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Handreiniger + wandhouder

UC Gunfoam Low Expansion

• Uiterst krachtige handreiniger voor het verwijderen van zware industriële vervuilingen zoals
verf, inkt, lijm en teer
• Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie
• Medium viscositeit voor optimaal gebruik in dispenser systeem
• Inhoud: 3,8 liter

• Professioneel PU schuim van de hoogste kwaliteit.
• Professioneel, duurzaam, fijncellig, 100% (H) CFK vrij
isolatie- en montageschuim op basis van vochtverhardende
polyurethaan dat snel doorhardt en goede hechtingseigenschappen bezit.
• Binnen en buiten in bouwen industriesector voor nieuwbouw- en
renovatieprojecten.
• Perfect en nauwkeurig doseerbaar in combinatie met purpistool.
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Mixer voor egalines
• De ideale mixer voor het mixen en aanbrengen
van egalines
• Motor: 2300W/230V
• Toerental: 70/130/160/280 t.p.m.
• Met kuip 110 liter
• Gewicht: 48 kg
• art.: 1153633

Toepassing:
• Het nauwkeurig afdichten en opvullen van aansluitvoegen
en naden zoals aansluitingen tussen muur en plafond en bij
prefabelementen.
• Tevens geschikt om doorvoeringen af te dichten.
• Het opvullen van monteer- en stelruimten zoals tussen raam- en
deurkozijn en muur.

art.: 1150394

art.: 1088776
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Ondergrond:
• Ondergronden dienen schoon te zijn en vrij van stof en loszittende delen. Voor optimaal resultaat de ondergrond licht voorbevochtigen met water d.m.v. een plantensproeier.

NIEUW

Verwerking:
• Het schuim kan het best gebruikt
worden bij een bustemperatuur
boven de +5˚C en een omgevingstemperatuur boven de 0˚C.
• Inhoud: 750 ml
• art.: 1164062
• (12 kokers per doos)
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Transpallet 2500 kg
Kenmerken:
• Capaciteit: 2500 kg
• Vorklengte: 1150 mm
• Breedte: 520 mm
• Stuurwielen: rubber
• Vorkwielen: dubbel - polyurethaan
• art.: 1000006
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Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE
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Fasatan EPDM afdichting


NIEUW


Het EPDM membraan met een dikte van 0,8 mm
dat voldoet aan de vereisten van de standaard
DIN 18195 overeenkomstig een dikte van 1,2 mm
Vereisten van
de standaard





EPDM hoeken
Werkwijze:
1. Ondergrond droog, zuiver en vrij van oneffenheden maken
2. Lijn aftekenen met slaglijnmolen
3. EPDM dubbel gevouwen in hoek leggen
4. EPDM lijm aanbrengen
5. EPDM aandrukken en aanrollen
6. Zelfde doen voor onderzijde EPDM



Buitenhoek:
• Afmetingen: 10 cm
• Dikte: 1,2 mm
• art.: 1160544

Fasatan is waterdicht en dampopen en
daarom ook geschikt voor rondom ramen.
Binnenhoek:
• Afmetingen: 10 x 10 x 10 cm
• Dikte: 1,2 mm
• art.: 1160545



Fasatan

EPDM lijm

• Waterdampdoorlatende EPDM afdichting van raam- en gevelverbindingen
• Geschikt voor een breed scala aan
gevelsystemen en funderingstoepassingen
• Duurzaam : bestand tegen weersinvloeden en veroudering
• UV-en Ozonbestendig
• Bestand tegen scheuren
• Uitstekende hittebestendigheid tot + 120° C
en bij lage temperaturen tot - 40° C

• Oplosmiddelvrij, isocyanaatvrij, siliconenvrij en geurloos
• Het is bestand tegen condensatie gedurende de nacht. Geen voorbehandeling van het
membraan nodig.
• Zelfnivellerend, zonder problemen aan te brengen op ongelijke funderingen
• Beschikt over uitstekende UV-en
chemische weerstand.
• Heeft een lage krimp en blijvend elastisch.
Kan ook
• Uitstekende adhesiekracht ook op veel oplosmiddelgevoelige subopgebruikt worden
pervlakken als polystyreenschuimen, bv XPS en EPS.
op XPS en EPS
• Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C
• Verwerking: +5°C tot +40°C (temperatuur van het bouwdeel)
• Kleur: zwart
• Inhoud: 600 ml
• art.: 1159010

art.
1163845
1163846
1163847
1163848
1163849
1163850
1163851
1163852
1163853
1163854
1163855

breedte
(cm)
10 cm
15 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
100 cm
120 cm

dikte
(mm)

lengte

0,8 mm

20 m

RubberCover Bonding
Adhesive
• Contactlijm op basis van
oplosmiddelen voor de verlijming
van EPDM membramen op aangepaste isolatie, hout, metaal,
metselwerk en andere geschike
ondergronden.
• Inhoud: 750 ml.
• art.: 1106543

