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Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE

Griffon POLYMAX
Toepassing:
•	 Hoogwaardige universele montagelijmen voor binnen en buiten.
•	 Verlijmen van hout, gips, steen, natuursteen, beton, cellenbeton, 
hardschuim,	kunststoffen,	...

Eigenschappen:
•	 Zeer snelle sterkte-opbouw
•	 Zeer hoge aanvangshechting
•	 Blijvend elastisch
•	 Zeer goed vullend vermogen
•	 Zeer hoge eindsterkte
•	 Goed standvermogen
•	 Krimpvrij: 100% lijm
•	 Geen randzone vervuiling
•	 Oplosmiddelvrij
•	 Weerbestendig 
•	 Overschilderbaar
•	 Kleur: wit
•	 art.: 1022186

GRATIS
K o e l b o x  8  l i t e r

b i j  a a n ko o p
va n

1 2  ko ke r s

zie pag. 23

+

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Laser actiepakket
•	 Zelfnivellerende kruislijnlaser met groene straal
•	 Horizontale en verticale lijn
•	 Zeer goed zichtbaar
•	 Nauwkeurigheid: 2 mm/10 m
•	 Bereik: 40 m
•	 IP 54

•	 Pakket bevat:
•	 Kruislijnlaser CL202G
•	 Statief 1,50 m
•	 Afstandmeter
•	 Rolmaat 5 m
•	 Waterpas 60 cm
•	 In draagtas

•	 art.: 1165217

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NIEUW

+
+ +

+

Afkortslijper RC20

•	 Krachtige snijmachine voor het gelijkmatig afkorten van betonijzer.
•	 Snijdt het betonijzer dicht bij het betonoppervlak.
•	 Ook geschikt voor het -zonder braam- afkorten van 

buizen, draadeinden en ankerstangen.
•	 Snijden tot ø 20 mm
•	 Verwijderbare handgreep
•	 Incl. 2 zaagbladen 110 mm
•	 art.: 1165295

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NIEUW

ACTIE
Bij aankoop van
een rolstelling

+ aanhangwagen*

*

GRATIS
Batavia 4Grill BBQ

t.w.v. 250 €
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Proxxon gereedschapskoffer
•	 Gevulde	ABS-kunststof	koffer.
•	 Proxxon steek - ringsleutel: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 

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

19 - 21 - 22 - 24 + nodige 
sleutels en verleng-
stukken

•	 2 ratelsleutels: 10x13 
- 17x19

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

•	 Schroevendraaierset 
7 stuks

•	 Voltage tester
•	 art.: 1156877

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

18V - Klopboor- & schroefmachine DHP481RT3J

•	 Extreem krachtige motor, voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen
•	 Aandraaimoment: 115 Nm
•	 Toerental: 550 / 2100 t.p.m.
•	 Cap.: hout (75 mm) / steen (16 mm) / 

metaal (13 mm)
•	 Gewicht: 2,7 kg
•	 3 x 18V li-ion accu’s 5.0 Ah
•	 +	Makpac	koffer	en	lader
•	 art.: 1122829

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

18V - 2-delige installatieset DCK276P3-QW

•	 DCD996 - XRP Brushless klopboor- & schroefmachine 18V
•	 DCF887 - XR Brushless slagschroevendraaier 18V
•	 3 x XR li-ion 18V accu 5.0 Ah
•	 +	koffer,	lader
•	 art.: 1128185

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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 
voor uw 

beste prijs

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contimac compressor 8 bar - 24 l. tank
•	 Deze compressor is de ideale partner voor lichte werkzaamheden 

op verplaatsing
•	 De compressor wordt aangedreven door een 2-polige inductiemo-

tor met een toerental van 2850 t.p.m. (50Hz)
•	 Air input: 250 liter / minuut
•	 Max. druk: 8 bar
•	 Ketel: 24 liter
•	 Vermogen: 2 PK
•	 Afmeting: 590 x 310 x 

650 mm
•	 art.: 1163012

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Voordeelset DeWalt + Husqvarna
•	 Geleverd	in	één	koffer:
•	 Grote haakse slijper
•	 2200W - 230 mm

•	 Kleine haakse slijper
•	 1010W - 125 mm

•	 Incl. 2 diamantzaagbladen
•	 + 2 Husqvarna diamantschijven 

ø 230 mm
•	 art.: 1118064
•	 2x art.: 1017935

+

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

en zijhandgreep
•	 + 2 Husqvarna diamant-

schijven ø 230 mm
•	 art.: 1158484
•	 2x art.: 1017935

+

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contimac compressor 10 bar - 24 l. tank
•	 Topkwaliteit compressoren, zeer makkelijk trans-

porteerbaar en enorm hoog rendement
•	 Hoog aanzuigvermogen en daardoor geschikt voor 

de meeste pneumatische machines
•	 Zeer laag toerental: 1350 t.p.m. (trillings-

arm en stil)
•	 Air input: 400 liter / minuut
•	 Max. druk: 10 bar
•	 Ketel: 24 liter
•	 Vermogen: 3 PK
•	 Afmeting: 480 x 640 x 

740 mm
•	 art.: 1000424

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+ gratis
persluchtslang
10 m
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CAT Custom Flex Short
•	 Achterzijde geventileerd met mesh om koelte te behouden
•	 Katoenen voering, geborsteld aan de binnenzijde voor een beter comfort en een 

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Eigenschappen:
•	 Slim	fit
•	 Antislip tailleband houdt de broek en zijn plaats en T-shirt/shirt in de broek
•	 Verstevigde holsterzakken, perfect weg te werken in de broekzak
•	 Inzetstuk aan het kruis voor extra versteviging
•	 Ergonomisch, dubbel gelaagd verstevigde kniestukzakken, met opening boven-

aan
•	 Ruime achterzakken
•	 Onderkant verstevigd met Oxford nylon
•	 Hamerlus 
•	 Tal van slim doordachte opbergzakken die toegankelijk zijn in elke houding en 

het nodige materiaal opbergen
•	 Extra brede riemlus achteraan die de riem op zijn plaats houdt
•	 Meterzak
•	 Reflecterende	details	voor	een	optimale	zichtbaarheid
•	 Contrasterend Cordura op holsterzakken, achterzakken, kniezakken en onder-

aan de broek voor extra slijtvastheid

Wat is Cordura?
•	 Cordura is een textiel van een polyamidevezel. Het textiel wordt gebruikt voor 
koffers,	rugzakken,	schoenen	en	militaire	kleding.	Het	materiaal	is	resistent	
tegen abrasieve invloeden, scheuren en bestendig tegen ruwe behandeling. Het 
is 3 keer duurzamer dan materiaal gemaakt van gewoon polyester.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Werkschoenen S3 - BASE 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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

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

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

+

Taille US S M L XL XXL XXXL
Taille EU 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Omtrek borst (cm) 91-96 96-101 106-112 116-121 127-132 137-142
Omtrek taille (cm) 71-76 81-86 91-96 101-106 111-116 121-127

Matentabel T-Shirt’s

Taille US 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Taille EU 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Omtrek taille (cm) 68-71 72-75 76-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-109

