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Droogboorpakket Complete
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• Eenvoudig en snel gaten boren zonder water
• Pakket bevat:
• Diamantboormachine 2000W 1/25/4
• Boorstatief
• Droogboor Oscillator ø 71x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 81x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 91x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 101x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 111x300 1¼”
• Verankeringsset
• Stofzuiger
• art.: 1160851
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Werfradio MyBox 2
•
•
•
•
•
•

FM met RDS zenderinformatie
Aux ingang voor externe MP3 speler
3 inch speaker 4 Watt
Schokbestendig
230V of accu
art.: 1121938

twv -

+

+

Werfradio Lunchbox 2
•
•
•
•
•
•
•

FM met RDS zenderinformatie
Aux ingang voor externe MP3 speler
5 inch speaker 4,5 Watt
Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
Schokbestendig
230V of accu
art.: 1119290

twv -

+

Werfradio Workman 2
•
•
•
•
•
•
•
•

FM met RDS zenderinformatie
Aux ingang voor externe MP3 speler
2 X 4 inch speaker, 2 x 10 Watt
Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
Dynamische Loudness functie
Schokbestendig
230V of accu
art.: 1062285

twv -

Bluetooth speaker
Bluebull

twv -

NIEUW

• Ideale bouwlamp met 360° lichtspreiding, zonder schaduweffecten
voor binnenwerk, renovaties en afbouw.
• Stevige polycarbonaat behuizing met matte afwerking
• Door de geometrie wordt het licht
gelijkmatig verspreid
• Schok- en trilbestendig
• Lichtkleur: 4500K
• 8400 lumen
• IP54: voor
zie pag. 14
gebruik binnen
• 120W / 230V
• Kabel - 5 m
• Gewicht: 3,6 kg
• * excl. statief
• art.: 1161142
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Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE

8400
lumen

• Bluetooth 4.1 ontvanger voor muziek
streaming
• Aux ingang voor externe MP3 speler
• High power 2-weg speakersysteem		
25 Watt
• 5 inch woofer en 1 inch tweeter
• Schokbestendig
• 230V of accu
• art.: 1129319

Triplex LED 360° straler

1
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MAATWERK

LEIDINGPLAN

STS-PRESTATIEVERSLAG (METING)

OPLEIDING VENTILATIE

Vraag naar onze cataloog
“Energiezuinig bouwen”
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WOONHUISVENTILATIE
INDUSTRIËLE VENTILATIE

Gasschiethamer voor beton en staal GT/C45

Compleet gamma & service
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorontwerp
Boorplan
Leidingplan
Inregeling ventilator en ventielen
STS-prestatieverslag
Maatwerk
Opleidingen (basis en gevorderd)
Werfbegeleiding

Vraag uw offerte

Ventilatoren
Sanutal (Tallinn), Renson (Healthbox 3 en Endura Delta), Vent-Axia (Sentinel Kinetic Adavance),…
Kanaalsystemen
Rond galva, rechthoekig instort galva, luchtslangen (Uniflexplus+ en Renson Easyflex), …
Toebehoren
Geluidsdempers, flexibele kanalen, geïsoleerde kanalen, brandkleppen, designventielen,
montagematerialen,…

Vraag onze cataloog voor een compleet overzicht of bespreek uw project samen met
onze ventilatie-verantwoordelijke.

• 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
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+ GRATIS
2 dozen
nagels

art.: 1150160

Droogboorpakket Plafond

NIEUW

• Eenvoudig en snel gaten boren zonder water
• Nauwkeurig en snel gaten boren in het plafond.
• Basic pakket bevat:
• Diamantboormachine 2000W 1/25/4
• Plafondboorstatief
• Droogboor Oscillator ø 71x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 81x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 91x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 101x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 111x300 1¼”
• art.: 1160852
• Complete pakket bevat:
• Basic pakket
• Stofzuiger
• art.: 1160853
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1x ø91

1x ø101
s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

1x ø111
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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 zonder schadelijke effecten op gezondheid en milieu.
• Voor dezelfde toepassingen als lood en lichter in gebruik.

ACTIE

10 ro lle n = GR AT IS My Bo x 2

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 dakkapellen 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.

Gratis
n
bij 10 rolle

• Rol 0,33 x 6 m - grijs - art.: 1152099
Voegklemmen:
• Te gebruiken bij opgaand metselwerk.
• Met de voegklemmen fixeert u eenvoudig en snel de loodvervanger in de voeg.
• Zakje met 25 klemmen - art.: 1152102

AluForm loodvervanger (zelfklevend)

AluBand ondervorst

• 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 metselwerk
• aansluitingen tussen
verschillende gebouwen

• 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 verschillende modellen van pannen.
• Gekeurd DIN 4108

art.
1107678
1107679
1107680
1107681
1107682
1107683

breedte
32 cm
32 cm
32 cm
45 cm
45 cm
45 cm

lengte
5m
5m
5m
5m
5m
5m
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ACTIE

4+1
GR AT IS

kleur
rood
zwart
grijs
rood
zwart
grijs

art.
1107674
1107675
1107676
1107677

breedte
28 cm
28 cm
33 cm
33 cm

lengte
5m
5m
5m
5m

kleur
antraciet
rood
antraciet
rood

Loodklopper

Keylite zoldertrap (KYL)

Milli Max uitvulplaatjes

Ventilerende panlat

•
•
•
•
•

• De Keylite zoldertrap
is speciaal ontworpen
voor een snelle en eenvoudige installatie.
• Flick-Fit installatie
• Standaard voorgemonteerde
bevestigingbeugels voor eenvoudige installatie van onderaf
• Doorlopende afdichting rond het
luik vermindert warmteverlies.
• Standaard voorzien van een
voorgemonteerde leuning
• Uniek afneembare ladder en
daarmee eenvoudig door één
persoon te installeren.
• Verzonken sluitsysteem
• Antislip traptreden
• Zwaluwstaartverbinding op
alle traptreden

•
•
•
•

• 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

Hout
Banaanvorm
340 mm
280 gr
art.: 1006453

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

4

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

•
•
•
•

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
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Aluthermo Quattro dampscherm

Aluthermo Roofreflex onderdakfolie Onderdakfolie UCRoof+

• Het eerste dunne, multireflecterende, meerlagige isolerend dampscherm dat over de hele
oppervlakte thermisch gelast is.
• Bestaat uit twee lagen zuiver, gepolijst en tegen
oxidatie behandeld aluminium van 30 micron.
Deze aluminiumlagen worden gescheiden door
twee lagen luchtbelletjes in honingraatmotief
die omgeven zijn door een brandwerende
polyethyleenfilm en twee extra lagen zuiver aluminium, plus brandwerend en vochtafstotend
polyethyleenschuim.
• Vormt zomer en winter een bijna ondoorlaatbare barrière tegen infraroodstraling.

• Een reflecterend onderdakscherm dat
zowel thermisch als akoestisch isoleert,
waterdicht en uitstekend dampdoorlatend is.
• Het bestaat uit een reflecterend membraan in geotextiel, dat gecombineerd
wordt met een isolerende laag van 37
mm stabiel, branden vochtwerend polyestervezel.
• In tegenstelling tot de klassieke onderdakschermen, die enkel zorgen voor
waterdichtheid, voorkomt Roofreflex ook
energieverlies, zowel via straling als
geleiding.

Het geheel is flexibel en bestaat uit deze opeenvolgende
lagen:
 Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium van 30 micron
 Een laag droge luchtbellen in brandwerend 		
polyethyleen
 Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
 Brand- en vochtwerend polyethyleenschuim
 Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
 Een laag droge luchtbellen
in brandwerend poly-		
ethyleen
 Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver alumi-		
nium van 30 micron

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

4 ro lle n = GR AT
6 ro lle n = GR AT ISIS 
8 ro lle n = GR AT 
12 rol len = GR AT ISIS 

Het product bestaat uit deze opeenvolgende lagen:
 Een reflecterend membraam dat uitstekend dampdoorlatend is
 Een laag brand- en vochtwerend polyestervezel 		
van 37 mm dik met een thermische geleidbaarheid
λ van 0,0366 W/(m.K)
Kenmerken:
• Dikte polyestervezel: +- 37 mm
• Thermische weerstand: 1,00 m².K/W
• Thermische geleidbaarheid: λ = 0,0366 W/(m.k)
• Afmetingen (bxl): 1,40 m x 10
m (14 m²)
• art.: 1118090

ACTIE

4 ro lle n = GR AT
6 ro lle n = GR AT ISIS 
8 ro lle n = GR AT 
11 ro lle n = GR AT ISIS 

Kenmerken:
• Dikte: +- 10 mm
• Brandklasse: Bs1d0
• Sd waarde: > 6000 m
• Afmetingen (bxl): 1,20 m x 25
m (30 m²)
• art.: 1118088

ACTIE

2 ro lle n = GR AT
3 ro lle n = GR AT ISIS 
4 ro lle n = GR AT
5 ro lle n = GR AT ISIS 





Werfradio MyBox 2
•
•
•
•
•
•

FM met RDS zenderinformatie
Aux ingang voor externe MP3 speler
3 inch speaker 4 Watt
Schokbestendig
230V of accu
art.: 1121938

twv -



Werfradio Lunchbox 2
•
•
•
•
•
•
•

FM met RDS zenderinformatie
Aux ingang voor externe MP3 speler
5 inch speaker 4,5 Watt
Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
Schokbestendig
230V of accu
art.: 1119290

twv -



Werfradio Workman 2

Bluetooth speaker Bluebull

•
•
•
•
•
•
•
•

• Bluetooth 4.1 ontvanger voor muziek
streaming
• Aux ingang voor externe MP3 speler
• 2-weg speakersysteem 25 Watt
• 5 inch woofer en 1 inch tweeter
• Schokbestendig
• 230V of accu
• art.: 1129319

FM met RDS zenderinformatie
Aux ingang voor externe MP3 speler
2 X 4 inch speaker, 2 x 10 Watt
Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
Dynamische Loudness functie
Schokbestendig
230V of accu
art.: 1062285

twv -

twv -

Vogelwering

Hammertacker Stinger CH38

Kabelhaspel pro met powerblock

• Optimale bescherming van uw dak of gevel tegen duiven,
meeuwen,...
• Biedt een optisch onopvallend systeem.
• Heeft roestvrij stalen pinnen en metaalstaven met doorsnede
1,3 mm.
• De drager is een uv-bestendige polycarbonaat.
• Kan op alle soorten materialen aangebracht worden, o.a.
steen, hout, zink, beton, baksteen.
• Hoogte: 115 mm
• Breedte: 140 mm
• art.: 1094815

•
•
•
•
•

• Schok- en stootbestendige behuizing
• Met overrolbescherming, uiterst stabiel met kabelgeleiding op
alle vier kanten / Inklapbare zwengel
• 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
• Aan/uit indicator
• Kabel: neopreen H07RN-F
3G2.5 - 33 m
+ 5 m voor
aansluiting op
wandstopcontact
• IP44
• art.: 1158260

normaal
per lm
per 50 lm
per 100 lm
per 150 lm
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

-

Toepassing: dak- en gevelbekleding
Bediening: manueel/trekker
Afmetingen: 558x152x76 mm
Magazijncap.: 168 caps
art.: 1123097

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Dakwerkersnieten
• Speciale nieten + kunststof beschermkap voor het aanbrengen van onderdak- en
dampschermfolies.
• Voorkomt doorscheuren
• Voorkomt vochtinsijpeling
• Betere hechting
• 1 doos = 2016 nieten
• art.: 1123101

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Belgawall gevelfolie

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% recycleerbaar en onderhoudsvriendelijk. Door de ongevoeligheid
voor vocht worden risico’s op dit vlak uitgesloten. De snelle
en eenvoudige montage spaart installatietijd en mede daardoor is het robuuste plaatmateriaal de meest kostenefficiënte
oplossing voor elk gebouw.