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Aandrukrol 40 mm

Slaglijnmolen

Mastiekpistool 600 ml

• Voor het aandrukken van EPDM
• Breedte: 40 mm
• art.: 1073278

• Extra versterkte kunststof huls met afsluitbare vulopening
• Afmetingen: 50 m x 3 mm
• art.: 1007909

• Volledig gesloten type
• Voor kokers en worsten
• art.: 1108486
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Vloeibaar membraam

NIEUW

Werkwijze:
Reinigen ondergrond:
• De ondergrond dient zorgvuldig te worden schoongemaakt en olie- en vetvrij te zijn.
• Van de beton moet de cementhuid zijn verwijderd. In
bestaande dakbedekking moeten blazen, plooien en
scheuren vooraf worden gerepareerd.
Verwerkingsvoorwaarden:
• Niet aanbrengen bij onstabiel weer.
• Niet aanbrengen bij temperaturen beneden 5 °C.
• Bij onverwachte regendreiging kan ter bescherming worden afgestrooid met een kleine hoeveelheid cement.
Verwerking:
• Elastocoat goed oproeren en vervolgens aanbrengen met een rol, langharige borstel, rubber
trekker of airless spuitapparatuur in, bij voorkeur, 2
kruislings over elkaar gestreken of gespoten lagen
van 1 à 1,5 kg/m² per laag.
• Elke laag dient droog te zijn voordat de volgende
wordt aangebracht.
• De droogtijd varieert van 1 uur tot meerdere uren
afhankelijk van klimatologische omstandigheden.
• Tussen twee lagen kan ter versterking van het
geheel een wapeningsvlies worden aangebracht.
Droogtijd:
• Afhankelijk van de droogomstandigheden heeft
Elastocoat 1 à 2 uur nodig om een film te vormen
die tegen regen bestand is.
Afwerking:
• Ter verfraaiing en bescherming tegen zonnestraling kan in de eindlaag leislag of fijn grind worden
gestrooid.
• In geval van platte daken moeten, voor wat de dakopbouw betreft, de geldende regels der kunst m.b.t.
dampscherm en isolatie worden nageleefd.
• Platte daken moeten preferentieel in de laatste laag
worden afgestrooid met leislag.

Rubio Elastocoat

Waterdicht wapeningsvlies

• Rubio Elastocoat is een hoogvisceuze bitumenrubber coating op emulsie basis.
• Rubio Elastocoat wordt toegepast als waterdichte laag op daken, funderingen, betondekken,
kelders en balkons.
• Kleur: bruin.
• Wordt zwart bij droging.

• Dient als bewapening en versterking van de Elastocoat
• Door toepassing van een wapeningsvlies verhoogt de laagdikte van het systeem. Wordt toegepast bij hoekversterkingen.
• Het vlies is flexibel en kan gemakkelijk in hoeken en kanten
aangebracht worden.
• art.: 1165419

Eigenschappen:
• Waterdicht en luchtdicht
• Goede hechting op diverse ondergronden:
• Mineraal: steen, beton, …
• Kunststoffen: PVC, polyester, PU, EPDM, TPO, …
• Metalen: koper, Zink, Aluminium, staal, RVS
• Blijvend elastisch (1000%)
• Beschermt tegen corrosie
• Gemakkelijk aan te brengen
• Basis: emulsie op basis van bitumen, rubber en lijmtoevoegingen
• Kleur: zwart bij droging
• Consistentie: semi-vloeibaar
• Densiteit: 1,01 kg/L
• Inhoud: 5 liter - art.: 1164064
• Inhoud: 25 liter - art.: 1164066

Verfemmer + navullingen

Doos met 100 wegwerphandschoenen Kaleiborstel

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

•
•
•
•

art.

