
Bouwmaterialen
Hermans - Vermeulen nv
Langstraat 96
B-2260   Westerlo

tel  014 54 56 08
fax  014 54 55 80

email  info@hermans-vermeulen.be
websites www.hermans-vermeulen.be
  www.uniconstruct.be

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

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

A C T I E S 
geldig tot

30 sept
2 0 1 8

Handreiniger + wandhouder
•	 Uiterst krachtige handreiniger voor het verwijderen van zware industriële vervuilingen zoals 

verf, inkt, lijm en teer
•	 Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie
•	 Medium viscositeit voor optimaal gebruik in dispenser systeem
•	 Inhoud: 3,8 liter

ar
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76
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t.:
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94

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE
1 2  b u s s e n
ko p e n  =
G R AT I S

wa n d h o u d e r

Levelfix 550HV - bouwlaser
•	 Volautomatische bouwlaser met zichtbare straal
•	 Horizontaal, verticaal en haakse hoeken
•	 Tiltfunctie
•	 Met laserpunt naar boven
•	 Manuele afschotfunctie
•	 Werkbereik 600 m
•	 Nauwkeurigheid: 4,8 mm / 100 m
•	 Waterdichtheid: IP 66
•	 art.: 1157641

KOFFER +
laser 550HV

statief
laserlat

ontvanger + klem
lader + batterij

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NIEUW

+
gratis

afstands-
meter

Proxxon gereedschapskoffer
•	 Gevulde	ABS-kunststof	koffer	(L-BOXX)
•	 Proxxon steek - ringsleutel: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21
•	 Proxxon doppenset: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 

18 - 19 - 21 - 22 - 24 + nodige sleutels en verlengstukken
•	 2 ratelsleutels: 10x13 - 17x19
•	 Inbussleutelset / Torx-sleutelset / Knipex universele tang en 

waterpomptang / bankhamer ...
•	 Schroevendraaierset 7 stuks
•	 Voltage tester
•	 art.: 1156877

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

L-BOXX
System L102

54V - XR - Combihamer SDS-Max DCH481X2-QW

•	 Elektronische	anti-rotatietechnologie	(UTC)
•	 Slagkracht 6,1 J
•	 Toerental: 540 t.p.m.
•	 Slagen: 3150 s.p.m.
•	 Cap.	beton:	40	mm
•	 2	x	54V	XR	li-ion	accu	

9.0 Ah
•	 +	koffer,	snellader	en	

verstelbare zijhandgreep
•	 art.: 1131281

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+ gratis
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54V - XR - Haakse slijper 125 mm DCG414T2-QW

•	 Borstelloze motor
•	 1500W - even sterk als een gesnoerde haakse slijper
•	 Motorrem: De schijf stopt in minder dan 2 sec
•	 Toerental: 9000 t.p.m.
•	 Max. schijf: 125 mm
•	 2	x	54V	XR	li-ion	accu	6.0	Ah
•	 Gewicht: 2,2 kg
•	 +	koffer	en	lader

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1128193

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

18V - XRP - Klopboor- & schroefmachine DCD996P2 -QW

•	 Krachtige motor, voor veeleisende toepassingen
•	 Aandraaimoment: 95 Nm
•	 Toerental: 0-450 / 1300 / 2000 t.p.m.
•	 Slagen: 0-8600 / 25500 / 38250 s.p.m.
•	 Cap.	hout:	55	mm
•	 Cap.	steen:	16	mm
•	 Cap.	metaal:	15	mm
•	 Gewicht: 2,1 kg
•	 2	x	18V	XR	li-ion	accu	5.0	Ah
•	 +	TSTAK	koffer	en	lader

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1128190

Zonnebril / veiligheidsbril
•	 Polycarbonaatbril uit één stuk met geïnte-

greerde neusbrug
•	 Polycarbonaat veren
•	 PVC	anti-slip	uiteinden
•	 art.: 1127119

GRATIS
Z o n n e b r i l /

ve i l i g h e i d s b r i l
b i j  a a n ko o p

va n  e e n  m a c h i n e
o p  p a g i n a  2 - 3

18V Accupack
5	machines	met	bijhorende	koffer,	geleverd	met	3	x	18V	accu’s	5.0	Ah	+	snellader

•	 Haakse	slijper	L	125	18.0-EC	-	art.:	1132534
•	 Boor- & schroefmachine DD 2G 18.0 - art.: 1122503
•	 Slagschroevendraaier ID 1/4” 18.0 - art.: 1122505
•	 Combi	boorhamer	CHE	18.0-EC	-	art.:	1122507
•	 Reciprozaag RS 29 18.0 - art.: 1122506
•	 Afstandsmeter ADM 60 Li - art.: 1153355
•	 Accu 18.0/5.0 Ah - art.: 1130884
•	 Trolley - art.: 1115272

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

54V - XR - Cirkelzaag DCS576T2-QW

•	 Borstelloze motor
•	 Toerental: 5200 t.p.m.
•	 Zaagblad: 190 mm
•	 Zaagdiepte 90°: 61 mm
•	 Zaagdiepte 45°: 49 mm
•	 Afschuincapaciteit: 57°
•	 2	x	54V	XR	li-ion	accu	

6.0 Ah
•	 Gewicht: 3,6 kg
•	 +	koffer	en	lader

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1128197

Afkort- & verstekzaag KS 60 E

•	 Vermogen 1200W
•	 Toerental: 1300-3500 t.p.m.
•	 Zaagblad ø 216 mm
•	 Cap.	hout:	90°	/	305	x	60	mm
•	 Cap.	hout:	45°	/	215	x	20	mm
•	 Hellingshoek: 47°/46°
•	 LED-licht
•	 Zaagblad, schroefklemmen en 

bedieningsgereedschap
•	 Gewicht: 17,8 kg

art.: 1145154

+ gratis

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+ gratis + gratis

+ gratis
+ gratis

+ gratis
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Actieset haakse slijpers DK0047GX1

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

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

•	 +	koffer,	incl.	2	
diamantzaag-
bladen

art.: 1122836

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Cirkelzaag 86 mm C9U3WB

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

en zijhandvat

art.: 1131735

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

+ GRATIS
2de zaagblad

235 mm
18 tands

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Haakse slijper 230 mm - 2500W G23MRUA(W6)

•	 Aluminium huis voor extreem lange werktijden
•	 Aanloopstroombegrenzing
•	 Enorm hoog vermogen 2500W
•	 Voor schijven tot ø 230 mm
•	 Toerental: 6600 t.p.m.
•	 Gewicht: 5,5 kg
•	 +	koffer,	sleutel,	onderleg-

moer en zijhandgreep

art.: 1096429

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Boor- & breekhamer 7,5 kg - SDS-MAX DH40MEY(WS)

•	 Onderhoudsvrije	koolborstelloze	motor
•	 Vermogen 1150W
•	 Cap.	beton:	40	mm
•	 Slagkracht: 11 J

•	 Toerental: 1430 - 2850 t.p.m.
•	 Slagen: 250 - 500 s.p.m.
•	 AHB aluminium behuizing
•	 UVP anti-vibratie systeem
•	 +	koffer

art.: 1108108

+ GRATIS
boorhamer

DH26PB WS
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Cirkelzaag 210 mm 5008MGJX

•	 Vermogen: 1800W
•	 Toerental: 5200 t.p.m.
•	 Zaagdiepte 90°: 75,5 mm
•	 Zaagdiepte 45°: 57 mm
•	 Zaagblad: 210 mm
•	 Gewicht: 5,1 kg
•	 +	Makpac	koffer,	

breedtegeleider en 
adapter voor stofafzuiging

art.: 1102991

+ GRATIS
2de zaagblad
(12 tanden)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

54V - XR - Alligatorzaag DCS397T2-QW

•	 Ideaal voor het zagen van Porotonblokken klasse 12
•	 Zaagslaglengte: 40 mm
•	 Zwaardlengte: 450 mm
•	 Slagen: 2400 s.p.m.
•	 2	x	54V	XR	li-ion	accu	6.0	Ah
•	 Gewicht: 6,5 kg
•	 + lader en Porotherm klasse 12 zaagblad

art.: 1128210

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Reciprozaag JR3070CT

•	 Vermogen 1510W
•	 Aantal zaagbewegingen: 0 - 2800 p.m.
•	 Slaglengte: 32 mm 
•	 Max.	cap	(hout):	255	mm
•	 Max.	cap	(staal	buis):	130	mm
•	 Pendelinstelling 3 stappen
•	 Gewicht: 4,4 kg

•	 +	koffer,	zaagbladenset

art.: 1023621

+ GRATIS
Bluetooth
speaker

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

54V - XR - Compressor DCC1054T2-QW

•	 De snoerloze pneumatische oplossing!
•	 Deze compressor is bij uitstek geschikt voor afwerken, 

kasten en meubels maken, lijsten maken en lichter 
bevestigingswerk

•	 Werkdruk: 9 bar
•	 Inhoud tank: 10 liter
•	 Vrije luchtlevering: 31 liter/min @ 7 bar
•	 Looptijd: tot 1220 spijkers
•	 2	x	54V	XR	li-ion	accu	6.0	Ah
•	 + lader

NIEUW

art.: 1156871

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+ gratis

+ gratis

+ gratis

+ gratis + gratis

+ gratis

+ gratis

+ gratis
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Handreiniger + dispenser
•	 Uiterst krachtige handreiniger voor het verwijderen van zware 

industriële vervuilingen zoals verf, inkt, lijm en teer
•	 Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt 

huidirritatie
•	 Medium 

viscositeit 
voor optimaal 
gebruik in 
dispenser 
systeem

•	 Inhoud: 4 liter

Handreiniger + handpomp + wandhouder
•	 Uiterst krachtige handreiniger voor het verwijderen van zware industriële vervuilingen zoals verf, inkt, lijm en teer
•	 Uiterst	effectieve	reiniging	door	korrels	en	natuurlijke	ingrediënten
•	 Bijzonder goede huidverzorging
•	 Frisse citrus geur van natuurlijke ingrediënten
•	 Inhoud: 4,5 liter

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Poetspapier + dispenser
•	 1 laags papier
•	 Geproduceerd uit gerecycleerd papier
•	 Zonder huls
•	 Geschikt voor handdroging en lichte poetswerkzaamheden
•	 Afmetingen: 20 cm x 120 mtr
•	 Roldiameter: 13 cm
•	 Kleur: wit

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Poetspapier
•	 3 laags papier
•	 Afmetingen: 37 cm x 380 m
•	 Kleur: blauw
•	 art.: 1088778

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

ar
t.:

 1
08

87
77

ar
t.:

 1
15
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96 ar
t.:

 1
15

03
95

ACTIE
8  b u s s e n
ko p e n  =
G R AT I S
p o m p

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

ar
t.:
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ar
t.:
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87
82

+5x

1x

ar
t.:

 1
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87
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ar
t.:

 1
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87
80

1x

+
12x

ACTIE
2 0  b u s s e n

ko p e n  =
G R AT I S
p o m p  +

wa n d h o u d e r

Draagberrie dubbel plooibaar
•	 Dubbelplooibaar
•	 PVC	coating:	anti-vuil	en	afwasbaar
•	 Aluminium kader
•	 Draagtas inbegrepen
•	 Draagvermogen: 159 kg
•	 Gewicht: 6 kg
•	 art.: 1118405

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Verbandkoffer bouw compact
Inhoud van de verbandkoffer: 
•	 2 snelverband 7x10cm  /  1 snelverband 12x14cm
•	 1	driehoeksverband	steriel		/		1	deppers	(10st)
•	 10 kompressen steriel 5x5cm  /  1 kripverband 7cm
•	 1 elastisch windsel 6 cm  /  1 elastisch windsel 8 cm
•	 1 kleefpleister 1,25cmx5m
•	 1 wondpleister 6cmx1m
•	 1	assortiment	pleisters	(30st.)
•	 1 ontsmettingsspray
•	 1 pincet Feilchenfeld
•	 1 Lister schaar
•	 1 beademingsveld
•	 1 reddingsdeken z/g
•	 1 eerste hulp nota
•	 12 veiligheidsspelden
•	 2 paar handschoenen 
•	 1 PLUM oogspoeling 200ml
•	 1 Burnshield 10x10cm
•	 art.: 1118403

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Handborstel cocos
•	 Handborstel uit hout met cocosvezel
•	 Lengte : 31 cm
•	 Breedte : 5 cm
•	 Verpakking : 10 stuks
•	 art.: 1006220

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Stofblik metaal 
•	 Stofblik uit metaal met houten steel
•	 Lengte : 40 cm
•	 Breedte : 23 cm
•	 Verpakking : 10 stuks
•	 art.: 1006224

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Powerscrub Wipes
•	 Om	handen	en	vuile	oppervlakken	op	een	snelle	en	efficiënte	

manier te reinigen
•	 50 doekjes
•	 art.: 1088783

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Werftent Pyramid 3m x 3m
Eigenschappen:
•	 Kappen verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren met 4 bijpassende framekleuren
•	 Kathedraalvormige kap met open overspanning voor meer hoofdruimte
•	 Auto-slider met trekpin voor eenvoudige en snelle vergrendeling en ontgrendeling
•	 Robuuste hoekkappen voor een verhoogde duurzaamheid
•	 Uitschuifbare poten met schakelsysteem voor het gemakkelijk opzetten en afbreken
•	 E-Z schuifringen zorgen voor een verbeterde stabiliteit
•	 Inclusief roltas met slijtvaste wielen, E-Z-ritsen en rubberen handgrepen
•	 Inclusief haringen om de tent op te zetten

Specificaties:
•	 Afmetingen: 3 m x 3 m
•	 Beschikbare kleuren: limegroen, rood, koningsblauw, blauw, staalgrijs, oranje, zwart en wit
•	 Maximale piek hoogte: 3,2 m
•	 Doorloophoogte: 2,1 m
•	 Gewicht: 21,8 kg

