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1Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE
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Lyra Dry Profi Marker
•	 Hoogwaardige marker met automatische stift doorvoer in een roestvrij stalen 

buisje
•	 Stevige houder met een krachtige clip garanderen dat de handelingen met 1 

hand verricht kunnen worden
•	 Uitgerust	met	een	speciale	grafietstift	voor	alle	opervlakken	(hout,	metaal,	glas,	keramiek)
•	 art.: 1152156

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

NIEUW
Digitale hoekmeter 60 cm
•	 Digitale,	elektronische	hoekmeter	met	

hoekweergave
•	 Meetbereik: 0° - 220°
•	 Uittrekbare zwaaihaak
•	 Met extra horizontale en verticale libel
•	 Een verlicht LC-display op zowel voor- als 

achterzijde
•	 Hold-functie
•	 Automatische berekening van de 

deellijn
•	 Nauwkeurigheid van de elektroni-
sche	meting:	±	0,2°

•	 Libelnauwkeurigheid:	±	0,25	mm	/	m
•	 + transporttas en batterijen
•	 art.: 1096810
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Compacte lintzaagmachine voor cellenbeton
•	 Ideaal	voor	het	verzagen	van	Ytong,	cellenbeton,	...
•	 Precisiezagen:	zowel	haaks	als	schuin,	diagonaal	m.b.v.	verstelbare	aanslag	

met gradenverdeling
•	 Zaagblad voor droogzagen
•	 Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
•	 Voorzien van kraanogen

Technische gegevens:
•	 Vermogen: 1100W
•	 Monofase 230V
•	 Nuttige zaaghoogte: 30 cm
•	 Nuttige zaagbreedte: 34 cm
•	 Nuttige zaaglengte: 66 cm
•	 Widia zaagblad: 27 x 2950 mm

•	 art.: 1150988

NIEUW
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Digitale pasdarm NivComp
•	 De pasdarm is te hanteren door 1 persoon.
•	 Uitzetten van het ‘meterpeil’
•	 Hoogteverschillen uitmeten
•	 Vervalbepaling
•	 In	combinatie	met	de	optionele	kit,	geschikt	voor	het	

plaatsen van valse plafonds.
•	 Geschikt	voor	verbouwingswerken,	ruwbouwwerken,	
elektriciens,	chappers,	...

•	 Nauwkeurigheid:	+/-	2	mm
•	 Meetbereik horizontaal: 50 m
•	 Meetbereik	verticaal:	+2,5	m	/	-2,5	m
•	 Geleverd	in	koffer,	waarin	pasdarmspoel	

ronddraait.

art.: 1000128
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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

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

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

Veiligheidsbril - maskerbril
•	 Polycarbonaatmasker
•	 Indirecte ventilatie
•	 Soepele PVC en nylon montuur
•	 Panoramisch	scherm	met	anti-reflex	effect
•	 Passend over een normale correctiebril en com-

bineerbaar met een wegwerp stofmasker
•	 Ruime elastische band
•	 Montuur: PVC
•	 Ruit: polycarbonaat
•	 art.: 1065849
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Veiligheidshelm wit
•	 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

Veiligheidshelm baseball-vorm wit 
•	 ABS veiligheidshelmen
•	 Innovatieve baseball-vorm voor een beter verticaal gezichtsveld
•	 Getest met scherm vooraan of achteraan
•	 Polyamide binnenschelp met 3 textielbanden en 8 bevestigings-

punten
•	 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

Stootpet type baseball fluogeel-grijs 
•	 Stootpet,	type	base-ball,	uit	polyester/katoen,	zeer	luchtige	uitvoe-

ring 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 verkrijg-

baar
•	 art.: 1088049

Gehoorkap - 32 dB
•	 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

Gehoorkap met radio - 27 dB
•	 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

Gehoorkap - 33 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
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Handschoen van geitenleer
•	 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

Neopreen handschoen
•	 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
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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) -
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Signaalvest
•	 Polyurethaan gecoate Oxford polyester afneembare vest met 

polyester polar afneembare mouwen
•	 Gewatteerde polyestertaf voering
•	 Opgestikte	retro-reflecterende	banden
•	 Beschikbaar	in	maat	L	en	XXL

Signaalparka 4 in 1
•	 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 - Zilver-

kleurig - Schouderbanden
•	 Polyurethaan gecoate Oxford 

polyester. 
•	 Opgestikte	retro-reflecterende	

banden.
•	 Beschikbaar van maat S tot 
maat	3XL

Regenpak
Vest
•	 Vaste kap
•	 Ventilatie-openingen onder de armen
•	 Polsen met elastiek aan de bin-

nenzijde
•	 Onderzijde aanpasbaar met 

elastiekkoord
•	 2	zakken	/	ventilatieluik	op	

de rug

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

PVC gevoerde veiligheidslaarzen
•	 Veiligheidslaarzen
•	 Schacht: PVC bi-injectie
•	 Voering: polyester
•	 Binnenzool: vast met 

aluminium bescherming
•	 Zool: PVC Nitril met nop-
pen	profiel	-	staal	S5

•	 Met aantreklussen
•	 Beschikbaar van maat 39 

tot maat 47

PVC veiligheidslaarzen
•	 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

Waterdichte werkschoen S3 WR SRC
•	 Model BE-POWERFUL: beschikbaar van maat 39 tot maat 50

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

Werkschoenen S3 - BASE B119
•	 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	schokab-

sorbtie
•	 Met vulmateriaal beklede 

tong
•	 Lichtgewicht
•	 Zeer hoog draagcomfort
•	 Sterke	prijs/kwaliteitsver-

houding

Werkschoenen S3 - BASE B118
•	 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

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/kwaliteitsver-

houding

Werkschoenen S3 - BASE B416
•	 leder	in	de	massa	gewaxt,	hierdoor	een	nog	beter	ademend	ver-

mogen en een hogere waterbestendigheid - 6 uur waterbestendig. 
S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven

•	 Model B416: beschikbaar van maat 39 tot maat 47

Eigenschappen:
•	 Zacht volnerf High-tech 3D voering meer 

ventilerend
•	 Airtech	2D	PU/TPU	skin	buitenzool
•	 Composite antiperforatiezool
•	 Fresh-N-flex	(coolmax)
•	 Betere	flex	en	schokab-

sorbtie
•	 Met vulmateriaal beklede 

tong
•	 Lichtgewicht
•	 Zeer hoog draagcomfort
•	 Sterke	prijs/kwaliteitsver-

houding

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Showa NITRILE FOAM GRIP 477
Winterhandschoen
•	 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 bescher-
ming	tegen	vloeistoffen	en	indringing	
van water

•	 Anatomische	vorm	/	naadloze	liner
•	 maat	8	(L):	1107660
•	 maat	9	(XL):	1107661

Showa THERMO GRIP 451
Winterhandschoenen
•	 Zelfde	toepassing	als	showa	grip,	maar	voor	koude	omstandighe-

den.
•	 ACRYL	/	polyester	/	katoen	liner	met	natuurlijke	

latexcoating
•	 Volledig ruw oppervlak
•	 Antibacteriële en geurwerende behande-

ling
•	 Elastische	rand	/	anatomische	vorm	/	

naadloze liner
•	 maat	9	(L):	1011502
•	 maat	10	(XL):	1011503

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

normaal -
per 10 paar -
per 60 paar -
per 120 paar
(=	1	doos) -
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GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

Showa 406
Winterhandschoenen
•	 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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Valbeveiliging dakwerker
Gebruiksklare werkkit bevat:
•	 Valbeschermingsharnas met 
2	bevestigingspunten	(rug	
-	borst)

•	 2 gespen
•	 Comfortregeling via 2 zijde-

lingse beugels aan het harnas
•	 Lijnklem die niet geopend kan 

worden met valindicator op de 
ankerlijn van getorst koord Ø 
12	mm,	lengte	10	m

•	 2 verbindingsstukken
•	 Harnas voor valbeveili-

ging: polyester riemen
•	 Lijn: polyamide
•	 Karabijnhaak: staal
•	 Maat verstelbaar 
S/M/L:	art.:	1096993

Valbeveiliging: harnas met 
schokdemper
Gebruiksklare werkkit bevat:
•	 Valbeschermingsharnas met 1 vast bevestigings-
punt	op	de	rug	/	2	gespen

•	 Comfortregeling via 2 zijdelingse 
beugels aan het harnas met 
valbeveiligingssysteem met 
vaste energie-absorber aan 
getorst	koord	Ø	12	mm,	
lengte 2 m

•	 1 karabijnhaak
•	 Harnas: polyester riemen
•	 Energie-absorberende lijn: 
polyester	riem,	polyamide	
lijn	/	Karabijnhaak:	staal

•	 Maat	verstelbaar	S/M/L:	art.:	
1096994

•	 Maat	verstelbaar	XL/XXL:	
art.: 1096995

Valbeveiliging: harnas
Gebruiksklare werkkit bevat:
•	 Harnas met 1 vast bevestigingspunt op de rug
•	 2 gespen
•	 Comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan het 

harnas met vallijn van getorst koord Ø 12 
mm,	lengte	1,50	m

•	 1 verbindingsstuk
•	 Harnas: polyester riemen
•	 Lijn: polyamide
•	 Karabijnhaak: staal
•	 Maat	verstelbaar	S/M/L:	art.:	

1096990

Valbeveiliging stellingen
Gebruiksklare werkkit bevat:
•	 Valbeschermingsharnas met 
2	bevestigingspunten	(rug	
-	borst)

•	 2 gespen
•	 Comfortregeling via 2 zijde-

lingse beugels aan het harnas
•	 Valbeveiligingssysteem met 

energie-absorber met vallijn in 
de	vorm	van	een	band,	lengte	
2	m,	inclusief	1	verbindings-
stuk en 1 haak

•	 Harnas voor valbeveiliging: 
polyester riemen

•	 Energie-absorberende lijn: 
polyamide lijn

•	 Karabijnhaak en haak: staal
•	 Maat	verstelbaar	S/M/L:	art.:	1096998
•	 Maat	verstelbaar	XL/XXL:	art.:	1096999
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Lashandschoen
•	 Rundsplitleder met warmtewerende 
behandeling	(THT)

•	 Hand molton gevoerd
•	 Manchet,	keper	gevoerd
•	 Amerikaanse coupe
•	 Lengte: 35 cm
•	 Hittebestendig	gemaakt	splitleder,	
dikte:	1,2	-	1,4	mm