5 vellen

: 11

Gechlorineerde latex, ongepoederd
Geschikt voor voedingsmiddelen
100% natuurlatex
maat 8/9: 1065094

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

12x

085

43

100x
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015
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CATNIC lateien voor gevelmetselwerk
Toepassing:
• Metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen.
• Worden niet verankerd aan de achterliggende structuur, en veroorzaakt bijgevolg ook geen koudebruggen.
• Dun en esthetisch, vaak gebruikt als eleganter alternatief voor brede, verzinkte L-ijzers.
Kenmerken:
• Het catnic profiel
• (1) bestaat uit constructiestaal
• (2) is warm gegalvaniseerd (min. 275 gr/m²) en
• (3) afgewerkt met een elektrostatisch aangebrachte, en bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating.
• (4) is voorzien van regelmatige sleuven waarin vanaf 2,40 m verankeringen worden aangebracht en omgebogen over
de dragende binnenlatei.
BC-60
• (5) is slechts 3,2 mm dik waardoor het praktisch onzichtbaar is. De voorkant onderaan is licht geplooid waardoor een perfecte waterkering boven het raam ontstaat.

BC-102

BC-125

BC-P 15

BC-16

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





lengte
(cm)

dagmaat
(cm)

art.

art.

art.

art.

art.

80

40

1062352

-

-

1063033

1064206

100

60

1064202

-

-

1062277

1064207

120

80

1064203

-

-

1062265

1064208

140

100

1064204

-

-

1062266

1064209

160

120

-

1062235

-

1063034

1064210

180

140

-

1062313

-

1062267

1064211

200

160

-

-

1064205

1062268

1064212

220

180

-

-

1062236

1062269

1064213

240

200

-

-

-

1063035

1064214

260

220

-

-

-

1062270

1064215

280

240

-

-

-

1062271

1064216

300

260

-

-

-

1062353

1064217

320

280

-

-

-

1064167

1064218

340

300

-

-

-

1062314

1064219

360

320

-

-

-

1062272

1064220

380

340

-

-

-

-

1061508

Bouwfolie - UCFolie
• Folie geproduceerd uit low density polyethyleen
• Geproduceerd conform EN 13967
• Geproduceerd op werkelijke dikte met als maximum
de toegelaten machinetolerantie
• Met UCFolie heeft u gegarandeerd de juiste dikte
van folie
• Norm: NBN EN 13967:2012
• Densiteit: 0,920 g/cm³
• Waterdichtheid: 2 kPa
• Brandklasse: Euroklasse F
• Scheurweerstand - lengte: >14N
• Scheurweerstand - dwars: >12N
• Treksterkte - lengte: >0,17MPa
• Treksterkte - dwars: >0,12MPa
Bouwfolie... laat je niet gerold worden!
De ene folie is de andere niet. Kleur, gewicht, dikte, lengte en breedte....
allemaal variabelen die kunnen verschillen.
Waar opletten bij de aanschaf of controle van bouwfolie ?
Koopt u in kg of per rol ?
De kleur
Bekijk de kleur van de bouwfolie.
Hier zijn verschillende schakeringen in:
• Opaque: NIET transparant
• Transluzent: weinig tot bijna niet transparant (10-20%)
• Transparant: Duidelijk transparant, niet volledig (90-98%)
• Helder Transparant: Zuiver transparant (100%)

Bouwfolie
UCFolie
folie geprodu
ceerd

Rolafmeting
Dikte

Eigenschap

omschrijving
Bouwfolie UCFolie

4

dikte
100µ
200µ
100µ
200µ

breedte
4m
4m
6m
6m

lengte
50 m
50 m
50 m
50 m

ceerd uit low

Densiteit

uit low density

polyethyleen

4m x 50m
100µ
200m²

density polyethy

6m x 50m
100µ
300m²

4m x 50m
200µ
200m²

6m x 50m
200µ

300m²

>0.17

MPa

>0.12
NPD
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Het gewicht
Vergelijk het theoretische gewicht met het eigenlijke gewicht van een rol.
Soortelijk gewicht van PE = 920 kg/m³
gewicht = lengte(m) * breedte(m) * 0,92 * dikte(mm)
bv. 55,2 = 6 * 50 * 0,92 * 0,2
De dikte van de folie
Je kan de dikte van de folie als volgt snel berekenen:
• Weeg de rol en de kern
• Trek het gewicht van de kern af van het gewicht van de rol
• Dikte (mm) = gewicht (zonder kern) / densiteit(0,92)/ lengte(m) / breedte(m)
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Voordeelpakket steenverlijming
Pakket bestaande uit:
• 1000x Isolatieplug + spouwanker:
Mono isolfix NT-L - inox - 180x250 (= 4x 250 st)
• 1x SDS+ boor 9,5 x 310 mm
• 8x Kip aluminiumtape - 50 m
• 2x DPC folie 10 cm x 30 m
• 2x DPC folie 15 cm x 30 m
• 2x DPC folie 30 cm x 30 m
• 2x DPC folie 60 cm x 30 m
• 1x handmortelpomp nr. 2