•	 art.: 1155015

Werftent Eclipse 3m x 3m
Eigenschappen:
•	 Gepatenteerd ontwerp met verhoogde dakconstructie
•	 Uitschuifbare poten, eenvoudig te bedienen met behulp van een nieuw vergrendelmechanisme
•	 Dubbel versterkt constructiesysteem
•	 Auto-Slider systeem met trekpin voor een snelle ontgrendeling
•	 Brandwerend en waterafstotend dak
•	 Verstevigde hoekpoot en voetplaat voor meer stabiliteit
•	 Versterkte hoeken in het dak om slijtage te voorkomen
•	 Inclusief frame, dak en beschermhoes

Specificaties:
•	 Afmetingen: 3 m x 3 m
•	 Beschikbare kleuren: limegroen, rood, koningsblauw, blauw, staalgrijs, oranje, zwart en wit
•	 Maximale hoofdruimte: 2,2 m
•	 Maximale piekhoogte: 3,4 m
•	 Doorloophoogte: 2,1 m

•	 art.: 1155016

Pyramid standaard zijwand
•	 Professionele kwaliteitsstof
•	 Beschikbare	kleuren:	limegroen	(389),	rood	
(186),	koningsblauw	(647),	blauw	(801),	staalgrijs	
(426),	oranje	(165),	zwart	en	wit

•	 FXT-clips	en	Hook-lus-bevestigingspunten
•	 3 m - art.: 1157439

Eclipse standaard zijwand
•	 Professionele kwaliteitsstof
•	 Beschikbare	kleuren:	limegroen	(389),	rood	
(186),	koningsblauw	(647),	blauw	(801),	staalgrijs	
(426),	oranje	(165),	zwart	en	wit

•	 Heavy duty ritsen
•	 FXT-clips	en	Hook-lus-bevestigingspunten
•	 3 m - art.: 1157440

Haringset
•	 Roestbestendig staal
•	 Voor 4 verschillende dieptes
•	 Inclusief opbergtas
•	 Set = 4 stuks
•	 art.: 1155025

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Gewichtzakken
•	 Dubbele cilindervormige compartimenten die om de tentpoot heen 

vouwen
•	 Weerbestendige nylon stof
•	 Duurzame, verstevigde stiknaden
•	 Eenvoudige, snelle klitteband bevestiging
•	 Gewicht: 18 kg/st
•	 Set = 4 stuks
•	 art.: 1155020

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Roltas 3 m
•	 Duurzame zwarte stof en rits
•	 Voorgevormd rubberen handvat 

om makkelijk op te pakken en te 
vervoeren

•	 Basis van geleegerd hard staal
•	 Soepel rollende wielen
•	 art.: 1155018

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Eclipse zijwand met middenrits
•	 Professionele kwaliteitsstof
•	 Beschikbare	kleuren:	limegroen	(389),	rood	
(186),	koningsblauw	(647),	blauw	(801),	staalgrijs	
(426),	oranje	(165),	zwart	en	wit

•	 Heavy duty ritsen
•	 FXT-clips	voor	meerpunts	vaste	bevestigings-

punten
•	 3 m - art.: 1157442

Eclipse panorama zijwand
•	 Professionele kwaliteitsstof
•	 Beschikbare	kleuren:	limegroen	(389),	rood	
(186),	koningsblauw	(647),	blauw	(801),	staalgrijs	
(426),	oranje	(165),	zwart	en	wit

•	 Heavy duty ritsen
•	 FXT-clips	voor	meerpunts	vaste	bevestigings-

punten
•	 3 m - art.: 

1157444
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CATNIC lateien voor gevelmetselwerk
Toepassing:
•	 Metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen. 
•	 Worden niet verankerd aan de achterliggende structuur, en veroorzaakt bijgevolg ook geen koudebruggen.
•	 Dun en esthetisch, vaak gebruikt als eleganter alternatief voor brede, verzinkte L-ijzers.

Kenmerken:
•	 Het	catnic	profiel
•	 (1) bestaat uit constructiestaal
•	 (2)	is	warm	gegalvaniseerd	(min.	275	gr/m²)	en	
•	 (3) afgewerkt met een elektrostatisch aangebrachte, en bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating.
•	 (4)	is	voorzien	van	regelmatige	sleuven	waarin	vanaf	2,40	m	verankeringen	worden	aangebracht	en	omgebogen	over	

de dragende binnenlatei. 
•	 (5)	is	slechts	3,2	mm	dik	waardoor	het	praktisch	onzichtbaar	is.	De	voorkant	onder-

aan is licht geplooid waardoor een perfecte waterkering boven het raam ontstaat.

Voordelen:
•	 Praktisch onzichtbaar
•	 Direct na aanbrengen van een latei is verder metselen mogelijk
•	 Zelfs de zwaarste latei is door twee personen te plaatsen 
•	 Dubbele bescherming tegen corrosie
•	 Om	het	even	welke	RAL	kleur	kan	op	aanvraag	verkregen	worden
•	 Geen complexe verankering nodig







BC-60 BC-102 BC-125 BC-P 15 BC-16

lengte
(cm)

dagmaat 
(cm) art. art. art. art. art.

80 40 1062352 - - 1063033 1064206

100 60 1064202 - - 1062277 1064207

120 80 1064203 - - 1062265 1064208

140 100 1064204 - - 1062266 1064209

160 120 - 1062235 - 1063034 1064210

180 140 - 1062313 - 1062267 1064211

200 160 - - 1064205 1062268 1064212

220 180 - - 1062236 1062269 1064213

240 200 - - - 1063035 1064214

260 220 - - - 1062270 1064215

280 240 - - - 1062271 1064216

300 260 - - - 1062353 1064217

320 280 - - - 1064167 1064218

340 300 - - - 1062314 1064219

360 320 - - - 1062272 1064220

380 340 - - - - 1061508

Getorste muurwapening voor scheurherstel & -preventie
•	 Voor renovaties van gescheurde muren.
•	 Voor structurele reparatie en stabilisatie.

Voordelen:
•	 Volledig verborgen herstelsysteem
•	 Geen spanning op de materialen
•	 Metselwerk	blijft	flexibel	genoeg	voor	natuurlijk	bewegen
•	 Vermindert de kans op barsten in de buurt van gerepareerde barsten

Werkwijze:
•	 Voeg uitslijpen tot een diepte van 30 mm met een lengte van 50 cm aan iedere zijde van de barst
•	 Reinig de gleuf met een blaaspomp en spoel hem uit met water.
•	 Injecteer	15	mm	WHO	60	reparatiemortel	achteraan	de	gleuf.
•	 Duw de getorste muurwapening in de reparatiemortel zodat u een goede dekking bekomt.
•	 Injecteer een tweede laag reparatiemortel over de muurwapening tot een 10 mm van het muuroppervlak 

en strijk de specie glad met een voeger.
•	 Breng een nieuwe laag gewone voegmortel aan.

art. omschrijving lengte
1115552 Muurwapening ø 6 mm 1 m
1115553 Muurwapening ø 6 mm 7 m
1115554 Muurwapening ø 8 mm 1 m
1115555 Muurwapening ø 8 mm 7 m
1115556 Reparatiemortel	WHO	60	-	3	liter
1115557 Pistoolkit	voor	WHO	reparatiemortel

Spouwmuur Volle muur
Diepte van 
de gleuf 25 - 35 mm 35 - 45 mm

Verticale 
afstand

Alle 4-6 steenlagen
300 - 450 mm
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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

ACTIE
P e r  d o o s

i s o l a t i e s c h ro eve n
=  grat i s

i n d ra a i h u l p s t u k

KIP - Aluminiumtape
Tape uit zuiver aluminium voor de montage van verwarmings-, 
ventilatie- en airconditioningsinstallaties.
 
•	 Temperatuurbestendig:	100°C
•	 Dikte: 0,06 mm
•	 Kleefkracht: 3,4 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 23 N / 10 mm
•	 Rek: 3%
•	 Inzetduur: permanent

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
normaal - actieprijs
per rol - 10% -

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

art. breedte lengte verp.
1043614 50 mm 50 m 24 st

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

Kenmerken:
•	 Drager:	UV-bestendige	witte	LDPE	film	

met diagonale versterking
•	 Beschermpapier: gesilliconeerd papier
•	 Temperatuursbestendigheid:	-40°C	-	
+80°C

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

art. type breedte lengte
1088644 DUO 60 mm 25 m

Akoestische ontkoppelingsbanen
•	 Akoestische ontkoppeling van 

gebouwen. Deze strips koppelen 
de muren los van vloeren en/of 
gewelven,	waardoor		flankerend	
geluid wordt onderdrukt. 

•	 Hierdoor kan elk gebouw geïso-
leerd worden om rol- en loopge-
luiden in te dijken.  Akoestische 
strips worden versneden met 
een breekmes en kunnen zowel 
bovenaan als onderaan de muur 
geplaatst worden

•	 Zeer lange levensduur
•	 Volledig recycleerbaar en is zeer 

goed bestand tegen vocht.

art. dikte breedte lengte
1088473 10 mm 10 cm 6 m
1088472 10 mm 15 cm 6 m
1088474 10 mm 20 cm 6 m
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Voegventilatieblokjes
•	 In te metsen tussen gevelstenen. Zorgt voor voldoende verluchting in spouwmuur en tege-

lijk voor het openblijven 
van de voeg. De voegven-
tilatie vermijdt toegang van 
ongedierte, wespennes-
ten, e.d. tot de spouw.

•	 Afmeting: 99 x 60 x 10 mm
•	 art.: 1002877
•	 1 doos = 375 stuks

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bouwfolie - UCFolie
•	 Folie geproduceerd uit low density polyethyleen
•	 Geproduceerd conform EN 13967
•	 Geproduceerd op werkelijke dikte met als maximum 

de toegelaten machinetolerantie
•	 Met	UCFolie	heeft	u	gegarandeerd	de	juiste	dikte	

van folie
•	 Norm: NBN EN 13967:2012
•	 Densiteit: 0,920 g/cm³
•	 Waterdichtheid: 2 kPa
•	 Brandklasse: Euroklasse F
•	 Scheurweerstand - lengte: >14N
•	 Scheurweerstand - dwars: >12N
•	 Treksterkte - lengte: >0,17MPa
•	 Treksterkte - dwars: >0,12MPa

Bouwfolie... laat je niet gerold worden!

De ene folie is de andere niet. Kleur, gewicht, dikte, lengte en breedte....
allemaal variabelen die kunnen verschillen.

Waar opletten bij de aanschaf of controle van bouwfolie ? 
Koopt u in kg of per rol ?

De kleur
Bekijk de kleur van de bouwfolie.  
Hier zijn verschillende schakeringen in:
•	 Opaque:	NIET	transparant
•	 Transluzent:	weinig	tot	bijna	niet	transparant	(10-20%)
•	 Transparant:	Duidelijk	transparant,	niet	volledig	(90-98%)
•	 Helder	Transparant:	Zuiver	transparant	(100%)

Het gewicht  
Vergelijk het theoretische gewicht met het eigenlijke gewicht van een rol.   
Soortelijk gewicht van PE = 920 kg/m³
gewicht	=	lengte(m)	*	breedte(m)	*	0,92	*	dikte(mm) 
bv. 55,2 = 6 * 50 * 0,92 * 0,2

De dikte van de folie
Je kan de dikte van de folie als volgt snel berekenen: 
•	 Weeg de rol en de kern
•	 Trek het gewicht van de kern af van het gewicht van de rol
•	 Dikte	(mm)	=	gewicht	(zonder	kern)	/	densiteit(0,92)/	lengte(m)	/	breedte(m)

DECLARATION OF PERFORMANCE1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Bouwfolie UCFoliefolie geproduceerd uit low density polyethyleen
2. Type-, partij- of serienummer of elk ander element dat de identificatie van het bouwproduct toelaat 

zoals vereist volgens artikel 11(4)
Zie punt 1 (vermeld op de verpakking en afgedrukt op het product)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde 

technische specificatie.

flexibele banen voor waterdichtingen – 
Kunststof en rubberbanen voor vochtwerende lagen4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de 

distributeur: 

Uniconstruct cvbaParklaan 124  bus 2B-2300  Turnhout
5. Gemachtigde vertegenwoordiger:

Geen6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid:

NBN EN 13967 : 2012 – AVCP  3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een 

geharmoniseerde norm valt: 
NBN EN 13967: 2012 : Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., 

geïdentificeerd als genotificeerde FPC certificatie-instelling, onder registratienummer, 

voerde een certificatie van prestatiebestendigheid voor het product onder AVCP3, dit 

op basis van volgende elementen : Door de fabrikant uitgevoerda) Factory Production Controlb) Bepaling van het producttype