•	 Voering van de hand: molton.
•	 Voering	van	de	kap:	katoendoek,	
300	g/m²

•	 art.: 1066390
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Hoge lasschoen met gepigmenteerde 
leren omslag COBRA 3 S3 SRC

•	 Schacht:	Gepigmenteerd	crouponleder,	waterafstotend	behandeld	
S3

•	 Voering: mesh polyamide
•	 Binnenzool: vast - bovenzijde polyamide op EVA
•	 Zool: geïnjecteerd - PU dubbele densiteit
•	 Para-aramide stikkingen
•	 Overslag
•	 Beschikbaar van 

maat 36 tot maat 47
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Laspost - Invert 160 P
•	 Instapreeks voor laswerkzaamheden op verplaatsing.
•	 Gemakkelijk te transporteren in slagvaste ABS werkzaamheden
•	 Geleverd inclusief lasset
•	 Elektrodelassen wordt gemakkelijk dankzij de gelijkstroombron en 

de “hotstart”
•	 Instelbereik: 5 - 160 A
•	 Hotstart: ja
•	 Zekeringen: T 16 A
•	 Ingangsvermogen:	4,7	kW
•	 Afmetingen: 260 x 120 x 

170 mm
•	 Gewicht:	4,20	kg
•	 art.: 1002411

Contacteer ons 
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Lashelm automatisch Weldmeister XL
•	 Automatische	lashelm	in	moderne	carbon-look,	ideaal	voor	MIG/

TIG en MMA lassen.
•	 Voorzien van 4 sensoren waardoor deze lashelm ook geschikt is 

voor TIG lassen bij lage ampérages.
•	 Voorzien	van	een	XL	zichtveld	van	98x55	mm	(30%	groter)
•	 Effectieve	bescherming	voor	de	ogen
•	 Beide handen vrij voor het positioneren van de lastoorts en het 

werkstuk
•	 Volledige bescherming van het 

gezicht en de hals tegen stralen en 
spetters.

•	 Automatische verduistering in 
een fractie van 1 seconde 
(1/30.000	sec.)	van	het	
moment dat het lasproces 
wordt opgestart

•	 Gewicht: 480 gr
•	 art.: 1096611
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Laspost - Invert 170 E
•	 Traploze,	regelbare	instelling	van	de	lasstroom	met	weergave	op	

display
•	 Elektronische instelling van de Hotstart
•	 Lassen van elektroden wordt eenvoudig dankzij Hotstart en 

gelijkstroom
•	 Dankzij de ingebouwde bevei-

liging tegen overspan-
ning kan deze inverter 
gebruikt worden op een 
stroomgroep

•	 Instelbereik: 10 - 160 A
•	 Hotstart: automatisch
•	 Zekeringen: 16 A
•	 Ingangsvermogen: 6 kW
•	 Afmetingen: 120 x 210 x 270 mm
•	 Gewicht:	4,6	kg
•	 art.: 1057835
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Laselektroden staal 3,25 mm
•	 Last	in	alle	standen,	geschikt	voor	onderhoudslaswerken
•	 Elektrode kan geplooid worden waardoor men ook op moeilijk 

bereikbare plaatsen kan lassen
•	 Zeer goede ontsteekkwaliteiten
•	 Zeer gemakkelijk slak te verwijderen
•	 Laselektrode	3,25	mm
•	 Gewicht:	2,5	kg
•	 Aantal: 90
•	 Lasstroom: 130 Amp
•	 art.: 1002074

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

q q q qq q q q
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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

Overschoenen - 50 paar
•	 Overschoenen voor bezoekers
•	 Polyethyleen 25 µm
•	 Aansluitelastiek aan de enkel
•	 Zakjes met 50 paar
•	 art.: 1064809

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

50x

Doos met 100 wegwerp-
handschoenen
•	 Gechlorineerde	latex,	

ongepoederd
•	 Geschikt voor voe-

dingsmiddelen
•	 100% natuurlatex
•	 maat	8/9:	1065094

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

100x

Overall met kap voor
éénmalig gebruik DT117

•	 Overall met hoofdkap met 
elastiek

•	 Deltatek® 5000 non woven 
microporeuze gelamineerde 
vezel

•	 Ritssluiting onder overslag 
(opening	bovenaan	of	
onderaan)

•	 Aansluitelastiek in de taille 
en aan de enkels

•	 Ribboord polsen
•	 Antistatisch
•	 Beschikbaar van maat M tot 
maat	XXL

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Wegwerp halfgelaatsmas-
kers FFP2 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

Halfgelaatsmasker TPE
•	 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	filter-

patronen uit de serie 
M6000,	afzonderlijk	
verkrijgbaar

•	 art.: 1066464

Doos met 200 paar oordoppen
•	 Dispenserdoos met 200 paar wegwerp oordop-

pen uit polyurethaan
•	 Ø 12 mm
•	 Apart verpakt per 2 

oordoppen
•	 Polyurethaanschuim
•	 art.: 1065074

Wegwerp halfgelaatsmas-
kers FFP3 met ventiel
•	 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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

200x

10x 5x

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

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
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Straatveger pvc 30 cm
•	 Straatveger rood gelakt met pvc haren 
•	 Lengte : 30 cm
•	 Breedte	:	6,5	cm
•	 Verpakking : 10 stuksw
•	 art.: 1006215

Straatveger baleinen 30 cm
•	 Straatveger	met	bassine/baleinen	vezels
•	 Lengte	:	30,5	cm
•	 Breedte	:	7,5	cm
•	 Verpakking : 10 stuks
•	 art.: 1006216

Straatveger bassine 30 cm
•	 Straatveger	met	bassine/piassava	vezels
•	 Lengte : 30 cm
•	 Breedte : 7 cm
•	 Verpakking : 10 stuks
•	 art.: 1006214

Cocosveger gelakt 33 cm
•	 Cocosveger met gelakt hout
•	 Lengte : 33 cm
•	 Breedte	:	6,5	cm
•	 Verpakking : 10 stuks
•	 art.: 1006211

Tuinkruiwagen 170 liter, 2 wielen
•	 Eerstekeuze PE bak
•	 Inhoud : 170 liter
•	 Chassis : gegalvaniseerd
•	 Wanddikte	:	1,25mm
•	 Verstevigd model
•	 Model : 2 wielen
•	 art.: 1128806

Werftoiletboxen ECO - geïsoleerd
•	 Werftoilet,	model	ECO	-	geïsoleerd
•	 Uitgerust met toilet en lavabo
•	 art.: 1029217

Werfunit smalle uitvoering
•	 Standaard	uitrusting:	geïsoleerde	container,	deur	met	raam	97x205,	 
schuifraam	97x105,	verlichting,	elektriciteit,	 
4	kraanogen	bovenaan,	 
CE-stekker buitenaan.

•	 Optioneel:  
vorkliftuitsparingen

•	 Breedte: 2 m 
•	 Lengte : 3 m
•	 Binnenhoogte:	2,23	m
•	 Buitenhoogte:	2,50	m
•	 art.: 1045372

Werfwagen type S
•	 Afmetingen	:	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

•	 Voorzien van  
verlichting,	elektriciteit	en	
verwarming: 2000W

•	 Kleur: lichtgrijs - RAL 7032
•	 Trapje	(2	treden)
•	 art.: 1088960

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Kruiwagen “FORT” HDPE 100L
•	 Robuust frame met ovalen buis
•	 Ondergelaste buis
•	 Verzinkt frame
•	 Laadbak 100 liter in slagvaste HDPE
•	 Ideaal	voor	klinkerleggers,	grondwerkers,	ook	voor	de	bouw
•	 Standaard voorzien van NML wiel
•	 Kan ook geleverd worden met stalen velg
•	 art.: 1002787

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Cocosveger ongelakt 29 cm
•	 Cocosveger	met	plat,	ongelakt	hout
•	 Lengte : 29 cm
•	 Breedte	:	5,5	cm
•	 Verpakking : 10 stuks
•	 art.: 1006210

Cocosveger ongelakt 60 cm
•	 Cocosveger	met	plat,	ongelakt	hout
•	 Lengte : 60 cm
•	 Breedte : 6 cm
•	 Verpakking : 10 stuks
•	 art.: 1006232

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs 

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs 

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs 

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs 

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Huishoudspons synthetisch
•	 Huishoudspons synthetisch
•	 Lengte : 16 cm
•	 Breedte : 11 cm
•	 Hoogte : 5 cm
•	 Verpakking : 70 stuks
•	 art.: 1003297

Autospons Jumbo
•	 Autospons Jumbo ergonomisch
•	 Lengte : 20 cm
•	 Breedte : 11 cm
•	 Hoogte : 7 cm
•	 Verpakking : 12 stuks
•	 art.: 1013364

Steel hout 1500 x 28
•	 Houten steel voor borstel of vloerwisser
•	 Lengte : 150 cm
•	 Diameter : 28 mm
•	 Verpakking : 25 stuks
•	 art.: 1003317

Steel hout 1500 x 23,5
•	 Houten steel voor borstel of vloerwisser
•	 Lengte : 150 cm
•	 Diameter : 23 mm
•	 Verpakking : 25 stuks
•	 art.: 1003315

Aluminium steekwagen 
•	 Alu steekwagen
•	 Vaste schep : 280 x 280 mm
•	 Laadvermogen : 200 kg
•	 Gewicht	:	6,80	kg
•	 art.: 1112488

Elektrische kruiwagen
•	 Motor: 430W
•	 Type batterij: Li-ion 29V 12A
•	 Autonomie batterij: 10 km
•	 Autopower	off:	20	min.
•	 Max.	snelheid:	6	km/u
•	 Hill	Descent	Control	(HDC)
•	 Bak 100L HDPE - geel -  
6,5	mm

•	 Onderstel electrolytisch 
verzinkt

•	 Versterkt	met	slijtstoffen
•	 Bandtype Chevron  

incl. speciale binnenband
•	 Optioneel: zijsteunwielen
•	 art.: 1144781

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Materiaalcontainers standaard
•	 Korte	zijde	voorzien	van	een	dubbele	deur	(	kan	volledig	open	
•	 Laad- en losopening : 193 x 193 cm.
•	 Buitenbreedte : 220 cm
•	 4 kraanogen in de hoeken
•	 art.: 1029021

Werfunit - zware uitvoering - 10’
•	 Voorzien	van	kraanogen	en	vorkliftsleuven	(center-center	95cm)
•	 Afmetingen	(lxbxh)	 		:	300	x	244	x	259	cm
•	 Binnenafmetingen	(lxbxh)	:	280	x	224	x	234	cm
•	 Isolatie	vloer/muur/dak	 		:	60	/	60	/	100	mm
•	 Draai-kipraam	met	rolluik	1x	/		TL-verlichiting	2x36W:	1x
•	 Verwarming	2000W:	1x	/	Stopcontacten:	2x
•	 art.: 1070458

Tijdelijke bouwplaatsdeur
•	 Verzinkte stalen deur.
•	 Voor het afschermen van een ruw-
bouw	bij	verbouwingswerken,	of	bij	
nieuwbouwwerken om een tijdelijke 
bergruimte te maken.