aantal
1000
1
8
2
2
2
2
1

omschrijving
Mono isolfix NT-L inox - 180x250
SDS+ boor 9,5 x 310 mm
Kip aluminiumtape - 50 m
DPC folie 10 cm x 30 m
DPC folie 15 cm x 30 m
DPC folie 30 cm x 30 m
DPC folie 60 cm x 30 m
Handmortelpomp nr. 2

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

art.
1149451
1121418
1043614
1002699
1002701
1002551
1002557
1106435

ACTIEPAKKET

aantal
omschrijving
6
Mortelolie UC - transparant - 10 liter
2
Compaktuna - 5 liter
1
Ontkistingsolie - 10 liter

art.
1092989
1089509
1020049

Lijm- en mortelpomp

RODIA automixer voor steenlijm

• Lijm- en mortelpomp voor het handig verlijmen van gevelsteen, snelbouwsteen en cellenbeton als alternatief op de traditionele spuitzakken.
• 5 verschillende spuitmonden
• Werkt in combinatie met accu schroefmachine
• Geleverd in tas
• art.: 1124978

• Roestvrijstalen Automixer voor steenlijm, tegellijm,
egalisatiemortel, pleister, ...
• Mixt terwijl u werkt
• Optimaal mixresultaat zonder klonten of luchtbellen
• Draaiende kuip / gefixeerde garde
• Geleverd inclusief: 2 kuipen van 45 liter &
gardeset
• art.: 1058861
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+ GRATIS

* Accu schroefmachine
niet inbegrepen.

10 kuipen voor
automixer

Mortelspuit

Inox steenzaagmachine

•
•
•
•
•
•
•
•

• Dé zaagtafel voor de ruwbouwaannemer
• Zaagblad: 450 mm - zaagdiepte 150
mm, ook met afgesleten segmenten
• Motor: 2200W - 230V - 3PK
• Geleverd met zaagblad 450 mm
• art.: 1118562

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
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Betonverwijderaar

Chemisch anker C100-PLUS - BOX actie

• Verwijdert betonresten zonder schade achter te laten.
• Als je vaak met beton werkt, dan weet je dat beton ook terechtkomt op plaatsen waar je het niet wil hebben. Bijvoorbeeld op
gereedschap, materieel zoals mixers en pompen, schilderwerk en
bouwmaterialen zoals bakstenen of tegels.
• Zoutzuur is dan een oplossing, maar dat tast oppervlaktes behoorlijk aan. Daarnaast zijn de dampen van
zoutzuur slecht voor je gezondheid.

• Snel uithardend vinylister anker met hoge prestaties.
• ETA optie 1 goedkeuring voor ankerstangen diameter 8-30 en wapening diameter
8-32 in gescheurd en ongescheurd beton.
• Ontwikkeld voor vrijwel iedere toepassing draadeind en wapening, beton en metselwerk, droge en water gevulde boorgaten.
• Goedgekeurd voor temperaturen vanaf -10C.
• Goedgekeurd voor gebruik met standaard commerciële draadeinden en wapening.
• Express uitvoering voor snelle uithardingstijden.
• Artic uitvoering voor gebruik in zeer koude omstandigheden.

Kenmerken:
• Verwijderen van uitgehard beton op
metaal, kunststof, schilderwerk, baksteen
en andere bouwmaterialen
• De ondergrond wordt niet aangetast
• Makkelijk aan te brengen met een
lagedrukspuit
• Veilig te verwerken
• Bij spoeling met water blijven er geen
schadelijk resten achter
• Inhoud: 5 liter
• art.: 1160622

20 kokers
300 ml

- €/st

+ GRATIS BOX

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.