Distributeur 

www.uniconstruct.be

Uniconstruct cvba

Eigenschap

Eenheid
Declaratie

productnorm

Densiteit

g/cm³
0.920

 NBN EN 13967: 2012

Waterdichtheid folie

kPa
2

Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën

NPD

Duurzaamheidstest tegen veroudering

NPD

Reactie op brand

Euroklasse F

Scheurweerstand – lengte

N
>14

Scheurweerstand – dwars

N
>12

Treksterkte – lengte

MPa
>0.17

Treksterkte – dwars

MPa
>0.12

Overlapverbinding

NPD

Bouwfolie UCFolie folie geproduceerd uit low density polyethyleen

Distributeur Uniconstruct cvba
www.uniconstruct.be

Rolafmeting 4m x 50m
100µ

Dikte

200m²
Totale
oppervlakte

Eigenschap

Eenheid
Declaratie

productnorm

Densiteit

g/cm³
0.920

 NBN EN 13967: 2012

Waterdichtheid folie

kPa
2

Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën

NPD

Duurzaamheidstest tegen veroudering

NPD

Reactie op brand

Euroklasse F

Scheurweerstand – lengte

N
>14

Scheurweerstand – dwars

N
>12

Treksterkte – lengte

MPa
>0.17

Treksterkte – dwars

MPa
>0.12

Overlapverbinding

NPD

Bouwfolie UCFolie folie geproduceerd uit low density polyethyleen

Distributeur Uniconstruct cvba
www.uniconstruct.be

Rolafmeting 6m x 50m
100µ

Dikte

300m²
Totale
oppervlakte

Eigenschap

Eenheid
Declaratie

productnorm

Densiteit

g/cm³
0.920

 NBN EN 13967: 2012

Waterdichtheid folie

kPa
2

Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën

NPD

Duurzaamheidstest tegen veroudering

NPD

Reactie op brand

Euroklasse F

Scheurweerstand – lengte

N
>14

Scheurweerstand – dwars

N
>12

Treksterkte – lengte

MPa
>0.17

Treksterkte – dwars

MPa
>0.12

Overlapverbinding

NPD

Bouwfolie UCFolie folie geproduceerd uit low density polyethyleen

Distributeur Uniconstruct cvba
www.uniconstruct.be

Rolafmeting 4m x 50m
200µ

Dikte

200m²
Totale
oppervlakte

Eigenschap

Eenheid
Declaratie

productnorm

Densiteit

g/cm³
0.920

 NBN EN 13967: 2012

Waterdichtheid folie

kPa
2

Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën

NPD

Duurzaamheidstest tegen veroudering

NPD

Reactie op brand

Euroklasse F

Scheurweerstand – lengte

N
>14

Scheurweerstand – dwars

N
>12

Treksterkte – lengte

MPa
>0.17

Treksterkte – dwars

MPa
>0.12

Overlapverbinding

NPD

Bouwfolie UCFolie folie geproduceerd uit low density polyethyleen

Distributeur Uniconstruct cvba
www.uniconstruct.be

Rolafmeting 6m x 50m
200µ

Dikte

300m²
Totale
oppervlakte

art. omschrijving dikte breedte lengte
1122794

Bouwfolie - 
UCFolie

100µ 4 m 50 m
1122795 200µ 4 m 50 m
1122796 100µ 6 m 50 m
1122797 200µ 6 m 50 m

Tijdelijke regenwaterafvoerslang
•	 Deze slang wordt gebruikt om te vermijden dat muren vochtig en vuil worden 

tijdens de bouwwerken, wanneer de dakgoten al bevestigd werden, maar de 
definitieve	regenafvoerbuizen	nog	niet	bevestigd	zijn.

•	 Bovenaan bevestigt u de afvoerslang met een slan-
genklem	of	tape.	Onderaan	schuift	u	de	slang	bv.	over	
een houten piket die u in de grond zet, zodat deze 
onderaan niet kan op- of wegwaaien

•	 Materiaal: pe
•	 Diameter: 100 mm
•	 Lengte: ca. 95 m
•	 art.: 1097067

NIEUW

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

Waterafvoerprofiel voor dekstenen en dorpels
•	 Waterafvoerprofiel	uit	hoogwaardig	UV-bestendig	kunststof
•	 Voorkomt vochtinsijpeling langs de voeg naar de muur
•	 Fungeert als afstandhouder voor de hoogte tussen afdekstenen 
en	muur	(12	mm)

•	 Tot de helft tijdsbesparing bij plaatsing
•	 Vervangt zelfgeplooide onfunctionele stukken lood 
•	 Symmetrische machinale vorm uit duurzaam kunststof
•	 Lengte:	200	mm	-	profiel	voor	dorpels,	langs	één	zijde	afgesloten
•	 Lengte:	300	-	400	-	500	mm	-	profielen	voor	dekstenen,	langs	weerszijden	open

art. lengte hoogte breedte type
1087778 200 mm 12 mm 60 mm dorpels	(één	zijde	gesloten)
1087777 300 mm 12 mm 60 mm dekstenen
1087779 400 mm 12 mm 60 mm dekstenen
1087780 500 mm 12 mm 60 mm dekstenen

het	profiel	van	20	cm	
geschikt voor dorpels, 

waarvan de achter-
zijde gesloten is, deze 
voorkomt dat water in 

spouw loopt 

water loopt  ter hoogte 
van de voeg tussen 

2 dekstenen naar de 
muur en  vormt daar 
uitbloeiingen.	Om	dit	
te vermijden gebruikt 

u	deze	profielen

Extra -5% 
korting!
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Voordeelpakket metselwerken
Pakket bestaande uit:
•	 1000x Isolatieplug + spouwanker: 
Mono	isolfix	NT	-	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

aantal omschrijving art.
1000 Mono	isolfix	NT	-	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

Voordeelpakket steenverlijming
Pakket bestaande uit:
•	 1000x Isolatieplug + spouwanker: 
Mono	isolfix	NT-L	-	inox	-	180x250	(=	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	NT-L	inox	-	180x250 1149451

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

Voordeelpakket bouwchemie
Pakket bestaande uit:
•	 6x	mortelolie	UC	-	transparant	-	10	liter
•	 2x	Compaktuna	-	5	liter
•	 1x ontkistingsolie - 10 liter

aantal omschrijving art.
6 Mortelolie	UC	-	transparant	-	10	liter 1092989
2 Compaktuna	-	5	liter 1089509
1 Ontkistingsolie	-	10	liter 1020049

ACTIEPAKKET

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Pakket bestaande uit:
•	 4x	Inspectieput	ø250x410P	-	ø110x4	MK	(UC103)	OF	
inspectieput	ø250x500P	-	ø110x4	ZK	(UC403)

•	 8x stop 110 mm
•	 1x	aansluitbocht	(110-75-50-50-110)
•	 1x	devafilter	RVS	110	mm
•	 1x terugslagklep 110 mm

aantal omschrijving art.
MK ZK

4 Inspectieput ø250 - ø110x4 1057029 1044962
8 Stop 110 mm 1003627
1 Aansluitbocht	(110-75-50-50-110) 1000198
1 Devafilter	RVS	110	mm 1020507
1 Terugslagklep 110 mm 1003247

ACTIEPAKKET

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Voordeelpakket verbruiksgoederen PVC

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be
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Yucon FastDrain aluminium lijnafwateringssysteem
•	 Lijnafwateringssysteem, volledig in één aluminium gootelement
•	 Geringe inbouwhoogte
•	 Na installatie, nagenoeg onzichtbaar
•	 Geproduceerd uit duurzaam geanodi-

seerd aluminium en dus ongevoelig 
voor oxidatie.

•	 De Top- en Underliners zorgen 
ervoor dat de lijnafwatering perfect 
gelinieerd blijft, zowel tijdens als 
na de installatie. Een inwasstrip 
zorgt ervoor dat de lijnafwatering 
afgeschermd blijft bij installatie en 
afwerking.

•	 Gebruiksvriendelijk

De Yucon fastdrain toebehoren bestaan uit:
•	 Eindstukken, voor het afsluiten van de kopse kanten
•	 Top- en underliners voor alignering
•	 Inspectieuiken : voor het reinigen van de gootelementen

art. omschrijving
1082954 afvoergeul in aluminium 1m
1082956 eindstuk rechts
1082957 eindstuk links
1090755 topLiner & underLiner
1082962 universeel inspectieluik z. afvoer
1082963 universeel inspectieluik, hor. afvoer ø 50
1082964 universeel inspectieluik, vert. afvoer ø 75

YUCON ALU

lijnafwatering

actieprijzen

Regenwaterput - rond
•	 Voorzien van een tijdelijk werfdeksel
•	 Standaard voorzien van een extra aansluitpunt voor een aanzuigdarm van uw regenwater-

recuperatiesysteem
•	 Voorzien van uitsparingen voor de nodige aansluitingen
•	 Een conisch bovenstuk waardoor deze tank zeer druk-

resistent is
•	 Door de ovale vorm heeft deze een lagere inbouwdiepte 

dan tanks met een vergelijkbaar volume
•	 Hijsogen om de tank makkelijk te plaatsen
•	 Heftrucksleuven

Blue gel
•	 Glijmiddel	voor	het	monteren	van	buizen,	moffen	en	fittingen	
met	rubber	manchet	(schuifmof)	verbindingen	in	druk-	en	
afvoersystemen

•	 Inhoud: 800 g
•	 art.: 1022002

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
•	 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

12,5t



art.
afme-
ting
(cm)

binnen-
maat
(cm)

hoogte
(mm)

ge-
wicht
(kg)

1029151 40 x 40 30 x 30 50 4,5
1029152 50 x 50 40 x 40 58 7
1029153 60 x 60 50 x 50 60 11
1029154 70 x 70 60 x 60 65 18

Klinkerdeksels YUCON 10
•	 De echte Yucon, het best afgewerkte deksel op de markt
•	 Hoogwaardig dikwandig aluminium 3 mm
•	 Tegel- en klinkerdeksel met meest esthetische 

afwerking
•	 Het optionele lifttouw kan 

bevestigd worden aan 
de haken, en met 
2 personen en een 
hefboom kan u het 
deksel makkelijk 
uithalen zonder uw rug 
te belasten. Draagkracht 
touw is 750 kg.

•	 Exclusief sleutelset: art. 1123141

EXTRA KORTING op 

onderstaande prijzen

per deksel : - 10 %

per 5 deksels : - 12 %

per 10 deksels : - 15 %

maat
hoogte 30 x 30 40 x 40 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80

Yucon 10 10 cm - - - - - -

Infiltratiebox - 200 liter - koppelbaar
•	 Infiltratieboxen	kant	en	klaar	voorzien	van	infiltratiedoek	/	geotextiel	en	koppelstukken.
•	 Verkrijgbaar	los	(niet	in	doek)
•	 Afmetingen	box	(lxbxh):	1000	x	500	x	400	mm
•	 Inhoud: 200 liter
•	 Gewicht: 9 kg

•	 Of	verkrijgbaar	verpakt	in	
geotextiel in 3 standaard-
types:
•	 2 x 200 liter
•	 3 x 200 liter
•	 4 x 200 liter
•	 5 x 200 liter

•	 Certificaat:	BBA
•	 Kleur: zwart
•	 Aansluiting: ø160 mm

art. omschrijving voorzien van 
geotextiel in / uitgang

1105465 200 l. Infiltratiebox	los	-	zonder	doek neen 160 / 160
1105466 400 l. unit 2 x 200 l. ja 160 / 160
1105467 600 l. unit 3 x 200 l. ja 160 / 160
1105468 800 l. unit 4 x 200 l. ja 160 / 160
1122899 1000 l. unit 5 x 200 l. ja 160 / 160
1117812 Zand/bladvangput in pvc ø315mm

Buizenklem
•	 Handige	tool	voor	het	monteren	en	demonteren	van	PVC	

buizen, hulpstukken en inspectieputten.
•	 art.: 1157413

Zandschop Polet

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art. type A
(mm)

B
(mm)

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

A

B

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

art. inhoud
(liter)

afmetingen
(lxbxh)	(cm)

toegang
(mm)

in- en uitgang
(mm)

gewicht
(kg)

1043694 1000 ø 110 x H136 ø 500 ø 110 35
1043695 1500 ø 127 x H151 ø 500 ø 110 55
1043696 2000 ø 156 x H145 ø 500 ø 110 65
1043693 4000 235 x 180 x 145 ø 630 ø 125 140
1013036 5000 235 x 180 x 174 ø 630 ø 125 175
1043698 6000 235 x 180 x 205 ø 630 ø 125 180

ar
t.:

 1
04

36
94

art.: 1
013036

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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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

Gietijzer deksel nodulair 12,5 ton
•	 Vierkant kader, met deksel. Wordt gebruikt 

voor plaatsing op regenwaterputten, stook-
olietanks ... 

•	 Toepassing: tot 12,5 ton - klasse 
B125

Regenwaterfilter inline-filter
De	gepatenteerde	Devafilter	wordt,	op	één	lijn	met	inloop	en	
overloop, waterpas in het mangat boven de regenwaterput 
ingewerkt. Regenwater komt langs de inloop binnen
en	valt	door	de	inox	mazen	van	de	filter	in	de	put.	Het	vuil	
dat	in	de	filter	achterblijft,	spoelt	weg	bij	een	hevige	regenbui	
of als de waterput overloopt.