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

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

•	 art.: 1069803

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Vloerwisser 45cm
•	 Vloerwisser met zwarte mousse 
•	 Lengte : 45 cm
•	 Breedte : 3 cm
•	 Verpakking : 10 stuks
•	 art.: 1006225

Dweil viscose oranje
•	 Dweil viscove oranje
•	 Lengte : 60 cm
•	 Breedte : 70 cm
•	 Verpakking : 25 stuks
•	 art.: 1003313

Dweil geweven 
•	 Dweil geweven nationale vlag
•	 Lengte : 60 cm
•	 Breedte : 70 cm
•	 Verpakking : 25 stuks
•	 art.: 1003309

Vloerwisser 75cm industrie
•	 Vloerwisser met natuurrubber zwart
•	 Voor intensiever gebruik
•	 Lengte : 75 cm
•	 Breedte : 4 cm
•	 Verpakking : 10 stuks
•	 art.: 1056833

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

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

Voordelen:
•	 Roest	niet	/	Laag	gewicht
•	 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

Compomac koudasfalt - 25 kg
•	 Deze houdbare en gebruiksklare koudasfalt is de ideale oplossing voor het vullen van gaten 
in	asfalt,	het	herstellen	van	geulen	en	het	klein	onderhoud	aan	wegen.

•	 Compomac	is	tevens	geschikt	voor	duurzame	herstellingen;	de	dubbele	afdeklaag	(van	
zand	en	grind	gescheiden)	is	compacter	en	duurzamer	dan	traditionele	koudasfalt.	Compo-
mac is een hoogwaardig product met een verminderde 
gevoeligheid	voor	water,	bruikbaar	op	asfalt	en	beton	en	
wordt sinds meer dan 50 jaar met succes toegepast.

Werking:
1. Maak	de	ondergrond	zorgvuldig	schoon,	zodat	deze	

stof- en vetvrij is.
2. Breng Compomac aan in lagen van telkens 2 à 6 
cm.	(Diepe	gaten	dienen	in	meerdere	opeenvol-
gende lagen te worden gevuld. Niet meer dan 12 cm 
aanbrengen.)

3. Druk Compomac stevig aan met een straatstamper of 
met een kleine mechanische trilplaat.

art. verpakking normaal per emmer per 10
emmers

per 24
emmers per pallet

1101505 22	liter	/	25	kg - -10% -15% -20% contacteer 
ons

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

FORT Xtreme versterkte 
bouwkruiwagen
•	 Volledig doorlopend frame onder de laadbak
•	 Ovalen framebuis i.p.v. standaard ronde buis
•	 Bakversteviging tussen bak en handvaten
•	 Afzonderlijke aangelaste voetsteunen
•	 Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
•	 Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
•	 Bodemplaat loopt door boven de band
•	 Ingelaste	boog	in	rondneus	/	Slijtplaatjes
•	 Standaard	kopbeugel	/	Stalen	velg	+	4ply	band
•	 art.: 1057824

Zandschop Polet

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Borduurtang MTQ - 300 kg
•	 De	meest	efficiënte	tang	voor	het	snel	plaat-

sen 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

Borduurtang BZ - 100 kg
•	 Borduurtang zowel handmatig als met de 

kraan te gebruiken
•	 zijdelings	inklemmen,	door	de	smalle	zijkant	

blijft het richtsnoer 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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Rubio® Dryfill injectiegel
Injectiegel tegen opstijgend grondvocht.

Rubio®	Dryfill	wordt	gebruikt	ter	behandeling	
van	opstijgend	vocht,	en	voor	het	droog-
maken van muren met zowel holle als volle 
stenen. Deze injectiegel onderscheidt zich 
door	zijn	bijzondere	spreidingskenmerken,	
waarbij het water dat in de muur aanwezig is 
gebruikt wordt als middel voor een optimale 
diffusie.	Na	de	behandeling	vormen	de	ef-
ficiënte	actieve	stoffen	(concentraat:	80	%)	
een ondoordringbare sperlaag.

Eenvoudig aan te brengen
Rubio®	Dryfill	is	bijzonder	eenvoudig	aan	
te	brengen,	waardoor	het	risico	op	een	ver-
keerde uitvoering  quasi onbestaande is. De 
doeltreffendheid	van	deze	behandeling	wordt	
gegarandeerd	door	de	specifieke	werking	
van het product op zich.

1 enkele toepassing
Tests hebben uitgewezen dat de doeltref-
fende werking van de injectieprocedure met 
Rubio®	Dryfill	er	voor	zorgt	dat	de	muur	na	
één behandeling gesaneerd is. Na de be-
handeling bevatten de stenen geen capillair 
vocht meer. Het vochtgehalte wordt terug-
gebracht tot op het normale niveau.

art. omschrijving
1100871 Rubio®	Dryfill	injectiegel	600cc
1108486 Mastiekpistool 600 ml
1094706 Injectiespuitmond voor pistool

  snel en eenvoudig aan te brengen  1 behandeling is voldoende  veilig en milieuvriendelijk  handiger dan injectie met vloeistoffen

Injectiegel Rubio® Dryfilltegen opstijgend grondvocht

ACTIE
12 worsten Dryfill injectiegel

+ GRATIS
Injectiepistool

+
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

BLOKKEER OPSTIJGEND VOCHT

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 - - - - - -

B
O

U
W

-
C

H
EM

IE
 

1
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Belgacoat is een polymeercoating die na droging een 
elastisch,	luchtdicht	en	dampremmend	membraan	vormt.

Toepassing:
•	 Het luchtdicht maken van verschillende bouwkun-
dige	aansluitingen,	vloer-wand,	wand-plafond,	
buisdoorvoeren,	...

•	 Met de borstel aan te brengen
•	 Vezelversterkt
•	 Verbruik	:	+/-	1	kg/m²
•	 Kleur:	blauw	(zwart	na	droging)	/	wit	(aanvraag)
•	 Emmer 5 kg - art. 1121386

•	 Met airless-toestel aan te brengen
•	 Ideaal voor grotere werven of oppervlaktes
•	 Hoog standvermogen
•	 Verbruik	:	min	500	g/m²
•	 Kleur:	blauw	(zwart	na	droging)	/	wit	(aanvraag)
•	 Emmer 10 kg - art. 1121385

Testrapporten WTCB i.v.m.
adhesie	en	dampdiffusieweer-
stand beschikbaar op aanvraag

• Pleisterwerk
• Luchtdichte, elastische en 

waterdichte mortel

Pleisterwerk
Belgacoat

Belgacoat - vloeibare luchtdicht-coating

DIPEX 25 kg
•	 Duurzame bitumenemulsie voor bescher-

ming tegen vocht.
•	 Als bescherming tegen vocht: op pleister-
werk,	metselwerk,	beton,	verse	cementbe-
pleistering,	...

•	 Aangeraden:	2	lagen	aan	te	brengen,	3	
strijklagen	per	dag	zijn	mogelijk	(afhankelijk	
van	poreusheid	van	ondergrond)

•	 Aan	te	brengen	met	borstel,	rol	of	pistool
•	 Eerste strijklaag 

beetje verdunnen 
om makkelijker te 
verwerken 

•	 art.: 1029200

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Kaleiborstel
•	 Kaleiborstel blond 3x12 ppn geel
•	 art.: 1120803

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Waterdichte schokvaste 
bouwlaser BMI - Nautilus
•	 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
•	 Ontvanger met 

dubbel display 
en latklem

•	 Batterijen vr 
ontvanger

•	 Statief
•	 Stevige op-

bergtas
•	 art.: 1021712

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Toepassing:
•	 Waterdichting
•	 Horizontale	en	verticale	toepassingen	in	kelders,	waterreservoirs,
•	 Tunnels,	zwembaden,	vijvers,	etc...
•	 Voor	ruwe	ondergrond	(renovaties)
•	 bv.	afgekapte	muur,	gezandstraalde	muur,	niet	gevoegde	muur

•	 diklagig aanbrengen - 10 mm

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

Applicatie:
•	 Borstel,	rol,	spatel	of	te	verspuiten

Kenmerken:
•	 Kleur	=	grijs
•	 Zak 25 kg - art.: 1094308

Flexibele coating voor de waterdichting van beton en metselwerk. Als buitenafdichting tegen 
bodemvochtigheid en drukkend water. Latex-bitumen coating.

Toepassing:
•	 Waterdichting	van	beton,	metselwerk	langs	de	

buitenzijde onder het maaiveld
•	 Ideaal voor de waterdichting van kelders

Voordelen:
•	 Zeer hoge waterresistentie: 8 bar
•	 1-component,	kant	en	klaar	te	gebruiken
•	 Blijvend	elastisch		/		Scheuroverbruggend
•	 Naadloos		/		Uitstekende	hechting
•	 Vorstbestendig
•	 Resistent tegen dooizouten

Kenmerken:
•	 Kleur	=	zwart
•	 Emmer 25 kg - art.: 1057164

Kabelschop 14/290
•	 Kabelschop uit hoogwaardig gele-

geerd 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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Kunststof waterkeerplaat op rol
•	 Waterkeerplaat voor het afdichten 

van betonvoegen
•	 Warmte- en koudebestendige 

band die zich makkelijk laat bui-
gen 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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijsContacteer ons 

voor 

hoeveelheden

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

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 geheel door de instortmof 
schuiven.

Voordeel:
•	 Geen buizen exact afzagen om 
te	passen	in	de	mof,	gewoon	
doorschuiven.