Interesse in het
plaatsen van deze
gevelbekleding ?

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

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

Belgawall bestaat uit een PES-vlies en een innovatieve, duurzame polyurethaan laag. De folie is toepasbaar bij alle verluchte
gevelconstructies met een open voegaandeel van maximaal
40% en een voegbreedte van maximaal 50 mm. Zelfs slagregen
en poedersneeuw worden doeltreffend weggehouden van de
isolatielaag. De folie is voorzien van zelfklevende stroken.
Kenmerken:
• Gewicht: 200 ± 10% g/m²
• µd-waarde: 0,1 m ± 0,05 m
• Brandklasse: klasse E
• Waterdichtheid: klasse W1
• Temperatuursbestendigheid:
-30°C - +80°C

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

art.
1126991

breedte
1,5 m

lengte
50 m

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 maatvastheid en een goede sterkte-gewichtverhouding.

TRESPA

Vanaf nu
ook beschikbaar
in RAL-kleuren.

Solide en robuust
Trespa® Izeon® is een materiaal met een hoge consistentie en hoge
dichtheid, waarin schroeven en andere mechanische bevestigingsmaterialen 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-kleurenmonsters. Door gebruik te maken van RAL-kleuren zijn de platen uitstekend te combineren met
schilderwerk of met raam- en deurprofielen.

Beschikbaar in 10 RAL - kleuren (*)
(*) RAL 8028 alleen beschikbaar in de afmeting 3050mm x 1530mm
art.
1124982
1124983
1124985
1124986
1124987
1124988
1124989
1124990
1124991
1124992
1124993
1124994
1124995
1124996
1124997
1124998
1124999

lengte
2130 mm
2130 mm
2130 mm
2130 mm
2130 mm
2130 mm
2130 mm
3050 mm
3050 mm
3050 mm
3050 mm
3050 mm
3050 mm
3050 mm
3050 mm
3050 mm
3050 mm

breedte
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1530 mm
1530 mm
1530 mm
1530 mm
1530 mm
1530 mm
1530 mm
1530 mm
1530 mm
1530 mm

dikte
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm

kleur
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7037
RAL 7039
RAL 9001
RAL 9005
RAL 9010
RAL 6009
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7030
RAL 7037
RAL 7039
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9005
RAL 9010

afwerking
satijn
satijn
satijn
satijn
satijn
satijn
satijn
satijn
satijn
satijn
satijn
satijn
satijn
satijn
satijn
satijn
satijn

RAL 6009 FIR GREEN

RAL 7016 ANTRACITE GREY

RAL 7021 BLACK GREY

RAL 7030 STONE GREY

RAL 7037 DUSTY GREY

RAL 7039 QUARTZ GREY

RAL 9001 CREAM

RAL 9010 PURE WHITE

RAL 9005 JET BLACK

RAL 8028 DARK BROWN
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IsoBouw SlimFort
Gevelisolatie voor droge gevelbekleding
Een compleet nieuw isolatiesysteem voor gevels die met esthetische beplating worden afgewerkt. Deze innovatie onderscheidt zich door de toepassing van de geïntegreerde beugels.
Dankzij deze beugels ontstaat er een doorlopende isolatielaag zonder onderbrekingen met
houten latten. De beugels maken bovendien een zeer eenvoudige en snelle plaatsing van
de isolatieplaten mogelijk. Hetzelfde geldt voor het stelwerk. Deze kan dankzij de uitgekiende samenstelling van de beugels door één persoon zeer gemakkelijk gerealiseerd worden.

ACTIE

50 m² = GR AT IS Lu nc hb ox
2
75 m² = GR AT IS Wo
ma n 2
10 0 m² = GR AT IS Blurk eb
ull

Ontwerp:

EPSHR-SE met extreem
hoog isolerend vermogen

Gratis
bij 50 m²

Geïntegreerde metalen
beugels t.b.v. bevestiging
en houten stelwerk

Rondom een grote
messing/groef klikverbinding
Oranje EPS in hoge densiteit
voor extra druksterkte
en trekkracht

Gratis
bij 75 m²





Gratis
ij
b 100 m²



Een mooie geïsoleerde gevel in slechts 3 stappen:
 Isoleren
 Houten raamwerk plaatsen
 Esthetisch afwerking


Primaire
draagconstructie
Toepasbaar op vrijwel
alle steenachtige
draagstructuren

De constructie / het systeem:
• Snel en simpel verwerkbaar in slechts 3 stappen.
• Eerst isoleren, dan construeren.
• Met geïntegreerde metalen beugels voor:
• Snelle plaatsing isolatieplaten
• Zeer eenvoudig uitlijnbare draagstructuur
• Gebruik van standaard bevestigers
• Door één persoon verwerkbaar, zonder beschermingsmiddelen

Isolatie
Een doorlopende
isolatieschil met
SlimFort
Secundaire draagconstructie
Eenvoudig plaatsbare
draagstructuur



Gevelbekleding
Naar keuze
Voorbeelden afwerking:
 Vezelcementplaten
 Aluminium composietplaten
 Tegels
 Pannen

Contacteer ons
voor uw
projecten
met gevelbekleding

B

B



A
C

De beste isolatie:
• Doorlopende isolatielaag = geen koudebruggen (A)
• Een dunnere gevelopbouw (B)
• Altijd optimaal geventileerd (C) = langere levensduur
van de bekeding
• Unieke messing/groef klikverbinding (D)
• Vochtongevoelig + dampdoorlatend
• Geen uitzakkende isolatie of folie
• DUBOkeur® gecertificeerd

art.
1124383
1124384
1124385
1124386
1124387

afmetingen
(lxb)
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm

dikte
(isolatie)
95 mm
130 mm
147 mm
163 mm
181 mm

Rd-waarde
(m²K/W)
2,65
3,75
4,30
4,80
5,35

D

SlimFort

A



Traditionele
methode
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Douchewand i.c.m. metal studs
Werkwijze:
1. Plaatsen van de metal studs en gipsplaten
• Indien de metal studs 60 cm uit elkaar staan, bouwplaten van 20 mm gebruiken
• Als de metal studs 30 cm uit elkaar staan, kunnen bouwplaten van 10 mm gebruikt
worden
2. Met schroeven bevestigen, altijd gebruik maken van rozetten.
• Afstand schroeven: 20 à 30 cm
3. Afdichtingsmiddel tussen 2 platen in de naden
4. Bovenop de naden waterdichte afdichtingsband die mag worden ingetrokken (verlijmd)
met de flex tegellijm of de Botament MD1, indien er weinig verdikking mag zijn bijvoorbeeld in combinatie met mozaïektegels

VOOR

ACTI

ACTI

Bij aa nk ooEp va n
25 m²
bo uw pla te n
GR AT IS
5 tu be s
lij m- en af dic ht kit

NA

Bij aa nk ooEp va n
50 m²
bo uw pla te n
GR AT IS
My Bo x 2
we rfr ad io

Waterdichte
afdichtingsband

Afdichtingsmiddel

Afdichtingskit

Bouwplaten
Schroeven & rozetten

Lijmspaan

Inwasspaan - 25 x 11 cm

• Met speciale vertanding onder 45 graden,
hierdoor ontstaat de lijmribbel die echt de
voorgeschreven hoogte heeft. Gehard staal
gaat langer mee dan RVS
• Afmeting: 12 x 27 cm - voorzien van softgrip
handvat
• Vertanding naar keuze 6x6: art.: 1060164 OF
8x8: art.: 1060165

•
•
•
•
•
•

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

8

Laat de tegel beduidend schoner achter
Gaat niet rond staan, en loopt niet vol
Na gebruik simpel te reinigen
Materiaal trekt niet in de spaan
Ook ideaal voor kleurvoegsel
art.: 1023245

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Sponsspaan Sweepex
30 x 13,5 cm
• Ingesneden Sweepex spons van topkwaliteit
voor betere opname van restvuil
• Verwisselbaar handvat
• Eenvoudig te reinigen in combinatie met
wasboy
• Zeer sterk en lange levensduur
• Ingesneden spons: art.: 1060162
• Handvat: art.: 1060163

Triple Superpro
•
•
•
•
•

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

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

Kunststof wasboy, lichtgewicht en zeer sterk
Uitgerust met 3 wringrollen
Diep geplaatst uitdrukrooster
Inclusief wielen en handvat
art.: 1125281

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be

Schlüter® - KERDI - afdichtingsdoek 30 m x 1 m

1x

Toepassing:
• Barstoverbruggende contactafdichting achter de tegels om te
vermijden dat vocht in de ondergrond kan binnendringen
en het gebouw kan
beschadigen.