Voordelen Devafilter:
•	 Geen verval nodig
•	 Makkelijk bereik- en manipuleerbaar
•	 Lichte uitvoering
•	 Eenvoudig onderhoud
•	 Filter en regenput 

onder hetzelfde 
deksel

art. type diameter normaal actieprijs
1020507 DF110- zeef RVS 110 mm - -
1021002 DF125- zeef RVS 125 mm - -
1021710 DF160- zeef RVS 160 mm - -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art. afmeting 
(cm)

opening
(mm)

hoogte 
(mm)

1003657 30 x 30 220 x 220 29
1003655 40 x 40 320 x 320 30
1011433 50 x 50 400 x 400 48
1003653 60 x 60 510 x 510 49
1011435 70 x 70 608 x 608 50
1011434 80 x 80 680 x 680 50
1020662 90 x 90 780 x 780 50
1012510 100 x 100 900 x 900 55

12,5t 

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

Borduurtang MTQ - 300 kg
•	 De	meest	efficiënte	tang	voor	het	snel	plaatsen	van	borduren
•	 Borduren kunnen geplaatst worden zonder het richtsnoer te 

raken
•	 Speciale voetjes die zeer eenvoudig verplaatsbaar zijn zodat 

zowel borduren van     1 m en 0,5 m kunnen genomen worden
•	 Amper 20 kg eigen gewicht en toch 

zeer duurzaam
•	 art.: 1002275

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Borduurtang BZ - 100 kg
•	 Borduurtang zowel handmatig als met de kraan te gebruiken
•	 zijdelings inklemmen, door de smalle zijkant blijft het richt-

snoer bijna onaangeroerd
•	 Grijpbreedte kan variëren van 1 - 20 cm
•	 De tang levert zeer goede grip op de boordstenen
•	 Klein eigen gewicht
•	 Beschermlaag door het elektrolytisch verzinken
•	 art.: 1063475

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Kabelschop 14/290
•	 Kabelschop uit hoogwaardig gelegeerd 

staal met essen steel 
•	 Verwijderen van stenen en grond uit 

sleuven 
•	 Extra gehard blad 
•	 Aangeslepen snede 
•	 Afmetingen blad: 36 x 14cm 
•	 Afwerking blad: zwart gelakt 
•	 Soort steel: bolsteel 
•	 Lengte steel: 130 cm 
•	 art.: 1010835

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Muurkragen
EPDM muurkragen van topkwaliteit, voor het rondom 
afdichten van in te storten buizen. Verhindert instromen 
van insijpelend of drukkend grondwater doorheen 
bodemplaat	of	wand	(kelders),	of	vermijdt	uitstromen	
van	water	(zwembaden,	tanks,	putten,	…)

Topkwaliteit:
•	 Geribbeld	binnenprofiel:	zorgt	voor	een	afdichting	
van	zowel	gladde	(kunststof,	metaal)	als	ruwere	
buizen	(gres,	beton,	etc…	)

•	 Het	buitenprofiel	van	de	klemband	is	zo	ontwikkeld	
dat het voor een perfecte aansluiting zorgt met het 
te storten beton

•	 2 stevige roestbestendige klembanden, die verzon-
ken liggen in daarvoor voorziene groeven

Werkwijze:
•	 Muurkraag overheen 

de buis schuiven en 
positioneren in het 
midden van de te 
storten betonplaat of 
betonwand

•	 De klembanden aan-
spannen

•	 Muurkraag instorten 
(minstens	betondek-
king	van	3	cm)

art. diameter spanbereik
1128458 110 mm 107 - 121 mm
1128459 125 mm 122 - 140 mm
1128460 160 mm 157 - 179 mm
1128461 200 mm 199 - 224 mm

ook ander maten verkrijgbaar

Conta
cteer	o

ns	

voor grotere 

hoeveelheden

> 20 stuks

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kabelbeschermingsbuis / 
flexibele wachtbuis
•	 Kabelbeschermingsbuis in HD-PE: gladde bin-

nenkant en uitwendig geribbelde buitenwand. 
Voorzien van trekdraad.

•	 Als wachtleiding voor 
kabels, nutsvoorzieningen, 
etc.

•	 Makkelijk als voortzetting 
van de aansluitbocht.

•	 Rollen van verschillende 
diameters.

•	 Verpakking: lengte = 25 m / rol
•	 Kleur: rood

ar
t.

di
a.

le
ng

te

no
rm

al
e 

pr
ijs

/ro
l

ac
tie

pr
ijs

/ro
l

pe
r 6

 ro
lle

n

pe
r 1

2 
ro

lle
n

> 
12

 ro
lle

n

1011323 ø 50

25 m

-

-15% -20% -25% contacteer 
ons

1011324 ø 75 -
1011325 ø 90 -
1011326 ø 110 -

Conta
cteer	o

ns	

voor grotere 

hoeveelheden

> 12 rollen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Drainagebuis
•	 PE - drainagebuizen. 
•	 Geperforeerde, geribbelde buis
•	 Duurzaam  /  Flexibel
•	 Hoge chemische resistentie
•	 Bestand tegen hoge en lage tempera-

turen.
•	 Licht gewicht en grote weerstand tegen 
gronddruk	dmv	geprofileerde	wand

Bekleding:
Kokos bekleding:
•	 Filterdichtheid 1000 micron
•	 Geschikt voor veengrond en/of zand-

grond

Polypropyleen bekleding: 
•	 Met	filterdichtheid	450	micron
•	 Geschikt voor kleigrond en zandgrond

ar
t.

om
sc

hr
ijv

in
g

le
ng

te

no
rm

al
e 

pr
ijs

/ro
l

ac
tie

pr
ijs

pe
r 6

 ro
lle

n

pe
r 1

2 
ro

lle
n

> 
12

 ro
lle

n

1020113 ø 80 - kokos

50 m

-

-10% -15% -20% contac-
teer ons

1043635 ø 100 - kokos -
1021719 ø 80 - PP -
1045293 ø 100 - PP -

Conta
cteer	o

ns	

voor grotere 

hoeveelheden

> 12 rollen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Muurdoorvoer voor pvc buizen - mee in te storten
Gebruik:
•	 Te plaatsen tussen de bekisting, mee in te storten 

in beton. Veel gebruikt in betonkelders.

Buitenzijde:
•	 Deze bijzondere doorvoermof heeft een zeer 

goede hechting met het omliggende beton om-
wille	van	de	profilering	(waterkeerringen)	en	een	
grof structuuroppervlak.

Binnenzijde:
•	 Voorzien van een centrale rubberen dichtingsring 

aan de binnenzijde van de doorvoer. 
Achteraf kan men pvc buizen ge-
heel door de instortmof schuiven.

Voordeel:
•	 Geen buizen exact afzagen om 

te passen in de mof.
•	 Geen mofverbindingen in de 

afvoerbuis in de muur, hierdoor 
wordt de kans op lekkage van de buis in 
de betonwand volledig vermeden.

art. omschrijving lengte prijs per stuk per 20 
stuks per pallet

1010779 doorvoermof 110 24 cm - -10% -15% contacteer 
ons1010783 verlengstuk 110 6 cm -

ook andere maten verkrijgbaar, contacteer ons

Conta
cteer	o

ns	

voor grotere 

hoeveelheden

> 20 stuks

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kelderlichtschachten + kelderramen
(1)	Plaatsen	van	het	raamkozijn	tussen	de	bekistingspanelen.	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:
•	 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	personenwagenverkeer*	(*met	aangepast	rooster)

Contacteer 
ons voor 
prijs en 

informatie

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be
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Voegbanden zonder dilatatiekern

Voegbanden met dilatatiekern

art. type a
(mm)

f
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

i
(mm)

prijs per rol 25 m*
normaal per rol per 10 rollen per pallet

1060148 A 190 190 15 80 3,5 11 - - 10%
korting

- 15%
korting

contacteer 
ons1059093 A 240 240 15 100 4,5 11 -

1064144 A 320 320 20 150 6,0 11 -

art. type a
(mm)

k
(mm)

f
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

prijs per rol 25 m*
normaal per rol per 10 rollen per pallet

1060149 D 190 190 10 15 70 3,5 - - 10%
korting

- 15%
korting

contacteer 
ons1057028 D 240 240 20 15 80 4,0 -

1064145 D 320 320 20 15 100 5,0 -

•	 Voegbanden voor stortnaden 
•	 Doel: creëren van een waterbarrière in de hoeken 

van aangrenzende betonnen componenten. Ze 
zijn geschikt voor gebruik in de meest waterhou-
dende en waterdichte constructies, geschikt om 
een waterdruk te weerstaan van zowel binnen 
naar buiten, als van buiten naar binnen toe.

•	 Voegbanden voor stortnaden 
•	 Doel: creëren van een waterbarrière in de hoeken 

van aangrenzende betonnen componenten. Ze 
zijn geschikt voor gebruik in de meest waterhou-
dende en waterdichte constructies, geschikt om 
een waterdruk te weerstaan van zowel binnen 
naar buiten, als van buiten naar binnen toe.

Zwelstrip voor bekistingsbuis
•	 Deze zwelstrip is de beste oplossing voor het 

waterdicht maken rondom bekistingsafstand-
houders.

•	 De zwelstrip zwelt automatisch op in aanwezig-
heid van water, waardoor het beton rond de 
afstandhouder perfect afgedicht wordt.

•	 Het volstaat om de zwelstrip gewoon rond de 
afstandhouder te binden.

•	 Verpakking: 100 stuks
•	 art.: 1144760

VOOR
NA

Waterdichte bekistingsbuisjes
•	 Bekistingsbuisjes in 1 stuk gegoten PE
•	 Blijft stevig door verticale langsribben, die echter onder de watersloten blijven
•	 Geribd voor hechting en met verschillende watersloten
•	 Verschillende lengtes voor verschillende wanddiktes
•	 Steeds voorzien van 2 stoppen

art. nr. breedte verpakt
per

prijs per 
pak

per 
pak

per 5
pakken per pallet

1003201 15 cm 100 st -

- 10%
korting

- 15% 
korting

contacteer 
ons

1000136 20 cm 100 st -
1000137 25 cm 100 st -
1000138 30 cm 100 st -
1003357 35 cm 50 st -
1003965 40 cm 50 st -

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !
Steeds 200* of 100** stopjes inbegrepen in de prijs !

AANRADER

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

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

Conta
cteer	o

ns	

voor 

hoeveelheden

www.uniconstruct.be
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Rockpanel
Dakrand- en gevelbekleding
Rockpanel plaatmateriaal is ontwikkeld voor een snelle en 
gebruiksvriendelijke afwerking van gevels en dakranden. 
De platen zijn bewerkbaar als hout en duurzaam als steen, 
temperatuur- en weersbestendig, brandveilig, 100% recy-
cleerbaar en onderhoudsvriendelijk. Door de ongevoeligheid 
voor	vocht	worden	risico’s	op	dit	vlak	uitgesloten.	De	snelle	
en eenvoudige montage spaart installatietijd en mede daar-
door	is	het	robuuste	plaatmateriaal	de	meest	kostenefficiënte	
oplossing voor elk gebouw.

Voordelen:
•	 Eenvoudige verwerking
•	 Ongevoelig	voor	vocht
•	 Snelle bevestiging
•	 Top eindresultaat

Uitvoering:
•	 DURABLE: Rockpanel panelen voor reguliere toepassingen in gevels en dakranden
•	 EXTREME:	Voor	toepassingen	in	gevels	en	dakranden	waarbij	zwaardere	eisen	gesteld	

worden aan de mechanische stijfheid

Keralit
Gevelbekleding, pvc dakrand- en gootbekleding
Keralit is een onderhoudsarm en duurzaam gevel- en 
dakrandsysteem dat geschikt is voor zowel nieuwbouw als 
renovatie.  
 
Omdat	Keralit	ongevoelig	is	voor	weersinvloeden	blijft	het	
er jarenlang mooi uitzien. Hierdoor hoeft u nooit meer te 
schilderen en kunt u genieten van een strak afgewerkte 
woning.

Onderhoudsarm 
Dankzij het oersterke materiaal in combinatie met de  
UV-bestendige toplaag.

Kleurvast en weersbestendig 
Door de UV-bestendige toplaag blijven de panelen kleurvast, jaar in jaar uit.

Lange levensduur 
De unieke productsamenstelling is een garantie voor een zeer lange levensduur.

Milieuvriendelijk 
Hergebruik	van	grondstoffen,	geen	boomkap	en	nooit	meer	schil-
deren.

Interesse in het 
plaatsen van deze
gevelbekleding ?

Contacteer ons nu voor een 
offerte of bezoek op de werf.

Interesse in het 
plaatsen van deze
gevelbekleding ?

Contacteer ons nu voor een 
offerte of bezoek op de werf.

Trespa® Izeon® - exterieur
Trespa® Izeon® is een decoratief HPL-compact materiaal met een 
geïntegreerd	oppervlak,	dat	vervaardigd	wordt	met	Trespa’s	unieke,	
bedrijfseigen	EBC-technologie	(EBC	=	Electron	Beam	Curing).	

De mix van tot 70% op hout gebaseerde vezels en thermohardende 
harsen, vervaardigd onder hoge druk en hoge temperaturen, levert 
een zeer stabiele, dichte plaat op met een uitzonderlijke maatvast-
heid en een goede sterkte-gewichtverhouding.

Solide en robuust
Trespa® Izeon® is een materiaal met een hoge consistentie en hoge 
dichtheid, waarin schroeven en andere mechanische bevestigings-
materialen stevig vast blijven zitten.  
Ondanks	de	hoge	druk-	en	treksterkte	en	de	uitstekende	uittrekbestendigheid	en	slag-	en	
stootvastheid van de platen is Trespa® Izeon® gemakkelijk te bewerken, vergelijkbaar met 
hardhout.

Weersbestendigheid & kleurstabiliteit
Trespa® Izeon® presteert buitengewoon goed in de buitenlucht. Zon en regen hebben geen 
significant	effect	op	het	plaatoppervlak.	Ideaal	voor	langdurige	blootstelling	en	vereist	weinig	
onderhoud.

Onderhoudsvriendelijk & gemakkelijk schoon te maken
Op	het	gesloten	oppervlak	van	Trespa®	Izeon®	kan	vuil	zich	vrijwel	niet	vastzetten,	waardoor	
het product glad en gemakkelijk schoon te maken is.

Gemakkelijk te verwerken
Eenvoudig te zagen zonder nabewerking direct te monteren.