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

AANRADER
top-

kwaliteit

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

1010779 doorvoermof 110 24 cm -

-10% -15% contacteer 
ons

1010780 doorvoermof 125 24 cm -
1010781 doorvoermof 160 24 cm -
1010782 doorvoermof 200 24 cm -
1010783 verlengstuk 110 6 cm -
1010784 verlengstuk 125 6 cm -
1010785 verlengstuk 160 6 cm -
1010786 verlengstuk 200 6 cm -

Contacteer ons 

voor grotere 

hoeveelheden

> 20 stuks

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Zwelband bentoniet
Voordeel:
•	 Product vervalt niet! blijft eigenschappen behouden.
•	 Gegarandeerde waterdichtheid van uw krimpnaden
•	 Bestand	tegen	waterkolom	van	80	meter	/	8 bar
•	 Vastzetten m.b.v. de montagenetten 
•	 Hoogte: 20 mm x breedte: 25 mm
•	 1	doos	=	6	x	5	m	(	=	30	lm)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art. omschrijving prijs per 30 m*
normaal

actieprijs
per doos

actieprijs
per 10 dozen

per pallet
24 dozen

1000166 zwelband	(30	lm) - - - -

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

Slang:
•	 Lengte: standaard 3 m

Naald:
•	 Rotatiesnelheid: 12000 tpm
•	 Diameter: standaard ø35mm

•	 art.: 1083955

Betonafwerkspaan
•	 Trilbalk	2	m	breedte	/	Transportgreep
•	 Makkelijk te onderhouden en de steel is 

makkelijk demonteerbaar.
•	 Honda	benzinemotor	GX25
•	 Verstelbare aluminiumboom die 

kantelt dankzij draaihandgreep.
•	 Trilas,	gemonteerd	op	dubbel	

kussenblok
•	 Hoogwaardige	en	flexibele	

koppelingen tussen motor en 
trilunit.

•	 Afgerond	profiel	laat	zowel	
trekken en duwen toe.

•	 Lichtgewicht: 19 kg
•	 art.: 1000375

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

HIT boutenschaar - 75 cm
•	 art.: 1000232

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

Contacteer ons 

voor grotere 

hoeveelheden

> 20 stuks

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art. omschrijving prijs per 25 lm*
normaal

per 
rol

1132231 kunststof waterkeerplaat op rol - -
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Afdichting rondom muurdoorvoeren
Tangit	M3000,	is	een	systeem	voor	gas-	&	waterdicht	afdichten	rondom	buizen	
doorheen	metselwerk	of	beton.	Na	een	diamantboring,	wordt	de	doorgevoerde	
buis rondom afgedicht met M3000 expansieschuim.
Voor	toepassingen	met	drukkend	water	wordt	een	extra	dichtingssok	(M4082)	mee	
gebruikt.

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

•	 M3000 expansieschuim - art.: 1059765
•	 M4082 dichtsok - art.: 1059766

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

Voordelen:
•	 Unieke kit samengesteld uit een 1-component polyurethaan hars 
met	versneller,	beschermende	handschoe-
nen en een zak met polyester 
vezels voor het afdichten van 
waterlekken	doorheen	buizen,	
kabeldoorvoeren en wachtbui-
zen,	etc.

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

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

1069629  15 cm 100 st -

- 10%
korting

- 15% 
korting contacteer ons

1069630  20 cm 100 st -
1069631  25 cm 100 st -
1069632  30 cm 100 st -
1069633  35 cm 100 st -
1069634  40	cm	(20+20	cm) 100 st -
1069635  45	cm	(20+25	cm) 100 st -
1069636  50	cm	(25+25	cm) 100 st -

Steeds 200 stopjes inbegrepen in de prijs!




+

=

Soepele plug gemaakt uit zwellend polyurethaan polymeer. Bij contact met water ingesloten 
in de afstandhouder zal de rubber zwellen en de opening zo afdichten. Geschikt voor afstand-
houders	uit	plastic,	beton	en	vezelcement.	Tip: de plug eerst wat bevochtigen zodat deze 
gemakkelijker in de buis te schuiven is.

Voordelen:
•	 Zwellende	eigenschap	bij	contact	met	water	(4x	bij	zoet	water,	3.5x	bij	zout	water)
•	 Geschikt voor alle afstandhouders tussen de bekisting met 

binnendiameter tot 22 mm
•	 Goede	chemische	weerstand,	weerstaat	petroleum,	minerale	

en organische vetten en olieën.
•	 Conische vorm voor eenvoudige plaatsing

Kenmerken:
•	 Blauwe conische plug
•	 ø 22 mm x 25 mm lengte
•	 Verbruik: 1 of 2 pluggen per 

afstandhouder
•	 Onbeperkt houdbaar
•	 Verpakt per 320 stuks
•	 art.: 1045362

Plug zet uit bij 
contact met water

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

Toepassing:
•	 Afdichten	van	stortnaden,	hernemingsnaden,	constructievoegen	in	

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

Voordelen:
•	 Eenvoudige verwerking
•	 Hechting	op	beton,	staal,	pvc,	HDPE,	...
•	 Soepel systeem dat zich aanpast aan 
oneffenheid	van	de	ondergrond

•	 Blijvend actief: tot 200% zwelling

Kenmerken:
•	 Standaard kokers 310 cc - art.: 1008931
•	 Standaard worsten 600 cc - art.: 1008932

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

Beton- & asfalthark
•	 Aantal tanden: 14
•	 Afwerking tanden: scherp en 

rood gelakt
•	 Lengte hark: 40 cm
•	 Lengte steel: 135 cm
•	 art.: 1010837

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonschuiver + steel
•	 Betonschuiver in aluminium + houten 

steel
•	 Geleverd met stevige houten steel 170 

cm x 32 mm
•	 Lengte: 100 cm
•	 Breedte: 30 cm
•	 Hoek van steel is regelbaar
•	 art.: 1010853
•	 art.: 1018732

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bekistingsschraper
•	 Makkelijk om houten panelen 

schoon te maken van betonresten
•	 Ook vaak gebruikt om mortelresten 
weg	te	schrapen,	betonplaat	proper	
te maken

•	 Bekistingsschraper 30 cm
•	 Geleverd met houten steel 

120 cm
•	 art.: 1028462
•	 art.: 1055058

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+
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Curing Compound TR Clear
Transparante nabehandeling voor betonvloeren van zeer hoge kwaliteit  - 
op basis van harsen.

Rubio Curing TR Clear is een nabehandelingsproduct op basis van zorgvuldig uitgekozen 
hydrocarbonharsen,	dat	na	het	aanbrengen	een	gesloten	en	waterdampdichte	film	vormt.	
Hierdoor worden krimpscheuren en oppervlakteproblemen vermeden en worden de eigen-
schappen van de beton gevoelig verbeterd. Rubio Curing TR Clear verhindert een vroegtij-
dige uitdroging door een gevoelige vermindering van het waterverlies dat door combinatie 
van	hogere	temperaturen,	lage	luchtvochtigheid	en	wind	veroorzaakt	wordt.	Rubio	Curing	TR	
Clear vormt tevens een slijtlaag die fungeert als anti-carbonatatielaag. Maakt het oppervlak 
stofvrij.

Toepassingsgebieden:
•	 Een spoelmiddel met een hoog oplossend vermogen voor niet uitgeharde polyurethanen.
•	 Vervangt	aceton,	methyleenchloride	en	andere	gebruikelijke	reinigingsmiddelen.
•	 Lage toxiciteit.

Gebruiksaanwijzing:
•	 Rubio	Curing	TR	Clear	zorgt	voor	de	beschermende	film	op	het	vers	gestort	beton	en	voor	

een optimale hydratatie van de cement. Hierdoor wordt immers het snel verdampen van het 
hydratatiewater voorkomen.

•	 Rubio	Curing	TR	Clear	homogeen	aanbrengen,	onmiddellijk	na	het	verdampen	van	het	
bleedingwater.	Het	product	laat	zich	licht,	rationeel	verspuiten.

Technische kenmerken:
•	 Densiteit:	0,9	kg/l
•	 Vlampunt: > 39°C
•	 Drager: Solvent Nafta
•	 Kleur: transparant - geen vergeling
•	 Uitzicht na applicatie: wetlook met lichte 

glans
•	 Droog na 2 à 4 uur. Doorharding na 
24	uur,	afhankelijk	van	temperatuur	en	
ventilatie.

Verpakking:
•	 PVC-bussen van 25 liter
•	 art.: 1101403

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

Professioneel druksproeitank
•	 Drukvat uit staal met polyestercoating.
•	 Degelijke riemen om het vat volledig op de 

rug te dragen
•	 Oliebestendige dichtingen
•	 Vlakstraalnozzle	met	fijnfilter
•	 Messing	spuitlans	50	cm,	360°	

draaibaar
•	 Spiraalslang	2,5	m	tussen	lans	

en tank
•	 Vulinhoud:	10	liter	(13,5	liter	
totaalinhoud)

•	 Bedrijfsdruk: 6 bar
•	 art.: 1028839

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

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

Sterker dan beton

Epoxy coating
Professionele	epoxycoating	voor	vloeren	en	wanden,	in	kelders,	garages,	maga-
zijnen,	werkplaatsen,	opslagruimtes,	parkeergarages...

Enorme slijtvastheid en chemische bestendigheid

Kleuren:
•	 Verkrijgbaar	in	verschillende	kleuren	(op	aanvraag)

Eigenschappen:
•	 Binnen en buiten toepasbaar
•	 Hoge	slijtweerstand	(met	beperkte	laagdikte)
•	 Hoge chemische bestendigheid
•	 Hoge UV-bestendigheid
•	 Vloeistofdicht	(maar	wel	dampopen)
•	 Satijnglans

Ingebruikname:
•	 Beloopbaar na 24 u
•	 Mechanisch belastbaar na 4 dagen
•	 Volledig chemisch belastbaar na 7 dagen 
(20°C)

Verbruik:
•	 Aan te brengen met verfrol
•	 Verbruik	:	300	g./m²	per	laag
•	 5	kg	(ook	verkrijgbaar	in	25	kg)

•	 RAL 7035 lichtgrijs - art.: 1153255
•	 Ook beschikbaar in wit en andere grijstinten

NIEUW

art.: 1015462

art.: 1108543

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art.: 1015427

5x
5 vellen
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Handpomp
•	 Handpomp voor injectiewerken
•	 Injectieslang 30 cm + standaard koppeling
•	 Met manometerset voor de aanduiding van 

druk

Handpomp
•	 Handpomp voor injectiewerken
•	 Injectieslang 30 cm + standaard koppeling
•	 Met aanzuigmechanisme voor het opzuigen 

van het injectiemiddel

Handpomp
•	 Handpomp voor injectiewerken
•	 Injectieslang 30 cm + standaard koppeling

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

meter

Injectie

Niet-structurele scheuren
•	 Polyurethaanhars	voor	het	afdichten	van	bewegende,	

niet structurele scheuren.
•	 HA Safefoam NF is een 1-component polyurethaanhars.
•	 Na	uitharding	vormt	HA	Safefoam	NF	een	inert,	flexibel	

schuim met afgesloten celstructuur en zeer goede trek-
sterkte en hechting.