= gratis
werfradio MyBox 2
•
•
•
•
•
•

Materiaal:
• PE-afdichtingsfolie
• Onderkant en bovenkant: dragend
vliesweefsel hechtend aan lijm
• Dikte KERDI 200: 0,2 mm
Doel:
• Scheuroverbrugging in achterliggend pleisterwerk : voorkomt doorscheuren in
tegels, of scheurtjes in
de voegen
naar
• Afdichten: waterdicht
g nu tiea
a
materiaal, zo kan je war
V ze ac
terdichte tegelbekleding
on aarden
w
krijgen. Naden dienen
voor
voorzien te worden van
KERDI-accessoires.

FM met RDS zenderinformatie
Aux ingang voor externe MP3 speler
3 inch speaker 4 Watt
Schokbestendig
230V of accu
art.: 1121938
MyBox 2

3x
= gratis
werfradio Workman 2
•
•
•
•
•
•
•
•

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

FM met RDS zenderinformatie
Aux ingang voor externe MP3 speler
2 X 4 inch speaker, 2 x 10 Watt
Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
Dynamische Loudness functie
Schokbestendig
230V of accu
art.: 1062285

Workman 2

5x
= gratis
Bluetooth speaker Bluebull
•
•
•
•
•
•
•

Bluetooth 4.1 ontvanger voor muziek streaming
Aux ingang voor externe MP3 speler
High power 2-weg speakersysteem 25 Watt
5 inch woofer en 1 inch tweeter
Schokbestendig
230V of accu
art.: 1129319

Bluebull

Omnicem PL85

AANRADER
Topkwaliteit

Flexibele, all-round poedertegellijm.
• Voor alle mogelijke keramische vloer- en
wandtegels, gekalibreerde natuursteen, chapecomposiet tegels, (glas)mozaïek en steenstrips
• Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen
• Laagdikte tot 15 mm
• Wand en vloer
• Binnen en buiten toepasbaar
• Classificatie conform NBN EN 12004: C2TE. S1
• art.: 1100887 - Omnicem PL85 grijs 25 kg
• art.: 1103103 - Omnicem PL85 wit 25 kg
• 1 pallet = 40 zakken

19 zakken
+ 1 GRATIS

37 zakken
+ 3 GRATIS

Ergonomische vloerderstoel Leveling systeem startkit

Slim System Cutter 310 cm Alu winkelhaak

• Vernieuwd chassis in aluminium voor een
betere stabiliteit. Voorzien van 7 wielen.
• Laat een een ergonomische positie toe en
ontlast zowel de rug als de knieën
• Hellingshoek en hoogte van het zadel is
instelbaar om elke mogelijke werkpositie toe
te laten.
• art.: 1045405

• Handmatig snijsysteem om grootformaat
porceleinen tegels te snijden.
• Verstelbare alu geleiders die onderling op elkaar aansluiten met een lengte van 3x 110 cm
• Capaciteit: 310 cm
• Tegeldikte: 3 - 8 mm
• Geleverd in handige nylon transporttas met
handvaten en een draagriem. Inclusief 4
zijvakken voor accessoires.
• art.: 1096473

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

• Snelle en eenvoudige verwerking
met tang voor wand of vloer
• De kit bestaat uit 1 tang, 100 strips en 100
herbruikbare spieën
• art.: 1125154

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

• 100 x 100 cm
• art.: 1002375

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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ZIPWALL - tijdelijke scheidingswand tegen stof en vuil
•
•
•
•
•

Zipwall is een tijdelijk stofscherm
Ideaal bij renovaties en verbouwingen
Eenvoudig en snel te plaatsen
Houdt stof en vuil weg uit andere delen van het gebouw
In combinatie met een stofafzuiging kan u ervoor zorgen dat u zelf ook niet in het stof staat

Voordelen:
• Werken kunnen uitgevoerd worden zonder veel overlast voor inwoners of gebruikers
• Bedrijven of instellingen hoeven niet worden stilgelegd
• Tijdsbesparing, minder schoonmaakkosten achteraf
• Enthousiaste eindklanten: mond aan mondreclame “een professionele aannemer die alles proper achter laat”
• Uw imago als professioneel vakbedrijf
• Te gebruiken in combinatie met standaard PE-folie of PE-vellen (geen speciale folie nodig)
• In combinatie met stofazuiging: betere gezondheid voor werknemers, bewoners en omgeving

ZipScreen 3

art.
telescoopstangen (tot 3,60 m)
kop- met plafondplaten
gripdisks (antislip bodemplaatjes)
plafond aansluitprofiel 1,20 - 2,40 m
opberg- en transporttas
zelfklevende ritssluitingen

tot 3,60 m

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

folie (1 rol - 80µ)

ZipScreen 3
1161039
3x
3x
3x
1x
1x
2x

ZipScreen 4
1161040
4x
4x
4x
1x
2x

4x5m

4 x 12,5 m

-

kleefmat

gratis

ZipScreen 5 ZipScreen 10
1161041
1161042
5x
10x
5x
10x
5x
10x
1x
1x
2x
2x
4 x 50 m
4 x 12,5 m
(antistatisch)
kleefmat +
kleefmat
radio
Workman 2

tot ca. 3 m

+

GRATIS
kleefmat

tot 3,60 m

ZipScreen 4

tot ca. 7,50 m

+

GRATIS
kleefmat

tot 3,60 m

ZipScreen 5

tot ca. 10 m

ZipScreen 10
GRATIS
kleefmat

GRATIS
radio
Workman 2

+

tot 3,60 m

+

tot ca. 23 m

10
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Kleefmat start set

Magnetische stofdeur set

• 30 vellen
• Inclusief basisplaat 64 x 94 cm
• art.: 1161037

• 2,18 m x 1,39 m
• art.: 1161035

ACTIE

Bij elk e se t *
op pa gin a
8 en 9
GR AT IS
kle ef ma t
* actie niet geldig op de sets
ZipScreen 3 en ZipScreen 3 Plus

ZipScreen 3 Plus
art.
telescoopstangen (tot 3,60 m)
kop- met plafondplaten
gripdisks (antislip bodemplaatjes)
plafond aansluitprofiel 1,20 - 2,40 m
wand aansluitprofielen 1,20 m
brug adapters
opberg- en transporttas
zelfklevende ritssluitingen
folie (1 rol - 80µ)

tot 3,60 m

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

ZipScreen 3
Plus
1161043
3x
3x
3x
1x
4x
4x
1x
2x
4x5m

ZipScreen 7
Plus
1161044
7x
7x
7x
3x
4x
4x
1x
2x
4 x 12,5 m

-

kleefmat

gratis

ZipScreen 9 ZipScreen 19
Plus
Plus
1161045
1161046
9x
19x
9x
19x
9x
19x
4x
9x
4x
4x
4x
4x
1x
2x
2x
2x
4 x 12,5 m
4 x 50 m
(antistatisch)
kleefmat +
kleefmat +
radio
radio
Lunchbox 2 Workman 2

tot ca. 3 m

ZipScreen 7 Plus

GRATIS
kleefmat

tot 3,60 m

+

tot ca. 8 m

ZipScreen 9 Plus

GRATIS
kleefmat

GRATIS
radio
Lunchbox 2

+

tot 3,60 m

+

tot ca. 10 m

ZipScreen 19 Plus
GRATIS
kleefmat

GRATIS
radio
Workman 2

+

tot 3,60 m

+

tot ca. 23 m

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt
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KIP Schilderstape goldtape 308

KIP - oranje PVC tape

• Premiumproduct voor de scherpste verfranden met zeer goede
hechting en treksterkte.
• Temperatuurbestendig: 80°C
• Dikte: 0,09 mm
• Kleefkracht: 1,69 N / 10 mm
• Treksterkte: 36,5 N / 10 mm
• Rek: 6,1%
• Inzetduur: 6 maanden

Makkelijk afrolbare premium PVC-tape voor de professionele markt.
Rolt zeer makkelijk af.

art.
breedte
1083199 15 mm
1060341 19 mm
1083200 25 mm
1060342 30 mm
1083201 38 mm
1060343 50 mm

lengte
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

verpakking
32 st
24 st
24 st
16 st
12 st
12 st

•
•
•
•
•
•

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

Temperatuurbestendig: 80°C
Dikte: 0,13 mm
Kleefkracht: 1,56 N / 10 mm
Treksterkte: 18 N / 10 mm
Rek: 150%
Inzetduur: 6 weken

art.
1083240

actie 15 mm 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm

normale prijs
Contacteer ons
per rol
- 10%
voor uw
30 rollen mix* - 15%
beste prijs
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

breedte
50 mm

AANRADER
prijs /
kwaliteit

lengte
33 m

verpakking
36 st

normaal
Contacteer ons
per rol
voor uw
per 30 rollen mix*
beste prijs
per doos
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

KIP Schilderstape - maskingtape

KIP beschermfolie

Uitstekende standaard masking tape. Licht gekrepte tape met goede
kleefkracht en goed hechtvermogen. Goede impregnatie. Voor eenvoudige en kortstondige
afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden binnenshuis.
• Temperatuurbestendig: tot 66°C
• Dikte: 0,12 mm
• Kleefkracht: 4,38 N / 10 mm
• Treksterkte: 31,5 N / 10 mm
• Rek: 9%
• Inzetduur: kort

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

art.
breedte
1003737 18 mm
1003739 24 mm
1003745 30 mm
1003741 36 mm
1003743 48 mm

lengte
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

verpakking
32 st
24 st
20 st
16 st
12 st

art.
1083224
1083225
1022576
1003733
1003735

actie 18 mm 24 mm 30 mm 36 mm 48 mm
normale prijs
Contacteer ons
per rol
- 10%
voor uw
30 rollen mix* - 15%
beste prijs
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

breedte
75 mm
125 mm
250 mm
500 mm
1000 mm

lengte
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

verpakking
36 st
24 st
12 st
6 st
6 st

actie 75 mm 125 mm 250 mm 500 mm 1000 mm
normale prijs
Contacteer ons
per rol
- 10%
voor uw
30 rollen mix* - 15%
beste prijs
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

KIP - maskingtape 309

KIP masker - raamafdekfolie

Scherpe verfkanten en uitstekend te verwijderen, zelfs van de meest
kwetsbare ondergronden.