Matentabel werkbroeken

ACTIE
Bij aankoop van

2 CAT werkbroeken
GRATIS

CAT T-Shirt
t.w.v. 21,50 €

ACTIE
Bij aankoop van een

CAT Flex Short
GRATIS

veiligheidszonnebril

+

*

* Gratis CAT T-Shirt bij aankoop van 2 CAT 
werkbroeken of bij aankoop van 1 CAT 
werkbroek en 1 CAT Custum Flex Short
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Pyramid standaard zijwand
•	 Professionele kwaliteitsstof
•	 Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood 

(186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs 
(426), oranje (165), zwart en wit

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

Eclipse standaard zijwand
•	 Professionele kwaliteitsstof
•	 Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood 

(186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs 
(426), oranje (165), zwart en wit

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

Eclipse zijwand met middenrits
•	 Professionele kwaliteitsstof
•	 Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood 

(186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs 
(426), oranje (165), zwart en wit

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

punten
•	 3 m - art.: 1157442

Eclipse panorama zijwand
•	 Professionele kwaliteitsstof
•	 Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood 

(186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs 
(426), oranje (165), zwart en wit

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

punten
•	 3 m - art.: 

1157444

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

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

•	 art.: 1155015

Beschikbare kleuren:

Contacteer ons 

voor uw 

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Gewichtzakken
•	 Dubbele cilindervormige compartimenten die om de tentpoot heen 

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

om makkelijk op te pakken en te 
vervoeren

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

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

•	 art.: 1155016

Beschikbare kleuren:

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Keylite zoldertrap (KYL)
De Keylite Zoldertrap is speciaal ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie. 

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

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

warmteverlies.
•	 Standaard voorzien van een voorgemonteerde 

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

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

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

art. breedte
(cm)

lengte
(cm)

hoogte
(cm) delen

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

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

Integraal vouwgordijn:
•	 Het vouwgordijn is permanent afgesloten 

binnen de dubbele beglazing. Een 
volledig stofvrije omgeving.

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

•	 Het gordijn blijft nieuw en is beschermd 
tegen schade.

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

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

elektrische bediening.

art. raam + 
HTB

beglazing

art. raam + 
standaard 
beglazing

breedte
(cm)

hoogte
(cm) type

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

Integraal vouwgordijn
Het dakraam... met 

het gordijn binnen in 
het raam!

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

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

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

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

Hellend dakPlat dak

Lichtkoepel

A-tube

B-tube

LightTrackerTM

Plafondplaat

D
ak

di
kt

e
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Keylite dakramen 

Waterkerend manchet

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

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

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

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

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

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

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

+  

art. raam + 
HTB

beglazing

art. raam + 
standaard 
beglazing

breedte
(cm)

hoogte
(cm) type

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

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

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

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

of

Gootstuk dakpannen Gootstuk leien

GRATIS
WIHA bitset bij
ELK dakraam
+ gootstuk

+ waterkerend 
manchet!

Simpel, Eenvoudig ....Snel

Haal het raam op bovenstaande 
manier uit de verpakking

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

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

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

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

vanuit de doos op het dak in 
2 minuten 

ACTIE

Gratis
WIHA bitset+  +  
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Skylux iWindow
•	 De Skylux iWindow lichtkoepel is een superisolerende vlakke glaskoepel met een strakke look, 

uitstekende U-waarden en een optimale lichtinval voor toepassingen op platte daken.
•	 Deze is samengesteld uit een compact en isolerend pvc-raam, voorzien van superisolerend veilig-

heidsglas (HR++/HR+++) en een strakke omkadering uit geanodiseerd aluminium. 
•	 Het glas is gehard en voorzien van een keramische zwarte rand om een mooie en visuele integratie 

in het dak te bekomen.
•	 Het volledig afgewerkte raam kan eenvoudig gemonteerd worden op Skylux® pvc-koepelopstanden.

IWINDOW2 IWINDOW3

iWindow2 iWindow3

Mechanische eigenschappen HR++
dubbel glas

HR++
driedubbel glas

Dikte +/- 39 mm +/- 61 mm
Gewicht +/- 35 kg/m² +/- 55 kg/m²
Ug-waarde 1.0W/m²K 0.5W/m²K

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

Gebruik dakbedekking:
•	 Dakbedekking voor platte daken
•	 Dakherstellingen

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

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

art. omschrijving lengte
1055086 EPDM folie 10 cm

30 m

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

KWALITEIT in uw 
bouwwerken

Interesse in het 
plaatsen van EPDM ?

Contacteer ons nu voor een 
opleiding of bezoek bij u thuis 

of op de werf.

ACTIE
Bij aankoop van een

glaskoepel iWindow2 of
iWindow3

KORTINGCHEQUE
t.w.v. 100 €

*

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt
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* Ontvang 100,00 € terugbetaling bij de aankoop van een Skylux® product: 
glaskoepels iWindow2, iWindow3, iDome en iWindow Flex.
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Platdakramen Luxlight

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Door de vrije plaatsing zijn de bouwkundige voorzieningen 
eenvoudiger.

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

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

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

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

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

•	 Standaard kleuren: RAL9001 / RAL9010 of RAL7016

Roofing

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

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

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

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

Interesse in het 
plaatsen van roofing ?

Contacteer ons nu voor een 
opleiding of bezoek bij u thuis 

of op de werf.

art.: 1060481

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Palletactie
23 rollen

+ 2 GRATIS

Palletactie
24 rollen

+ 1 GRATIS

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

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

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

worden aan de mechanische stijfheid

Interesse in het 
plaatsen van deze
gevelbekleding ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRESPA
Vanaf nu

ook beschikbaar
in RAL-kleuren.

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

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

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

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

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

Interesse in het 
plaatsen van deze
gevelbekleding ?

Contacteer ons nu voor een 
offerte of bezoek op de werf.
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IsoBouw SlimFort
Gevelisolatie voor droge gevelbekleding
Een compleet nieuw isolatiesysteem voor gevels die met esthetische beplating worden afge-
werkt. Deze innovatie onderscheidt zich door de toepassing van de geïntegreerde beugels. 
Dankzij deze beugels ontstaat er een doorlopende isolatielaag zonder onderbrekingen met 
houten latten.  De beugels maken bovendien een zeer eenvoudige en snelle plaatsing van 
de isolatieplaten mogelijk. Hetzelfde geldt voor het stelwerk. Deze kan dankzij de uitgekien-
de samenstelling van de beugels door één persoon zeer gemakkelijk gerealiseerd worden.