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

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

Scheuren en stortnaden
•	 Polyurethaan injectiehars met hoge presaties 

voor het waterdichten van stortnaden en scheu-
ren in betonconstructies.

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

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

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

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

Reiniging
•	 Washing Agent Eco is een solventmengsel voor 

het reinigen van de pompen.
•	 De pompen dienen voor injectie grondig te 

worden gespoeld met Washing Agent Eco om 
het systeem te drogen en te smeren.

•	 Washing Agent Eco 5 kg:                  
art. nr.: 1061537

Packers

art. 1-day afmeting dubbele 
rubber aansluiting verpak-

king afbeelding

1132225
nee D 13 x 

110 ja

standaard-
nippel

100 
stuks

1132226 schuif-
koppeling

1132227
ja D 13 x 

115 nee

standaard-
nippel

1132228 schuif-
koppeling

Scheurinjectie werkwijze
1. Gaten boren
•	 Boor	gaten	aan	beide	zijden	van	de	scheur	(hoek	v.	45°)
•	 Kies de juiste boordiameter voor uw injectiepackers

2. Gaten reinigen
•	 Blaas de gaten uit met perslucht of een blaaspomp
•	 Als	waterreactieve	hars	wordt	gebruikt,	kan	voorinjec-

teren met water noodzakelijk zijn. Gebruik hiervoor een 
manuele injectiepomp.

3. Injectiepackers plaatsen
•	 Plaats	de	packers	in	de	boorgaten,	de	bovenkant	van	

het rubber moet onder het betonoppervlak blijven
•	 Aandraaien met spansleutel

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

5. Injectiepackers verwijderen
•	 Demonteer het drukstuk van de injectiepackers

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

vermijden dat de harsen eruit lopen.
7. Oppervlakte afwerking
•	 De boorgaten moeten dichtgemaakt worden na het verwijderen van de injectiepackers

Demo op de werf
Plan een

praktijkgerichte demo in
op uw werf!

Contacteer ons!

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Toepassing:
•	 Afdichten	van	stortnaden,	hernemingsnaden,	constructievoegen	in	beton	door	het	achteraf	

injecteren.
•	 Postinjectie	bij	kelders,	ondergrondse	parkeergarages,...

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

swellseal mastic

Kenmerken van 1 kit:
•	 5 x 6 meter injectieslang
•	 2,5	m	gewapende	injectiepoort	(snijden	
op	maat)

•	 Blauwe hoekstukjes: 10 st
•	 Bevestigingsbeugels: 100 st
•	 art.: 1022163 2,5	m 10 x 100 x

5 x 6 m

+

art.: 1132219

art.: 1132220

art.: 1132221

art.: 1132223
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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	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

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

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

Loodklopper
•	 Hout
•	 Banaanvorm
•	 340 mm
•	 280 gr
•	 art.: 1006453

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Keylite zoldertrap (KYL)
•	 De Keylite zoldertrap 

is speciaal ontworpen 
voor een snelle en een-
voudige installatie.

•	 Flick-Fit installatie
•	 Standaard voorgemonteerde 

bevestigingbeugels voor eenvou-
dige 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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Dampschermfolie SD 100
•	 Een bijzonder sterk dampscherm van de nieuwste generatie. Dit wordt onder meer bereikt door 

gebruik te maken van complexe meerlaagse coëxtrusie technologie. Hierdoor ontstaat 
een dampscherm met sterk verhoogde mechanische eigenschappen.

•	 Afmeting	(bxl):	2	x	25	m
•	 art.: 1123100

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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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

t w v  -

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

t w v  -

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

t w v  -

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

t w v  -

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	wape-
ningsnet.

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

ACTIE
4  ro l l e n  =  G R AT I S  6  ro l l e n  =  G R AT I S  8  ro l l e n  =  G R AT I S  1 2  ro l l e n  =  G R AT I S  

  

Kabelhaspel dakwerker
•	 BRETEC	=	Afrollen	met	de	stekkers	van	de	haspel	ingeplugd.	

Je kan haspel laten staan en gaat met stekker de steiger of 
het dak op.

•	 Haspel	voor	bouwplaatsen,	IP44	
gekeurd,	zwengel	voor	op-	en	
afrollen

•	 Contactdoos met 4 stopcon-
tacten aan uiteinde voor het 
inpluggen van verschillende 
machines	op	de	stelling,	of	
dak. Contactdoos voorzien 
van metalen haak.

•	 Voorzien van 40 m kabel - 
3G2.5mm².

•	 40 m - art.: 1059707

Vogelwering
•	 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

Handtacker
•	 Voor professioneel gebruikt
•	 Nieten: 6 - 14 mm
•	 art.: 1015653

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Aluthermo Quattro dampscherm
•	 Het	eerste	dunne,	multireflecterende,	meer-

lagige 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	alu-
minium,	plus	brandwerend	en	vochtafstotend	
polyethyleenschuim.

•	 Vormt zomer en winter een bijna ondoorlaat-
bare barrière tegen infraroodstraling.

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

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 l l e n  =  G R AT I S  3  ro l l e n  =  G R AT I S  4  ro l l e n  =  G R AT I S  5  ro l l e n  =  G R AT I S  

Aluthermo Roofreflex onderdakfolie
•	 Een	reflecterend	onderdakscherm	dat	
zowel	thermisch	als	akoestisch	isoleert,	
waterdicht en uitstekend dampdoorla-
tend is.

•	 Het	bestaat	uit	een	reflecterend	mem-
braan	in	geotextiel,	dat	gecombineerd	
wordt met een isolerende laag van 37 
mm	stabiel,	branden	vochtwerend	poly-
estervezel.

•	 In tegenstelling tot de klassieke onder-
dakschermen,	die	enkel	zorgen	voor	
waterdichtheid,	voorkomt	Roofreflex	ook	
energieverlies,	zowel	via	straling	als	
geleiding.

Het product bestaat uit deze opeenvolgende lagen:
	Een	reflecterend	membraam	dat	uitstekend	damp-		
 doorlatend 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 l l e n  =  G R AT I S  6  ro l l e n  =  G R AT I S  8  ro l l e n  =  G R AT I S  1 1  ro l l e n  =  G R AT I S  

normaal -
per lm -
per 50 lm -
per 100 lm -

per 150 lm contac-
teer ons

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs



16

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

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

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

stukadoors of verbouwingswerken.

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

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

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

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per 6 stuks - opgelet

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

Opgelet bij 
vergelijkingen

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

weerszijden PE folie

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

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

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

Gebruik:
•	 Afrollen + niet meer vast tapen
•	 Herbruikbaar,	zeer	snel	opnieuw	op-
rollen	(laat	geen	lijmresten	achter)

•	 Enorme tijds- en materiaalbespa-
ring,	geen	afval	achteraf

Standaardformaat:
•	 art. 1059718 - standaard: breedte 

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

tes: 2 m x 50 m

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

Protectiedoek 
rollen (1 x 50 m)

normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ZIPWALL - Starter set

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

normaal - actieprijs
per rol - 10% -

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

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

normaal - actieprijs
per rol - 10% -

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

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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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

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

art. producten
1043700 hoekbeschermer	1,0	m
1043701 hoekbeschermer	1,2	m
1043702 hoekbeschermer	1,5	m
1043703 hoekbeschermer	1,8	m
1043704 hoekbeschermer	2,0	m
1043705 hoekbeschermer	2,2	m
1043706 hoekbeschermer	2,4	m
1043707 hoekbeschermer	2,5	m
1043708 hoekbeschermer	2,6	m
1043709 hoekbeschermer	2,7	m
1043710 hoekbeschermer	2,8	m
1043711 hoekbeschermer	3,0	m
1043712 hoekbeschermer	3,5	m
1043713 hoekbeschermer	4,0	m

28 m
m

3,8	mm

Hoeveelheden !
Contacteer ons

voor een
offerte op maat !

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

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

normaal - actieprijs
per rol - 10% -

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

*mix = keuze uit tapes uit deze folder

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

Pakket stukadoorsrijen
•	 Alu h-rij
•	 Breedte: 114 mm
•	 Hoogte: 28 mm
•	 Dikte:	1,2	mm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Pakket stukadoorsrijen
•	 Alu afgeschuind
•	 Breedte: 100 mm
•	 Schuine kant: 45 mm
•	 Hoogte: 18 mm
•	 Dikte:	1,2	mm

art.:
 1054776

art.:
 1054777

art.:
 1060004+

+

Pakket trapezium wandrijen
•	 Breedte: 97 mm
•	 Hoogte: 17 mm

+

+

art.: 
1094862

art.: 
1094870

art.: 
1094863

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art.: 
1020125

art.: 
1020127

art.: 
1020126

+

+
2m

2,5m

3m

2m

2,5m

3m

1,5m

1,8m

2m

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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KIP Schilderstape goldtape 308
•	 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

KIP - maskingtape 309
Scherpe	verfkanten	en	uitstekend	te	verwijderen,	zelfs	van	de	meest	
kwetsbare ondergronden.
 