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

•
•
•
•
•
•

Temperatuurbestendig: 60°C
Dikte: 0,10 mm
Kleefkracht: 1,3 N / 10 mm
Treksterkte: 31,7 N / 10 mm
Rek: 8%
Inzetduur: 8 weken
art.
1150161
1150162
1150163
1150164

breedte
19 mm
25 mm
30 mm
50 mm

lengte
50 m
50 m
50 m
50 m

art.
1003723
1003725
1003727
1003729
1003731

verpakking
48 st
36 st
32 st
24 st

actie 19 mm 25 mm 30 mm 50 mm
normale prijs
Contacteer ons
per rol
- 10%
voor uw
30 rollen mix* - 15%
beste prijs
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

breedte
55 cm
110 cm
150 cm
210 cm
260 cm

lengte
20 m
20 m
20 m
20 m
17 m

verpakking
60 st
60 st
40 st
40 st
30 st

actie 55 cm 110 cm 150 cm 210 cm 260 cm
normale prijs
Contacteer ons
per rol
- 10%
voor uw
30 rollen mix* - 15%
beste prijs
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

KIP - PVC verpakkingstape

KIP Dispenser voor verpakkingstape

• De kamersteiger, ontworpen
voor professioneel gebruik.
• Makkelijk plooibaar
en kan doorheen een
deur (197cm hoog,
inclusief wielen)
• Breedte: 75 cm
• Lengte: 185 cm
• Uitbreidbaar tot een
maximum werkhoogte
van 7,50 m
• art. 1000005

Bruine verpakkingstape van een gladde en plooibare PVC-folie.
Veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpakkingen en voor transportbeveiliging.

• Professioneel afrolapparaat voor verpakkingstape met een
metalen frame en kunststof handgreep.
• Inclusief aandrukplaatje en handmatig verstelbare rolrem.
• Voor rollen tot een breedte van 50 mm
• Toepassing: snel en veilig
afsluiten van allerhande
verpakkingen, het
bundelen van goederen en het vastzetten
van materiaal op
pallets.
• art.: 1083308

197 cm

Aluminium vouwsteiger

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatuurbestendig: 60°C
Dikte: 0,06 mm
Kleefkracht: 2,4 N / 10 mm
Treksterkte: 60 N / 10 mm
Rek: 30%
Breedte: 50 mm
Lengte: 66 m
Verpakking: 36 st.
art. 1021754
normaal
per rol
per 30 rollen
mix*
per doos

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Protectiedoek herbruikbaar

vloeistofdicht, zelfklevend, beschermend (180 g/m²)
Kenmerken:
• 3-lagen polyestervlies
• Grondlaag: zelfhechtende coating onderaan
• Tussenlaag: polyestervlies 180 g/m² = hoge mechanische beschermingsfactor
• Bovenlaag: vloeistofdichte en afveegbare PE-folie
Toepassing:
• Bescherming tegen water, verf, mechanische bescherming, ...
Voordelen:
• Herbruikbaar
• Professioneel afdekken en beschermen van vloeren, trappen, meubels, ...
• Alternatief voor protectiekarton
• Ondoorlaatbaar voor vloeistoffen
• Beschermend voor de ondergrond
• Antislipcoating onderaan
• Leggen zonder tape, door zelfhechtende adhesieve coating
onderkant
• Krult niet op bij leggen
• Zeer makkelijk op trappen, neemt vorm aan van ondergrond

Protectiekarton ± 280 g/m² - 75m² per rol
• Rollen van 75 m². Economische oplossing voor het afdekken van vloeren bij schilder,
stukadoors of verbouwingswerken.
• Protectiekarton bestaat uit een gelamineerde kartonfolie met
langs weerszijden een LDPE folie die voorkomt dat vloeistoffen
doordringen tot op de af te schermen vloer. Egaal wit karton
zorgt dat er geen problemen meer zijn met bedrukkingen die
afgeven op de ondergrond, of doorsijpelen van vocht door de
“rietgaatjes” die er zijn bij gewone drankverpakkingen.
• Afrollen en vasttapen op de ondergrond
• Belangrijke kenmerken voor vergelijking:
• ± 280 g/m² / weerszijden LDPE-folie van (2 x 14 g/m²)
• art.: 1000191

Gebruik:
• Afrollen + niet meer vast tapen
• Herbruikbaar, zeer snel opnieuw oprollen (laat geen lijmresten achter)
• Enorme tijds- en materiaalbesparing, geen afval achteraf

normaal
per stuk
per 3 stuks
per 6 stuks

- 10%
- 15%
- 20%

actieprijs
-

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per 6 stuks
per 12 stuks
per pallet (32 stuks)

breedte
1m
2m
65 cm

KIP - oranje PVC tape

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

Gladde pvc masking tape uit sterke en soepele PVC folie. Bescherming van gladde ondergronden (hout, alu, glas, ...)
•
•
•
•
•
•

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

lengte
50 m

opgelet
rol = 75 m²

lengte
50 m
50 m
25 m

KIP - steenband

art.
1003721

-

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

art.
omschrijving
1059718 Standaard 180 g/m² - 1m x 50m
1059719 Breedformaat - 180 g/m²
1069746 Voor trappen - 180 g/m²

•
•
•
•
•
•

ons protectiekarton =
+/- 280 g/m²
75 m² per rol
weerszijden PE folie

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

Standaardformaat:
• art. 1059718 - standaard: breedte
1 m x 50 m
Op aanvraag verkrijgbaar:
• Smalle trappenfolie 65 cm
• Brede rollen voor grote oppervlaktes: 2 m x 50 m

Protectiedoek
rollen (1 x 50 m)

Opgelet bij
vergelijkingen

verpakking
24 st

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

normaal
Contacteer ons
per rol
voor uw
per 30 rollen mix*
beste prijs
per doos
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

Temperatuurbestendig: 40°C
Dikte: 0,12 mm
Kleefkracht: 4,3 N / 25 mm
Treksterkte: 51 N / 25 mm
Rek: 176%
Inzetduur: 3 weken

art.
1003719

breedte
50 mm

lengte
33 m

verpakking
36 st

normaal
actieprijs
per rol
- 10%
per 30 rollen mix*
- 15%
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

Flex Giraffe GE 5

Flex stofzuiger VCE 33 L AC

Festool stofzuiger CTL 26 E AC

• Krachtige motor 500W / traploze
toerentalkeuze (1000 - 1650 t.p.m.)
• Lengte machine: 1520 mm
• Gewicht machine: 3,90 kg + perfecte
uitbalancering
• Geleverd met 4 m zuigslang voor aansluiten
op stofzuiger
• Hoge muren of plafonds afschuren zonder
ladder of stelling
• art.: 1106297

• Stofzuiger, met automatische filterreiniging
• Draaischakelaar met geïntegreerde uitstand van de filterreiniging
• Aparte volumestroomregeling
• Antistatische uitrusting

•
•
•
•

Automatische filterreiniging
Antistatische uitvoering tegen statische lading tijdens het werk
Regelbaar toerental voor op het materiaal afgestemd werken
Slangdepot en kabelopwikkeling voor meer orde en veiligheid

•
•
•
•

Motor: 350 - 1200W
Max. doorstroom: 3900 l/min.
Onderdruk: 24000 Pa
Filteroppervlak: 6318
cm²
Inhoud: 26 liter
Kabellengte: 7,5 m
Gewicht: 14,7 kg
art.: 1150916

•
•
•
•
•
•
•
•

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Motor: 1400W
Volumedebiet: 4500 l/min.
Onderdruk: 25000 Pa
Filteroppervlak: 5000
cm²
Kuipinhoud: 30 liter
Kabellengte: 7,5 m
Gewicht: 15,2 kg
art.: 1130792

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

•
•
•
•

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Airless verspuiten van primers, coatings en verf

Inclusief:
• Pistool
• Slang
• Tipguard
• Tip

Geleverd inclusief:
• Pistool
• 15 meter slang DN6
• Tipguard T93R + tip 517
• art.: 1158851

slagvaste
polycarbonaat
behuizing

rubberen
voeten

Voor het veilig stockeren
van uw verlichtingsmateriaal!

8400
lumen

Topkwaliteit
Eenvoudig in gebruik
Eenvoudig in onderhoud
Motor vermogen: 1190W
Spanning: 230V / 50-60Hz
Kabel: 3 m
Capaciteit: 2,93 liter/min.
Max. druk: 226 bar
Max. slanglengte: 90 m
Max. tipgrootte: 0,027” (0,68 mm)

NIEUW
• Ideale bouwlamp met 360° lichtspreiding, zonder schaduweffecten voor
binnenwerk, renovaties en afbouw.
• Door de geometrie wordt het licht gelijkmatig verspreid in de ruimte,
zonder agressieve puntverlichting.
• Het bijna schaduw- en verblindingsvrij licht ondersteunt de gebruiker
perfect tijdens het werk.
• Ondanks de kleine afmetingen vult de straler grote kamers met helderheid.
• Stevige polycarbonaat behuizing met matte afwerking
• Grote stabiliteit door de 3 rubberen voeten
• De lamp kan ook gehangen worden met de haak
s
er on
• De lamp kan bevestigd worden op een statief (met de
tacte
bijgeleverde adapter kan de lamp ook ondersteboven op
Con oor uw s
v
j
het statief bevestigd worden)
e pri
best
• Snel opgezet zonder opwarmtijd
,heeft geen koeltijd nodig, kan
eenvoudig getransporteerd worden en terug worden ingeschakeld zonder enige vertraging.
• Schok- en trilbestendig
• Lichtkleur: 4500K
• 8400 lumen
stevige
• IP54: voor gebruik binnen
haak
• 120W / 230V
• Kabel - 5 m
• Gewicht: 3,6 kg
• Excl. statief
• art.: 1161142
gelijkmatige
lichtverspreiding

Tritech T7 airless spuittoestel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Triplex LED 360° straler

Toepassingen
•
•
•
•

Primers
Verven
Voorstrijkmiddel
Luchtdichtheidscoating

art.
omschrijving
volume
1002619 koffer 180 l. - 85x50x45
geschikt voor 3 Triplex stralers
1002621 koffer 240 l. - 110x50x45 geschikt voor 4 Triplex stralers of statieven
* prijs enkel geldig voor de koffer exclusief verlichtingsmateriaal

KNUDSEN afstandblokjes

KNUDSEN montagespieën

Easyfix

• Assortimentsbox van 520 stuks
• Snel, handig
• Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => splijt niet bij schroeven of nagelen
• Enorme belastingscapaciteiten
• Rotten niet, verduren niet, behouden hun afmetingen dankzij
hoge kwaliteit kunststof
• art.: 1020164