Ontwerp:

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

De constructie / het systeem:
•	 Snel en simpel verwerkbaar in slechts 3 stappen.
•	 Eerst isoleren, dan construeren.
•	 Met geïntegreerde metalen beugels voor:
•	 Snelle plaatsing isolatieplaten
•	 Zeer eenvoudig uitlijnbare draagstructuur

•	 Gebruik van standaard bevestigers
•	 Door één persoon verwerkbaar, zonder bescher-

mingsmiddelen

Voorbeelden afwerking:
	Vezelcementplaten
	Aluminium composietplaten
	Tegels 
	Pannen

De beste isolatie:
•	 Doorlopende isolatielaag = geen koudebruggen (A)
•	 Een dunnere gevelopbouw (B)
•	 Altijd optimaal geventileerd (C) = langere levensduur 

van de bekeding
•	 Unieke messing/groef klikverbinding (D)
•	 Vochtongevoelig + dampdoorlatend
•	 Geen uitzakkende isolatie of folie
•	 DUBOkeur®	gecertificeerd



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

EPSHR-SE met extreem
hoog isolerend vermogen

Rondom een grote
messing/groef -

klikverbinding

Oranje EPS in hoge densiteit
voor extra druksterkte

en trekkracht











B

C

D

SlimFort

B

A

A

Traditionele
methode

Primaire
draagconstructie
Toepasbaar op vrijwel
alle steenachtige
draagstructuren

Isolatie
Een doorlopende
isolatieschil met 
SlimFort

Secundaire draag-
constructie
Eenvoudig plaatsbare
draagstructuur

Gevelbekleding
Naar keuze

art. afmetingen
(lxb)

dikte
(isolatie)

Rd-waarde
(m²K/W)

1124383 1200 x 600 mm 95 mm 2,65
1124384 1200 x 600 mm 130 mm 3,75
1124385 1200 x 600 mm 147 mm 4,30
1124386 1200 x 600 mm 163 mm 4,80
1124387 1200 x 600 mm 181 mm 5,35

Contacteer ons
voor uw

projecten
met gevelbekleding

Polystyreensnijder
•	 De praktische helper voor het snel snijden van polystyreen.

PS	cutter	Alu	Profi
art. 1115482
snijhoogte 135 cm
snijdiepte 33 cm
lengte snede 100 cm
ingangs-
spanning 230V - 50/60Hz

uitgangs-
spanning 40V / 200W

bescher-
mingsklasse IP 68

gewicht 14 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60 m² superhandige
metserstelling

10 x 6 m
30 elementen

30 kruisen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

6 m

1,20 m 10 m2,50 m

Metserstelling 
10 x 6 m

OOK verkrijgbaar in 

klasse 6 

en / of VERZINKT

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

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

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per stuk -

per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

OOK VER-
KRIJGBAAR 

2,5 m en 
3,50 m

art.: 1013009

normaal -
per stuk -

per 20 stuks -
per 50 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

de stellingelementen.

art.: 1116303

normaal -
per stuk -

per 20 stuks -
per 50 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Uitbouwconsole voor metserstelling
•	 De uitbouwconsole wordt gebruikt om een tijdelijke 

verbreding te maken van een stelling tussen muur 
en steiger.

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

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

•	 Geverfd: 1095689
•	 Verzinkt: 1095690
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Metserstelling multidirectioneel staal Metserstelling multidirectioneel staal

Dakwerkstelling multidirectioneel staal Renovatiestelling multidirectioneel staal

Stellingen multidirectioneel staal
Multidirectionele stelling conform EN 12810 - 12811
Voordelen van dit stellingtype:
•	 Veel mogelijkheden in opbouw, ... hoeken, over daken, ... 

veel onderdelen zorgen voor veel opbouwmogelijkheden. 
Rosassen zorgen ervoor dat liggers op 8 plaatsen gekop-
peld kunnen worden.

•	 U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen, door 
liggers te verplaatsen.

•	 Mogelijkheid tot gebruik van de consoles (optioneel): één 
vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere 
vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug.

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

•	 Uitbreidbaar met: vloeren, consoles, leuninghouders, leu-
ningen, laddervloeren, doorloopelementen, voeten. Vraag 
meer informatie.

art. aantal omschrijving
1022802 18 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 18 voetstukken
1022806 43 staanders 2 m
1029631 11 staanders 3 m
1022813 48 liggers 1,09 m
1022817 84 liggers 2,57 m
1022824 6 diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838 6 kantplank hout 1,09 m
1022842 10 kantplank hout 2,57 m
1057706 27 stellingvloer staal 2,57 m

1022833 3 stellingvloer
met luik en ladder 2,57 m

1022851 6 verankering 1,10
1022709 6 kruiskoppelingen

art. aantal omschrijving
1022802 10 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 10 voetstukken
1022806 23 staanders 2 m
1029631 7 staanders 3 m
1022813 32 liggers 1,09 m
1022817 44 liggers 2,57 m
1022824 3 diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838 6 kantplank hout 1,09 m
1022842 6 kantplank hout 2,57 m
1057706 15 stellingvloer staal 2,57 m

1022833 3 stellingvloer
met luik en ladder 2,57 m

1022851 4 verankering 1,10
1022709 4 kruiskoppelingen

art. aantal omschrijving
1022802 8 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 8 voetstukken
1022806 18 staanders 2 m
1029631 6 staanders 3 m
1022812 28 liggers 0,73 m
1022818 42 liggers 3,07 m
1022825 3 diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837 6 kantplank hout 0,73 m
1022843 9 kantplank hout 3,07 m
1022832 14 stellingvloer staal 3,07 m

1022834 3 stellingvloer
met luik en ladder 3,07 m

1022849 4 verankering 0,5
1022709 4 kruiskoppelingen

art. aantal omschrijving
1022802 8 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 8 voetstukken
1022806 18 staanders 2 m
1029631 6 staanders 3 m
1022812 28 liggers 0,73 m
1022818 34 liggers 3,07 m
1022825 3 diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837 6 kantplank hout 0,73 m
1022843 5 kantplank hout 3,07 m
1022832 6 stellingvloer staal 3,07 m

1022834 3 stellingvloer
met luik en ladder 3,07 m

1022849 4 verankering 0,5
1022709 4 kruiskoppelingen

9x 

Uitschuifconsole

+ GRATIS

10x kantplank  2.57 m

6x kantplank  1.09 m

Kantplankenset
inbegrepen

6x kantplank  2.57 m

6x kantplank  1.09 m

Kantplankenset
inbegrepen

5x 

Uitschuifconsole

+ GRATIS

Steigernet
3,07 x 50 m

+ GRATIS
Valnet

10 x 2 m

+ GRATIS
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Extra versteviging van de lasverbinding 
in de onderste hoeken.

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

Het uiteinde van elke 
draad is op het frame 
gelast.

Elk bouwhek is voorzien 
van een batchcode.

maand uur
jaar dag

Bouwhekken round edge - antiklimhek
•	 Het slimme design gebruikt een doorlopende buis langs 3 kanten 

en zorgt ervoor dat er geen las nodig is in de bovenhoeken (vaak 
het zwakste punt in traditionele bouwhekken).

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

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

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bouwheksteunen
•	 Deze steunen zorgen voor extra 

stabiliteit van de bouwhekken. 
Deze schoor wordt onder 
een hoek van 60° aan de 
bouw-hekken gemonteerd 
d.m.v. een stalen kern.