•	 Temperatuurbestendig: 60°C
•	 Dikte:	0,10	mm
•	 Kleefkracht:	1,3	N	/	10	mm
•	 Treksterkte:	31,7	N	/	10	mm
•	 Rek: 8%
•	 Inzetduur: 8 weken

actie 15 mm 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

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

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

art. breedte lengte verpakking
1083199 15 mm 50 m 32 st
1060341 19 mm 50 m 24 st
1083200 25 mm 50 m 24 st
1060342 30 mm 50 m 16 st
1083201 38 mm 50 m 12 st
1060343 50 mm 50 m 12 st

actie 19 mm 25 mm 30 mm 50 mm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

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

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

art. breedte lengte verpakking
1150161 19 mm 50 m 48 st
1150162 25 mm 50 m 36 st
1150163 30 mm 50 m 32 st
1150164 50 mm 50 m 24 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP Schilderstape - maskingtape
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

actie 18 mm 24 mm 30 mm 36 mm 48 mm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

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

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

art. breedte lengte verpakking
1003737 18 mm 50 m 32 st
1003739 24 mm 50 m 24 st
1003745 30 mm 50 m 20 st
1003741 36 mm 50 m 16 st
1003743 48 mm 50 m 12 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

voor uw 
beste prijs

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

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

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

normaal - actieprijs
per rol - 10% -

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

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

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

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mengmachine MX 1200/2 E

•	 ErgoFix hoogte-instelling met 
geïntegreerde snelwissel-
functie

•	 Geringe krachtsinspan-
ning voor de bediening van 
de mengmachine door ergonomisch 
gunstige inrichting van de handgreep 
met grote hefboomarm

•	 Vermogen: 1200W
•	 Toerental 1: 150 - 360 t.p.m.
•	 Toerental 2: 320 - 780 t.p.m.
•	 Aansluiting:	M14	/	ErgoFix
•	 Mengstaaf HS 3 140x600
•	 Gewicht:	6,2	kg
•	 art.: 1145298

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Aluminium vouwsteiger
•	 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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Festool schuurmachine RTS 400 REQ-Plus

•	 Ideaal voor langdurig en moeiteloos bovenhands te schuren
•	 Vermogen: 250 W
•	 Schuurbewegingen:	12.000	-	24.000	/min.
•	 Toerental: 6000 - 12.000 t.p.m.
•	 Verwisselbare schuurzool: 80 x 130 mm
•	 Gewicht:	1,2	kg
•	 + systainer
•	 art.: 1145198

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

19
7 

cm

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%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

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
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Schuurspons Sia - Siafoam
Schuurspons	siafoam:	hoge	kwaliteit	-	toepassing	(verf	en	hout)
•	 Korrel:	korund/blauw	verhit
•	 Korrelbereik:	coarse,	medium,	fine,	super	fine
•	 Coating: 4 - zijdig
•	 Drager: stevige schuimstof PU
•	 Type standaard: 68 x 96 x 27 mm
•	 Type combi: 70 x 96 x 25 mm

Voordelen:
•	 Voor	gebruik	op	hout,	verf-	en	lak
•	 Uiterst scherp en robuust bij gelijkmatige oppervlakte-

kwaliteit
•	 4-zijden	voorzien	van	schuurlaag,	ideaal	voor	toepas-

singen in sponningen en op vlakken
•	 Bijna geen dichtlopen

Toepassingen:
•	 Op-	en	afschuren	van	hout,	vulmiddel,	

oude lak en verf
•	 Opschuren	van	hout,	metaal	of	kunststof	

voor het aanbrengen van verf
•	 Opschuren	van	verflagen	in	sponningen	

en op vlakken
•	 Verwijderen	van	uitgelopen	verf	en	fouten	in	een	laag,	

bv. ingesloten vuil
•	 Hout schuren voor het lakken

art. omschrijving verpakking
normaal 

afname per 
verpakking

actieprijs 
per 

verpakking

afname 2 
verpak-
kingen

afname 3 
verpak-
kingen

1096396 standaard P60 50 st Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1096397 standaard P100 50 st
1096398 combiblock P100 50 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Schuurpapier Siarexx - 230x280 mm
Schuurpapier	Siarexx:	hoge	kwaliteit	-	toepassing	(verf	en	hout)
•	 Korrel: halfedelkorund - bereik: P40 - P600
•	 Afmeting: 230 x 280 mm

Voordelen:
•	 Universeel,	breed	toepas-

singsgebied
•	 Geen dichtlopen

Toepassingen:
•	 Op- en afschuren van lak en verf
•	 Schuren van massief hout en 
fineer

•	 Op-	en	fijnschuren	van	grondverf,	
vulmiddel en plamuur

•	 Schuren na het inweken
•	 Tussenschuren van lak op vlak-

ken en op rondingen

art. korrel verpakking
normaal 

afname per 
verpakking

actieprijs 
per 

verpakking

afname 2 
verpakkin-

gen

afname 3 
verpakkin-

gen
1096388 P60 50 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1096389 P80 50 st
1096390 P100 50 st
1096391 P120 50 st
1096392 P180 100 st
1096393 P220 100 st
1096394 P280 100 st
1096395 P320 100 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Schuurpapier rond - dia 225 mm
Schuurpapier hoge kwaliteit - toepas-
sing	(rotatieschuren	op	gips,	steen	en	
oude	verf)
•	 Geschikt	voor	Flex	Giraffe
•	 Korrel: siliciumcarbide - P60 - P150
•	 Korrel: halfedelkorund - P220
•	 Afmeting: ø 225 mm - 19-gaats
•	 Asgat: 18 mm

Voordelen:
•	 Optimaal geschikt voor rotatie-

schuren
•	 Zeer hoge capaciteit en lange 

standtijd bij sterke belasting

Toepassingen:
•	 Afschuren	van	gips,	steen	en	beton
•	 Afschuren	van	verf,	oude	lak	en	bodemverze-

gelingen
•	 Opschuren van massief hout
•	 Opruwen van isolatieplaten

art. korrel type verpak-
king

normaal 
afname per 
verpakking

actieprijs 
per 

verpakking

afname 2 
verpakkin-

gen

afname 3 
verpakkin-

gen
1116264 P60 siapar 25 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1116265 P80 siapar 25 st
1116266 P100 siapar 25 st
1116267 P150 siapar 25 st
1116268 P220 siarexx 25 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

P60 - P150

P220

Acryrub CF2 - dé schilderskit
Eigenschappen:
•	 Zeer goede verwerkbaarheid
•	 Zeer vlot afwerkbaar
•	 Slagregenvast na 15 minuten
•	 Overschilderbaar na 10 minuten
•	 Overschilderbaar met vele verftypes
•	 Kleurvast en waterdicht na uitharding

Toepassing:
•	 Aansluitingsvoegen in de bouwindustrie
•	 Voegen	aan	vensterbanken,	tussen	plint	en	muur,	
tussen	metselwerk,	etc.

•	 Kieren tussen deuromlijstingen en pleisterwerk of 
gyproc

•	 Afwerking van diverse boord- en plafondlijsten 
alsmede decoratieve elementen zoals moulures

•	 Afwerking van kieren en naden op poreuze 
ondergronden die achteraf overschilderd dienen 
te worden

•	 art.: 1059513

actie
actieprijs +

1 geel skeletpistool 

bij 2 dozen

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

15 kokers per doos

SupraFLEX - de schuurspecialist
•	 Schuren	van	verf,	hout,	metaal	en	blauwe	steen
•	 Schuurmachine met afzuigsysteem
•	 Toerenregelbaar,	lage	toeren
•	 Diamant schuurpad: blauwe steen.
•	 Schuurpapier: verf en hout
•	 Schuurvlies:	metaal	(roest)
•	 Motor: 1400W
•	 Toerental: 600 - 2100 t.p.m.
•	 Diameter: 125 mm
•	 Gewicht:	2,6	kg
•	 art.: 1089543

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Flex Giraffe GE 5

•	 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.: 1150150

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Flex stofzuiger VCE 33 L AC

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

reiniging
•	 Aparte volumestroomregeling
•	 Antistatische uitrusting

•	 Motor: 1400W
•	 Volumedebiet:	4500	l/min.
•	 Onderdruk: 25000 Pa
•	 Filteroppervlak: 5000 
cm²

•	 Kuipinhoud: 30 liter
•	 Kabellengte:	7,5	m
•	 Gewicht:	15,2	kg
•	 art.: 1149866

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+
GRATIS



20

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

Gipsplaat horizontaal U-profiel
•	 U-vormig	vloer-	en	plafondprofiel	voor	scheidings-	en	

voorzetwanden
•	 Breedte: 50 mm
•	 Ook	beschikbaar	op	aanvraag:	70,	75,	100,	125	en	

150 mm
•	 Dikte:	0,6	mm
•	 Verpakking: 8 stuks
•	 Ook verkrijgbaar met mousse

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

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

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven los
•	 De speciale dubbele kop minimaliseert 

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

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

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

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

stofprijzen

11 + 1 
GRATIS Contacteer ons 

voor uw 

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

Resultaat met 
gewone kop

Resultaat met 
de speciale kop

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 resul-
teert in gladde en vlakke wanden.

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

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

•	 Zeer soepele band. Zorgt voor perfecte 
aanvoer van de schroeven in het magazijn van de 
machine.

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

grondstofprijzen 9 + 1 
GRATIS

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

Platenlift - 3 wielen
•	 Door	het	gebruik	van	drie	wielen,	kan	deze	

platenlift makkelijker gebruikt worden op 
werven waar veel leidingen of buissystemen 
nog niet in de chape liggen.

•	 Max.	hoogte	plaat	horizontaal:	350	/	400	cm
•	 Laadhoogte: 82 cm
•	 Laadvermogen: 75 kg

•	 Eigen gewicht: 
38 kg

•	 art.: 1055179

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

•	 Eénhands verbindingstang
•	 art.: 1005685

De prijs nodig ?
Contacteer ons

voor de
de beste prijs !

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

•	 Standaard verbindingstang
•	 art.: 1005682

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be
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art. lengte
1127786 2,4	m
1127787 2,6	m
1127788 2,8	m
1127789 3 m
1127790 3,2	m
1127791 3,6	m
1127792 4 m

art. lengte
1127827 4 m

Waterpas metal stud
•	 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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Aguaplast Universal Pro
•	 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	uit-
vlakken	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 kwaliteitsni-
veau	van	het	oppervlak	(Q1-Q2-Q3-Q4)	worden	
afgewerkt.

•	 Zak 20 kg - art.: 1106938

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

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

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
normaal -
actieprijs -

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

De nieuwe
standaard !