Beschikbaar in 10 RAL-kleuren
Alle	RAL-kleuren	van	de	Trespa®	Izeon®-lijn	zijn	gebaseerd	op	gecertificeerde	RAL-kleuren-
monsters. Door gebruik te maken van RAL-kleuren zijn de platen uitstekend te combineren met 
schilderwerk	of	met	raam-	en	deurprofielen.

art. lengte breedte dikte kleur afwerking
1124982 2130 mm 1420 mm 6 mm RAL 7016 satijn
1124983 2130 mm 1420 mm 6 mm RAL 7021 satijn
1124985 2130 mm 1420 mm 6 mm RAL 7037 satijn
1124986 2130 mm 1420 mm 6 mm RAL 7039 satijn
1124987 2130 mm 1420 mm 6 mm RAL 9001 satijn
1124988 2130 mm 1420 mm 6 mm RAL 9005 satijn
1124989 2130 mm 1420 mm 6 mm RAL 9010 satijn
1124990 3050 mm 1530 mm 6 mm RAL 6009 satijn
1124991 3050 mm 1530 mm 6 mm RAL 7016 satijn
1124992 3050 mm 1530 mm 6 mm RAL 7021 satijn
1124993 3050 mm 1530 mm 6 mm RAL 7030 satijn
1124994 3050 mm 1530 mm 6 mm RAL 7037 satijn
1124995 3050 mm 1530 mm 6 mm RAL 7039 satijn
1124996 3050 mm 1530 mm 6 mm RAL 8028 satijn
1124997 3050 mm 1530 mm 6 mm RAL 9001 satijn
1124998 3050 mm 1530 mm 6 mm RAL 9005 satijn
1124999 3050 mm 1530 mm 6 mm RAL 9010 satijn

Beschikbaar	in	10	RAL	-	kleuren	(*) 
(*)	RAL	8028	alleen	beschikbaar	in	de	afmeting	3050mm	x	1530mm

RAL	9001	CREAM RAL	8028	DARK	BROWNRAL 9010 PURE WHITERAL 7039 QUARTZ GREY RAL	9005	JET	BLACK

RAL 6009 FIR GREEN RAL	7030	STONE	GREY RAL 7037 DUSTY GREYRAL	7016	ANTRACITE	GREY RAL	7021	BLACK	GREY

TRESPA
Vanaf nu

ook beschikbaar
in RAL-kleuren.

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be
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Milli Max uitvulplaatjes
•	 Assortimentsbox van 1010 stuks
•	 Snel en nauwkeurig
•	 7 diktes: 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10 mm
•	 Elke dikte heeft zijn eigen kleur
•	 Verpakt in handige staafverpakking
•	 Afmeting: 47 x 50 mm
•	 De plaatjes weerstaan een hoge drukbelasting
•	 art.: 1108234

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Vezelcementgevelplaten Puro Plus
Natuurlijke uitstraling:
•	 De	luchtgedroogde	gevelplaten	zijn	licht	geschuurd	(geen	coating).	Ze	stralen	de	puurheid	

van glad beton uit, maar variëren in functie van de wisselende weersomstandigheden.

Puur ecologisch:
•	 De	gevelplaten	zijn	uitsluitend	samengesteld	uit	natuurlijke	grondstoffen	en	zijn	dus	100%	

ecologisch. Bovendien is het luchtgeharde droogproces milieuvriendelijk, net als de afwer-
king. De zichtzijde wordt immers enkel licht geschuurd waardoor een eventuele nabehande-
ling met een coating niet aan de orde is.

Optimale kwaliteit:
•	 De	gevelplaten,	gemaakt	uit	enkel	de	allerbeste	grondstoffen,	worden	op	natuurlijke	wijze	

uitgehard in droogkamers. Dit geleidelijke droogproces zorgt voor extra sterke, weinig 
scheurgevoelige en licht elastische platen.

Afwerking:
•	 Levendige grijstinten
•	 Natuurlijke uitstraling
•	 Licht geschuurde afwerking

Ook verkrijgbaar:
•	 Colormat	Classic	/	Colormat	Scripto	/	Decoboard

art. lengte breedte dikte kleur type
1130421 2520 mm 1220 mm 8 mm

natuurgrijs

gekantrecht
1130419 2535 mm 1235 mm 8 mm niet gekantrecht
1130420 3070 mm 1220 mm 8 mm gekantrecht
1130418 3085 mm 1235 mm 8 mm niet gekantrecht

Puro Plus Puro Plus

Gevelmontagesysteem Borgh Facafix

Het gevelmontagesyteem is ontwikkeld voor het aanbrengen van een zelfdragende houten 
draagstructuur na plaatsing van een ononderbroken isolatieschild.  
 
Kenmerken gevelpluggen:
•	 Hoogwaardig polyamide PA6, bestand tegen veroudering
•	 Centrische	geleiding	en	gelijkmatige	expansie
 
Kenmerken ankers:
•	 Verzinkt met coating 700hr SST
•	 Hoge weerstand tegen

Facafix	60 Facafix	80
Beton en volle betonsteen Keramische holle baksteen

Volle kalkzand- en silicaatsteen Poreuze baksteen
Volle keramische baksteen Labiele steenachtige bouwmaterialen

art. diameter lengte dikte lengte
1094790 6,5 mm 155 mm 8 mm 60 mm
1094791 6,5 mm 180 mm 8 mm 60 mm
1094792 6,5 mm 200 mm 8 mm 60 mm
1094793 6,5 mm 225 mm 8 mm 60 mm
1094794 6,5 mm 250 mm 8 mm 60 mm
1094795 6,5 mm 275 mm 8 mm 60 mm
1094796 6,5 mm 300 mm 8 mm 60 mm
1094797 6,5 mm 345 mm 8 mm 60 mm
1094798 6,5 mm 155 mm 8 mm 80 mm
1094799 6,5 mm 180 mm 8 mm 80 mm
1094800 6,5 mm 200 mm 8 mm 80 mm
1094801 6,5 mm 255 mm 8 mm 80 mm
1094802 6,5 mm 250 mm 8 mm 80 mm
1094803 6,5 mm 275 mm 8 mm 80 mm
1094804 6,5 mm 300 mm 8 mm 80 mm
1094805 6,5 mm 345 mm 8 mm 80 mm

Facafix	60

Facafix	80

Zowel	de	Facafix	60	als	80	ook	
verkrijgbaar	in	XL	uitvoering	
geschikt voor een uitkraging van 
210 - 320 mm.

ACTIE
P e r  Fa c a f i x  we r f

=  grat i s
u i t d ra a i h u l p s t u k

ACTIE
V a n a f  3 0 m ² ,  grat i s p ra k t i j k g e r i c h t e 

we r fo p s t a r t  +
g e re e d s c h ap s b a k j e







	Muur
	Isolatie
	Geventileerde spouw
	Uitgelijnd lattenwerk
	Facafix	solitair
	Facafix	diagonaal	(30°)

Uitkraging

Luchtspouw

30°

Bostik Paneltack HM zwart
PanelTack HM is een vochtuithardende, elastische lijm op basis van SMP. 
PanelTack HM is oplosmiddel- en isocyanaatvrij.

Toepassingen: Het verlijmen van decoratieve bekledingsplaten van 
Eternit N.V. voor:
•	 Gevelbekleding
•	 Boeiboorden
•	 Plafonds en luifels
•	 Borstweringen
•	 Binnenbekleding

Eigenschappen:
•	 Duurzaam elastisch met hoge mechanische sterkte
•	 Optimale	spanningsverdeling
•	 Getest op basis van BRL 4101 deel 7
•	 Goede vocht- en weersbestendigheid
•	 Eenvoudige en snelle montage
•	 Zwart - 290 ml

•	 art.: 1091836

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

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

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

6  ro l l e n
( 7 5  m ² / ro l )

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

b e s c h e r m k ap

Loodvervanger (niet klevend)
•	 Aluminium	strekmetaal	aan	beide	zijden	voorzien	van	een	laag	gemodificeerd	

polyvinylbutyral, met een verwijderbare beschermingsfolie aan weerszijde van 
het product.

•	 Dezelfde eigenschappen als traditioneel lood, maar zon-
der	schadelijke	effecten	op	gezondheid	en	milieu.

•	 Voor dezelfde toepassingen als lood en lichter in gebruik.

Voordelen:
•	 Niet giftig en duurzaam
•	 Circulaire	grondstof
•	 Niet loodzwaar
•	 Lange rollengtes

Toepassingen:
•	 Kan	worden	verwerkt	als	waterkering	in	(spouw)gevels	

en onder kozijnen.
•	 Aan de onderzijde van een schoorsteen met aansluiting 

op de dakpannen.
•	 Als waterkering toegepast met loketten in schoorstenen.
•	 Aan de onderzijde van dakkapellen of dakvensters als 

waterdichting en als aansluiting van zijgevels van dak-
kapellen op het pannendak.

•	 Als waterdichte aansluiting tussen een gevel en aanbouw 
i.c.m. voegklemmen.

•	 Als	kilgoot	en	als	waterkering	op	de	nok	van	een	(pannen)dak.

•	 Rol 0,33 x 6 m - grijs - art.: 1152099

Voegklemmen:
•	 Te gebruiken bij opgaand metselwerk.
•	 Met	de	voegklemmen	fixeert	u	eenvoudig	en	snel	de	loodver-

vanger in de voeg.
•	 Zakje met 25 klemmen - art.: 1152102

NIEUW

AluForm loodvervanger (zelfklevend)
•	 Loodvervanger uit aluminium voorzien van een butyllaag als 

kleefzijde.
•	 De gewafelde structuur sluit aan op alle panvormen.
•	 Geen kans op uitlogingen op het dak
•	 Ongevoelig	voor	uitzetting
•	 Gemakkelijk verwerkbaar
•	 Duurzaam en recycleerbaar
•	 Kan gebruikt worden bij:
•	 schouwafwerkingen
•	 aansluiting tegen opgaand met-

selwerk
•	 aansluitingen tussen 

verschillende gebouwen

art. breedte lengte kleur
1107678 32 cm 5 m rood
1107679 32 cm 5 m zwart
1107680 32 cm 5 m grijs
1107681 45 cm 5 m rood
1107682 45 cm 5 m zwart
1107683 45 cm 5 m grijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

AluBand ondervorst
•	 Aluminiumband,	geprofileerd	en	gekleurd,	

voorzien van Butyl-plakstrips
•	 Verkrijgbaar in: antraciet en rood
•	 Lange levensduur
•	 Snelle en gemakkelijke montage
•	 Kan bevestigd worden met nieten
•	 Geen verrotting mogelijk
•	 Geen onderhoud nodig
•	 Geen kans op uitlogingen op 

het dak
•	 Universeel passend aan de ver-

schillende modellen van pannen.
•	 Gekeurd DIN 4108

art. breedte lengte kleur
1107674 28 cm 5 m antraciet
1107675 28 cm 5 m rood
1107676 33 cm 5 m antraciet
1107677 33 cm 5 m rood

ACTIE

4  +  1
G R AT I S

Ventilerende panlat
•	 Kunststof panlat ventilerend
•	 Onderling	te	verbinden
•	 Wordt gebruikt als onderste 

panlat, om zo een goede 
verluchting onder de dakpannen 
te verzekeren.

•	 Lengte: 1 m
•	 Kleur: zwart
•	 art.: 1152153

NIEUW

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.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!

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

Slimfix Solar 

•	 SlimFix Solar is een waterkerend “zonnepaneel-
platform” waarop direct alle gangbare zonnepanelen 
en montagesystemen kunnen worden bevestigd. 

•	 Speciale SlimFix dakelementen gecombineerd met 
een gepatenteerde waterkerende onderlaag zorgen 
voor een compleet waterdichte dakconstructie.

Geschikt voor alle gangbare zonnepaneelsystemen 
Perfecte ventilatie en koeling van het zonnepaneel 
 = hoog rendement
Gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie  
= langere levensduur
Snel en voordelig een waterdicht dak t.b.v. indak-
systemen	(BiPV).
Handhaving van een dampopen dakconstructie.

Te combineren met standaard SlimFix dakele-
menten en pannenbedekking  voor nieuwbouw 
(SlimFixXT	Solar)	en	renovatie	(SlimFix	Solar)

Montage van de SlimFix
dakelementen

Montage van de waterkerende SlimFix 
Solar modules en panlatten

De pannen leggen rondom 
het PV-veld

De	alu-profielen	monteren	voor	de	
bevestiging van de PV-panelen

De PV-panelen monteren 
op	de	alu-profielen

1 2 3 4 5

NIEUW

Contacteer ons
over de

mogelijkheden
voor uw project
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Brandwerende en akoestische platen 
op basis van magnesiumoxide 
 
Ideaal voor brandwerende wanden, 
plafonds en staalbekleding

Onbrandbaar (brandklasse A1)
Eenvoudig verwerkbaar & stootvast

Voordelen:
� Onbrandbaar (brandklasse A1) conform de 

Europese Norm EN 13501-1
� Brandwerend getest (EI 30 t.e.m. EI 120)
� Uitstekende akoestische waarde 

(Rw tussen 49 en 70 dB)
� Stootvast en hoge treksterkte
� Ongevoelig voor ongedierte
� Eenvoudig te verwerken met 

standaard gereedschappen
� Makkelijk af te werken met pleister, verf, 

behang of tegels
� In zowel woning- als utiliteitsbouw, voor 

nieuwbouw en renovatie

Toepassingen: 
� Brandwerende wanden & plafonds
� Bescherming van draagconstructies

Oryx Box EI 90

art. dikte 
(mm)

breedte 
(mm)

lengte 
(mm)

gewicht 
(kg)

1132048 12 1200 2473 40
1132049 18 1200 2300 42,25

ORYX BOARDS

Brandwerende compartimenteringBescherming draagconstructies

Doorvoeringselement dat 
speciaal vervaardigd is 
voor het brandwerend 
afdichten van kabel- en 
buisdoorvoeringen.
•	 Hoogte: 100 mm
•	 Breedte: 120 tot 640 mm

Doorloopmenger
•	 Optimale	verwerking	van	fabrieksmatig	vervaardigde	droge	mortels:	metselmortels,	stuc-
mortels,	betonmortels	(max.	korrel	4	mm),	zandcementmortels,	sierpleisters	(tot	2	mm)

•	 Weinig afval, er wordt niet meer mortel gemaakt als nodig is
•	 Laag gewicht, dus gemakkelijk verplaatsbaar
•	 Geschikt voor mortels die geen lange mengtijd nodig hebben
•	 Overal	inzetbaar	door	230V	aansluiting
•	 Gemakkelijk te reinigen en te onderhouden

Kenmerken:
•	 Motorvermogen: 1,3 kW
•	 Spanning: 230V / 50Hz
•	 Min. waterdruk: 2,5 bar
•	 Mengvolume: 20 l/min
•	 Afmetingen: 140 x 50 x 100 cm
•	 Gewicht: 90 kg
•	 art.: 1130403