koker

aantal

1104663
1104664

300 ml
420 ml

20 st
20 st

ACTIEPRIJS
STOCKBOX
(20 kokers)
-

normale prijs /
koker
-

actieprijs per
koker (afname
per 20 stuks)
-

Mortelolie UC - transparant

Compaktuna

Compaktuna PRO

Transparante mortelolie voor metselwerk. Luchtbelvormend, betere
verwerkbaarheid.
Bij gebruik in mortel:
• Alle scherpe zandsoorten worden even gemakkelijk verwerkt.
• Ontmengen, bloeden of bezinken is uitgesloten: geen water op de
mortel en beton; geen omroeren van de kuipen.
• Volumewinst door invoeren van luchtbellen.
Bij gebruik in beton:
• Betere mengbaarheid en vibratie: geen
zand- of grindnesten.
• Kleinere waterdoorlaatbaarheid dan
gewone beton.
• Waterbesparing: betere water/cementfactor
Kenmerken:
• Dosering mortel: 50cc per 50kg
cement
• Dosering beton: 25cc per 50kg cement
• 10 liter - art.: 1092989

• Een stabiele, witte kunststof van vloeibaar hars, bijzonder samengesteld en afgestemd, als plastiekbindmiddel, voor cement, kalk,
gips e.d. Compaktuna veredelt en verbetert alle mortels en verwekt
in deze, gemengd in het aanmaakwater,
talrijke hoedanigheden en eigenschappen, die
totnogtoe ongekende en onmogelijk geachte
toepassingen bieden.

• Compaktuna PRO is als specifieke composietsamenstelling met
zijn buitengewone eigenschappen een primeur voor bouw en
industrie, een voorsprong op de vooruitgang! Men kan zeggen dat
de voornaamste troeven van Compaktuna PRO
zich situeren in zijn uitzonderlijke waterdichtheid, zijn zeer goede verwerkbaarheid en
zijn opvallende flexibiliteit welke resulteert in
een licht verwerkbare mortel met een groot
standvermogen.

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Eigenschappen:
• Rotsvaste hechtkracht: 10 tot 15 maal
sterker dan gewone mortel.
• Scheurvrij: een similibezetting (3 mm) op
schouwmantel is na 4 jaar volkomen scheurvrij.
• Elastisch: buigzame - taaie mortel is mogelijk.
• Stofvrij: alle bestanddelen zijn met hars
gebonden.
• Vorst- en warmtebestendig: kleefmortel met
Compaktuna voldoet aan EN 12004.
• Waterdicht / Vet-, olie- en benzinevast.
• 5 liter - art.: 1089509

Eigenschappen:
• Uitzonderlijke waterdichtheid
• Zeer goede verwerkbaarheid
• Opvallende flexibiliteit
• 5 liter - art.: 1089511

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Solventvrije ontkistingsolie VRC

Curing Compound TR Clear

Rubio Elastocoat

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

Transparante nabehandeling voor betonvloeren van zeer hoge kwaliteit - op basis van harsen.
Toepassingsgebieden:
• Een spoelmiddel met een hoog oplossend vermogen voor niet
uitgeharde polyurethanen.
• Vervangt aceton, methyleenchloride
en andere gebruikelijke reinigingsmiddelen.
• Lage toxiciteit.
Technische kenmerken:
• Densiteit: 0,9 kg/l
• Vlampunt: > 39°C
• Drager: Solvent Nafta
• Kleur: transparant - geen vergeling
• Uitzicht na applicatie: wetlook met
lichte glans
• Droog na 2 à 4 uur. Doorharding na
24 uur, afhankelijk van temperatuur
en ventilatie.

• Een hoogvisceuze bitumenrubber coating op emulsie basis.
• Rubio Elastocoat wordt toegepast als waterdichte laag op daken,
funderingen, betondekken, kelders en balkons.
• Kleur: bruin - wordt zwart bij droging.

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

• 25 liter - art.: 1101403

Eigenschappen:
• Waterdicht en luchtdicht
• Goede hechting op diverse ondergronden:
• Mineraal: steen, beton, …
• Kunststoffen: PVC, polyester, PU,
EPDM, TPO, …
• Metalen: koper, Zink, Aluminium,
staal, RVS
• Blijvend elastisch (1000%)
• Beschermt tegen corrosie
• Gemakkelijk aan te brengen
• Basis: emulsie op basis van bitumen,
rubber en lijmtoevoegingen
• Kleur: zwart bij droging
• Consistentie: semi-vloeibaar
• Densiteit: 1,01 kg/L
• 5 liter - art.: 1164064

Rubio® Sil-O-Crème Facade

Afdichting rondom muurdoorvoeren

Rubio® Sil-O-Crème Facade is een hoogwaardige hydrofuge op
basis van silaan-siloxaan en copolymeer. Wordt toegepast voor het
impregneren van baksteen, betonklinkers, minerale pleisters en
natuursteen.