• Assortimentsbox van 245 spieën
• Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => splijt niet bij schroeven of nagelen, enorme belastingscapaciteiten
• Spieën zijn getand zodat ze onderling op elkaar te fixeren
zijn, ook zijdelings, rot niet, verduren niet, behouden hun
afmetingen
• art.: 1021999

Geschikt voor:
• Het verlijmen van isolatiepanelen (PUR, PIR,
XPS, EPS, PF, rotswol, glaswol, ...)
• Het verlijmen van gipskartonplaten op de muur
of houten raamwerk
• Verlijmen van cellenbetonblokken
• Plaatsen van elektriciteitsdoosjes

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Voordelen:
• 30% tijdswinst in vergelijking
met de traditionele systemen
• Gebruiksklaar, geen poederlijm mengen, zeer snelle
afrwerking
• Pleisteren na 1u
• 1 bus = 35 kg poederlijm
• 1 bus = 17 m² plaatmateriaal
• Inhoud: 870 ml
• art.: 1156878
Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Universele neutrale SILICONEN - Silirub 2

Fix All High Tack

Eigenschappen:
• Duurzame neutrale universele siliconenkit

Eigenschappen:
• Hoge aanvangskleefkracht (ondersteuning niet altijd noodzakelijk)
• Snelle doorharding
• Goed verwerkbaar
• Zeer hoge kleefkracht (zonder primer)
• Blijvend elastisch na uitharding en zeer
duurzaam
• Vrijwel reukloos
• Overschilderbaar met watergedragen
systemen
• Uitstekende weerstand tegen alle weersinvloeden
• Bevat geen isocyanaten en geen
siliconen
• Goede hechting op vochtige ondergrond

acties +

es
prij
actie ipex wip
Sw
osje dozen
o
d
1
bij 2

Toepassing:
• Alle gebruikelijke bouwvoegen
• Aansluitvoegen
• Uitzettingsvoegen tussen verschillende
constructiematerialen
• Afdichtingen tussen pvc, upvc en glas
• Afdichtingen tussen hout en glas
• Topafdichting beglazing

normale prijs
nu per doos
per 2 dozen
15 kokers per doos

Kleuren:
• Transparant (art. 1009065)
• Wit (art. 1009066)
• Grijs (art. 1009067)
• Zwart (art. 1009069)
• Bruin (art. 1009070)
• Beige (art. 1009073)
• Andere kleuren

+

TIS
GRA

Click & Fix Low Expansion
Eigenschappen:
• Hoge vormstabiliteit (geen krimp of
postexpansie)
• Groot vullend vermogen, maar zwelt
minder fel uit
• Uitstekende hechting op alle materialen
(geen PE, PP en PTFE)
• Hoge isolatiewaarde, thermisch en
akoestisch
• Uitstekende montage-eigenschappen
• Zeer nauwkeurig doseerbaar

normale prijs
nu per doos
per 2 dozen
12 kokers per doos

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

+

TIS
GRA

Fix All Turbo

actie

+
prijs
t
actie Compac
l
o
to
n
is
e
z
p
1
do
bij 3

normale prijs
nu per doos
per 3 dozen
12 kokers per doos

Toepassing:
• Montage van ramen en deuren
• Opvullen van holle ruimten
• Afdichten van alle openingen in dakconstructies
• Aanbrengen van een akoestisch
scherm
• Optimaliseren van isolatie in koeltechniek
• art.: 1009124

actie

+
prijs
ol
actie letpisto
e
k
s
r
n
zwaa ij 2 doze
b

+

Eigenschappen:
• Super snel - handvast na 20 min.
• Zeer snelle eindsterkteopbouw
• Hecht op alle bouwmaterialen en alle
ondergronden (behalve PE, PP en
PTFE)
• Weer- en verouderingsbestendig
• Binnen en buiten toepasbaar
• Overschilderbaar
• Geurloos
• Krimpvrij
• Snelle velvorming 5 min.
Verpakking:
• Standaard 290 ml
• Wit: 1061414
• Zwart: 1121394
• Grijs: 1121393

actie

+
prijs
ol
actie letpisto
ke
s
r
n
a
zwa ij 2 doze
b

normale prijs
nu per doos
per 2 dozen
12 kokers per doos

+

TIS
GRA

TIS
GRA

PU pistoolschuim Low Expansion
Eigenschappen:
• Fijn doseerbaar PU schuim met een
lage uitzetting. Goed vullend vermogen,
maar zwelt minder uit, ideaal voor
ramen en deuren.
• PU schuim 750 cc

Fix All X-treme

actie

+
prijs
t
actie Compac
l
o
to
n
is
e
z
p
o
1
d
bij 3

Toepassing:
• Montage van ramen en deuren
• Opvullen van holle ruimten
• Afdichten van alle openingen in dakconstructies
• Aanbrengen van een akoestisch
scherm
• Aanbrengen van een geluidsdempende
laag
• Optimaliseren van isolatie in koeltechniek
• art.: 1009126

normale prijs
nu per doos
per 3 dozen
12 kokers per doos

+

TIS
GRA

Eigenschappen:
• Extreem hoge aanvangskleefkracht van
minimaal 400 kg/m².
• Snelle doorharding
• Zeer hoge kleefkracht (zonder primer)
• Blijvend elastisch na uitharding en zeer
duurzaam
• Uitstekende weerstand tegen UVbestraling en alle weersinvloeden
• Zeer goede hechting op de meeste
ondergronden, zelfs licht vochtig.
Toepassingen:
• Verlijmingen in bouw- en metaalindustrie.
• Verlijmen en monteren van voorwerpen,
panelen, platen, planken ... op de meest
uiteenlopende materialen.

actie

+
prijs
ol
actie letpisto
ske zen
r
a
a
zw
do
bij 2

normale prijs
nu per doos
per 2 dozen
12 kokers per doos

+

Verpakking:
• Standaard 290 ml - wit
• art.: 1106960

TIS
GRA

18V - Accu kitpistool DCG180RAX

Silicoonvoegspatel

Gun & Foamcleaner

•
•
•
•
•

• Bevat 3 spatels
• art.: 1104902

• Speciaal ontwikkeld werd voor de efficiënte inwendige en
uitwendige reiniging van schuimpistolen
en reiniging van vers gemorst schuim.
• Verwijdert al het vers gemorste schuim
• Reiniging in- en uitwendig van het
pistool
• art.: 1028995

Maximale spuitdruk: 5000N
Spuitsnelheid: 0-28mm/sec
18V li-ion batterij - 2 Ah
Gewicht: 2,1 kg
+ koffer, lader, accu, veiligheidsbril, kokerhouder cpl 300 ml
en 600 ml
• art.: 1115316

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Gipsplaat verticaal C-profiel

Gipsplaat draagprofiel plafond

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

C-vormig stijlprofiel voor scheidings- en voorzetwanden
Breedte: 50 mm
Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
Dikte: 0,6 mm
Verpakking: 8 stuks
art.
1127786
1127787
1127788
1127789
1127790
1127791
1127792

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

C-profiel
Primair en/of plaatdragend profiel voor plafonds
Breedte: 60 mm
Hoogte: 27 mm
Lengte: 4 m
Verpakking: 10 stuks
art.: 1127839

Gipsplaat horizontaal U-profiel

Gipsplaat randprofiel plafond

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

•
•
•
•
•
•

art.
1127827

De prijs nodig ?
Contacteer ons
voor de
de beste prijs !

U-profiel
Breedte A: 50 mm
Hoogte: 27 mm
Lengte: 4 m
Verpakking: 10 stuks
art.: 1127841

lengte
4m

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven los

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven op band

• De speciale dubbele kop minimaliseert
het scheuren van het papier en vermijdt
daardoor papieren braampjes rond de kop.
Dit betekent een besparing van tijd en geld
en resulteert in gladde en vlakke wanden.
• De constante en scherpe punt zorgt
samen met de dubbele spoed voor snel
en gemakkelijk indraaien.
• Fijne draad voor het bevestigen van
gipsplaat tegen metalen profielen.

• De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het
papier en vermijdt daardoor papieren braampjes rond de
kop. Dit betekent een besparing van tijd en geld en resulteert in gladde en vlakke wanden.
• De constante en scherpe punt zorgt
samen met de dubbele spoed voor snel
en gemakkelijk indraaien.
• Fijne draad voor het bevestigen van
gipsplaat tegen metalen profielen.
• Zeer soepele band. Zorgt voor perfecte
aanvoer van de schroeven in het magazijn van de
machine.

Resultaat met Resultaat met
gewone kop de speciale kop

• Standaard dikte: 3,5
• Voor andere afmetingen, contacteer ons.
• *: prijzen geldig bij ongewijzigde grondstofprijzen
afmeting
3,5 x 25
3,5 x 35
3,5 x 45
3,5 x 55

fijne draad
1106943
1106944
1106945
1106946

11 + 1
GRATIS
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• Standaard dikte: 3,5
• *: prijzen geldig bij ongewijzigde
grondstofprijzen
afmeting
3,5 x 25
3,5 x 35
3,5 x 45

9+1
GRATIS

fijne draad
1106940
1106941
1106942

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

Profielverbindingstang

Profielverbindingstang

Platenlift - 3 wielen

Waterpas metal stud

• Profielverbindingstangen, voor het onderling
verbinden van METAL STUD profielen.
• Standaard verbindingstang
• art.: 1005682

• Profielverbindingstangen, voor het onderling
verbinden van METAL STUD profielen.
• Eénhands verbindingstang
• art.: 1005685

• Door het gebruik van drie wielen, kan deze
platenlift makkelijker gebruikt worden op
werven waar veel leidingen of buissystemen
nog niet in de chape liggen.
• Max. hoogte plaat horizontaal: 350 / 400 cm
• Laadhoogte: 82 cm
• Laadvermogen: 75 kg

• Lengte: 900 mm
• Voor gipsplaten van 40 en 60 cm
breed
• Uitsparingen van 5 cm breed
• Schokabsorberende eindkappen
• Magneten in uitsparingen en zool
• Aluminium versterkt profiel
• Nauwkeurigheid 0,5 mm/m
• Zool vlak geslepen
• art.: 1129310

• Eigen gewicht:
38 kg
• art.: 1055179

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Aguaplast Universal Pro

Zelfklevend hoekprofiel op rol

• Universele filler & finisher
• Vullen: openingen tot 50 mm - zonder krimpen of scheuren.
• Afwerken: Fijne, gladde, en weinig absorberende afwerking
waardoor geen primer vereist is voor het schilderen.
• Gipsplaten: Gebruik als joint filler en joint finisher, alsook voor
het uitvlakken van de gipsplaten, en zelfs voor het hechten van
de platen.
• Uiterst goede verwerking: Mengt zeer makkelijk tot een homogene massa, zonder klonters. Zeer goed schuurbaar.
• Tijdswinst: kan nat in nat verwerkt worden. Droogt snel en
egaal, zelfs bij dikke lagen.
• Geschikt voor gebruik met wormpompen.
• Buitengewone hechting, zelfs op geverfde ondergronden.
• Kan in aanzienlijke diktes worden aangebracht.
• Zorgt voor een fijne, geringe absorbtie, zeer goed bindende
afwerking, geschikt voor elk type bekleding: verf, behang, decoratief vezelgaas (en de geassocieerde lijmen), hoog decoratieve
producten, etc.
• Hiermee kan de gipsplaat met elk kwaliteitsniveau van het oppervlak (Q1-Q2-Q3-Q4) worden afgewerkt.
• Zak 20 kg - art.: 1106938

•
•
•
•

Fiba tape classic (blauw)

Fiba tape Perfect Finish (wit)

•
•
•
•

ACTIE

Steeds uw
profielen bij
de hand

De nieuwe
standaard !