•	 Zonder bevestigings-
stuk - art.: 1044560

•	 Met bevestigings-
stuk - art.: 
1044561

Bouwheknagel met haak
•	 Nagel met veiligheidshaak
•	 Lengte: 80 cm
•	 Gewicht: 2,9 kg
•	 Materiaal: verzinkt staal
•	 art.: 1044559

Bouwhek deurpaneel
•	 De ingangsdeuren zijn zo opgebouwd dat ze 

probleemloos aansluiten op de werfhekken. 
Het scharnier voor het deurelement wordt in de 
afsluiting gestoken. Onderaan in de voet is het 
deurelement vrij.

•	 Lengte element: 
120 cm

•	 Hoogte element: 
200 cm

•	 Gewicht: 12 kg
•	 Materiaal: staal 

verzinkt
•	 art.: 1043919

Bouwhek deurscharnier
•	 Deze deurscharnieren worden opgenomen in 

verplaatsbare werfafsluitingen bij de bovenkant.
•	 Materiaal: staal verzinkt
•	 art.: 1043979

Bouwhek deurwiel 125 mm
•	 Deze wielen worden onderaan de deurelementen 

ingeschoven en met een scharnier bevestigd. 
Dit deurwiel verbouwt een normaal bouwhek 
eenvoudig tot een handige, soepel bewegende 
poort-vleugel.

•	 Lengte element: 20 cm
•	 Hoogte element: 25 cm
•	 Gewicht: 1,25 kg
•	 Materiaal: staal verzinkt
•	 art.: 1044566

Hekwiel
•	 Eenvoudig te bevestigen onderaan de werf-

hekkens zelf. Maakt de werfhekkens soepel 
beweegbaar en zo kan toegang voor auto’s en 
ander materieel bekomen worden. Eenvoudig te 
bevestigen zonder aanwending van werkgereed-
schap.

•	 Lengte element: 20 cm
•	 Hoogte element: 25 cm
•	 Gewicht: 3 kg
•	 Materiaal: staal verzinkt
•	 art.: 1044567

Tijdelijke bouwplaatsdeur
•	 Verzinkte stalen deur.
•	 Voor het afschermen van een ruwbouw 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
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Bouwhekklemmen
•	 Bouwhekklem, voor koppelen van 2 bouwhekken.
•	 art.: 1002155

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bouwhek 5 buizenframe

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

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 35 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Versteviging 

op de 4 hoeken 

én buis in het 

midden

Bouwhek 4 buizenframe

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

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 35 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bouwhekzeil winddoorlatend
•	 Afmetingen: 346 x 176 cm - 150 g/m²
•	 Voorzien van 4 bevestigingsogen
•	 Verschillende kleuren zijn mogelijk: 
•	 Wit - art.: 1045386
•	 Zwart - art.: 1085200
•	 Groen - art.: 1116048
•	 Blauw - art.: 1116049

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Mogelijke 
kleuren:

Bouwhekzeilen standaard
•	 Afmetingen: 341 x 176 cm - 150 g/m²
•	 Elke 50 cm voorzien van bevestigingsoog
•	 Verschillende kleuren zijn mogelijk: 
•	 Wit - art.: 1044018
•	 Zwart - art.: 1044026
•	 Groen - art.: 1044012
•	 Blauw - art.: 1044025

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Mogelijke 
kleuren:

Stapelpallet voor bouwhekken
Langs 2 kanten met vorklift te laden
•	 Opslag- en transportsysteem voor 25 bouwhekken.
•	 Hiermee staan uw bouwhekken steeds verticaal wat makkelijk is 

voor het uitnemen en wegzetten van de hekken + het voorkomt 
beschadiging. Hekken blijven hierdoor niet in elkaar haken, wat je 
bij horizontaal transport wel hebt.

•	 Vorkliftkokers langs voorzijde en zijkant.
•	 Kraanhaken voor transport op de werf.
•	 Afmetingen: 3,50 x 1,02 m, waardoor je 2 pal-

letten naast elkaar (in lengterichting) 
op de vrachtwagen kan laden.

•	 art.: 1009373

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

•	 Warm naverzinkt
•	 Weerstandlas
•	 Bouwhekken 350 x 200 cm
•	 (l) 350 x (h) 200 cm
•	 Opstaande buis: 40 mm
•	 Horizontale buis: 28 mm
•	 Draaddikte horizontaal: 4,5 mm
•	 Draaddikte verticaal: 4,0 mm
•	 art.: 1096901

Bouwhek zwaar - type rental

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Warm

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

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

kracht tot 2200 kg)
•	 Opklapbare modellen

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

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

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

art. type lengte breedte hoogte
min / max draagkracht gewicht

cm cm cm kg / paar kg
1128580

AO

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

art. type lengte breedte hoogte
min / max draagkracht gewicht

cm cm cm kg / paar kg
1128586

BO

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

Verkeersborden hoge kwaliteit & conform wetgeving
Al onze verkeersborden:
1. Voldoen strikt aan standaardbestek T250 voor de wegenbouw
2. Worden	voorzien	van	de	hoogste	kwaliteit	reflecterende	folies	van	3M
3. Geheel geplooid en geproduceerd uit hoogwaardig plaatmateriaal. Plaatmateriaal wordt ontvet, gepoederlakt en 

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

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

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

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

•	 Onderbord pijl
•	 Oranje gekleurde paal 40x40 

(wettelijk verplicht voor parkeer-
borden)

•	 Rubber voet 40x40 cm
•	 3x klem

E-stilstaan en parkeren
E1 E3 E9a

F-aanwijzingsborden
F45a F45b F45c F41 F47

G-Onderborden
type III type V type X

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

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

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

B-voorrangsborden
B1 B5 B19 B21

VRAAG NU PRIJS 

VOOR AL UW 

BORDEN & 

SIGNALISATIEAlle folies van

Actievoorwaarden
normaal -
per stuk - 10% -

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

Contacteer ons 

voor uw 

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

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

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

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

160 cm

245 cm

220 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

sleufconstructie over de montage 
steunen van de stangen

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

•	 Eenvoudig te monteren

art.: 1091582

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

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

95 cm)
•	 art.: 1070457

Materiaalcontainer 15’

Robuuste uitvoering

Contacteer ons voor 

een offerte

220 cm

455 cm

226 cm

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

95 cm)
•	 art.: 1070456

Materiaalcontainer 10’

Robuuste uitvoering

Contacteer ons voor 

een offerte

244 cm
300 cm

260 cm

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 9’ - smal
•	 Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 293 x 220 x 226 cm
•	 Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
•	 Gewicht: 690 kg
•	 Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 

95 cm)
•	 art.: 1084985

Materiaalcontainer 9’

Robuuste uitvoering

Contacteer ons voor 

een offerte

220 cm
293 cm

226 cm

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

220 cm
244 cm

226 cm

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 6’
•	 Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 198 x 195 x 191 cm
•	 Deuropening (bxh): 185 x 169 cm
•	 Gewicht: 450 kg
•	 Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
•	 art.: 1082948

Materiaalcontainer 6’

Robuuste uitvoering

Contacteer ons voor 

een offerte

195 cm
198 cm

191 cm
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Euro - Gitterbox
•	 Eerste-hands,	officiële	EUR-pool	gitterbox
•	 Afmetingen (lxbxh): 120 x 80 x 80 cm
•	 Laadvermogen: 1500 kg
•	 Stapelbaar/belasting: 6000 kg
•	 Cfr. UIC-norm 435 - 3 / DIN15155
•	 art.: 1011490

normaal -
per stuk -
per 3 stuks -
per 6 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Stapelbak verzinkt
Type 1000 x 800 x 500
•	 Verzinkte stapel- en kraancontainer.
•	 Afmetingen (lxbxh): 100 x 80 x 50 cm
•	 Dichte wanden
•	 Stevige metalen 

bodem
•	 4 hijsogen
•	 Draagkracht 

1500 kg
•	 Ideaal als 

transport- en 
opslagcontainer 
van, naar en op 
de werven.

