
Lengte: 270 cm - breedte: 240 cm - dikte: 10 mm

Kenmerken:
•	 Economisch en gemakkelijk te transporteren
•	 Makkelijk te bewerken en te snijden m.b.v. een breekmes in de 

richting van de kanalen en met een cirkelzaag op de dwarsrich-
ting van de kanalen

•	 Snel en gemakkelijk op maat / in vorm te brengen
•	 Te verbinden m.b.v. wat binddraad

Toepassingen:
•	 Bekisting van funderingsbalken en -zolen
•	 Bekisting van betondelen in alle vormen
•	 Uitsparingen in vloerplaten

Werkwijze:
•	 Wapening plaatsen + voorzien van afstandhouders
•	 De BETONFORM plaatsen
•	 Aanvullen met grond en beton storten

art.: 1064309

Kunststof 

verloren 

bekistingsplaat

Werkwijze:
(1) Platen op maat maken. Lansheen de rib-
ben, met breekmes. Haaks op de ribben, met 
zaagtafel.
(2) Platen bevestigen aan de wapening. Wape-
ning voorzien van afstandhouders. Best type AL.
(3) + (4) Platen aanvullen met zand
(5) Bekisting vol storten met beton
(6) Resultaat

(1)

(2)
(3)

(4)

(6)

(5)

Solventvrije ontkistingsolie VRC
Hoogwaardige ontkistingsolie zonder oplosmiddelen op basis van plantaardige oliën. Mag 
zeer	fijn	aangebracht	worden.	Ideaal	om	te	vernevelen.	Verkrijgbaar	in	bussen	van	10	liter	of	
25 liter, of vaten van 215 liter. Geschikt voor de productie van architectonische betonelemen-
ten, werfgebruik en voor GEOPLAST bekistingspanelen.

•	 Gladde welfsels en breedplaatvloeren
•	 Afsluitingen
•	 Balken en kolommen
•	 Wandelementen, kelders, gietmuren
•	 10 liter - art.: 1020049
•	 25 liter - art.: 1017920
•	 210 liter - art.: 1045385

Deze olie gebruiken 
voor bekisting van:

Contacteer 
ons 

voor uw 
beste prijs

Contacteer 
ons 

voor uw 
beste prijs

100 %

SOLVENTVRIJ 

conform 

wetgeving

Bekistingsschraper
•	 Makkelijk om houten panelen 

schoon te maken van betonresten
•	 Ook vaak gebruikt om mortelresten 

weg te schrapen, betonplaat 
proper te maken

•	 Bekistingsschraper 30 cm
•	 Geleverd met houten steel 120 cm
•	 art.: 1028462
•	 art.: 1055058

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Beugelbuigapparaat
•	 Unit voor montage op o.a. een  werkbank.
•	 D.m.v. buigarm kan een staaf van 12 of 22 mm worden gebogen.

12 mm

22 mm

art. omschrijving normaal per stuk

1055059 Beugelbuigapparaat met 
instelbare aanslag - 12 mm - -

1055060 Beugelbuigapparaat - 22 mm - -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Trapbekisting
Systeem: Professionele zware uitvoering. Thermisch verzinkt materiaal.

Telescopische buizen:
•	 75 - 115 cm (80 stuks)
•	 92 - 162 cm (40 stuks)
•	 De buizen zijn aan de uiteinden afgeplat naar één kant.

Telescopische traptredes galva:
•	 75 - 110 cm (12 stuks)
•	 90 - 150 cm (4 stuks)
•	 Zware uitvoering, opgelet voor 

lichte copies op de markt.

Trapbekistingsfolie: 1 rol
•	 Zware versterkte folie die over de buizen geplaatst wordt.

Werkwijze:
•	 Telescopische buizen voor het afstellen van de trap. Kan door 1 man geplaatst worden. 

Geen hout verzagen en geen schoren plaatsen.
•	 Langs de kant houten schotten of planken bevestigen en de telescopische buizen nagelen. 

Waar de trap draait dient men de langere buizen te gebruiken.
•	 Op deze buizen legt men de speciale trapbekistingsfolie, hierop, afstandhouders en 

wapening. 
•	 De telescopische tredes bevestigen en inspuiten met ontkistingsolie, zowel voor als achter-

zijde. Dit zorgt ervoor dat tredes achteraf makkelijk proper te maken zijn.
•	 Klaar om beton te storten. Een besparing tot 250% in arbeids- en materiaalkosten.

art. omschrijving
voorgesteld 

aantal bij compleet 
systeem

1000275 telescopische buis 75 - 115 galva 80
1000276 telescopische buis 92 - 160 galva 40
1000278 traptrede trapbekisting 75 - 115 galva 11
1000280 traptrede trapbekisting 90 - 150 galva 5
1000274 versterkte folie voor trapbekisting 150 cm x 25 m 1

Alle onderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar

Contacteer ons 

voor uw prijs

Binddraad
•	 Gegloeide binddraad
•	 Dikte: 1,27mm
•	 Verpakking: 5 kg per rol

Bindlassen en draadbinder
•	 Superhandige lusjes om op een snelle 

manier wapening te binden
•	 Dikte: 1,2 mm

•	 Draadbinder voor het snel kunnen op-
spannen en binden van de bindlassen.

art. omschrijving per eenh. per stuk per 20 > 50
1002343 bindlassen 10 cm (1000 st)