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be
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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

Fiba tape Perfect Finish (wit)
•	 Ultradun wapeningsband
•	 30% dunner voor een gladdere 

afwerking
•	 Ideaal voor plafonds
•	 Zelfklevend,	eenvoudig	aan	te	

brengen
•	 Lengte: 90 m
•	 Breedte: 48 mm
•	 Verpakking: 12 stuks
•	 art.: 1132805

Gladdere
afwerking

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

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

Steeds uw 
profielen bij 

de hand

Derde hand
+ Multiprop P3
•	 155 - 300 cm
•	 Arm+ systeem voor bedie-

ning van de multiprop met 
één hand

•	 art.: 1150375

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Voegspatel + bit
•	 Voegspatel 150 mm
•	 Dura-Hammergrip
•	 Inox
•	 art.: 1006306

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Blikschaar
•	 Met hefboomoverbrenging
•	 art.: 1007829

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
T- s h i r t

b i j  a a n ko o p
va n

2  z a k ke n
va n  2 0  k g

ACTIE
1 0  +  2
d o z e n

G R AT I S

ACTIE

7  +  1
G R AT I S

ACTIE

1 0  +  2
G R AT I S

32
 m

m
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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.	5	per	m²
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	bijvoor-
beeld in combinatie met mozaïektegels

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Inwasspaan - 25 x 11 cm
•	 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

Lijmspaan
•	 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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

VOOR

NA

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

2 5 m ²
b o u w p l at e n

G R AT I S
5  t u b e s

a f d i c h t i n g s m i d d e l

Bouwplaten

Afdichtingskit

Afdichtingsmiddel

Schroeven & rozetten

Waterdichte
afdichtingsband
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Alu veelhoeksjabloon 
tegelzetter
•	 Met de aluminium geleiders van verschillende 

lengte is het heel gemakkelijk om nagenoeg 
elke polygonale vorm te maken om over te 
zetten op het materiaal

•	 Voor het opmeten van traptreden bijvoorbeeld
•	 Snel	en	efficiënt	werken	door	het	gebruik	van	

vleugelmoeren
•	 art.: 1149506

Laminaatsnijder 325 mm
•	 De robuuste en professionele laminaatsnijder 

werkt op basis van een guillotine om precies 
en	haarfijn	te	snijden.	

•	 Het brede snijvlak is ideaal voor het snijden 
van langere planken en bredere panelen. 

•	 Het verlengbare handvat zorgt voor meer 
snijkracht.

•	 Snijbreedte: 325 mm
•	 Snijdiepte: 15 mm
•	 art.: 1149507

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Parketlijm
•	 Rectavit	255	FiberTech	is	een	universele,	
elastische,	vezelversterkte	parketlijm	op	
basis van FiberTech Reinforced MS polymeer 
speciaal voor volvlaksverlijming van alle types 
parket met tand-groefsysteem.

•	 16 kg - art.: 1107672

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Rubberen hamer wit
•	 Houten steel
•	 Vlekkenvrij
•	 Hardheid:	0,5	kg
•	 art.: 1006277

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Tegelsnijder TZ-1300
•	 Dubbele geleiding met 6 kogellagers en een breeksysteem met 2 standen
•	 Verstelbare en instelbare afstelhaak voor het maken van repeterende snedes
•	 Met	extra	grote	zĳ	steunen	voor	het	verwerken	van	grootformaat	tegels
•	 Snĳwieltjes	van	Ø	8	tot	22	mm.
•	 Lengte: 1300 mm
•	 Diagonaal: 900 x 900 mm
•	 Inclusief	een	snĳwieltje	

van Ø 8 en 18 mm
•	 art.: 1132587

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

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

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

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

•	 1	pallet	=	42	zakken

20 zakken
+ 1 GRATIS

39 zakken
+ 3 GRATIS

AANRADER
Topkwaliteit

Betegelingsdeksels YUCON 06

Schroef met 
uitliftsysteem

Schroefafsluiting : gas- 
en waterdicht

Rubberdichtingen

Aansluitings-
moer op 
buitenkader

•	 De	echte	Yucon,	het	best	afgewerkte	dek-
sel op de markt

•	 Hoogwaardig dikwandig aluminium 3 mm
•	 Tegel- en klinkerdeksel met meest estheti-

sche afwerking
•	 Het optionele lifttouw kan bevestigd 
worden	aan	de	haken,	en	met	2	personen	
en een hefboom kan u het deksel mak-
kelijk uithalen zonder uw rug te belasten. 
Draagkracht touw is 750 kg.

•	 Exclusief sleutelset: art. 1123141

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

Yucon 06 6 cm - - - - - -

EXTRA KORTING op 

onderstaande prijzen

per deksel : - 10 %

per 5 deksels : - 12 %

per 10 deksels : - 15 %

+ gratis handschoenen

+ gratis  

1 paar werk-

handschoenen

SHOWA GRIP

RUBI tegelzaagmachine DU-200 EVO

•	 Zaagmachine	met	beweegbare	motorunit,	
voor renovaties en lichte werkzaamheden.

•	 Voor	het	zagen	van	keramische	tegels,	
ideaal voor wandtegels en gres.

•	 Systeem met gemakkelijk te monteren 
inklapbare	poten,	geïntegreerd	zijn	in	de	
machine.

•	 Met ingebouwde wielen en handvat voor 
een comfortabel transport.

•	 Motor: 1100W
•	 Diameter blad: 200 mm
•	 Zaaglengte: 65 cm
•	 Diagonaal: 45 x 45 cm
•	 Zaaghoogte:	20/35	mm
•	 Gewicht:	22,5	kg
•	 art.: 1125467

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NIEUW
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Leveling systeem startkit
•	 Snelle en eenvoudige verwerking 

met tang voor wand of vloer
•	 De	kit	bestaat	uit	1	tang,	100	strips	en	100	

herbruikbare spieën
•	 art.: 1125154

Ergonomische vloerderstoel
•	 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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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 belast-

baar. 
•	 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

Lithofin KF cementsluierverwijderaar
•	 Zorgt	voor	zuivere,	ontsluierde	oppervlakken.
•	 Voor alle keramische vloeren zoals ruwe en gladde 
keramische	tegels,	fijnverglaasde	grès	en	terracotta.

•	 Verwijdert	moeiteloos	cementsluiers,	voegselresten,	
roest,	kalk-	en	andere	verharde	vuillagen.

•	 Ideaal voor gebruik binnenshuis
•	 Concentraat	/	zuurhoudend	/	

snelwerkend
•	 Reukloos - zonder dampen
•	 Voor binnen en buiten
•	 Verbruik:	ca.	20-30	m²/liter
•	 Inhoud: 1 liter
•	 art.: 1106767

ACTIE
9  +  1

G R AT I S

Vloermatkader + mat
Aluminium vloermatkader:
•	 Afmetingen	(lxbxh):	800	x	500	x	20	cm
•	 art.: 1130482

Econotapis vloermat:
•	 Loopvlak uit polypropyleen vezels ingeplant 

in een pvc-rug gekleefd op een onderlaag 
in pvc schuim. 

•	 Econotapis neemt vuil en vocht op en is 
speciaal ontwikkeld voor ingangszones.

•	 Door de rubberen onderlaag is deze mat 
geluiddempend. 

•	 Afmetingen	(lxbxh):	788	x	488	x	20	mm
•	 art.: 1130466

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

NIEUW

=

Alu winkelhaak
•	 100 x 100 cm
•	 art.: 1002375

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Slim System Cutter 310 cm
•	 Handmatig snijsysteem om grootformaat 

porceleinen tegels te snijden.
•	 Verstelbare alu geleiders die onderling op el-

kaar 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

Douchegoot lage inbouwhoogte + rooster
Douchegoot Kerdi-Line F:
•	 Volledige set voor lineaire inloopdouches 

met een horizontale afvoer.
•	 Dankzij de geringe inbouwhoogte van 60 

mm bijzonder geschikt voor renovaties.
•	 Afmetingen	(lxbxh):	800	x	120	x	60	mm
•	 art.: 1097345

Designrooster:
•	 Gesloten designrooster met 19 mm 

frame uit roestvast staal met zijdelingse 
afvoersleuven.

•	 Buitenmaat: 74 mm
•	 Framehoogte: 19 mm
•	 Afmetingen	(lxbxh):	800	x	47	x	10	mm
•	 art.: 1060759

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

NIEUW

6 cm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Schlüter® - DITRA - ontkoppelingsmat
Toepassing:
•	 Ontkoppelingsmat,	te	gebruiken	bij	
problematische	ondergronden	(hout,	osb,	
triplex,	...)	of	combinatie-ondergronden	
(beton-snelbouw,	...),	of	wanneer	snel	
gewerkt	moet	worden		(bijv.	2	dagen	na	
het	plaatsen	van	chape)

•	 Voorkomt op deze manier 
scheuren	in	tegels,	en	voegen,	
omwille van zettingsverschillen 
in tegels en ondergrond.

Materiaal:
•	 PE-ontkoppelingsmat	met	zwaluwstaartprofiel.
•	 Onderkant:	dragend	vliesweefsel,	hechtend	aan	lijm
•	 Dikte: 3 mm

Doel:
•	 Ontkoppelen	voorkomt	doorscheuren	in	tegels,	of	scheurtjes	in	de	voegen
•	 Afdichten: waterdicht materiaal
•	 Dampdruknivellering: dampspannigen in ondergrond worden genivelleerd onder het ditra-

oppervlak

Verpakking:
•	 art. 1048336 - lxb: 30 m x 1 m

Stelvoet 50 cm
•	 Voor het eenvoudig afstellen van alu rijen.
•	 art.: 1125495

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Omnicem PL85
Flexibele,	all-round	poedertegellijm.

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

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

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

19 zakken
+ 1 GRATIS

37 zakken
+ 3 GRATIS

AANRADER
Topkwaliteit

Pakket metsersrijen
•	 Aluminium
•	 Breedte: 65 mm
•	 Hoogte: 30 mm
•	 Dikte:	1,2	mm

Pakket chape-rijen
•	 Aluminium
•	 Met afgeronde hoeken
•	 Breedte: 80 mm
•	 Hoogte: 40 mm
•	 Dikte: 2 mm

Pakket vloerdersrijen
•	 Aluminium
•	 Breedte: 100
•	 Hoogte: 18 mm
•	 Dikte:	1,2	mm

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

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

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

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

1 x

art.: 1118577

3 x
= gratis
Kit Mini Drygress
•	 Voor	het	boren	van	gaten	in	porseleinen	tegels,	gegla-
zuurde	tegels,	natuursteen	en	andere	keramiek.