• Zelfklevende wapeningsband voor gipsplaten
• Glasvezel met speciale coating voor een sterkere
verbinding
• Voorkomt luchtbellen en oneffenheden
• Lengte: 90 m / breedte: 48 mm
• Verpakking: 24 stuks
• art.: 1013003

Plooibaar hoekprofiel op rol voor gipskartonplaten
Voor binnen- en buitenhoeken
Hoeken groter en kleiner dan 90°
Geperforeerd composietmateriaal (goede hechting, goede
schuurweerstand, goede schokweerstand)
Voorzien van water-geactiveerde lijm
Lengte: 30,50 m
Breedte: 39/39 mm
art.: 1132799

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

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

HOEVEELHEIDSPRIJZEN

7+1
GR AT IS

ACTIE
10 + 2
GR AT IS

Gladdere
afwerking

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

Slagplug met kraag

18V - Bandschroefmachine DCF620D2K-QW

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Max. koppel: 5 - 30 Nm
Toerental: 0 - 4400 tpm
Bitaansluiting: (Hex) 6,35 mm
Schroeven per acculading:
• hout: 2250
• metal stud: 1450
• Gewicht: 1,9 kg
• 2 x XR li-ion 18V accu 2.0Ah
• + koffer en lader

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

ACTIE

Handschuurder voor
schuurgaas
• PVC
• 105 x 230 mm
• art.: 1006250

32 mm

10 + 2
do ze n
GR AT IS
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Voegspatel + bit
•
•
•
•

Voegspatel 150 mm
Dura-Hammergrip
Inox
art.: 1006306

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Derde hand
+ Multiprop P3
• 155 - 300 cm
• Arm+ systeem voor bediening van de multiprop met
één hand
• art.: 1150375

art.: 1116083

Blikschaar
• Met hefboomoverbrenging
• art.: 1007829

Schuurgaas K100
• Set = 50 stuks
• art.: 1006185

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Hoekbeschermers binnenpleisterwerk
•
•
•
•

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

art.
1043700
1043701
1043702
1043703
1043704
1043705
1043706
1043707
1043708
1043709
1043710
1043711
1043712
1043713

3,8 mm

Hoeveelheden !
Contacteer ons
voor een
offerte op maat !

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

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

28 mm

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

ACTI

Bij aa nk oo pE va n
10 pa kk en (m ix)
GR AT IS
aa nd ru kro l
vo or
raa mp ro fie len

Primer voor sterk zuigende ondergronden voor binnen en buiten
• Vermindert de zuigkracht van de ondergrond
• Door de gele kleur zijn reeds behandelde oppervlakken direcht herkenbaar
• Verbruik: ca. 60 - 200 g/m²
• Droogtijd: ca. 6 - 8 uur
• Verpakking: 18 kg
• art.: 1149707

ACTIE

383

150
.: 1

art

10 + 1
GR AT IS
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

art.
1144762
1144763

ACTIE

omschrijving
raamprofiel 6 mm
raamprofiel 9 mm

verpakking
30 st
30 st

Barnier - oranje PVC tape

10 + 1
GR AT IS

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.

Metal Dec
• Corrosiewerend product voor metalen structuren.
• Metal Dec is een vloeibare samenstelling op basis van
polymeren, voorzien van anti -corrosie protectoren, ontwikkeld voor de bescherming tegen corrosie van metalen
structuren in de bouw.
• Metal Dec wordt zowel bij nieuwe, als bij herstellingswerken 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 binnenen buitentoepassingen.
• 10 liter - art.: 1123092

•
•
•
•
•
•

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

art.
1003263

ACTIE

breedte
50 mm

lengte
33 m

verpakking
36 st

normaal
actieprijs
per rol
- 10%
per 30 rollen mix*
- 15%
per doos
- 20%
*mix = keuze uit tapes uit deze folder

10 + 1
GR AT IS
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Verfemmer + navullingen

Verfrol

Stukadoorstrap alu

• Verfemmer rechthoekig 12 liter
• Navulling voor verfemmer (5 vellen)

• Wegwerp verfrol
• 230 x 48 mm
• Polyester 12 mm

• Lichte stukadoorstrap van aluminium. Ideaal en handig voor
betreden en afstappen van de stukadoorsstelling of afwerking
aan muren en plafonds.
• 2 treden
• Hoogte: 56 cm
• art.: 1022588

art.

5 vellen

: 11

5x

085

43

ar

t.:

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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art
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015

462

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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15

42
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Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Wintertrui

Hoody sweater

• Pull-over met borstrits, borstzakje en twee voorzakken met ritssluiting.
• Gevoerde binnenzijde.
• Versteviging aan de ellebogen, schouders en borst met vochtwerende en vuilafstotende grijze BeaverNylon.
• Met grijze accenten

• Sweater met kap en centrale zak voorin
• Beschikbaar in wit en grijs

vanaf 25 stuks
“mix” in t-shirts,
vesten, sweaters,
truien

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

maat
S
M
L
XL

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

contacteer ons
i.v.m. opdruk van
uw firmanaam
en logo

Wintertrui
1089727
1089728
1089729
1089730

vanaf 25 stuks
“mix” in t-shirts,
vesten, sweaters,
truien

maat
S
M
L
XL

contacteer ons
i.v.m. opdruk van
uw firmanaam
en logo

Hoody sweater
1085038
1085039
1085040
1085041

Schildersbroek

Soft Shell Jacket wit/grijs

• Broek met schuin gesneden broekzakken, geholsterde achterzakken met ingewerkte drukknop, dijzak met klep en potloodzakje, meterzak, GSM-zakje met sluiting, elastiek om lendenomtrek
te regelen, hamer- of schaarlits. Kniestukzakken
• Velcro® links en rechts in de lenden voor de Wolf Line® bijhorigheden, zoals lederen GSM-etuis e.a.

• Jacket. Nieuwe stof in twee gekleefde lagen, waterdicht en
windafstotend.
• Buitenlaag in microfleece, binnenlaag ademend membraan.
• Bortszak met rits en twee voorzakken met rits.
• Reflecterende strips voor- en
achteraan.

vanaf 25 stuks
“mix” in t-shirts,
vesten, sweaters,
truien

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best
maat
42
44
46
48
50
52
54

Schildersbroek
1085024
1085025
1085026
1085027
1085028
1085227
1085228

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

maat
S
M
L
XL

contacteer ons
i.v.m. opdruk van
uw firmanaam
en logo

Soft Shell Jacket
1093221
1093222
1093223
1096486

Windbridge Polar Fleece wit/grijs

Jersey Jacket grijs

• Wit of zwart met grijze beschermingstukken.
• Twee voorzakken en borstzak met ritssluiting.
• Versteviging aan de ellebogen, schouders en borst met
vochtwerende en vuilafstotende grijze stof.

• Ritssluiting met kinbescherming
• Verstevigingen aan de ellebogen / Schouderstukken
• Op aanvraag ook verkrijgbaar in blauw en donkergrijs

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

maat
S
M
L
XL

vanaf 25 stuks
“mix” in t-shirts,
vesten, sweaters,
truien

vanaf 25 stuks
“mix” in t-shirts,
vesten, sweaters,
truien

contacteer ons
i.v.m. opdruk van
uw firmanaam
en logo

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

contacteer ons
i.v.m. opdruk van
uw firmanaam
en logo

Polar fleece
1089694
1088936
1088937
1088938

maat
S
M
L
XL

NIEUW

Jersey Jacket grijs
1161164
1161165
1161166
1161167

Stukadoorstrap alu

Mengmachine MX 1600/2 HS3R

Festool schuurmachine RTSC 400 Li 3,1-Plus

• Lichte stukadoorstrap van
aluminium. Ideaal en
handig voor betreden
en afstappen van de
stukadoorsstelling of
afwerking aan muren
en plafonds.
• 3 treden
• Hoogte: 83 cm
• art.: 1022589

• Voor taai en zwaar mengmateriaal
met hoog draaimoment, 2-gangsaandrijving
• ErgoFix hoogte-instelling met
geïntegreerde snelwisselfunctie
• Geen materiaalspatten bij de start
door zachte aanloop met “gasgeefschakelaar”
• Geringe krachtsinspanning voor de
bediening van de mengmachine door
ergonomisch gunstige inrichting van
de handgreep met grote hefboomarm
• Vermogen: 1500W
• Toerental: 150-300 / 320-650 t.p.m.
• Aansluiting: M14 / ErgoFix
• Gewicht: 6,4 kg
• art.: 1145299

•
•
•
•
•
•

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Ideaal voor langdurig en moeiteloos bovenhands te schuren
Accu: 18V / 3.1Ah
Toerental: 6000 - 10.000 t.p.m.
Schuuruitslag: 2 mm
Gewicht: 1,4 kg
Leveringsomvang: 2x accu-pack, lader, StickFix schuurzool
80 x 130 mm, Longlife-stofopvangzak en koffer
• art.: 1149208

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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18V - XR - Boor- & schroefmachine DCD777S2TSET