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1002351 bindlassen 12 cm (1000 st)
1002409 bindlassen 14 cm (1000 st)
1003457 bindlassen 16 cm (1000 st)
1002515 draadbinder (stuk)

Contacteer ons 

voor grotere 

hoeveelheden

> 50 rollen

art. omschrijving per eenh. per stuk per 20 > 50
1002759 binddraad (1 rol van 5 kg) Contacteer ons 

voor uw beste prijs

Contacteer ons 

voor grotere 

hoeveelheden

> 50 rollen
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Galg voor het binden van wapeningskorven
•	 De ideale staander voor het binden van wapeningskorven
•	 Stel zelf uw optimale werkhoogte in: 

89 - 141 cm
•	 Bovenaan de galg is een verstelbare 

breedteregeling voorzien.
•	 art. 1102423

89
 - 

14
1 

cm

6 - 40 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Balkklemmen standaard
•	 Klemmen voor het vastzetten van balken
•	 Gelaste	volle	stalen	U	en	T-profielen
•	 Klembereik 60 cm of 80 cm
•	 Diepte van bek: 50 cm
•	 Spie met ketting

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

balkklem 
60 cm

balkklem 
80 cm

art. 1000104 1000105
normaal - -
per stuk - -

per 12 stuks - -
per 24 stuks - -

Bindmachine voor betonijzer RT200

•	 Flexibel qua toepassingen / Hoge autonomie
•	 Werkt ook ondersteboven en in hoeken
•	 Storingsvrij werken: ook bij foutieve 

bindingen wordt de draad geknipt
•	 Geoptimaliseerde accupositie voor betere 

balans
•	 In 12 standen instelbare bindsterkte
•	 Instelmogelijkheid voor 2 of 3 slagen
•	 Inclusief 2 li-ion 14,4V accu’s 3.0Ah
•	 art.: 1104617

+

Binddraad:
•	 Diameter: 0,8 mm / lengte: 100 m
•	 Gegalvaniseerd - art.: 1104621

200x

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Fresno Broom Bullfloat + steel 3 x 1,8 m
•	 Combinatieplaat voor het bekomen van een consistente geborstelde 

afwerking.
•	 Blad van gehard “blue steel” staal met afgeronde hoeken.
•	 Bijkomende	borstel	voor	het	afleveren	van	geborsteld	beton.
•	 Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles 

van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
•	 Lengte: 90 cm
•	 Breedte: 22 cm
•	 Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de 

steel te verdraaien
•	 art.: 1055039

Magnesium Bullfloat + steel 3 x 1,8 m
•	 Blad	van	magnesiumlegering	met	versterkte	profilering	om	

kromtrekken te voorkomen.
•	 Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handels van 

1,8 m (tot lengte 5,4 m)
•	 Lengte: 120 cm
•	 Breedte: 20 cm
•	 Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel 

te verdraaien
•	 art.: 1055038

+ 3-delige alu 
steel tot 5,4 m

(3 x 1,8 m )

Big Blue Bullfloat + steel 3 x 1,8 m
•	 Blad van gehard “blue steel” staal met afgeronde 

hoeken.
•	 Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken 

handles van 1,8 m (tot lengte: 5,4 m)
•	 Lengte: 120 cm
•	 Breedte: 30 cm
•	 Totale lengte van de aluminium stelen: 5,4 m
•	 Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt 

door de steel te verdraaien
•	 art.: 1055037

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

GRATIS
BETONHARK

bij elke Bullfloat + 
3-delige steel

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Betonpoliermachine - kantenafwerker - 60 cm B424

•	 De vrij ronddraaiende tweede ring, met 
rubberen protectie staat toe 
de machine te gebruiken 
langsheen wanden zonder 
beschadiging van de machine of de wand.

•	 De bladen of schijf bevinden zich vlak onder de 
beschermring zodat men kan afwerken tot 2 mm 
tegen de wand.

•	 Het voorwerken kan gebeuren met een onder te 
brengen vlakke schijf.

•	 Machine wordt geleverd met knikstuur, om transport te 
vergemakkelijken. Kantenafwerker met 4 afwerkbladen 
(finish)	+	1x	voorwerkplaat

4x 
gemonteerd op machine

+

+

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kantenafwerker B424
•	 Motor: Honda 5.5 PK benzine
•	 Omwentelingen: 120 t.p.m.
•	 Diameter: 60 cm
•	 Gewicht: 50 kg
•	 Geleverd met 4 gemonteerde 
finish	bladen	+	1x	voorwerkplaat

•	 art.: 1022706

Betonpoliermachine - 90 cm B436

•	 Machine wordt 
geleverd met 4 
afwerkbladen.

•	 Voorwerkbladen kan je over 
de	finishbladen	schuiven	en	
zijn afzonderlijk te bestellen.

Betonpoliermachine B436
•	 Motor: Honda 5.5 PK benzine
•	 Omwentelingen: 60 - 126 t.p.m.
•	 Diameter: 90 cm
•	 Gewicht: 75 kg
•	 art.: 1011315

4x 
gemonteerd op machine

4x 
afzonderlijk te bestellen*

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Trilnaald - rugzakmodel
•	 Honda benzinemotor
•	 Draaibaar, geïsoleerd frame
•	 Totale mobiliteit zonder afhankelijk te zijn van elektriciteit
•	 Ergonomische rugzak

Motor:
•	 Honda benzinemotor GX35
•	 Gewicht: 7 kg

Slang:
•	 Lengte: 2 m

Naald:
•	 Rotatiesnelheid: 10000 tpm
•	 Diameter: ø 38 mm

•	 art.: 1130404

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mechanische trilnaald
•	 Exclusief ATS (anti-twist-systeem) zorgt voor een langere levenduur van de slang.
•	 Zeer stevige connectie tussen motor en slang.
•	 Dubbel versterkte rubber slang.
•	 Koolborstels eenvoudig bereikbaar.