•	 Zowel	met	de	haaks	slijper-en/of	elektrische	boormachine	
te gebruiken.

•	 Met	nieuwe	technologie,	voor	betere	duurzaam-
heid.

•	 Ideale set wax-borenset om snel en eenvoudig 
kleine gaten te boren.

•	 Diameter:	6,	8,	10	en	12	mm
art.: 1118574

art.: 1006653

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

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

Permafix 1120
ademend, vloeistofdicht
beschermend (180 g/m²), zelfklevend
Kenmerken:
•	 Bovenlaag:	hightech	ademend,	vloeistofdicht	meerlagig	membraan.	Laat	onderliggend	
vocht	ontstnappen	door	dampopenheid	langs	de	onderzijde,	en	houdt	vloeistof	tegen	langs	
bovenzijde.	(vraag	onze	technische	fiche)	

•	 Onderlaag:	ademend	polyestervlies	(blauw)	,	met	zelfklevende	coating

Eigenschappen:
•	 Ademend van onder naar boven
•	 Vloeistofdicht van boven naar onder
•	 Schokabsorberend
•	 Zelfklevend
•	 Herbruikbaar

Toepasbaar op:
•	 Natuursteen
•	 Hout
•	 Nat gelegde vloerbedekkingen

art omschrijving
1059722 Permafix	ademend-180	g/m²	-	1m	x	50m

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art.: 
1094852

art.: 
1094853

art.: 
1094854

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+

+

+

+

art.: 1
055173

art.: 1
055174

art.: 1
055175

+

+

art.:
 1061430

art.:
 1061431

art.:
 1061432

2m

2,5m

3m

2m

2,5m

3m

2m

2,5m

3m
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Actie TEC7
Eigenschappen:
•	 Alles	in	één:	vervangt	montagelijm,	houtlijm,	pu-lijm,	siliconenkit,	
sanitairkit,	acrylaatkit	...

•	 Supersterk,	blijvend	elastisch	en	direct	overschilderbaar

Toepassingen:
•	 Alles	verlijmen,	monteren	en	afdichten
•	 Unieke	hechting	op	bijna	alle	materialen,	zelfs	op	vochtige	ondergrond

art. kleur normaal in actie
1000210 wit -

11 kopen
=	1	gratis

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

ACTIE-
PRIJS
én

1 1  +  1
G R AT I S

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

Toepassingen:

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

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

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

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

elkaar
•	 Geschikt voor het verlijmen van akoestische 

isolatiematerialen
•	 Verlijmen	van	aluminium,	textiel,	kurk,	
papier	onderling	en	op	hout,	metaal,	
beton,	metselwerk,	kalkzandsteen,	
silicaatsteen,	pleisterwerk,	...

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

gebruik in functie van het te verkleven 
materiaal

•	 Hogere kleefkracht bij dubbelzijdig 
gebruik

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

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

Verlijmen van zachte isolatie Verlijmen van plasticfolie Verlijmen van polystyreen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KNUDSEN montagespieën
•	 Assortimentsbox van 245 spieën
•	 Uitzonderlijk	hoge	kwaliteit	kunststof	=>	splijt	niet	bij	schroe-
ven	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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

ven of nagelen
•	 Enorme belastingscapaciteiten
•	 Rotten	niet,	verduren	niet,	behouden	hun	afmetingen	dankzij	

hoge kwaliteit kunststof
•	 art.: 1020164

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

18V - Accu kitpistool DCG180RAX

•	 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

Chemisch anker C100-PLUS - BOX actie
•	 Snel uithardend vinylister anker met hoge prestaties.
•	 ETA optie 1 goedkeuring voor ankerstangen diameter 8-30 en wape-

ning diameter 8-32 in gescheurd en ongescheurd beton.
•	 Ontwikkeld	voor	vrijwel	iedere	toepassing	draadeind	en	wapening,	
beton	en	metselwerk,	droge	en	water	gevulde	boorgaten.

•	 Goedgekeurd voor temperaturen vanaf -10C.
•	 Goedgekeurd voor gebruik met standaard com-

merciële draadeinden en wapening.
•	 Express uitvoering voor snelle uithardings-

tijden.
•	 Artic uitvoering 

voor gebruik 
in zeer koude 
omstandighe-
den.

art. koker Aantal
ACTIEPRIJS
STOCKBOX
(20	kokers)

normale	prijs	/	
koker

actieprijs per 
koker	(afname	
per	20	stuks)

1104663 300 ml 20 st - - -
1104664 420 ml 20 st - - -

20 kokers
300 ml
-	/st

+ GRATIS BOX

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Sanitaire SILICONEN - Silirub 2/S
Eigenschappen:
•	 Geschikt voor alle sanitaire toepassin-

gen. Ongevoelig voor schimmel.

Toepassing:
•	 Voegen in sanitaire ruimtes en keukens
•	 Voegen in koelruimtes
•	 Topafdichting bij beglazing
•	 Aansluitvoegen tussen wasbekkens 

en muur
•	 Koelruimtes,	containerbouw,	luchtcircu-

latiesystemen
•	 Goede	hechting	aan	tegels,	acryl,	...

Kleuren:
•	 Transparant	(art.	1009085)
•	 Wit	(art.	1009086)
•	 Grijs	(art.	1009087)
•	 Andere kleuren

actie
actieprijs +

1L gladstrijkmiddel

bij 2 dozen

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

15 kokers per doos

GRATIS+

Universele neutrale SILICONEN - Silirub 2
Eigenschappen:
•	 Duurzame neutrale universele silico-

nenkit

Toepassing:
•	 Alle gebruikelijke bouwvoegen
•	 Aansluitvoegen
•	 Uitzettingsvoegen tussen verschillende 

constructiematerialen
•	 Afdichtingen	tussen	pvc,	upvc	en	glas
•	 Afdichtingen tussen hout en glas
•	 Topafdichting beglazing

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

actie
actieprijs +

1L gladstrijkmiddel

bij 2 dozen

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

15 kokers per doos

GRATIS+

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

Toepassing:
•	 Montage van ramen en deuren
•	 Opvullen van holle ruimten
•	 Afdichten van alle openingen in dak-

constructies
•	 Aanbrengen van een akoestisch 

scherm
•	 Optimaliseren van isolatie in koel-

techniek
•	 art.: 1009124

normale prijs -
nu per doos -
per 4 dozen -

12 kokers per doos

actie
actieprijs +

1 pistool Design

bij 4 dozen

GRATIS+

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

Toepassing:
•	 Montage van ramen en deuren
•	 Opvullen van holle ruimten
•	 Afdichten van alle openingen in dak-

constructies
•	 Aanbrengen van een akoestisch 

scherm
•	 Aanbrengen van een geluidsdempende 

laag
•	 Optimaliseren van isolatie in koel-

techniek
•	 art.: 1009126

normale prijs -
nu per doos -
per 4 dozen -

12 kokers per doos

actie
actieprijs +

1 pistool Design

bij 4 dozen

GRATIS+

Easyfix  ACTIE: 11 + 1
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

Voordelen:
•	 30% tijdswinst in vergelijking met de traditi-

onele systemen
•	 Gebruiksklaar,	geen	poederlijm	mengen,	

zeer snelle afrwerking
•	 Pleisteren na 1u
•	 1	bus	=	25	kg	poederlijm
•	 1	bus	=	12	m²	plaatmateriaal
•	 1	bus	=	100	inbouwdoosjes

11 + 1 
GRATIS

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

11 + 1 
GRATIS

hand-
schuim

pistool-
schuim combibox

art. 1057203 1057205 1057207

inhoud per 
doos

11 + 1 
gratis

11 + 1 
gratis

10 x pistoolschuim
1x pistool

1x pistoolreiniger

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Silicoonvoegspatel
•	 Bevat 3 spatels
•	 art.: 1104902

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Gun & Foamcleaner
•	 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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Motor:
•	 Honda	benzinemotor	GX35
•	 Gewicht: 7 kg

Slang:
•	 Lengte: 2 m

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

•	 art.: 1130404

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Trilbalk
•	 Trilbalk 2 m breedte
•	 Balk en frame kunnen van elkaar gehaald worden voor gemakkelijk transport
•	 Opvouwbare	handgreep,	verminderd	het	transportvolume	met	50%
•	 Honda	benzinemotor	GX35
•	 Motor	op	hoogte,	voorkomt	spatten	en	

verminderd het risico op vuil
•	 Afgerond	profiel	laat	zowel	trekken	en	

duwen toe
•	 Lichtgewicht:	20,5	kg
•	 art.: 1023205

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NIEUW

Actieset haakse slijpers DK0047GX1

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

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

•	 +	koffer,	incl.	2	
diamantzaag-
bladen

art.: 1122836

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

54V - XR - Combihamer SDS+ DCH323T2-QW

•	 Elektronische	anti-rotatietechnologie	(UTC)
•	 Slagkracht	2,8	J
•	 Toerental: 980 t.p.m.
•	 Slagen: 4390 s.p.m.
•	 Cap:	hout	(30	mm)	/	beton	(28	mm)	
/	metaal	(13	mm)

•	 Voorzien van snelwisselboor-
houder

•	 2	x	54V	XR	li-ion	accu
•	 +	koffer,	snellader	en	verstelbare	

zijhandgreep

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1131276

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

Voorhamer vierkant 4 kg - FIBER 5001 - 90 cm
•	 Hoogwaardig gereedschapsstaal en voorzien van een NUPLA 
kern-fiber	steel	welke	twee	componenten	ingelijmd	is	in	de	
hamer kop. Hierdoor is een veilige verbinding gemaakt tussen 
de	steel	en	de	hamerkop,	m.a.w.:	de	steel	kan	niet	loskomen	
van de hamerkop.

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

•	 Rot	niet,	krimpt	niet,	is	licht	en	veerkrachtig
•	 Isoleert	tot	36000	Volt,	dus	geen	electrocutie	mogelijk.
•	 Voorhamer - art.: 1027542
•	 Moker - art.: 1027547

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

ACTIE
B i j  a a n ko o p  va n
vo o r h a m e r  4 k g

G R AT I S
m o ke r  1 k g

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

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

•	 Geleverd met snelmontageset

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

+ GRATIS
2x HiSpeed boren

naar keuze
t/m max. ø 132 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+