•	 art.: 1060532

normaal -
per stuk -
per 3 stuks -
per 6 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Stapelbak verzinkt
Type 1250 x 850 x 600
•	 Verzinkte stapel- en kraancontainer.
•	 Afmetingen (lxbxh): 125 x 85 x 60 cm
•	 Dichte wanden
•	 Stevige metalen 

bodem
•	 4 hijsogen
•	 Draagkracht 

1500 kg
•	 Ideaal als 

transport- en 
opslagcontainer 
van, naar en op 
de werven.

•	 art.: 1060531

normaal -
per stuk -
per 3 stuks -
per 6 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Mobiele benzinetank
•	 Geschikt voor vervoer van benzine voor direct gebruik (ADR 

1.1.3.1 c)
•	 Tank uit PE+koolstof waardoor tank niet 

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Mobiele dieseltanks
•	 Geschikt voor vervoer van diesel voor onmiddellijk, eigen gebruik 

op de werf. Voldoet aan ADR reglementering (ADR 1.1.3.1 c).
•	 Met 12V brandstofpomp (40 liter/minuut) - 4 m 

aansluitkabel
•	 Met 4 m brandstofslang met automatisch 

afslagpistool
•	 Met vulopening, ontluchtingskap
•	 Uitsparingen voor spanriemen.
•	 Inhoud 200 liter: makkelijk in bestelwagen, in 

stationwagen. Zonder deksel.
•	 Inhoud 430 liter: makkelijk 

op open bestelwagen. Met 
deksel.

•	 200 l. - art.: 1057156
•	 430 l. - art.: 1057157

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Automatische kantelbak / afvalbak
•	 Voorzien van veiligheidsketting voor verankering aan vorklift
•	 Automatisch kantelsysteem:

1. Hendel wordt ingedrukt
2. Kantelsysteem wordt vrijgegeven
3. Bak kantelt voorwaarts
4. Afval wordt gestort
5. Wanneer de bak terugkantelt, wordt het kantelsysteem terug 

vastgezet
•	 Laadvermogen: 2000 kg  /  Type: 900  /  Inhoud: 765 l.
•	 Afmetingen (lxbxh): 152,5 x 121,5 x 87 cm
•	 Gewicht: 122 kg
•	 art.: 1010794

•	 Optioneel: 4-delige 
wielenset

•	 art.: 1092995

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Rekken verzinkt staal

•	 Voor het inrichten van containers, magazijnen en stockruimtes.
•	 Geen bouten of schroefverbindingen nodig. De jukken en 

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

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

•	 Gegalvaniseerde metalen legvlakken zorgen voor een hoog 
draagvermogen.

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

belasting)

Breedvakstelling

•	 Grootvakstelling voor opslag van volumineuze goederen.
•	 Onderaan de stijlen is een voetplaat bevestigd, wat verankering 

mogelijk maakt.
•	 Stijlen zijn om de 5 cm voorzien van perforaties om de draagbalken 

in te haken.
•	 Standaardset = grondniveau + 2 niveaus liggers
•	 Hoogte: 200 cm / Diepte legbord: 60 cm
•	 Lengte per vak: 185 cm
•	 Capaciteit: 470 kg per niveau / 2,5 tot 7,5 ton per rek (afh. van 

aantal liggers)

Palletstelling

•	 Magazijnrekken voor opslag 
van palletgoederen.

•	 Hoogte: 300 cm
•	 Diepte: 110 cm
•	 Lengte per vak: 270 cm
•	 Capaciteit: ca. 3000 kg per niveau
•	 Ook andere afmetingen verkrijgbaar.
•	 Basisrek = 2 staanders + 2 niveaus (= 4 liggers)

60 cm
60 cm

110 cm

3 m

basisrek (hxlxd) 300x270x110
art. omschrijving aantal actieprijs

1094260 staander 300 cm 2 x
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1094261 ligger 270 cm 4 x 
1094263 ankerbouten 4 x
1094262 veiligheidspallen 8 x

uitbreiding (hxlxd) 300x270x110
art. omschrijving aantal actieprijs

1094260 staander 300 cm 1 x 
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

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

basisrek (hxlxd) 200x185x60
art. omschrijving aantal actieprijs

1088488 staander 200 cm 2 x
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

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

uitbreiding (hxlxd) 200x185x60
art. omschrijving aantal actieprijs

1088488 staander 200 cm 1 x 
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

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

basisrek (hxlxd) 197x120x60
art. omschrijving aantal actieprijs

1088493 staander 197 cm 2 x
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1088494 ligger 120 cm 10 x 
1088495 legvlak 60x60 10 x

uitbreiding (hxlxd) 197x120x60
art. omschrijving aantal actieprijs

1088493 staander 197 cm 1 x 
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1088494 ligger 120 cm 10 x 
1088495 legvlak 60x60 10 x
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Pallethaak
•	 Pallethaak, manueel verstelbare ooghaak, verstelbaar in hoogte en breedte. Voldoet aan norm 

EN13155 (vraag meer info)
•	 Vorklengte: 100 cm

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

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

geverfd draagkracht hoogte
verstelbaar

breedte
verstelbaar

breedte 
vork

dikte 
vork

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

geverfd draagkracht hoogte
verstelbaar

breedte
verstelbaar

breedte 
vork

dikte 
vork

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Aluminium pallethaak dakwerken
•	 Vast model met zeer laag 

eigen gewicht
•	 Ideaal voor dakwerkers-

kranen.
•	 2 vorken van uiterst hoge kwaliteit
•	 Verstelbaar
•	 Draagkracht: 1000 kg
•	 Eigen gewicht: 69 kg
•	 art. 1104661

A l u m i n i u m

Alu kantelbak / afvalbak dakwerken
•	 Automatische aluminium kipbak, afvalbak, met zeer laag eigen 

gewicht. Ideaal voor dakwerkerskranen.
•	 Inhoud 300 liter - eigen gewicht: 35 kg - art. 1103463
•	 Inhoud 500 liter - eigen gewicht: 45 kg - art. 1103462
•	 Systeem: dragend systeem 

naar achter halen, door 
hijsen kantelt de bak.

A l u m i n i u m

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

de bak.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

tegen diefstal doordat u het bij afwezigheid aan de kraan kan 
hangen.