Motor:
•	 Vermogen: 2300W
•	 Gewicht: 6,5 kg

Slangen:
•	 Lengte: standaard 3 m
•	 (op aanvraag 1, 2, 4, 5 m)

Naalden:
•	 Rotatiesnelheid: 12000 tpm
•	 Diameter: standaard ø35mm
•	 (op aanvraag : ø 28 / ø 42 / 

ø 50 / ø 57 mm)

•	 art.: 1083955

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Betonafwerkspaan Venus
•	 Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m verkrijgbaar)
•	 Lightgewicht voorzien van transportgreep
•	 Rubber trillingsdempers
•	 Motor: Honda benzinemotor GX25
•	 Totale controle door dubbele handgreep
•	 Profiel	90°	-	laat	trekken	toe
•	 Lichtgewicht: 18 kg
•	 art.: 1091519

Omvormer VS Combi - 1,2 kVA
Omvormer:
•	 Aansluiting voor 1 hoogfrequent-

naald
•	 Krachtige machine van hoge kwa-

liteit voor de zware betonwerken
•	 Omkasting volledig in ABS.
•	 Input: 5A - 50Hz - 220V - 1,2 kVA
•	 Output: 13A - 200Hz - 42V
•	 art.: 1028347 + 1022761

Omvormer VS Euro - 2,4 kVA
Omvormer:
•	 2 aansluitingen voor trilnaalden
•	 Krachtige machine van hoge kwa-

liteit voor de zware betonwerken
•	 Omkasting volledig in gepoeder-

coat staal
•	 Input: 9A - 50Hz - 220V - 2,4 kVA
•	 Output: 26A - 200Hz - 42V
•	 Je kan twee naalden aansluiten op 

deze omvormer.
•	 art.: 1022763 + 1022761

Hoogfrequenttrilnaalden VS
Naalden:
•	 Lengte slang: 5 m
•	 Lengte stroomkabel: 10 m
•	 Hoogfrequentnaald diameter 35 / 40 / 50 / 60 / 65 mm 
•	 Met thermische beveiliging
•	 Geschikt voor omvormer VS Euro of VS Combi

art. omschrijving prijs korting
1121160 slang + naald ø 38 -

- 15%
extra 

korting

1022761 slang + naald ø 50 -
1055007 slang + naald ø 60 -
1055008 slang + naald ø 65 -
1028347 omvormer combi -
1022763 omvormer euro -

Hoogfrequent trilnaalden - Runner Plus
•	 Trilnaald met geïntegreerde elektronische omvormer
•	 Lengte slang: 7 m
•	 Lengte stroomkabel: 15 m
•	 Deze combinatie naald, elektronische omvormer, zorgt ervoor 

dat u de naald gewoon kan gebruiken op 
220V - CE-stekker, zonder een ex-
terne omvormer te gebruiken.

•	 Eenvoudig, schokvast, 
licht in gewicht en 
toch voor zware 
werkzaamheden

art. omschrijving actieprijs
1091516 Runner Plus - ø 38 -
1091517 Runner Plus - ø 52 -

Betonafwerkspaan Zeus
•	 Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m verkrijgbaar)
•	 Lightgewicht voorzien van transportgreep
•	 Rubber trillingsdempers
•	 Motor: elektrische motor 230V / 50-60Hz
•	 Totale controle door dubbele handgreep
•	 Afgerond	profiel	laat	zowel	trekken	en	

duwen toe
•	 Gewicht: 19 kg
•	 art.: 1091525

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Betonafwerkspaan Pluton
•	 Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m verkrijgbaar)
•	 Lightgewicht voorzien van transportgreep
•	 Rubber trillingsdempers
•	 Motor: elektrische motor 230V / 50-60Hz
•	 Totale controle door dubbele handgreep
•	 Profiel	90°	-	laat	trekken	toe
•	 Gewicht: 19 kg
•	 art.: 1091522

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Betonafwerkspaan
•	 Trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m 

verkrijgbaar)
•	 Transportgreep
•	 Makkelijk te onderhouden en de steel is makkelijk 

demonteerbaar.
•	 Honda benzinemotor GX25
•	 Verstelbare aluminiumboom die kantelt dankzij 

draaihandgreep.
•	 Trilas, gemonteerd op dubbel kussenblok
•	 Hoogwaardige	en	flexibele	koppelingen	tus-

sen motor en trilunit.
•	 Afgerond	profiel	laat	zowel	trekken	en	

duwen toe.
•	 Lichtgewicht: 19 kg
•	 art.: 1000375

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mechanische trilnaald
•	 Robuuste en beschermende behuizing rond de motor. 
•	 Zeer betrouwbaar
•	 Trilslang kan zeer snel worden verwisseld met speciale stelschroef
•	 Luchtinlaat	met	afneembare	stoffilter.

Motor:
•	 Vermogen: 2300W
•	 Spanning 230V / 50-60Hz
•	 Gewicht: 5,7 kg

Slangen:
•	 Lengte: 3 m
•	 Trilnaald ø 36 / 42 / 50 mm (standaard 36)
•	 Rotatiesnelheid: 10000 t.p.m.