10.8V - Multilijnlaser DCE089D1GTRID

•
•
•
•
•
•
•

• Zelfnivellerende multilijnlaser met een nauwkeurigheid van +/- 3 mm per 10 meter
• 3x 360° zelfnivelleerende groene lijnen
• Enorm hoge zichtbaarheid
• Werkbereik (binnen): 30 m
• 10.8V - 2.0 Ah XR accu
• Rubberen bekleding
• IP65 water- en stofdicht

Borstelloze schroefmachine voor alle boor- en schroefwerkzaamheden
2 mechanische snelheden
Toerental: 0-500 / 1750 t.p.m.
Boorhouder: 1,5-13 mm
Max. koppel: 65 Nm
2 x XR li-ion 18V accu 1.5Ah
+ koffer, lader

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

+ GRATIS

100-delige
accessoireset
art.: 1153470

+ GRATIS
Compact
statief 1,7 m
+
ontvanger

SDS+ Boor- & beitelhamer 3 kg D25134KP-QS

Afstandsmeter DW03050-XJ

•
•
•
•
•
•
•

• IP54: stof- en spatwaterdicht
• Meetfuncties: afstand, oppervlaktemeting, volumemeting,
pythagorasfunctie, ...
• Metingen tot 50 m
• Gemiddelde meetnauwkeurigheid: +/- 1,5 mm
• Bluetooth connectiviteit
• Kleurenscherm
• Geheugen voor 10 metingen

Vermogen: 800W
Slagkracht: 2,8 J
Slagen: 5540 s.p.m.
Cap. beton: 26 mm
Cap. boorkroon: 65 mm
Voorzien van snelwisselboorhouder
+ koffer, verstelbare zijhandgreep

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

+ GRATIS

3-delige
beitel- &
5-delige
borenset

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

art.: 1122344

art.: 1124560

art.: 1094900

Set haakse slijpers DWE492SDT-QS

Actieset haakse slijpers DK0047GX1

• Geleverd in één koffer:
• Grote haakse slijper
• 2200W - 230 mm
• Kleine haakse slijper
• 1010W - 125 mm
• + 2 diamantzaagbladen

Actieset bestaande uit:
• Haakse slijper 230 mm
• Vermogen: 2200W
• Type GA9060
• Haakse slijper 125 mm
• Vermogen: 840W
• Type 9558HNRG
• + koffer, incl. 2
diamantzaagbladen

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

art.: 1118064

art.: 1122836

Werfradio AM/FM DCR019-QW

Cirkelzaag 86 mm C9U3WBZ

• Compacte en robuuste AM/FM werfradio
• Beschermende rolkooi voor een maximale
weerstand op de werkplek
• FM/AM tuner
• Werkt op netstroom en 10.8V, 14.4V en 18V XR
Li-Ion accu’s
• Gewicht: 2,8 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best
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art.: 1104695

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, zaagblad, langsgeleider
en zijhandvat

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

+ GRATIS

2de zaagblad
235 mm
18 tands
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CAT T-Shirt

CAT Muts

CAT werkbroek

• T-shirt met korte mouwen
• Dik en resistent katoen
• Lus in de nek waardoor audio-kabels op
een veilige manier
kunnen worden
opgeborgen
• Het logo van
CAT gedrukt op
de borst en rug
• Maten: S tot XXL
• art.: C324

•
•
•
•

De CATERPILLAR werkbroek bestaat uit:
• 65% polyester / 35 % katoen twill
• 100% nylon Cordura oxford

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Muts in tricot
Caterpillar label op de voorzijde
Wasbaar in de machine
art.: 1153200

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Matentabel T-Shirt’s
Taille US

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Taille EU

44-46

48-50

52-54

56-58

60-62

64-66

Omtrek borst (cm)

91-96

96-101

106-112

116-121

127-132

137-142

Omtrek taille (cm)

71-76

81-86

91-96

101-106

111-116

121-127

Matentabel werkbroeken
Taille US

28

30

32

34

36

38

40

42

44

Taille EU

38

40

42

44

46

48

50

52

54

68-71

72-75

76-83

84-87

88-91

92-95

96-99

100-104

105-109

Omtrek taille (cm)

Eigenschappen:
• Slim fit
• Antislip tailleband houdt
de broek en zijn plaats en
T-shirt/shirt in de broek
• Verstevigde holsterzakken,
perfect weg te werken in de
broekzak
• Inzetstuk aan het kruis voor
extra versteviging
• Ergonomisch, dubbel
gelaagd verstevigde kniestukzakken, met opening
bovenaan
• Ruime achterzakken
• Onderkant verstevigd met
Oxford nylon
• Hamerlus
• Tal van slim doordachte opbergzakken die toegankelijk
zijn in elke houding en het
nodige materiaal opbergen
• Extra brede riemlus achteraan die de riem op zijn
plaats houdt
• Meterzak
• Reflecterende details voor
een optimale zichtbaarheid
• Contrasterend Cordura op
holsterzakken, achterzakken, kniezakken en onderaan de broek voor extra
slijtvastheid
Wat is Cordura?
• Cordura is een textiel van een polyamidevezel. Het textiel wordt
gebruikt voor koffers, rugzakken, schoenen en militaire kleding.
Het materiaal is resistent tegen abrasieve invloeden, scheuren en
bestendig tegen ruwe behandeling. Het is 3 keer duurzamer dan
materiaal gemaakt van gewoon polyester.
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Werkschoenen S3 - BASE B416

Werkschoenen S3 - BASE B118

Werkschoenen S3 - BASE B119

• leder in de massa gewaxt, hierdoor een nog beter ademend vermogen en een hogere waterbestendigheid - 6 uur waterbestendig.
S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
• Model B416: beschikbaar van maat 39 tot maat 47

• De perfecte werkschoen, topkwaliteit voor een zeer goede prijs
• S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
• Laag model: B118: beschikbaar van maat 36 tot maat 49

• De perfecte werkschoen, topkwaliteit voor een zeer goede prijs
• S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
• Model B119: beschikbaar van maat 36 tot maat 49

Eigenschappen:
• Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
• High-tech 3D voering meer ventilerend
• Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
• Composite antiperforatiezool
• Fresh-N-flex (coolmax)
• Betere flex en schokabsorbtie
• Met vulmateriaal beklede tong
• Lichtgewicht
• Zeer hoog draagcomfort
• Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

Eigenschappen:
• Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
• High-tech 3D voering meer ventilerend
• Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
• Composite antiperforatiezool
• Fresh-N-flex (coolmax)
• Betere flex en schokabsorbtie
• Met vulmateriaal beklede
tong
• Lichtgewicht
• Zeer hoog draagcomfort
• Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

Eigenschappen:
• Zacht volnerf High-tech 3D voering meer
ventilerend
• Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
• Composite antiperforatiezool
• Fresh-N-flex (coolmax)
• Betere flex en schokabsorbtie
• Met vulmateriaal beklede
tong
• Lichtgewicht
• Zeer hoog draagcomfort
• Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

GRATIS

3 PAAR
CATERPILLAR
sokken

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

GRATIS

3 PAAR
CATERPILLAR
sokken

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

GRATIS

3 PAAR
CATERPILLAR
sokken

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

PVC veiligheidslaarzen

PVC gevoerde veiligheidslaarzen

Waterdichte werkschoen S3 WR SRC

• Schacht: PVC bi-injectie
• Voering: Jersey polyester
• Antiperforatiezool uit roestvrij
staal
• Zool: PVC Nitril met noppen
profiel - staal S5
• Beschikbaar van maat 39 tot
maat 47

•
•
•
•

• Model BE-POWERFUL: beschikbaar van maat 39 tot maat 50

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Veiligheidslaarzen
Schacht: PVC bi-injectie
Voering: polyester
Binnenzool: vast met
aluminium bescherming
• Zool: PVC Nitril met noppen profiel - staal S5
• Met aantreklussen
• Beschikbaar van maat 39
tot maat 47

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Eigenschappen:
• Bovenzijde: Waterbestendig leder en technisch textiel met Outdry
membraan
• Voering: SmellStop 100% antibacterieel
• Tussenzool: Fresh’n Flex
• Teenkap: SlimCap
• Zool: AirTech (vermoeidheisdwerend) +
Tpu-Skin Life Plus Technologie

GRATIS

3 PAAR
CATERPILLAR
sokken

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Veiligheidsbril

Veiligheidsbril - maskerbril

Veiligheidsbril

Veiligheidsbril

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Polycarbonaatbril uit één stuk
Veren met platte spatels aan de uiteinden
Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug
Makkelijk te combineren bij het dragen van een
helm en/of gehoorkap
Laterale bescherming
Montuur en lenzen van polycarbonaat
Gewicht: 25 g
art.: 1088080

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

•
•
•
•

Polycarbonaatmasker
Indirecte ventilatie
Soepele PVC en nylon montuur
Panoramisch scherm met anti-reflex effect
Passend over een normale correctiebril en combineerbaar met een wegwerp stofmasker
Ruime elastische band
Montuur: PVC
Ruit: polycarbonaat
art.: 1065849

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Polycarbonaatbril uit één stuk
Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug
Inklapbare nylon veren
Laterale bescherming
Montuur: nylon
Lenzen: polycarbonaat.
Gewicht: 26 g
art.: 1127124

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Polycarbonaatbril met 2 lenzen
Veren uit bi-materie
Soepele uiteinden
Soepele TPE neusbrug
Montuur / oorveren: polycarbonaat / nylon
Lenzen: polycarbonaat
Gewicht : 29 g
art.: 1067663

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Gehoorkap - 33 dB

Gehoorkap - 32 dB

Gehoorkap met radio - 27 dB

• Gehoorkap met ABS schelpen
• Kussentjes gevuld met synthetisch schuim
• Dubbele beugel van plastiek (POM), regelbaar in de hoogte, zacht
en geventileerd voor een nog beter comfort.
• Oorschelp: ABS
• Oordopje: Schuimrubber
• Band: POM
• art.: 1067165

• Gehoorkap met ABS schelpen
• Kussentjes gevuld met synthetisch schuim
• Metalen buitenbeugel overtrokken met comforttextiel / binnenzijde
EVA en PVC, in hoogte regelbaar, zeer
comfortabel.
• Hoog prestatieniveau dankzij de
multilagen technologie aan de
binnenzijde van de schelpen
• Oorschelp: ABS
• Oorkussen: Schuim
• Boog: EVA & PVC
• art.: 1067164