•	 BUITENafmeting (lxbxh): 180 cm x 60 cm x 65 cm
•	 Voorzien van 4 stevige kraanogen
•	 Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
•	 art.: 1022558

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

180 cm

65
 c

m

60 cm

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

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

•	 BINNENafmeting (lxbxh): 195 cm x 100 cm x 75 cm
•	 Voorzien van 4 stevige kraanogen
•	 Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
•	 art.: 1023852

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

MATERIAALBAK 

EXTRA GROOT 

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

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

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

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

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

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Renovatieschoor

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

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

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

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

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

art.: 1070081

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

x 9

1 x
art 1013534

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art. 10135331 x

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

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

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

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

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

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

art. omschrijving
1000235 steenkorf

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs



21www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

Mortelspuit
•	 Vrij werken, geen slangen en/of snoeren
•	 Uitneembare mortelkoker
•	 Snel vullen
•	 Makkelijk en snel wisselen van de rvs 

spuitmonden
•	 Sterke accuduwstangmachine
•	 Ruim 1 dag werken op 1 volle accu
•	 Variabele en instelbare spuitsnelheid
•	 Mortelspuithouder en draagbok in rvs 

uitgevoerd, dus snel en makkelijk schoon 
te maken

•	 Mortelkoker en drukschijf van speciaal 
PU kunststof, zeer sterk en makkelijk 
schoon te maken

•	 art.: 1154920

Mortelcontainers - 200l.
•	 Mortelcontainers in slagvast PE, hoge kwaliteit. Voorzien van 

metalen hijsogen.
•	 Gele kleur
•	 art.: 1000358

per stuk -
per 6 stuks -
per 12 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Rubber mortelkuip 45 liter
•	 art.: 1000190

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

per 5 stuks -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

Handmortelpomp nr. 2
•	 Type 30° schuin: opening rond - diameter 24 mm
•	 Inhoud: 0,9 liter
•	 Totale lengte: 72 cm
•	 art.: 1106435

Original Japanese   
premium quality !

Lijmmortelapplicator
Voor het verlijmen van binnenmuurstenen.

Voordelen van verlijming:
•	 Sneller optrekken van binnenmuren dan bij klassiek metselen
•	 Minder water nodig dan bij mortel, dus kortere droogtijd
•	 Betere thermische isolatie
•	 Minder ervaring vereist
•	 10 cm - art.: 1157410
•	 14 cm - art.: 1157411
•	 19 cm - art.: 1157412

Lintzaagmachine voor poroton
•	 Ideaal voor het verzagen van poroton, ...
•	 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 kraanoog en vorkliftsleuven

Technische gegevens:
•	 Vermogen: 1850W
•	 Monofase 230V
•	 Nuttige zaaghoogte: 50 cm
•	 Nuttige zaagbreedte: 42 cm
•	 Nuttige zaaglengte: 66 cm
•	 Afmeting slede: 71 x 106 cm
•	 Diameter vliegwiel: 44 cm
•	 Widia zaagblad: 27 x 3850 mm

•	 art.: 1147982

Snijhoogte
50 cm

Zaagmachine met stofafzuiging
•	 Handige steenzaagmachine met aanloopstroombe-

grenzing voor facadesteen en/of klinkers, achteraan 
voorzien van aansluitmogelijkheid voor stofzuigers.

•	 Inclusief diamantzaagblad ø 350 mm
•	 Vermogen: 2400W - 230V
•	 Afkortcapaciteit - lengte: 250 mm
•	 Afkortcapaciteit - hoogte: 120 mm
•	 Diameter zaagblad: diam. 350 mm
•	 Verstelplaat voor 45° afkorten
•	 Compatibel met stofzuigers
•	 Gewicht: 19 kg
•	 Stofvrij werken
•	 Werkstukklem met snelspanfunctie
•	 Compact en licht voor 

comfortabel transport

ACTIE
ACTIEPRIJS
+ GRATIS

2de zaagblad

art.: 1090891

Contacteer ons 

voor uw 

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

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

maat
•	 Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, 

schilders en in de industrie
•	 Maat: 4x4
•	 Breedte: 58 cm
•	 In: 127 cm
•	 Uit: 415 cm
•	 art.: 1144764 Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

12
7 

cm

41
5 

cm

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

i n  e l ke  a u t o

Multifunctionele schraag Müba
•	 Stalen opklapbare schraag 

met ingebrande coating
•	 Liggers op 50 en 90 cm
•	 Zeer stabiel, zeer makkelijk 

voor herstellingswerken, 
montagewerken, bijwerken 
van kleine oppervlakken, 
ook als materiaalsteun, 
materiaalschraag, ...

•	 Licht (7,2 kg)
•	 Compact (h)92 x(b)79 

cm + makkelijk te sta-
pelen en op te bergen

•	 Enorme draagkracht: 
700 kg per stuk

•	 art.: 1028063

Draagkracht

700 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

50 cm

90 cm

Opdraaibare bouwschraag
•	 Verzinkte opdraaibare bouwschraag. Zeer 

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

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

ar
t.:

 1
00

39
01

art.: 1003895
art.: 1003903

12
0 

- 1
95

 c
m

17
0 

- 3
00

 c
m

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

Bodemschraaghouder
•	 Deze bodemschragen hebben tot doel het dichten van vloer-

openingen of het voorzien van een tussenvloer in traphallen 
voor het plaatsen van werftrappen of ladders.

•	 Het voordeel: snelle plaatsing en minimale beschadiging aan 
de muren.

•	 De lengte van de houten balk = 
de afstand tss de 2 muren 
- 15 cm.

•	 Geschikt voor houten bal-
ken met sectie 70 x 70 mm

•	 Overspanningen tot 2 meter
•	 art.: 1045403

Rolstaander
•	 Robuuste vlakke rolstaander ideaal 

voor planken
•	 Stevige, haakse constructie
•	 Eenvoudige vergrendeling op de 

gewenste hoogte
•	 Exentrische instelling van de steunvoeten, 
ideaal	voor	op	oneffen	ondergrond

•	 Volledig gemonteerd
•	 Min./max. hoogte: 758 mm / 1197 mm
•	 Max. Draagkracht: 100 kg
•	 art.: 1063528

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Multifunctionele schraag - aluminium
•	 Opklapbare schraag
•	 Breedte: 83 cm  /  bovenste vlak: 80 cm
•	 Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, 

montagewerken, bijwerken van kleine oppervlakken, 
ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...

•	 Licht (4,8 kg)
•	 Compact
•	 Enorme draagkracht: 

150 kg per stuk
•	 art.: 1062287

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Breedte: 
120 cm of 150 cm

Hoogte: 
100 cm

art. omschrijving
1022579 opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 120 cm
1022580 opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 150 cm
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Rolstelling type S (b) 75 cm x (l) 245 cm / type B (b) 135 cm x (l) 245 cm
Kenmerken:
•	 Frames:	hoogwaardig	aluminium	en	voorzien	van	antislipprofiel.	Volledig	rondom	gelast.	(staande	buizen	2	mm,	sporten	1,7	mm	wanddikte)
•	 Platformen: gelaste aluminium frames voorzien van watervaste multiplex vloeren.
•	 Diagonaal- en horizontaalschoren voorzien van rondom gelaste klauwen met automatische klauwvergrendeling
•	 Geremde zwenkwielen met spindel ø 200 mm. De spindel is 30 cm in hoogte verstelbaar.
•	 Stabilisatoren: bevestigd met speciale kunststof koppeling om beschadiging aan het frame te vermijden.
•	 Houten kantplanken. 
•	 De steigers voldoen aan alle huidige normen EN1004 - EN1298 - EN2718 - EN12811

ACTIEPRIJZEN

Vraag nu prijs 
contacteer ons

voor andere
afmetingen.