•	 art.: 1000376

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Injectiepomp
•	 Injectiepomp 230V
•	 Geschikt voor middelgrote injectiewerken
•	 Trechter 2 liter
•	 Inclusief 5 meter injectieslang + lans
•	 Voorzien van drukregelaar + bypass, mano-

meter
•	 art. 1132223

Packers

•	 Injectiepacker
•	 Afmeting: D 13 x 110 mm
•	 Dubbele rubber
•	 Aansluiting: standaardnippel
•	 Verpakking: 100 stuks
•	 art. 1132225

•	 Injectiepacker met schuifkoppeling
•	 Afmeting: D 13 x 110 mm
•	 Dubbele rubber
•	 Aansluiting: schuifkoppeling
•	 Verpakking: 100 stuks
•	 art. 1132226

•	 Injectiepacker 1-day
•	 Afmeting: D 13 x 115 mm
•	 Aansluiting: standaardnippel
•	 Verpakking: 100 stuks
•	 art. 1132227

•	 Injectiepacker 1-day met schuifkoppeling
•	 Afmeting: D 13 x 115 mm
•	 Aansluiting: schuifkoppeling
•	 Verpakking: 100 stuks
•	 art. 1132228

NIEUW

art.: 1132223

art.: 1132225

art.: 1132227

art.: 1132226

art.: 1132228

Injectie

Niet-structurele scheuren
•	 Polyurethaanhars voor het afdichten van 

bewegende, niet structurele scheuren.
•	 HA Safefoam NF is een 1-component 

polyurethaanhars.
•	 Na uitharding vormt HA Safefoam NF 
een	inert,	flexibel	schuim	met	afgesloten	
celstructuur en zeer goede treksterkte en 
hechting.

•	 HA Safefoam NF kan als 2-component 
systeem met een verhouding met water van 
1/1 worden gebruikt voor het injecteren van 
droge scheuren.

•	 HA Safefoam NF 5 kg: art. nr.: 1111812

Scheuren en stortnaden
•	 Polyurethaan injectiehars met hoge presa-

ties voor het waterdichten van stortnaden 
en scheuren in betonconstructies.

•	 Ontwikkeld voor het injecteren en dichten 
van waterlekken in betonnen structuren 
die onderhevig zijn aan zettingen en 
beweging.

•	 HA Cut CFL AF zijn injectieharsen van 
de volgende generatie met verbeterde 
waterdichte eigenschappen.

•	 Meng het hars met de benodigde hoeveel-
heid katalysator. Schudt HA Cut Cat AF 
goed voor gebruik. Er zal geen reactie 
plaatsvinden tot het hars in contact komt 
met water.

•	 HA Cut CFL AF 5 kg: art. nr.: 1122900
•	 HA Cut Cat AF 0,50 liter: art. nr.: 1122901

Handpompen
•	 Handpomp voor injectiewerken
•	 Injectieslang 30 cm + standaard koppeling
•	 art. 1132219

•	 Handpomp voor injectiewerken
•	 Injectieslang 30 cm + standaard koppeling
•	 Met aanzuigmechanisme voor het opzuigen van het injectiemiddel
•	 art. 1132220

•	 Handpomp voor injectiewerken
•	 Injectieslang 30 cm + standaard koppeling
•	 Met manometerset voor de aanduiding van druk
•	 art. 1132221

art.: 1132219

art.: 1132220

art.: 1132221

NIEUW

NIEUW

Reiniging
•	 Washing Agent Eco is een solvent-

mengsel voor het reinigen van de 
pompen.

•	 De pompen dienen voor injectie gron-
dig te worden gespoeld met Washing 
Agent Eco om het systeem te drogen 
en te smeren.

•	 Washing Agent Eco 5 kg:                  
art. nr.: 1061537
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Scheurinjectie werkwijze
 Gaten boren

•	 Boor gaten aan beide zijden van de scheur (hoek van 45°)
•	 Kies de juiste boordiameter voor uw injectiepackers

 Gaten reinigen
•	 Blaas de gaten uit met perslucht of een blaaspomp
•	 Als waterreactieve hars wordt gebruikt, kan voorinjecteren met water noodzakelijk zijn. 

Gebruik hiervoor een manuele injectiepomp.

 Injectiepackers plaatsen
•	 Plaats de packers in de boorgaten, de bovenkant van het rubber moet onder het beton-

oppervlak blijven
•	 Aandraaien met spansleutel

 Injecteren met handpomp of injectiepomp
•	 Begin met het injecteren van links naar rechts
•	 Voor verticale scheuren van beneden naar boven

 Injectiepackers verwijderen
•	 Demonteer het drukstuk van de injectiepackers

 Scheur dichtmaken 
•	 Verticale scheuren moeten met het geschikte materiaal worden dichtgemaakt om te 

vermijden dat de harsen eruit lopen.

 Oppervlakte afwerking
•	 De boorgaten moeten dichtgemaakt worden na het verwijderen van de injectiepackers

NIEUW







 

Kelderlichtschachten + kelderramen
(1) Plaatsen van het raamkozijn tussen de bekistingspa-
nelen. De bekisting kan daarna gevuld worden met beton, 
zodat het kozijn perfect mee ingestort wordt.

(2) Plaatsen van Mealuxit vensterinzet. Verschillende 
mogelijkheden: draai-kipvleugel comfort vensterinzet, 
kipvleugel met E-glas of Iso beglazing, staalvensterinzet.