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
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54V - Mixer 1600W DCD240X2-QW

•	 Vermogen: 1600W
•	 Toerental: 0 - 725 t.p.m.
•	 Max. ø mengstaaf: 180 mm
•	 Aansluiting: M14
•	 Gewicht: 5,5 kg
•	 Snellader
•	 2	x	54V	XR	li-ion	accu	9.0	Ah
•	 art.: 1153478 (DCD240X2-QW)
•	 art.: 1153477 (DCD240N-XJ	=	excl.	accu’s	en	lader)

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
+ gratis

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

Slagplug met kraag
•	 Voorgemonteerde schroef
•	 Voor	het	bevestigen	van	metalen	profielen	op	beton
•	 Demonteerbaar met behulp van de schroef
•	 Snelle installatie met hamer voor onmiddellijke belastbaarheid
•	 Hoge kwaliteit door gebruik van virgin nylon
•	 6x3/32 - art.: 1104431

Gasschiethamer voor beton en staal GT/C45

•	 Ontworpen	voor	droge	afbouw	en	installatiewerk
•	 Onderhoud	was	nog	nooit	zo	eenvoudig
•	 Robuust ontwerp minimaliseert onderhoudstijd 

en kosten
•	 Breed programma nagels voor veel toepassingen
•	 Geoptimaliseerde accupositie voor betere balans
•	 Geschikt voor nagels tot 45 mm
•	 Magazijn capaciteit van 40 nagels
•	 Magazijn verwijderbaar
•	 Traploze diepteinstelling
•	 Inclusief	2	accu’s	en	snellader
•	 Indicatie lampje voor accu capaciteit

art.: 1150160

+ GRATIS
2 dozen
nagels

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE
1 0  +  2
d o z e n

G R AT I S

32
 m

m

Dagkantelementen
Voor de perfecte en bovendien zeer snelle afwerking van dagkanten aan ramen, deuren, etc...
Het	dagkantelement	DK-1	bestaat	uit	een	op	breedte	gezaagde	gipskartonplaat,	waarbij	in	één	lengtezijde	een	verzinkt	pleisterprofiel	is	ingewerkt.	

Voordelen: 
•	 De	voeg	tussen	het	profiel	en	het	gipskarton	wordt	voorzien	van	een	elastisch	blijvend	voegmiddel.
•	 Snelle en eenvoudige verwerking: tot 60% tijdswinst 
•	 Geen tijdrovende manipulaties / Strakke afwerking / Minder kans op krimpscheuren
•	 Bijkomend plamuurwerk overbodig
•	 Perfect haakse afwerking door hoek van 90°
•	 Beschadiging	van	het	raamprofiel	wordt	uitgesloten

Samenstelling plaat:
Kern	in	ruwgips,	tweezijdig	bekleed	met	karton	(standaard)

art. dikte
(mm)

breedte
(mm)

lengte
(mm)

1116579 12,5 235 2200 
1116592 12,5 295 2200 
1116580 12,5 235 2600 
1116593 12,5 295 2600 
1116594 12,5 295 3000 
1116595 12,5 235 3000

NIEUW

Fiba tape classic (blauw)
•	 Zelfklevende wapeningsband 

voor gipsplaten
•	 Glasvezel met speciale coating 

voor een sterkere verbinding
•	 Voorkomt luchtbellen en onef-

fenheden
•	 Lengte: 90 m  /  breedte: 48 mm
•	 Verpakking: 24 stuks
•	 art.: 1013003

Gipskartonplaatschroeven op band
•	 De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het 

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

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

•	 Fijne draad voor het bevestigen van gips-
plaat	tegen	metalen	profielen.

•	 Zeer soepele band. Zorgt voor per-
fecte aanvoer van de schroeven 
in het magazijn van de 
machine.

•	 Standaard dikte: 
3,5

•	 *: prijzen geldig 
bij ongewijzigde 
grondstofprijzen

Gipskartonplaatschroeven los
•	 De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het 

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

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

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

•	 Standaard dikte: 3,5
•	 *: prijzen geldig 

bij ongewijzigde 
grondstofprijzen

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

normaal -
actieprijs -
per karton 
(24	rollen) -

per 3 kartons -

> 6 kartons contacteer 
ons

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

De nieuwe
standaard !

18V - Snelbouwschroefmachine DWC18-4500

•	 Precieze en slijtvrije elektronische uitschakeling 
voor exacte inschroefdieptes en lange 
levensduur

•	 Duurzame, koolborstelloze 
EC-motor	voor	een	enorm	
rendement en maximale 
levensduur

•	 Toerental: 4500 t.p.m.
•	 Max.	schroeflengte:	55	mm
•	 Gereedschapsopname: 1/4”
•	 Gewicht: 2,3 kg
•	 2x 18V li-ion 3.1 Ah
•	 + systainer, magazijnadapter, diepteaanslag, riem-

clip, steigerhaak, magneetbithouder en snellader
•	 art.: 1145082

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

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+ gratis
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TEC7
Eigenschappen:
•	 Alles in één: vervangt montagelijm, 

houtlijm, pu-lijm, siliconenkit, sanitairkit, 
acrylaatkit ...

•	 Supersterk, blijvend 
elastisch en direct 
overschilderbaar

Toepassingen:
•	 Alles verlijmen, mon-

teren en afdichten
•	 Unieke hechting op bijna alle materia-

len, zelfs op vochtige ondergrond

Professioneel PU-schuim lage expansie
Wat?
•	 PU schuim - pistoolschuim met lage na-

expansie
•	 Professionele kwaliteit
•	 INHOUD:	750	ml

Eigenschappen:
•	 Hoge spuitsnelheid
•	 Lage	na-expansie	(low	
expansion)

•	 Bestand tegen warmte, 
water en vele chemi-
caliën

•	 Overschilderbaar
•	 Afwerkbaar met pleister
•	 art.: 1069692

Raamafdekfolie op rol
•	 Dikte: 9 µ
•	 Breedte: 2 m geplooid op 1 m
•	 Handige rollen: afsnijden op 1 m, valt open op 2 m
•	 Lengte: 50 m
•	 art.: 1132501

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

100m²/rol

KIP masker - raamafdekfolie
Hoogwaardige, blauwe textieltape met milieuvriendelijke 
PE-afdekfolie in professionele kwaliteit. De folie hecht zichzelf 
aan de ondergrond door statische lading. Snel afplakken en 
maskeren van ramen. Geschikt binnen als buiten.

•	 Temperatuurbestendig:	tot	40°C
•	 Dikte: 0.29 mm
•	 Kleefkracht: 3,14 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 51 N / 10 mm
•	 Rek: 13% / inzetduur: 3 weken

actie 55 cm 110 cm 150 cm 210 cm 260 cm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

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

per doos - 20%

art. breedte lengte verpakking
1003723 55 cm 20 m 60 st
1003725 110 cm 20 m 60 st
1003727 150 cm 20 m 40 st
1003729 210 cm 20 m 40 st
1003731 260 cm 17 m 30 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Primer voor sterk zuigende ondergronden voor bin-
nen en buiten
•	 Vermindert de zuigkracht van de ondergrond
•	 Door de gele kleur zijn reeds behandelde opper-

vlakken direcht herkenbaar
•	 Verbruik:	ca.	60	-	200	g/m²
•	 Droogtijd: ca. 6 - 8 uur
•	 Verpakking: 18 kg
•	 art.: 1149707

Betonkontakt
•	 Rode hechtingsprimer voor pleister en gladde 

betonoppervlakken
•	 Betonkontakt zorgt voor een goede hechting voor 

de daaropvolgende pleistertoepassing
•	 Verbruik:	ca.	150	-	250	g/m²
•	 Droogtijd: ca. 24 uur
•	 Verpakking: 23 kg
•	 art.: 1149706

Metal Dec
•	 Corrosiewerend	product	voor	metalen	structuren.
•	 Metal Dec is een vloeibare samenstelling op basis van 

polymeren, voorzien van anti -corrosie protectoren, ontwik-
keld voor de bescherming tegen corrosie van metalen 
structuren in de bouw.

•	 Metal Dec wordt zowel bij nieuwe, als bij herstellingswer-
ken toegepast. Gemengd met pleister of cement, vormt het 
een viskeuze, dunne mortel die uitstekend vasthecht aan 
blanke of geschilderde metalen 
structuren in de bouw.

•	 Metal Dec is geschikt voor binnen- 
en buitentoepassingen.

•	 10 liter - art.: 1123092

ACTIE

1 0  +  1
G R AT I S

ACTIE

1 0  +  1
G R AT I S

ACTIE

1 0  +  1
G R AT I S

art. kleur normaal in actie
1000210 wit -

11 kopen
= 1 gratis

1000211 grijs -
1000209 zwart -
1000212 bruin -
1000213 beige -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Brandwerend PU pistoolschuim
•	 Het brandwerend afdichten van aansluitingen, 

voegen en naden van o.a.: Scheidingswanden 
met plafonds/vloeren. Scheidingswanden 
onderling, stelruimten 
tussen raam- of deurko-
zijnen	en	muur	(denk	om	
voorzorgsmaatregelen 
bij	zwakke	bouwdelen),	
stel- en monteerruimten 
tussen prefab elementen 
en onderlinge aansluitin-
gen van vloeren.

•	 INHOUD:	750	ml

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

caliën
•	 Overschilderbaar	en	af	te	werken	met	pleister

•	 art.: 1069696

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

Raamprofielen
•	 Lengte:	2,4	m	(30	stuks/karton)
•	 Kleven	op	raamprofiel,	achter	1	deel	in	te	pleisteren	en,	kleefstrook	af	te	breken
•	 Toepassing: makkelijk afkleven ramen

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE
B i j  a a n ko o p  va n
1 0  p a k ke n  ( m i x )

G R AT I S
a a n d r u k ro l

vo o r
ra a m p ro f i e l e n

art.: 1
150383
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Gehoorbescherming - oordoppen
Wie in de bouw werkt, kan best gehoorbeschermers te dragen. Slopen, boren, slijpen, schu-
ren: je loopt gehoorbeschadiging op voor je het door hebt.

Je kan een gehoorkap nemen, of goedkopere mousse doppen, maar je kan ook kiezen 
voor	deze	comfortabele	oordoppen	met	speciale	filters.	Verschillende	filters	voor	specifieke	
doeleinden, maar ze blijven toch steeds zorgen voor een goede spraakverstaanbaarheid. Je 
kan instappen met de “plug- en play” doppen, deze zitten al een pak beter dan standaarddop-
pen, als je een zeer goede pasvorm wil, kies je voor de “universele” doppen en als je echt de 
ideale pasvorm wil kan je kiezen voor “doppen op maat”.

Plug & Play:
•	 Past in ieder oor door conische vormgeving
•	 Makkelijk in en uit het oor te halen
•	 Lage prijs, voor uitstekende kwaliteit
•	 Geleverd in opbergdoosje

Universeel:
•	 Absolute aanrader, combineer een goede prijs, 

met een uitstekende aangename pasvorm
•	 Steekt niet uit het oor
•	 Dopje volgt vorm van de gehoorgang en zorgt 

voor een zeer aangename pasvorm
•	 Wordt	steeds	geleverd	in	set	:	1	paar	filters	
met	4	paar	doppen	(S,	M,	L	en	XL),	vaak	heeft	
één persoon verschillende grootte van de 
gehoorgangen. Door de set op deze manier 
(4	paar	doppen)	te	leveren	vindt	u	steeds	uw	
ideale pasvorm.

•	 U	begint	te	passen	met	de	grootste	dop	XL,	en	
u gaat telkens een maat lager tot u uw ideale 
oordopmaat heeft... en dit per gehoorgang.

•	 De	filters	zijn	uitwisselbaar	met	de	filters	van	de	plug	en	play

Oordoppen op maat:
•	 Wanneer u uw oordoppen 100% perfect wil laten 

aansluiten, kiest u voor oordoppen op maat
•	 Contacteer	ons	voor	meer	informatie.
•	 Deze bestaan in een harde en een zachte 

kunststof

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

“op maat gemaakt”

bespreek met ons 

de moglijkheden

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

paars
filter

groen
filter

oranje
filter

rood
filter

bescherming milde
demping

medium
demping

krachtig
demping

extreem
demping

demping
tot 17 dB 24 dB 30 dB 33 dB

filter

toepassing op de 
werf of werkvloer

gebruik in 
burelen of kan-
toren naast of in 
werkplaatsen, 

gebruik in 
burelen of kan-
toren naast of in 

werkplaatsen

werven en 
werkplaatsen 
in industrie en 

bouw 

werven en werk-
plaatsen in zware 
industrie, bouw

andere 
toepassingen

geluidsoverlast 
van verkeer, 

buren,  achter-
grondgeluiden, 

studenten, vlieg-
tuigbemanning

discotheek, 
dancing, uitgaan, 

concerten, ho-
reca personeel, 
leerkrachten, 
sportzalen, 

zwembaden, 
kindercrèches, 
studenten ...

ook windgeruis 
motorrijden, 
elektrische 

gereedschappen, 
klussers, studen-
ten, muzikanten*

vuurwerk, schiet-
baan, drummers*

plug en play art.: 1094817 art.: 1094818 art.: 1094819 art.: 1094820
universeel o.a. o.a. o.a. art.: 1094821
op maat o.a. o.a. o.a. o.a.