• Elektronische gehoorbescherming, uitgerust met radio
• Voor het beluisteren van
de radiofrequenties FM
(87 -108 MHz) in combinatie
met gehoorbescherming op
een efficiënte en aangename
manier
• Werkt met 2 AA batterijen niet
inbegrepen
• Boog: PVC met comfortabel
schuim
• Kap: ABS
• Kussentjes: PVC, Polyester
• Afstelsysteem: roestvrijstalen
haak
• Absorberend schuim: PU
• Knoppen: ABS
• art.: 1148681

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Veiligheidshelm wit

Veiligheidshelm baseball-vorm wit

Stootpet type baseball fluogeel-grijs

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Stootpet, type base-ball, uit polyester/katoen, zeer luchtige uitvoering in mesh maaswerk voor meer comfort
• Uitgerust met polyethyleen binnenschelp en schokdempend EVA
comfortschuim
• Eén maat, met gesp, regelbaar tussen 55 en 62 cm
• Uiterlijk: polyester/katoen
• Interne polyethyleen schaal
• Andere kleuren verkrijgbaar
• art.: 1088049

Geventileerde polypropyleen veiligheidshelm PP
Hoge weerstand
UV behandeling
Polyamide binnenwerk: 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten
Badstof zweetband
Innoverend sluitsysteem type Rotor®
Voor een hoofdomtrek tussen
53 en 63 cm
• 2 posities mogelijk
(hoog/laag) voor een
beter comfort
• Andere kleuren
verkrijgbaar
• art.: 1095474

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

•
•
•
•
•
•

ABS veiligheidshelmen
Innovatieve baseball-vorm voor een beter verticaal gezichtsveld
Getest met scherm vooraan of achteraan
Polyamide binnenschelp met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten
Badstof zweetband
Vernieuwende sluiting met “colour to colour” knop
Aanpasbare hoofdomtrek van
53 tot 63 cm
2 mogelijke posities
(hoog/laag) voor een
beter comfort.
Andere kleuren
verkrijgbaar
art.: 1067188

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Wegwerp halfgelaatsmaskers FFP2 met ventiel

Wegwerp halfgelaatsmaskers FFP3 met ventiel

• Doos met 10 gelaatsmaskers FFP2, uit non
woven kunststofvezel
• Schelpvormig
• Regelbare clip op de neus
• Schuimboord versterking onder de neusclip
• Ventiel met hoge prestaties
• art.: 1065091

• Doos met 5 gelaatsmaskers FFP3, uit non woven
kunststofvezel
• Schelpvormig
• Brede en regelbare elastieken
• Neusclip
• Uiterst zachte aansluitdichting volledig rond het
masker
• Ventiel met hoge prestaties
• art.: 1065122

10x

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Halfgelaatsmasker TPE

Doos met 200 paar oordoppen

• Comfort halfgelaatsmasker uit drie componenten
• Masker uit thermoplastisch elastomeer
• Filteraansluitingen uit polyethyleen met hoge
densiteit
• Beschermcarter voor de
klep uit polypropyleen
• Elastische bindertjes
• Voorzien voor 2 filterpatronen uit de serie
M6000, afzonderlijk
verkrijgbaar
• art.: 1066464

• Dispenserdoos met 200 paar wegwerp oordoppen uit polyurethaan
• Ø 12 mm
• Apart verpakt per 2
oordoppen
• Polyurethaanschuim
• art.: 1065074

200x

5x

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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beste prijs
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Potlood PROFI 333 - 24 cm - ovaal

Potlood LYRA DUO - 18 cm

Professionele vouwmeter wit/geel

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Zachte berk voor een uitmuntende sterkte en flexibiliteit
• Scharnieren: Zweeds staal, zeer dun, maar sterk met de ideale
flexibiliteit. De scharnieren hebben een warmtebehandeling 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 productieproces
tweemaal gecontroleerd met high-speed camera
• art.: 1056736

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

-

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

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Showa 406
Winterhandschoenen

Showa THERMO GRIP 451
Winterhandschoenen

Showa NITRILE FOAM GRIP 477
Winterhandschoen

• Ontworpen voor bescherming bij temperaturen
lager dan -30 °C voor kort of onderbroken contact
• Dubbele latex coating
• Winterhandschoen voor isolatie, slijtvastheid en
waterafstotendheid
• maat 8 (L): 1150376
• maat 9 (XL): 1150377

• Zelfde toepassing als showa grip, maar voor koude omstandigheden.
• ACRYL / polyester / katoen liner met natuurlijke
latexcoating
• Volledig ruw oppervlak
• Antibacteriële en geurwerende behandeling
• Elastische rand / anatomische vorm /
naadloze liner
• maat 9 (L): 1011502
• maat 10 (XL): 1011503

• Ideaal voor bouw, buitenwerk, groenvoorziening en magazijn opslag.
• Optimale combinatie tussen bescherming tegen
koude en olieresistente grip, ideaal voor
variabele weersomstandigheden
• Volledig 2-laagse coating biedt bescherming tegen vloeistoffen en indringing
van water
• Anatomische vorm / naadloze liner
• maat 8 (L): 1107660
• maat 9 (XL): 1107661

normaal
per 10 paar
per 60 paar
per 120 paar
(= 1 doos)

-

normaal
per 10 paar
per 60 paar
per 120 paar
(= 1 doos)

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Handschoen van geitenleer

Neopreen handschoen

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Palm volnerf geitenleder
Rug keperkatoen
Amerikaanse coupe
Leder: geitenleer, dikte: 0,70 - 0,90 mm
Rug: 100% gebreide katoenstof, blauw
maat 9: 1065361
maat 10: 1065358

Katoen gevlokt neopreen
Lengte: 30 cm
Dikte: 0,75 mm
100% zwart gekleurd neopreen
100% gevlokt katoen
maat 9/10: 1066378
maat 10/11: 1066377

normaal
per 10 paar
per 60 paar
per 120 paar
(= 1 doos)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Showa FOAM GRIP 380
Werkhandschoenen
• Ideaal voor dakwerken, optimale en duurzame grip, zelfs in contact
met gladde oppervlakken
• Microporeuze nitrilcoating / slipvaste nylonbreiwerk liner
• Elastische rand / Schuimoppervlak voorzien van reliëf
• Zonder speciale behandeling
• Anatomische vorm / naadloze liner
• maat 8 (L): 1096409
• maat 9 (XL): 1096410

normaal
per 10 paar
per 60 paar
per 120 paar
(= 1 doos)
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

-

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Regenpak

Signaalparka 4 in 1

Signaalvest

Vest
• Vaste kap
• Ventilatie-openingen onder de armen
• Polsen met elastiek aan de binnenzijde
• Onderzijde aanpasbaar met
elastiekkoord
• 2 zakken / ventilatieluik op
de rug

•
•
•
•
•
•

• Polyurethaan gecoate Oxford polyester afneembare vest met
polyester polar afneembare mouwen
• Gewatteerde polyestertaf voering
• Opgestikte retro-reflecterende banden
• Beschikbaar in maat L en XXL

Broek
• Elastiek in de taille
• Sluiting met drukknopen
• Onderzijde aanpasbaar
met drukknopen
• 2 openingen voor handen
• Beschikbaar van maat M tot maat XXL
• Ook verkrijgbaar in groen
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

•
•
•
•
•
•

4 in 1 parka, uitneembare bodywarmer
Parka: Waterdichte naden
Koudewerende ritssluiting onder overslag met velcrosluiting
Vaste kap / 4 zakken
Kraag met polar gevoerd
Signalisatie Klasse 3 - Zilverkleurig Schouder- en parallelle banden
Uitneembare vest: waterdichte
naden
Afneembare mouwen / 4 zakken
Signalisatie Klasse 2 - Zilverkleurig - Schouderbanden
Polyurethaan gecoate Oxford
polyester.
Opgestikte retro-reflecterende
banden.
Beschikbaar van maat S tot
maat 3XL
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

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

23

www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be

LED lichtmast 8,5 m

Husqvarna diamantschijf 230 mm

• De mobiele en tijdelijke lichtmast.
• Deze innovatieve lichtmastcontainer is gemakkelijk verplaats-, stapel- en hijsbaar.
• De lichtmast container is zeer stabiel en door
1 persoon eenvoudig op te zetten.
• Zonder betonnen balast
• Eenvoudig verplaatsbaar met heftruck of transpallet
• Gemakkelijk hijsbaar (4 hijsogen en lepelkokers)
• Tijd- en weerbestendig
• Per 2 stuks stapelbaar
• Opgebouwd uit warm verzinkt staal
• Incl. 4 LED bouwlampen 150W
• art.: 1160858

• Universele diamantschijf voor beton, gewapend
beton, snelbouw, facadesteen, abrasief materiaal,
betonijzer, enz.
• art.: 1017935

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

actie 1
3 schijven kopen =
gratis werfradio
MyBox 2

NIEUW

3x

= GRATIS
werfradio
MyBox 2
actie 2
6 schijven kopen =
gratis werfradio
Workman 2

6x

= GRATIS
werfradio
Workman 2

actie 3
10 schijven kopen =
gratis speaker
Bluebull

10x

= GRATIS
Bluetooth
speaker
Bluebull

* Niet cumuleerbaar met andere actievoorwaarden

Motordoorslijper K770 - 12,5 cm

Motordoorslijper K970 - 15,5 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Revolutionaire doorslijper, het beste filtersysteem op de markt!
Dé doorslijper voor ruwbouwaannemer, betonwerken, ...
• Uniek Smart Tension Systeem
• DEX, stofverwijderingssysteem
• X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
• Antivibratiesysteem
• Motor: 94cc - 4800W
• Blad: 400 mm
• Max. zaagdiepte: 155 mm
• Inclusief zaagblad tc 400 mm
• art.: 1162601

De ideale doorslijper voor de wegenbouw, klinkerwerken, ...
DEX, stofverwijderingssysteem,
X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
Active air filtration, speciale luchtfiltering in 4 stappen
Antivibratiesysteem, reduceert aanzienlijk trillingen.
Motor: 74cc - 3700W
Blad: 350 mm
Max. zaagdiepte: 125 mm
Inclusief zaagblad tc 350 mm
art.: 1162600
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Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte
producten uitsluitend in het kader van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. Deze brochure richt
zich niet tot particulieren. Prijzen excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.

V.U.: Gui Hermans - Langstraat 96 - B-2260 Westerlo