(3) Achteraf kan een kelderlichtschacht aan de buitenzijde 
van het raam geplaatst worden. Ook hier zijn er weer 
verschillende types mogelijk. De heldere witte kleur zorgt 
voor	extra	reflectie-lichtinval	in	de	kelderruimte.

Verkrijgbaare afmetingen:
•	 Instortbreedtes: standaard - 30 cm / andere muurdiktes 

op aanvraag!
•	 Raamafmetingen: 80 x 60 cm / 100 x 60 cm / 100 x 80 

cm / 100 x 100 cm

Grote voordelen:
•	 Zeer eenvoudige installatie
•	 Snelle montage: bevestig bodemstuk - 

pas de hoogte aan en bevestig met de 
“clamp”

•	 Preciese hoogte-aanpassing tijdens de 
installatie, zonder extra boorwerk.

•	 Hoogte-aanpassing ook mogelijk na 
installatie.

•	 Ook mogelijk: installatie op kelder-isolatie! 
Dezelfde procedure maar met andere 
bevestigingspluggen.

•	 Waterdichte installatie. Kan ook gebruikt 
worden wanneer grondwater aanwezig 
is, zonder bijkomende verstevigingen of 
versterkingskits.

•	 De lichtschacht verdraagt personenwa-
genverkeer* (*met aangepast rooster)

Contacteer 
ons voor 
prijs en 

informatie

Kunststof waterkeerplaat op rol
•	 Waterkeerplaat voor het afdichten van betonvoegen
•	 Warmte- en koudebestendige band die zich makkelijk laat buigen en afwikkelen.
•	 Het oppervlak is geribbeld langs beide kanten, zodat er moeilijk water kan passeren en voor 

een goede hechting van het beton
•	 Geen gevaar voor verwonden aan scherpe kanten, makkelijk door te snijden
•	 Kunststof kan niet roesten

•	 Hoogte (a): 15 cm
•	 Dikte (b): 5 mm
•	 Lengte: 25 m

art. omschrijving prijs per 25 lm*
normaal

per 
rol

1132231 kunststof waterkeerplaat op rol - -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor 

hoeveelheden





Demo op de werf
Plan een

praktijkgerichte demo in
op uw werf!

Contacteer ons!
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Bentoniet zwelband met uitgestelde eerste zwelling.

Toepassing:
•	 Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden,
•	 Constructievoegen in beton.
•	 Bij kelders, ondergrondse parkeergarages,
•	 Waterreservoirs, zwembaden, watercol-

lectoren,
•	 Metrowerken, ... alle betonconstructies
•	 Onderhevig aan grote waterdruk

Voordelen:
•	 Zeer hoge waterresistentie: 8 bar
•	 Blijvend actief: tot 400% zwelling
•	 Duurzaam en lost niet op in water
•	 Speciale samenstelling: uitgestelde eerste
•	 Zwelling - voorkomt een voortijdige uitzetting

Applicatie:
•	 Bentosteel net + nagelen
•	 Oneffen	ondergrond:	uitvlakken	met	Bento-stic	of	

verlijmen met swellseal mastic

Kenmerken:
•	 Dozen 30 meter: 6 x 5 meter
•	 Kleur: groen
•	 art.: 1057161

Injectie-kanaal voor het dichten van stort- en hernemingsnaden in beton.

Toepassing:
•	 Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden, constructievoegen 

in beton door het achteraf injecteren.
•	 Postinjectie bij kelders, ondergrondse parkeergarages,...

Voordelen:
•	 Uiterst eenvoudige plaatsing
•	 Kan ook verticaal toegepast worden
•	 Permanent waterdicht na injectie
•	 Intelligent ontwerp van de slang:
•	 Sterke steunspiraaldraad: voorkomt knellen van slang tijdens het storten van beton
•	 Een	vliesmembraan:	voorkomt	infiltreren	van	beton,	steentjes,	cementmelk	tijdens	het	

storten
•	 Zeefmantel: vezels verschuiven tijdens injecteren op plaatsen waar beton niet goed aansluit

Applicatie:
•	 Beugels + nagelen
•	 Oneffen	ondergrond:	egaliseren	met	

swellseal mastic

Kenmerken van 1 kit:
•	 5 x 6 meter injectieslang
•	 2,5 m gewapende injectiepoort 

(snijden op maat)
•	 Blauwe hoekstukjes: 10 st
•	 Bevestigingsbeugels: 100 st
•	 art.: 1022163

2,5 m 10 x 100 x

5 x 6 m

+

Spuitbare zwelrubber, ook te gebruiken in natte omstandigheden en onder water.

Toepassing:
•	 Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden, constructievoegen in beton. 

Ook in natte omstandigheden of onder water. 
•	 Naden en voegen tussen prefabbetonelementen.
•	 Afdichten van aansluitingen tussen beton en poutrels ...
•	 Afdichten rondom afstandhouders, buisdoorvoeren
•	 Afdichten naast en tussen waterkeerplaten

Voordelen:
•	 Eenvoudige verwerking
•	 Hechting op beton, staal, pvc, HDPE, ...
•	 Soepel systeem dat zich aanpast aan onef-

fenheid van de ondergrond
•	 Blijvend actief: tot 200% zwelling

Kenmerken:
•	 Standaard kokers 310 cc - art.: 1008931
•	 Standaard worsten 600 cc - art.: 1008932
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Waterlek 
doorheen 
buisdoor-
voeren

Toepassing:
•	 Afdichten van waterlekken doorheen buizen, kabeldoorvoeren, wachtbuizen etc.
•	 Ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat 

de leidingen werden binnengebracht. De vezelprop hardt en zet uit en sluit de toegang 
doorheen de buis waterdicht af.