*	:	voor	muzikanten	zijn	er	ook	filters	met	vlakke	demping	beschikbaar
(enkel	bij	oordoppen	op	maat)

CAT Custom Flex Short
•	 Achterzijde geventileerd met mesh om koelte te behouden
•	 Katoenen voering, geborsteld aan de binnenzijde voor een 

beter comfort en een betere pasvorm
•	 Zakje voor telefoon met beveiligde ritssluiting
•	 Achterzak rechts, dwars op het kledingstuk voor meer 

comfort en makkelijker te bewegen
•	 Holster-zak inbegrepen
•	 art.: short 1820007

Taille US 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Taille EU 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Omtrek
taille
(cm)

68
-

71 

72
-

75 

76
-

83 

84
-

87 

88
-

91 

92
-

95 

96
-

99 

100
-

104 

105
-

109

GRATIS+
per 2 shorten 

= GRATIS
CAT	T-Shirt

C
32
4-
M
-L
-X
L

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

Professionele vouwmeter wit/geel
•	 Zachte	berk	voor	een	uitmuntende	sterkte	en	flexibiliteit
•	 Scharnieren: Zweeds staal, zeer dun, maar sterk met de ide-
ale	flexibiliteit.	De	scharnieren	hebben	een	warmtebehande-
ling ondergaan, zijn epoxy-gecoat en geolied op drie punten 
om eerste klas prestaties te garanderen

•	 Alle zijden gecoat met een watergedragen beschermende lak 
voor een lange levensduur, bestand tegen vuil en vocht, ook 
kopse kanten

•	 Alle zijden van de duimstok worden tijdens het productiepro-
ces tweemaal gecontroleerd met high-speed camera

•	 art.: 1056736

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Barnier - oranje PVC tape
•	 BARNIER	-	Oranje	pvc	tape	BARNIER	6095
•	 Oranje	kleefband	op	basis	van	geplastificieerde	pvc,	met	een	

zeer sterke kleefmassa. Afplakken van niet te behandelen 
bouwdelen tijdens schilders- en stukadoorswerkzaamheden.

•	 Temperatuurbestendig:	70°C
•	 Dikte: 0,125 mm
•	 Kleefkracht: 150 gr/cm
•	 Treksterkte: 2,2 kg/cm
•	 Rek: 120%
•	 Inzetduur: max. 1 week
•	 Afmeting	(bxl):	50	mm	x	33	m
•	 art.: 1003263

normaal -
per rol -
per 18 rollen -
per doos = 
36 rollen -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

betonwerken, grondwerken. Enorm slijtvast, toch soepel
•	 Polyester/nylon liner met natuurlijke latexcoating
•	 Elastische rand
•	 Volledig ruw oppervlak
•	 Antibacteriële en geurwerende behan-

deling
•	 Anatomische vorm / naadloze liner
•	 maat	9	(L):	1011500
•	 maat	10	(XL):	1011501

normaal -
per 10 paar -
per 60 paar -

per	120	paar	(=	1	doos) -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Showa NITRILE FOAM GRIP 381
•	 Voor	zeer	fijn	werk,	geen	fingerprinting
•	 Maximale zweetopname en snelle droging
•	 Microporeuze nitrilcoating / slipvaste nylonbreiwerk liner
•	 Elastische rand / Schuimoppervlak 

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

normaal -
per 10 paar -
per 60 paar -

per	120	paar	(=	1	doos) -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE
1 0  +  2

G R AT I S

ACTIE
1 0  +  2

G R AT I S

Teamplayer werfradio
•	 DAB+ Digitale Radio ontvangst
•	 FM ontvangst met RDS zenderinformatie
•	 6,5 inch Big Magnet speaker, 7 Watt
•	 Bluetooth ontvanger voor muziek 

streaming
•	 Aux ingang voor externe MP3 speler
•	 USB stroomuitgang 5V voor het laden 

van een mobiele telefoon
•	 art.: 1132809

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

ACTIE
i n c l u s i e f 

b at t e r y  p a c k
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Zijwandveiligheidsnetten
•	 Netten voor zijwand- en dakrandbeveiliging volgens de norm 

EN 1263-1 type U.
•	 Materiaal: knooploos hoge sterkte PP, draaddikte 5 mm
•	 Maaswijdte: 100 x 100 mm
•	 Randkoord ø 8 mm
•	 Alle afmetingen, kleuren en uitvoeringen mogelijk - contacteer ons.

NETTEN
Andere afme-

tingen, kleuren 
en types ook 
verkrijgbaar.

art. afmeting	(bxl) omschrijving prijs / stuk hoeveel-
heden

1069644 1,5 x 10 m zijwandveiligheidsnet 1,50 x 10 m / blauw -
contacteer 

ons
1069645 2,5 x 10 m zijwandveiligheidsnet 2,5 x 10 m / blauw -
1069646 - gespriem voor zijwandnet 60 cm - blauw -

o.a. alle andere afmetingen beschikbaar -

Aanhangwagennetten
•	 Aanhangwagennet in PP
•	 Touwen 3 mm met versterkte rand van 8mm.
•	 Maaswijdte 40 x 40 mm
•	 Kleur: groen

art. afmeting 
(bxl) omschrijving normale

prijs actieprijs > 3 stuks

1069815 1,5 x 2 m aanhangwagennet 1,5 x 2 m / groen - -

contac-
teer ons

1044029 2 x 3 m aanhangwagennet 2 x 3 m / groen - -
1069814 2 x 3,5 m aanhangwagennet 2 x 3,5 m / groen - -
1057128 2,5 x 4 m aanhangwagennet 2,5 x 4 m / groen - -
1069816 2,5 x 4,5 m aanhangwagennet 2,5 x 4,5 m / groen - -

OP AANVRAAG
andere types

andere maten
contacteer ons

Containernetten
•	 Netten voor de afdekking van afvalcontainers, 

goederenlaadbakken en vrachtwagens.
•	 Hapervrije knooploze netten in hoge sterkte PP 

en PE, met 8mm randkoord.
•	 Draaddikte 3 mm
•	 Maaswijdte: 50 x 50 mm

OOK TE
VERKRIJGEN
fijnmazig

containergaas
afdekken zand,...

OP AANVRAAG
andere types

andere maten
contacteer ons

art. afmeting 
(bxl) omschrijving normale 

prijs actieprijs > 5 stuks

1069650 3,5 x 5 m containernet 3,5 x 5 m / groen - -
contac-
teer ons

1069651 3,5 x 6 m containernet 3,5 x 6 m / groen - -
1069652 3,5 x 7 m containernet 3,5 x 7 m / groen - -
1069653 3,5 x 8 m containernet 3,5 x 8 m / groen - -

Personenopvangnetten
•	 Netten voor de opvang van personen volgens de norm 

EN 1263-1 type S.
•	 Materiaal: knooploos hoge sterkte PP, draaddikte 5 mm
•	 Maaswijdte: 100 x 100 mm
•	 In de rand ingeweven zoomtouw, breekkracht min. 

30 kN
•	 Standaard: 12,5 x 12,5 m 
•	 Ook	alle	andere	afmetingen	en	

uitvoeringen mogelijk - contac-
teer ons.

art. afmeting	(bxl) omschrijving prijs / stuk hoeveel-
heden

1069647 12,5 x 12,5 m Personenopvanget groen 12,5 x 12,5 m - contacteer 
ons1069648 - Ophangtouw	2,5	m	wit -

o.a. alle andere afmetingen beschikbaar contacteer ons

Steigernetten
•	 Steigernetten vervaardigd uit PE mono-
filamenten.

•	 Voor een snelle bevestiging zijn ze voor-
zien van een versterkte oogband

•	 Standaard kleur: groen

NETTEN
Andere afme-

tingen, kleuren 
en types ook 
verkrijgbaar.

art. afmeting 
(bxl) omschrijving normale

prijs
actie per 

stuk
per 5 
stuks > 5 stuks

1069810 2,57 x 10 m steigernet 2,57 x 10 - - - contac-
teer ons1069812 3,07 x 10 m steigernet 3,07 x 10 - - -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Werfafbakeningsnet oranje 1 x 50 m
•	 Signalisatienet of werfafbakeningsnet
•	 Geschikt voor het afbakenen van werf of aanduiden van het rij- of 

looppad op werven en evenementen
•	 Gewicht: 5,5 kg
•	 Afbakeningsnet - art.: 1027392
•	 Piket	(12	mm	-	123	cm)	-	art.:	1044520

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Potlood PROFI 333 - 24 cm - ovaal
•	 Het échte originele schrijnwerkerspotlood
•	 Professionele kwaliteit
•	 Makkelijk aan te scherpen
•	 Ideaal voor markeringen op hout
•	 art.: 1013354

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per doos = 
100 st -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Potlood PROFI 334S - 24 cm - ovaal
•	 Potlood voor de schrijnwerker
•	 Professionele kwaliteit
•	 Ideaal	voor	markeringen	op	nat	hout	(ook	droog	hout)
•	 art.: 1087560

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per doos = 
100 st -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Potlood PROFI 331 - 24 cm - ovaal
•	 Potlood voor de steenkapper
•	 Professionele kwaliteit
•	 Makkelijk aan te scherpen
•	 Ideaal voor markeringen op steen, beton en andere ruwe 

oppervlakken
•	 art.: 1013355

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per doos = 
100 st -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be
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Werfwagen type C
•	 Sneltransport werfwagen met MTM < 750 kg
•	 Werfwagen	type	C:	3,50	x	2,10	m
•	 Hoogte interieur: 2,15 m
•	 Deur: 75 x 187,5 cm
•	 Schuifraam: 75 x 85, met 

beschermende klapven-
sters

•	 Dak, wanden en plafond uit 
geïsoleerde sandwichpa-
nelen

•	 4 steunen met spindels voor 
postionering van de wagen

•	 Voorzien van verlichting en 
elektriciteit

•	 Voorzien van verwarming: 
2000W

•	 Kleur: wit - RAL 9010
•	 Trapje	(opstap)

art.: 1088961

Werfwagen type S
•	 Werfwagen type S: 3,50 x 2,20 m
•	 Hoogte interieur: 2,30 m
•	 Deur: 75 x 187,5 cm
•	 Schuifraam: 75 x 85, met beschermende klapvensters
•	 Dak, wanden en plafond geïsoleerd
•	 4 hoeken met wit-rood markering
•	 4 steunen met spindels 

voor postionering van 
de wagen

•	 Voorzien van verlich-
ting en elektriciteit

•	 Voorzien van verwar-
ming: 2000W

•	 Kleur: lichtgrijs - RAL 
7032

•	 Trapje	(2	treden)

art.: 1088960

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Potlood Cellugraph - 24 cm - driehoek
•	 Universeel potlood
•	 Ideaal voor markeringen op gladde oppervlakken: tegels, 

keramiek, kunststof, glas, plastic
•	 Makkelijk te verwijderen
•	 art.: 1020186

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per doos = 
100 st -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Potlood LYRA DUO - 18 cm
•	 Markeerpotlood rood/blauw
•	 Beide uiteinden aangescherpt
•	 Voor	fijne	markeringen/correcties
•	 Voor installatie van warm/koud water
•	 art.: 1013356

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per doos = 
100 st -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Potloodslijper LYRA
•	 Slijper voor potloden van verschillende formaten met een 

diameter tussen 10-17 mm
•	 art.: 1087561

ø 10 - 17 mm

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per doos = 
25 st -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

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

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

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

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

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

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

8 m versie besteld worden.

art.: 1055192

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

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

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

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

art.: 1060255

ACTIE
MAATWERK

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

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

art.: 1096931

Werfunit smalle uitvoering

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

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

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

•	 Optioneel:	vorkliftuitsparingen

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

200 cm

ACTIE
MAATWERK

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

Werfunits standaard

255 cm

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

Standaard units:
•	 Onze	geïsoleerde	

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

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

2,25 m / 2,50 m

•	 Alle gebruikte staalplaat is eerst verzinkt en 
achteraf gepoedercoat.

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

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

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

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

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

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

volledig op maat inrichten naar uw wens.
art. omschrijving

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

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

(a)

(b)

(c)

(d)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

MAATWERK
maak een afspraak met 

onze vertegenwoordiger 
en ontwerp samen met 

ons uw persoonlijke 
werfunit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be
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Werfunit standaard 4 m x 240 cm
•	 Standaard, maar wel kwaliteit.
•	 Onze	werfunits	zijn	standaard	voorzien	van	vorkliftuitsparingen	wat	zeer	handig	en	belangrijk	is	

wanneer u de units ook thuis eenvoudig wil kunnen verplaatsen. Ze zijn ook verkrijgbaar zonder 
wat de unit uiteraard goedkoper maakt.

•	 Staalplaat eerst verzinkt en achteraf gelakt om roestvorming te vermijden.

= GRATIS 
1x TAFEL 180 cm

6 x STOELEN

255 cm

240 cm400 cm

Vorkliftuitsparingen CEE-aansluiting Kraanogen

art.: 1043564

art.: 1045364

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

GRATIS
TAFEL + STOELEN

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

+

GRATIS
TAFEL + STOELEN

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

+

Bureau- , vergader- en kantinetafels
•	 Stevige kantoortafel met vierkant stalen buisframe.
•	 Regelbare doppen onderaan de tafelpoten.
•	 Tafelblad 25 mm dik, voorzien van melamine toplaag en 

pvc stootrand.
•	 Hoogte: 75 cm

art. lengte x diepte
1070306 vierkante tafel 80 x 80
1070307 rechte tafel 120 x 60
1070308 rechte tafel 120 x 80
1070310 rechte tafel 160 x 80
1070309 vierkante tafel 140 x 140
1070311 rechte tafel 180 x 80
1070312 rechte tafel 200 x 100
1070313 trapezium tafel 160 x 69
1070316 stapelstoel hout+staal

Vestiairekasten

•	 Stalen kledingkast
•	 Iedere unit uitgerust 

met 2 legborden en 1 
kledingstang

•	 Versterkte deuren, 
voorzien van ventila-
tiestrips, etikethouder 
en kwaliteitsslot met 2 
sleutels

ook andere 
types te ver-

krijgen

art. deuren afm.	(b	x	d	x	h)
1070318 2 60 x 50 x 180 cm
1070319 3 90 x 50 x 180 cm
1070320 4 60 x 50 x 194 cm

Kasten
Draaideurkasten:
•	 Draaideurkasten, voorzien van 4 
inlegborden.	(2	sleutels)

•	 2 afmetingen

Dossierkasten:
•	 2, 3 of 4 laden
•	 Breedtegeleider voor mappen A4
•	 Met etikethouders

Ladenblokken:
•	 2 of 3 laden
•	 Met	topblad	en	slot	(2	sleutels)

ook andere 
types te ver-

krijgen

art. omschrijving
1070330 draaideurkast 80x38x178
1070331 draaideurkast 92x42x194
1070303 dossierkast 2 laden
1070304 dossierkast 3 laden
1070305 dossierkast 4 laden
1070314 ladenblok 2 laden
1070315 ladenblok 3 laden

Tafel en stoelen
Ideaal als inrichting van uw werfunit.