ACTIE
Bij aankoop van eenrolstelling S08/245 of B08/245+ aanhangwagen

GRATIS
Batavia 4Grill BBQ

t.w.v. 250 €

Aluminium vouwsteiger
•	 De kamersteiger, ontworpen voor profes-

sioneel 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

19
7 

cm

ACTIE
Bij aankoop van een

alu vouwsteiger
GRATIS

accu-schroevendraaier

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

S08/245

6 m platform
hoogte

B08/245

6 m platform
hoogte

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

(eindeloopschakelaar)
•	 Geleverd met 2 beugels steiger-

bevestiging
•	 Hefvermogen: 150 kg
•	 Snelheid: 18,5 m/min.
•	 Diam. hefkabel: 5 mm
•	 Lengte hefkabel: 26 m
•	 Max. werkhoogte: 25 m
•	 Motorvermogen: 450W
•	 Snelheid motor 1320 t.p.m.
•	 Lengte afstandsbediening: 1 m
•	 art.: 1057828

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+ +

* Actie ook toepasbaar voor 
grotere stellinghoogte

*
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Kerdi-fix
•	 Is een elastische montagelijm op 

basis van een MS-polymeer.
•	 290 ml - grijs - art.: 1050977
•	 290 ml - wit - art.: 1050976

Kerdi-coll
•	 Is een tweecomponenten 

afdichtingslijm op basis van een 
oplosmiddelvrije acrylaatdisper-
sie en een reactief poeder van 
het cementtype.

•	 1,85 kg - art.: 1050974
•	 4,25 kg - art.: 1050973

RUBI tegelzaagmachine DU-200 EVO

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

•	 Voor het zagen van keramische tegels, ideaal voor wandte-
gels en gres.

•	 Met ingebouwde wielen 
en handvat voor een 
comfortabel transport.

•	 Motor: 1100W
•	 ø blad: 200 mm
•	 Zaaglengte: 65 cm
•	 Diagonaal: 45 x 

45 cm
•	 Zaaghoogte: 20/35 

mm
•	 Gewicht: 22,5 kg
•	 art.: 1125467

Schlüter® - DITRA - ontkoppelingsmat
Toepassing:
•	 Ontkoppelingsmat, te gebruiken bij problematische ondergronden (hout, osb, triplex, ...) of 

combinatie-ondergronden (beton-snelbouw, ...), of wanneer snel gewerkt moet worden  
•	 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

Schlüter® - DITRA-DRAIN - ontkoppelingsmat
•	 Een betrouwbare en duurzaam capillair passieve hechtende drainage en ontkoppeling-

slaag. In buitentoepassing wordt de drainage in dunbedmortel gelegd op een met afschot 
aangebrachte contactafdichting zoals KERDI.

Toepassing:
•	 Drainage / onderventilatie: de onderventilatie laat een snelle uitdroging van de dunbedmor-

tel toe. De capillair passieve drainagewerking zorgt voor een drukloze afvoer van het water 
dat in de drainageruimte ontstaat, en voorkomt terugtransport naar de bekledingslaag.

•	 Ontkoppeling: ontkoppelt de bekleding van de ondergrond en neutraliseert op die manier 
spanningen tussen de ondergrond en 
de tegelbekleding, die het gevolg zijn 
van verschillende vormveranderingen.

Verpakking:
•	 4 mm - art. 1048333
•	 lxb: 25 m x 1 m

•	 8 mm - art. 1070350
•	 lxb: 12,5 m x 1 m

Schlüter® - TROBA-PLUS - ontkoppelingsmat
•	 Een betrouwbare en duurzaam functionerende oppervlaktedrainage, die horizontaal op met 

afschot aangebrachte afdichtingen wordt gelegd.
•	 Het is opgebouwd uit een gesloten polyethyleenfolie met aan één kant noppen, waarop een 
filtervlies	is	aangebracht.

Toepassing:
•	 De	noppenzijde	met	filtervlies/gaas	waarop	de	bekledingsconstructie	komt,	werkt	over	de	

volledige oppervlakte als een drainagelaag (capillair passieve drainage) met een uitzonder-
lijk hoge waterafvoercapaciteit.

•	 Beschermt tegelijk de afdichting in de 
vorm van een gesloten polyethyleen-
strook. De dicht bij elkaar staande nop-
pen, die de vorm hebben van stompe 
kegels, zijn bestand tegen zeer hoge 
drukbelastingen.

•	 Kleine fouten in het afdichtingsafschot, 
zoals	bijvoorbeeld	oneffenheden	of	
verhogingen aan overlappingen die tot 
opstuwend water kunnen leiden, wor-
den	hiermee	doeltreffend	overbrugd.

Verpakking:
•	 8 mm - art. 1052545 - lxb: 12,5 m x 1 m

Schlüter® - KERDI - afdichtingsdoek
Toepassing:
•	 Barstoverbruggende contactafdichting achter de tegels om te vermijden dat vocht in de 

ondergrond  kan binnendringen en het gebouw kan beschadigen.

Materiaal:
•	 PE-afdichtingsfolie
•	 Onderkant en bovenkant: dragend vliesweefsel hechtend aan lijm
•	 Dikte KERDI 200: 0,2 mm

Doel:
•	 Scheuroverbrugging in achterliggend 

pleisterwerk : voorkomt doorscheuren 
in tegels, of scheurtjes in de voegen

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bij afname van afdichtingsdoek /
ontkoppelingsmat gemixt op deze pagina

= 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.

30 m²

art.: 1118577

90 m²
= 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

150 m²
= gratis
zuigheffer alu pompsysteem
•	 Zuigheffer	met	pompsysteem	in	aluminium	

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

art.: 1006653
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Webercol 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.: 1153427 - Webercol plus grijs 25 kg
•	 art.: 1153425 - Webercol 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

Verstelbare tegeldragers
Verstelbare hoogte:
•	 Traploos verstelbaar

Prestaties:
•	 Bestand tegen UV, weersinvloeden, zeezout, chemische producten
•	 Gebruikstemperatuur: van -30° tot + 90°

Toepassingen:
•	 Drager voor buitenterrassen
•	 Geschikt voor alle soorten materialen: hout, 

steen, keramiek, composietmaterialen, metaal, 
glasvezel...