Voordelen:
•	 Unieke kit samengesteld uit een 1-component polyurethaan hars met versneller, bescher-

mende handschoenen en een zak met polyester vezels voor het afdichten van waterlekken 
doorheen buizen, kabeldoorvoeren en wachtbuizen, etc.

Inhoud van de KIT:
•	 Polyestervezelprop
•	 Plastic handschoenen
•	 Mengzak
•	 Versneller en 1K - hars 
•	 art.: 1057163

Afdichting rondom muurdoorvoeren
(1) Diamantboring
(2) plaatsen pvc buis 
(3) afdichten (a) mbv M3000

(a)

Bij kabeldoorvoeren:
(1) idem als hierboven
(2) kabels doorheen buis 
rondom afdichten met 
(b) pipe plug

(b)

Gebruik - bij diamantgeboorde muurdoorvoeren.
Wanneer er geen kunststof muurdoorvoeren geplaatst werden vooraf, of wanneer 
men achteraf een buisdoorvoer wil plaatsen doorheen beton, of muur (bv. renovaties) kan 
men gebruik maken van de Tangit M3000. Tangit M3000, is een systeem voor gas- & water-
dicht afdichten rondom buizen doorheen metselwerk of beton. Na een diamantboring, wordt 
de doorgevoerde buis rondom afgedicht met M3000 expansieschuim.
Voor toepassingen met drukkend water wordt een extra dichtingssok (M4082) mee gebruikt.

Gebruik:
•	 Wanneer men achteraf muurdoorvoeren 

dient te maken:
•	 (1) Diamantboring
•	 (2) Buis doorvoeren.
•	 (3) Waterdicht en gasdicht afdichten tussen 

de muur en de buis, mbv schuim (drukloze 
toepassing) of mbv dichtingssok en schuim 
(toepassing met waterdruk - tot 10 meter 
waterdruk)

Kenmerken:
•	 Waterdicht in combinatie met dichtsok
•	 Gasdicht (druk 3 bar)
•	 Krimpt niet
•	 Wringbestendig
•	 Veroudering- en verrottingbestendig
•	 Na 5 minuten snijdbaar en af te werken
•	 Bestand tegen olie, water en oplosmiddelen
•	 Voor elk type buis (pvc, pe, pp, etc)

art. omschrijving
1059765 Tangit M3000 expansieschuim
1059766 Tangit M4082 dichtsok

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Coating en mortel voor de waterdichting van beton en metselwerk. 
Bruikbaar aan zowel binnen- als buitenzijde en boven of onder het 
maaiveld. Cementgebaseerde, polymeerverbeterde waterdichtings-
mortels.

Toepassing:
•	 Waterdichting
•	 Horizontale en verticale toepassingen in kelders, waterreservoirs,
•	 Tunnels, zwembaden, vijvers, etc...

Voordelen:
•	 Hoge waterresistentie
•	 Weerstaat zowel positieve als negatieve waterdruk
•	 Uitstekende hechting
•	 Makkelijk aan te brengen
•	 Waterdampdoorlatend
•	 Vries- & dooibestendig
•	 Gebruiksklaar (enkel water toevoegen)

Applicatie:
•	 Borstel, rol, spatel of te verspuiten

Impercem 10HB Impercem
voor ruwe ondergrond (renovaties)
bv. afgekapte muur, gezandstraalde 

muur, niet gevoegde muur

voor zuivere, relatief vlakke muren 
(nieuwbouw)

bv. mooi opgevoegd metselwerk
diklagig aanbrengen - 10 mm dunlagig aanbrengen - 2 mm

Zak 25 kg - grijs 1094308 1061446

Aquatek Impercem

Aquatek Impercem 10 HB
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Gronddoek
•	 Dit is een geweven gronddoek in polypropyleen die een goedkope en milieuvriendelijke 

oplossing biedt voor een breed gamma van toepassingen in de land-, tuin- en bosbouw. 
Deze gronddoek helpt om gemakkelijk gezonde planten te ontwikkelen en dit door de 
inspanningen van het onderhoud en het wieden te verlagen.

Toepassing:
•	 Onder serres en tunnels, plaatsen 

van doeken om schaduw te geven, 
als windbreker, als bescherming bij 
vrieskou, als bescherming tegen 
vogels, ...