Tafel:
•	 184 x 76 cm
•	 Onderstel	in	staal,	blad	in	stevig	kunststof		/		Inklapbare	poten	en	tafel	vouwbaar

Stoel: 
•	 Onderstel	in	staal
•	 Rugleuning en zitgedeelte in stevig kunststof, ideaal bij vochtige kledij

art.: 1070310

art.: 1070313

ar
t.:

 1
07

03
16

art. omschrijving
1069662 vouwtafel 184 x 76 cm
1069661 vouwstoel

art.: 1070330

ar
t.:

 1
07

03
03

ar
t.:

 1
07

03
14

www.uniconstruct.be
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Linteelschoor
De linteelschoor wordt bevestigd in de voegen van het metselwerk. 
Eenvoudiger kan niet. Geen houten stutten, schoren of raamschoren meer 
nodig. Verbeterde versie ! De inwendige regelvijs is helemaal beschermd
tegen	cement	en	vuil.	Onderaan	een	oogbout,	zodat	makkelijk	kan	doorgesto-
ken worden met schroevendraaier 
of betonijzer.
De doorgang onder linteel blijft 
volledig vrij.

•	 Snel en makkelijk afgesteld
•	 Lengte: 33 cm
•	 Spindellengte: 19 cm
•	 Opleg:	3	x	10	cm

•	 art.: 1011418

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Universele bekistingshaak
Deze bekistingshaak voor systeembalken is 
voorzien van een spanklem. Dit maakt vast-
schroeven in uw systeembalken overbodig.

Bovenaan is de klem voorzien van een buis 
waarin een leuninghouder geplaatst kan 
worden. Dit kan dan onmiddellijk dienen als 
randbeveiliging wanneer men de betonplaat 
afstelt.

Ook	handig	in	combinatie	met	de	Geopanel	
panelen.

Toepassing 1: de haak wordt op de boven-
balken	vastgezet	met	de	spanklem.	Op	deze	
manier kunnen bekistingspanelen geplaatst 
worden voor het bekisten van balken.

Toepassing 2: de spanklem wordt volledig 
naar boven geschroefd doorheen de uit-
sparing.	Op	die	manier	kan	de	hoekbekis-
tingshaak eenvoudig geschroefd worden op 
bekistingspanelen, en kan de rand van de 
betonplaat worden afgesteld.

Toepassing 1: Toepassing 2:

Buis voor leuning-
houder

Schroefgat

Spanklem

art.: 1059717

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Standaard bekistingshaak
•	 Gebruikt voor het afstellen van de rand van de betonplaat of balken op bekistingspanelen
•	 Makkelijk loodrecht positioneren van bekistingspanelen
•	 Voorzien van schroef - of nagelgaten

•	 Lengte: 52,5 cm
•	 Breedte: 20,5 cm
•	 Standhoogte: 41 cm
•	 Standdiepte: 30 cm
•	 art.: 1000283

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

Conta
cteer	o

ns	

voor uw prijs

HIT boutenschaar - 75 cm
•	 art.: 1000232

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Beugelbuigapparaat
•	 Unit voor montage op o.a. een  werkbank.
•	 D.m.v. buigarm kan een staaf van 12 mm worden gebogen.
•	 art.: 1055059

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bindgalg
•	 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

www.uniconstruct.be
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Gevelklem
•	 Het vervangen van kozijnen of breken in metselwerk is veelal een lastige bezigheid. Met de 

gevelklem kan je deze renovaties sneller en gemakkelijker uitvoeren en je hoeft niet langer 
te werken met zware schoren.

•	 De gevelklem is ontwikkeld om tijdens het plaatsen van een nieuw kozijn in een bestaand 
raamkozijn of deur het buitenblad van de gevel te ondersteunen.

•	 Bij gebruik van de gevelklemmen bespaar je tijd én het levert je veel werkruimte op.

Voordelen:
•	 Geen schoren nodig
•	 Meer werkruimte
•	 Herbruikbaar
•	 Snel te monteren

Kenmerken:
•	 Stalen klem, gelast en verzinkt
•	 Rechthoekig = zwaarder belastbaar
•	 Lengte: 27 cm tot 43 cm
•	 Aangelaste wapening ø 10 mm
•	 Gewicht: 1,18 kg

•	 art.: 1127785

9,5 cm

27 - 43 cm

max. 700 mm
tss gevelklemmen

7 steenlagen

max. overspanning 3 m
bij gebruik gevelklemmen

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 - -

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

Waterdichte schokvaste bouwlaser BMI - Nautilus
Deze horizontaallaser wordt in Duitsland geproduceerd met als uitgangspunt het gebruik op 
de werf onder zware omstandigheden. Hij is gebouwd om te voldoen aan de belangrijkste 
eisen van de aannemer.

Schokvast
•	 Een zwaar aluminium laserhuis, volledig omgeven door een 

rubberen rolkooi. De omkasting van de laser zal bijgevolg nau-
welijks beschadiging kunnen oplopen. Geen risico op gebroken 
omkastingen bij een toevallige val.

•	 Ook	het	binnenwerk	van	de	laser	(motor	en	elektronica)	is	
extreem zwaar uitgevoerd om een stoot te kunnen opvangen.

Waterdicht (IP67)
•	 Deze laser voldoet aan IP67. Het binnenwerk is beschermd in 

een volledig waterdicht aluminium huis.
•	 De	laser	is	bestand	tegen	WATER	(regen,	doorslijpers,	zaagtafels,	etc.):	

IPx7 => klasse 7 = geen waterindringing, zelfs bij volledige onderdompeling. 
Kan eenvoudig afgespoeld worden met de tuinslang.

Stofdicht
•	 De	laser	is	bestand	tegen	STOF	(slijpers,	
boorhamers,	zaagtafels	etc.)	:		IP6x	=>	
klasse 6 = hoogst mogelijke klasse van 
stofdichtheid

Eenvoudig te bedienen
•	 Volledig automatisch nivellerend
•	 Slechts	één	schakelaar	op	de	laser	(aan/uit)

Automatische tilt-functie (ESP)
•	 De laser stopt automatisch met draaien 

wanneer deze per ongeluk uit zijn “pasvlak” 
wordt gebracht

Eigenschappen laser:
•	 Werkbereik: diameter 300 m
•	 Nauwkeurigheid: +/- 2,6 mm / 30 m
•	 Werkbereik:	-10°C	-	50°C
•	 Nivelleertijd: < 30 sec.
•	 Autonomie: +/- 50 uren

Het PAKKET:
•	 Laser Nautilus IP67 / batterijlader  ont-

vanger + met dubbel display en latklem / 
batterijen vr ontvanger / statief / stevige 
opbergtas

Kortom de ideale laser voor de aannemer 
ruwbouwwerken, betonbouw, wegenwerken, 
klinkerwerken, etc.

art.: 1021712

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

UCR-systeem - 2 in 1: Veilig en eenvoudig bekisten en leuningen plaatsen

Leuningsyteem
Veiligheid boven alles:
•	 Zonder te boren en vooraleer u de predals of 

betonplaat giet, kan u reeds uw leuningen en 
leuningplanken plaatsen!

•	 Aanpasbaar randbeschermingssysteem
•	 U vermijdt boorgaten
•	 Zeer snelle montage en afbraak
•	 Tijdsbesparend
•	 Duurzame afwerking

Bekistingssteun
•	 art.: 1154941

Klemlat alu
•	 14-19-24 cm - art.: 1154942
•	 29 cm - art.: 1154943
•	 39 cm - art.: 1154944

Duplexnagel
•	 65/55x3,1 mm
•	 Verp.: 5 kg
•	 art.: 1003861

Dubbele
bekistingssteun
+ houder
•	 art.: 1154947

Leuningadapter
•	 Adapter voor leuningen met 

ronde buis
•	 art.: 1154948

Duplexnagel

De klemlat moet perfect aanslui-
tend worden geplaatst om er druk 
op uit te oefenen.

Geef de voorkeur aan deze 
uitlijning van de gaten voor de 
positionering met de duplexnagel.

• Veilig• Eenvoudig• Herbruikbaar• Betrouwbaar

Bekistingssyteem
•	 Dankzij	een	zéér	eenvoudig,	snel	en	effectief	systeem,	heeft	u	een	randbekistingssyteem	

waarmee u tegelijkertijd uw werf beveiligt.
•	 Voordelen:
•	 Veilig
•	 Eenvoudig
•	 Herbruikbaar
•	 Betrouwbaar

Veiligheids-
leuning
•	 art.: 1157585

NIEUW
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Gutex Multiplex-top

art. dikte 
(mm)

breedte 
(mm)

lengte 
(mm)

gewicht 
(kg)

1152773 18 750 2500 6,75
1152774 22 750 2500 8,25
1152775 28 750 2500 10,50
1152776 35 750 2500 13,13

Randafwerking tand-groef aan 4 zijden
Dikte	(mm)	 18 / 22 / 28 / 35
L	x	B	(mm)	 2500 x 750
Dekkende	maat,	l	x	b	(mm)	 2476	x	726	(18	mm) 

2480	x	728	(22/28	mm) 
2480	x	722	(35	mm)

m²	per	plaat	 1,875
Gewicht	per	plaat	(kg)	 6,75 / 8,25 / 10,50 / 13,13
Gewicht	per	m²	(kg)	 3,6 / 4,4 / 5,6 / 7,0
Platen per pallet 55 / 45 / 35 / 28
oppervlakte	per	pallet	(m²)	 103,12 / 84,37 / 65,63 / 52,5
Densiteit	(kg/m³) 200
Dampdiffusie	(μ)	3 3,6 / 4,4 / 5,6 / 7,0
Sd-waarde	(m)	 0,054 / 0,066 / 0,084 / 0,105
Drukspanning/-vastheid	(kPa)	200 200
Brandweerstand: EN 13501-1 E

Voordelen:
•	 Tijdbesparende en snelle plaatsing door de hoge maatvastheid 

van de plaat
•	 Bijkomende warmte-isolatie
•	 Uitstekende warmte-accumulatievermogen  
→	goede	bescherming	tegen	de	zomerse	hitte	 
→	goede	bescherming	tegen	koude	in	de	winter

•	 Zeer goede geluidsisolatie
•	 Dampopen en vochtregulerend
•	 Bruikbaar als nooddak: kan tot 3 maand in weer en wind 

blijven staan
•	 Winddicht
•	 Geen nageldichtingsbanden/nageldichtingen nodig
•	 Minimaliseren van koudebruggen
•	 Éénlagig,	homogeen	densiteitsprofiel
•	 Vanaf een dakhelling van 15° regenzeker, zonder bijkomende 

folie of afkleven van de voegen voor een plaatdikte van 22, 28 
& 35 mm; 

•	 Vanaf een dakhelling van 20° voor een plaatdikte van 18 mm
•	 Duurzaam nagroeibare grondstof: hout
•	 Recycleerbaar
•	 Bouwbiologisch	product	(natureplus	certificaat)

Onderdak- & wandplaat voor 
dak, houtskeletbouw en  

binnenafbouw 

18V - Isolatiezaag ISC 240

•	 Slagen: 3000 s.p.m.
•	 Zaagdiepte: 240 mm
•	 Slaglengte: 26 mm
•	 + systainer, zaaguitrusting met kartelrand 
SG-240/W-ISC,	adapterzool,	geleide-
schoen van geleiderail

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

O
ptioneel:	snijset	SG

/G
-ISC

Uitrustingen:
art. type accu inclusief prijs

1154962 EB-Basic - - -
1154963 EB-Compact 2x 18V li-ion 3.1 Ah snellader -
1154964 EBI-Plus 2x 18V li-ion 5.2 Ah snellader -

1154965 EBI-Set-FS 2x 18V li-ion 5.2 Ah snellader, hoekaanslag en
geleiderail FS 1400/2 -

Accessoires:
art. omschrijving

1154966 Hoekaanslag  voor gereedschapsloze montage op de geleiderail FS/2
1154967 Snijset	SG/G-ISC	240	mm	voor	het	zagen	van	PU-	en	polystyreenisolatieplaten
1154968 Snijset	SG/G-ISC	350	mm	voor	het	zagen	van	PU-	en	polystyreenisolatieplaten

18V - Accu Tacker NR1890DBCL(WP)

•	 Geschikt voor gangbare D-kop nagels
•	 Eén schots- of repeteerfunctie
•	 Vastgelopen nagels gemakkelijk te 

verwijderen zonder gereedschap
•	 Diepteregeling instelbaar zonder 

gereedschap
•	 Geen gebruik van gaspatroon en/of 

compressor met luchtslang
•	 Type nagels: 34° D-kop
•	 Lengte nagels: 50 - 90 mm
•	 Dikte nagels: 2,9 - 3,3 mm
•	 Cap.	magazijn:	47	stuks
•	 Snelheid: 1,5 - 2 sec
•	 Gewicht: 4,8 kg
•	 2x 18V li-ion accu 5.0 Ah
•	 +	koffer
•	 art. 1153444

www.uniconstruct.be
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NIEUW

REVOLUTIONAIR
  - Geen gebruik van gas
 - Geen gebruik van een compressor- Onderhoudsvrij

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+ gratis

+ gratis