•	 Geschikt voor elke stabiele ondergrond, ook op 
isolatieplaten

art. afb. type in
(mm)

uit
(mm)

1088356 - PB-01 28 42
1088357 A PB-1 42 60
1088358 - PB-2 60 90
1088359 B PB-3 90 145
1088360 - PB-4 145 245

samen-
gesteld 
artikel

C PB-5 230 315
- PB-6 285 367
- PB-7 365 485
- PB-8 452 605
- PB-9 537 725
- PB-10 620 845
- PB-11 705 965

1089481 D vleugel: breedte: 2 mm
1088364 D vleugel: breedte: 4,5 mm

A|  

B|  

C|  

D|  

Sponsmachine Berta
•	 Elektrische sponskuismachine voor het verwijderen van cementsluier op vloertegels na het 

invoegen
•	 Sponsrol gemonteerd op de machine
•	 Kuist tot 5 cm van de wand
•	 Werkt met een opvangbak voor het vuil
•	 Makkelijk hanteerbaar en wendbaar in kleine ruimtes
•	 Reinig tot 1.000 vierkante meter met één sponsrol
•	 Opplooibaar en licht: vlot transporteerbaar
•	 Sponsmachine - art.: 1021749
•	 Vervangspons - art.: 1021750

Grindstabilisatieplaat
•	 De grindstabilisatie is ontwikkeld voor de 

aanleg van stabiele, duurzame en waterdoor-
latende wegverhardingen in grind.

•	 Ze beschikken over een zeer goede resisten-
tie tegen agressieve producten, micro-orga-
nismen en knaagdieren.

•	 Drukweerstand gevuld: 400 ton/m².
•	 Afmetingen (lxbxh): 240 x 120 x 3 cm
•	 Kleur: wit
•	 Ook verkrijgbaar in zwart.
•	 art.: 1103474

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	verwer-

ken 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

Contacteer ons 

voor uw 

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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
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KIP - PVC verpakkingstape
Bruine verpakkingstape van een gladde en plooibare PVC-folie. 
Veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpak-
kingen en voor transportbeveiliging.
 
•	 Temperatuurbestendig: 60°C
•	 Dikte: 0,06 mm
•	 Kleefkracht: 2,4 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 60 N / 10 mm
•	 Rek: 30%
•	 Breedte: 50 mm
•	 Lengte: 66 m
•	 Verpakking: 36 st.
•	 art. 1021754

normaal -
per rol -
per 30 rollen
mix* -

per doos -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

normaal - actieprijs
per rol - 10% -

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

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

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

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP 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 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

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

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

normaal - actieprijs
per rol - 10% -

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

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP - oranje PVC tape
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 - PE tape
Sterke masking tape uit een enkelzijdig klevende, milieuvriendelijke 
PE-folie. Gemakkelijk met de hand te scheuren. Bescherming van 
gladde ondergronden (hout, alu, glas, ...). Ideaal voor 
PVC-ramen. 
 
•	 Temperatuurbestendig: -40°C tot +60°C
•	 Dikte: 0,10 mm
•	 Kleefkracht: 1,72 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 20 N / 10 mm
•	 Rek: 280%
•	 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
1083245 50 mm 33 m 36 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Aluminiumtape
Tape uit zuiver aluminium voor de montage van verwarmings-, 
ventilatie- en airconditioningsinstallaties.
 
•	 Temperatuurbestendig: 120°C
•	 Dikte: 0,08 mm
•	 Kleefkracht: 55 N / 25 mm
•	 Treksterkte: 20 N / 25 mm
•	 Inzetduur: permanent
•	 Breedte: 50 mm
•	 Lengte: 50 m
•	 Verpakking: 24 st.
•	 art. 1160630

normaal -
per rol -
per 30 rollen
mix* -

per doos -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

KIP Dispenser voor verpakkingstape
•	 Professioneel afrolapparaat voor verpakkingstape met een 

metalen frame en kunststof handgreep.
•	 Inclusief aandrukplaatje en handmatig verstelbare rolrem.
•	 Voor rollen tot een breedte van 50 mm
•	 Toepassing: snel en veilig 

afsluiten van allerhande 
verpakkingen, het 
bundelen van goede-
ren en het vastzetten 
van materiaal op 
pallets.

•	 art.: 1083308

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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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

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 - 15% -
per doos - 20% -

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Stukadoorstelling
•	 Vork 60/60/180 mm d=8 mm
•	 Verstelbereik van 50/85 cm of  van 90/165 cm

•	 Schuifkokers te gebruiken in combinatie met de driepikkels.
•	 Makkelijk om een verhoogde vloer te maken met onze stellingplanken.
•	 Gewicht: 2,75 kg / lm

art. omschrijving
1002361 stellingvoet 50 - 85 cm - U-kop 8 cm breed
1002363 stellingvoet 50 - 85 cm - U-kop 16 cm breed
1000288 schuifbalken 200 - 380 cm

ACTIE
ACTIEPRIJZEN

contacteer ons voor 
een offerte

Gladde stellingplanken
•	 Afmeting: 200 cm x 50 cm
•	 Dikte: 27 mm
•	 art.: 1082950

+ Contacteer 

ons voor grote

hoeveelheden

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Stukadoorstelling telescopisch aluminium
•	 Telescopische stukadoorstelling in aluminium
•	 Lengte: 162 - 380 cm
•	 Hoogte: 53,5 - 79 cm
•	 Optioneel verkrijgbaar: verhoogstuk 120 - 141 cm
•	 art.: 1088785

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

kelijker 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

Flex Giraffe GE 5 ECO

•	 Krachtige motor 500W / traploze 
toerentalkeuze (1100 - 1650 t.p.m.)

•	 Lengte machine: 1520 mm
•	 Gewicht machine: 3,90 kg + perfecte 

uitbalancering
•	 Hoge muren of plafonds afschuren zonder 

ladder of stelling
•	 1x clip adapter SAD-C D35/27 AS/NL
•	 1x	Giraffe	GE	5	in	doos
•	 art.: 1158896

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+

Mengmachine MX 1600/2 HS3R

•	 Voor taai en zwaar mengmateriaal 
met hoog draaimoment, 2-gangs-
aandrijving

•	 ErgoFix hoogte-instelling met 
geïntegreerde snelwisselfunctie

•	 Geen materiaalspatten bij de start 
door zachte aanloop met “gasgeef-
schakelaar”

•	 Geringe krachtsinspanning voor de 
bediening van de mengmachine door 
ergonomisch gunstige inrichting van 
de handgreep met grote hefboomarm

•	 Vermogen: 1500W
•	 Toerental: 150-300 / 320-650 t.p.m.
•	 Aansluiting: M14 / ErgoFix
•	 Gewicht: 6,4 kg
•	 art.: 1145299

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs



Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte pro-
ducten uitsluitend in het kader van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. Deze brochure richt zich 
niet tot particulieren. Prijzen afgehaald, excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.

V.U.: Gui Hermans - Langstraat 96 - B-2260 Westerlo
28 www.uniconstruct.be

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 kokermes 

bij 3 dozen

normale prijs -
nu per doos -
per 3 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 3 dozen -

12 kokers per doos

actie
actieprijs +

Lotto Soudal bidon 

bij 1 doos

+
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 3 dozen -

12 kokers per doos

actie
actieprijs +

Lotto Soudal bidon 

bij 1 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 +

Lotto Soudal bidon 

bij 2 dozen

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

15 kokers per doos

+
GRATIS

Win een duo VIP ervaring in 1 
van de 3 Grand Tours wielrennen

www.soudal .com/vip