Geotextiel
•	 Geotextiel wordt gebruikt als schei-

dingsvlies voor allerlei toepassingen 
zoals aanleg van wegen, parkings, 
landingsbanen, ... Het doek vermijdt 
dat verschillende lagen zich met 
elkaar vermengen. Naast het gebruik 
in de industrie, kent geotextiel ook 
ruime toepassingen rondom het 
huis:	als	filter,	als	drainage	en	als	
bescherming.

art. breedte lengte dikte normaal per rol 1000 m² > 1000 m²
1088459 1 m

50 m 2 mm
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1088460 2 m
1088461 4 m
1088462 6 m

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art. breedte lengte normaal per rol 1000 m² > 1000 m²
1088463 1,05 m 100 m Contacteer ons 

voor uw beste prijs1088464 2,07 m

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Professionele grondwerkspade 85 cm
•	 Grondwerkspade uit hoogwaardig gelegeerd staal met essen steel 
•	 Algemene grondwerken, ontwortelen van heesters, heggen en struiken 
•	 Extra gehard blad 
•	 Fijn geslepen snede 
•	 Afmetingen blad: 38 x 14 cm 
•	 Bladdikte: 3 mm
•	 Soort steel: T-steel 
•	 Lengte steel: 85 cm 
•	 Met voetjes
•	 Afwerking blad: gepolijst
•	 art.: 1010823

Voorhamer vierkant 4 kg - FIBER 5001 - 90 cm
•	 Hoogwaardig	gereedschapsstaal	en	voorzien	van	een	NUPLA	kern-fiber	steel	welke	twee	

componenten ingelijmd is in de hamer kop. Hierdoor is een veilige verbinding gemaakt tus-
sen de steel en de hamerkop, m.a.w.: de steel kan niet loskomen van de hamerkop.

•	 De steel van de hamer is 5x sterker dan een houten steel en ongevoelig voor vocht en 
temperatuurschommelingen.

•	 Rot niet, krimpt niet, is licht en veerkrachtig
•	 Glasvezel isoleert tot 36000 Volt, dus geen electrocutie mogelijk.
•	 art.: 1027542

BG Mini-dumper
•	 Minidumper met 4-wielaandrijving
•	 Ladingen tot 300 kg - inhoud standaardbak 134 liter
•	 Motor: GX160 - 5.5 pk  /  Snelheid max.: 6 km/u
•	 Hellingen tot 38°
•	 Afmetingen (716 mm breed) ideaal voor kleine ruimtes en bij verbouwingswerken
•	 Sneller	en	flexibeler	dan	dumper	met	rupsbanden
•	 Verschillende accessoires:
•	 Transportplateau
•	 Laadbrug
•	 Flotatiewielen voor zachte grond
•	 Aanhangwagenaccessoire

71,6 cm
art.: 1045064

transportplateau
art.: 1045430

flotatiewielen
art.: 1045432

bolkoppeling
art.: 1045433

sneeuwruimer
art.: o.a.

Aluminium oprijplaten

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
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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Hermelock - kunststof putdeksel 12,5 ton
Composiet kunststof putdeksel met belastingsklasse B125. Volwaardig alternatief voor 
de zware gietijzeren putdeksels, en volledig onderhoudsvrij.

Voordelen:
•	 Roest niet
•	 Laag gewicht (verhouding afmeting/gewicht is uitzonderlijk)
•	 Niet interessant om te stelen
•	 Onderhoudsvrij
•	 Kan gesloten worden
•	 Geen statische elektriciteit
•	 Bestand tegen chemische producten
•	 Dubbel hermetische afsluiting (2 sifons)
•	 Goede isolator voor electrische verbindingen
•	 Geen lekken bij het openen of sluiten van een deksel
•	 Geen explosiegevaar

art. afmeting binnenmaat hoogte gewicht
1029151 40 x 40 cm 30 x 30 cm 50 mm 4,5 kg
1029152 50 x 50 cm 40 x 40 cm 58 mm 7 kg
1029153 60 x 60 cm 50 x 50 cm 60 mm 11 kg
1029154 70 x 70 cm 60 x 60 cm 65 mm 18 kg

12,5t 

Resipox epoxy voor het vastzetten van deksels en 
voor betonreparaties
•	 Een	2-componenten	epoxy	troffelmortel	

voor snelle duurzame herstellingen
•	 Na enkele uren is een herstelling 

belastbaar. 
•	 Minimale laagdikte 5 mm
•	 Goede chemische bestendigheid tegen 

alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, 
verdunde organische zuren, zouten en 
oplossingen

•	 Bijzonder geschikt voor nivellering.
•	 Kleur: zandkleur
•	 Inhoud: 5 kg
•	 art.: 1128808

Reparatie van o.a.:

afgesleten
vloeren

beschadigde
vloeren

beschadigde
uitzettingsvoegen

inwerken
van goten

afschuinen beschadigde
trappen

Sterker dan beton

Epicol T epoxy kneedpasta-lijm
Een kneedpasta met eenvoudige mengverhouding geschikt 
voor opvullen, modeleren en herstellen.

Voordelen:
•	 Verlijmen van hout, steen, beton en metaal
•	 Afdichten
•	 Modeleren
•	 Vloeistofdicht
•	 Uiterst sterk
•	 Onderwater toepasbaar
•	 Overschilderbaar
•	 Gladde afwerking mogelijk
•	 Inhoud: set van 1,5 kg
•	 Component A: 0,75 kg
•	 Component B: 0,75 kg

•	 art.: 1132509

Ideale kneedpasta voor 
het verlijmen van deksels 

op het putlichaam...
Verlijmt gietijzer - steen 

- beton

NIEUW
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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

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

Kunststof rijplaten

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per 6 stuks -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

•	 Handige rijplaten voor gebruik op de werf, geen 
indrukking van banden of rupsen in gras of zand,  
geen schade aan gras, ...

•	 Sterk	en	flexibel,	roest	en	rot	niet,	eenvoudig	te	
reinigen

•	 Voorzien van 2 handvaten voor makkelijke 
plaatsing, 34 kg per stuk - kan door 1 persoon 
gedragen worden

•	 Dikte: 15 mm
•	 Breedte: 75 cm
•	 Lengte: 3 m
•	 art.: 1020122

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
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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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Professionele waterslang
•	 Ideaal voor professionele toepassingen in de bouwsector en professionele tuinaanleg. 
•	 Diameter: 3/4”
•	 Lengte: 25 m
•	 Inwendig: PVC zwart
•	 Inlage: gebreid polyester
•	 Uitwendig: PVC geel
•	 Buigstraal: 10 x inwendige diameter
•	 Temperatuur: -15°C +60°C
•	 Gebreide waterslang met 5 lagen constructie, 
•	 Knikvast en torsievrij
•	 Slijtvast
•	 UV bestendig en zeer soepel

Anti-Torsie  
Systeem

art.: 1091605

25 m
3/4”

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Watertank op pallet - 1000 liter
•	 Nieuwe Intermediate Bulk Container 

voor opslag en vervoer van verschillende 
vloeistoffen

•	 Transparante HDPE binnenblaas met 
bovenaan deksel en onderaan geïntegreerde 
uitlooparmatuur + vlinderklep

•	 Ommanteld met stevige verzinkte buiscon-
structie

•	 Perfect stapelbaar
•	 Uitlooparmatuur voorzien van een te verwij-

deren aluminium seal (originaliteitsgarantie) 
en verzegelbare dop

•	 Uiterst hygiënische constructie
•	 Groot etikettenschild voor vermelding inhoud
•	 Vulopening: ø 225 mm
•	 Uitloop: ø 50 mm (pcp dichting)
•	 Volume: 1000 liter
•	 Kleur: transparant

art. pallet afmeting (lxbxh) gewicht
1096404 kunststof (PE) 120 x 100 x 117 cm 58 kg
1096405 hout 120 x 100 x 117,5 cm 63 kg

RODIA professionele tegelsnijder Snapper

•	 Geharde lichtgewicht aluminium bodemplaat en breekrug
•	 Verchroomde massief stalen geleiders
•	 Direct zicht op snijwieltje en snijlijn
•	 Brede vaste aanslag
•	 Brede breekvoet met 

solide ophanging

•	 Slijt- en 
breekvaste 
aluminium liniaal

•	 Lange tegel-
steunen

•	 Incl. Premium 
snijwieltje ø 10 mm

Vochtmeter vr bouwmaterialen en hout 606-2

Met deze speciale vochtmeter kunt u de vochtigheid van houtsoor-
ten en van bouwmaterialen meten. Naast het materiaalvocht kunt u 
ook de luchtvochtigheid en -temperatuur meten. Zo kunnen bijvoor-
beeld de droogcondities direct ter plaatse beoordeeld worden.

De vochtmeter beschikt over enkele handige functies: dankzij de 
Hold-functie wordt de laatste waarde vastgehouden en dankzij het 
verlichte	display	kunt	u	de	meetwaarden	eenvoudig	aflezen.	Daar-
naast wordt er ook een afneembare 
beschermkap meegeleverd, waar-
mee de vochtmeter veilig bewaard 
wordt en een polsband waarmee u 
de vochtmeter niet per ongeluk kan 
laten vallen.

Materiaalkarakteristieken:
•	 Beuk  /  Spar  /  Lariks  /  Eik
•	 Den  /  Esdoorn  /  Cement
•	 Beton  /  Pleister  /  Verharde steen
•	 Cementkalk  /  Baksteen

•	 art.: 1124632

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Vochtmeter vr hout en bouwmateriaal 616

Professionele vochtmeter meet nauwkeurig en zonder beschadiging de 
materiaalvochtigheid van hout en bouwmaterialen. Tevens vereenvoudigt 
het uw werkzaamheden bij het controleren van het droogproces van vloeren, 
wanden of oppervlakten.

Voordelen:
•	 Meet snel en betrouwbaar het vochtgehalte van hout en bouwmaterialen
•	 Niet-destructief en nauwkeurig meten tot een materiaal diepte van 5 cm
•	 Voorzien van 10 materiaalkarakteristieken
•	 Verlicht digitaal display, hold-functie, min/

max geheugen, ergonomisch ontwerp

Materiaalkarakteristieken:
•	 Zachthout  /  Hardhout
•	 Spaanplaat  /  Anhydrietvloer
•	 Cement  /  Kalkzandsteen
•	 Schuimbeton  /  Beton
•	 Metselwerk  /  Pleister
•	 Bakstenen met hoge isolatiewaarde

•	 art.: 1124633

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Topcon RL-H4C horizontaallaser
•	 Zelfnivellerende horizontaallasers
•	 Werkbereik 800 m
•	 Incl. ontvanger LS-80L
•	 Heroplaadbaar batterijpack
•	 Nauwkeurigheid: 1,5 mm / 30 m
•	 Waterdichtheid: IP 66
•	 art.: 1084027

5 JAAR 
GARANTIE

KOFFER +
laser RL-H4C

statief
laserlat

ontvanger + klem
lader + batterij

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

type Snapper 40 Snapper 50 Snapper 60
art. nr. (met draagdoos) 1092732 1092733 1092734
art.	nr.	(met	koffer) 1092730 1092731 1092726
capaciteit 42 cm 51 cm 61 cm
capaciteit
diagonaal 30 x 30 cm 36 x 36 cm 43 x 43 cm

tegeldikte 12 mm 12 mm 12 mm
breekkracht 750 kg 750 kg 750 kg

koffer

draagdoos

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs