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

Eigenschappen:
• Milieuvriendelijk, veilig in de verwerking
• Goede waterwering en waterafstotend
• Scheuroverbruggend en poriënvullend tot 500 micron
• UV-bestendig
• Door de thixotropie is het
product nauwkeurig - zonder verlies of morsen - aan
te brengen
• Waterdampdoorlaatbaar
• Verhindert mos- en algengroei
• Diepe penetratie
• Hoge alkalibestendigheid
• 10 kg - art.: 1104876

6

Gebruik:
• Wanneer men achteraf muurdoorvoeren dient te maken:
• Diamantboring
• Buis doorvoeren
• Waterdicht en gasdicht afdichten tussen de muur en de buis, mbv schuim (drukloze toepassing) of mbv
dichtingssok en schuim (toepassing met waterdruk - tot 10 meter waterdruk)
Kenmerken:
• Waterdicht in combinatie met dichtsok
• Gasdicht (druk 3 bar)
• Krimpt niet  /  Wringbestendig
• Veroudering- en verrottingbestendig
• Na 5 minuten snijdbaar en af te werken
• Bestand tegen olie, water en oplosmiddelen
• Voor elk type buis (pvc, pe, pp, etc)

art.
1059765
1059766

omschrijving
Tangit M3000 expansieschuim
Tangit M4082 dichtsok
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UC Gunfoam Low Expansion

Fix All High Tack

Powerscrub Wipes

• Professioneel PU schuim van de hoogste kwaliteit.
• Professioneel, duurzaam, fijncellig, 100% (H)
CFK vrij isolatie- en montageschuim op basis van
vochtverhardende polyurethaan dat snel doorhardt
en goede hechtingseigenschappen bezit.
• Binnen en buiten in bouwen industriesector voor
nieuwbouw- en renovatieprojecten.
• Perfect en nauwkeurig doseerbaar in combinatie
met purpistool.

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

• Om handen en vuile oppervlakken op een snelle en efficiënte
manier te reinigen
• 50 doekjes
• art.: 1088783

Toepassing:
• Het nauwkeurig afdichten en opvullen van aansluitvoegen en naden zoals aansluitingen tussen muur
en plafond en bij prefabelementen.
• Tevens geschikt om doorvoeringen af te dichten.
• Het opvullen van monteer- en stelruimten zoals
tussen raam- en deurkozijn en muur.
• Inhoud: 750 ml
• art.: 1164062

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Rectavit Fast Forward

Rectavit Fast Forward

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

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

Eigenschappen:
• Kleeft onmiddellijk
• Geen wachttijden
• Zeer hoge aanvangshechting
• Lange open tijd
• Goede eindsterkte
• Aandrukkracht bepaalt de eindsterkte
• Enkel- of dubbelzijdig aan te brengen
• Toepasbaar op alle ondergronden
• Geen vullend vermogen, zwelt niet na
• Inhoud: 500 ml
• art.: 1112489

Eigenschappen:
• Kleeft onmiddellijk
• Geen wachttijden
• Zeer hoge aanvangshechting
• Lange open tijd
• Goede eindsterkte
• Aandrukkracht bepaalt de
eindsterkte
• Enkel- of dubbelzijdig aan te
brengen
• Toepasbaar op alle ondergronden
• Inhoud: 22,1 liter
• art.: 1112491

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Steenlijm voor dragende muren - PU700

Brandwerend PU pistoolschuim

Zingaspray metaalbescherming

Toepassingen:
• Verlijmen van Ytong, cellenbetonblokken, betonblokken, kalkzandsteen, baksteen en natuursteen,
geschikt voor dragende en niet-dragende muren.
• Eenvoudig te verspuiten met pistool.
• Alternatief voor poederlijm. 1 bus PU700 = 880 ml
= ongeveer gelijk aan 31 kg poederlijm.

• Het brandwerend afdichten van aansluitingen,
voegen en naden van o.a.: Scheidingswanden met
plafonds/vloeren. Scheidingswanden onderling, stelruimten tussen raam- of deurkozijnen en muur (denk
om voorzorgsmaatregelen bij zwakke bouwdelen),
stel- en monteerruimten tussen prefab elementen en
onderlinge aansluitingen van vloeren.

Voordelen:
• Niet meer mixen, direct te gebruiken
• Geen water en electriciteit
Contacteer ons
noodzakelijk
voor uw
• Enorme tijdsbesparing
beste prijs
• Makkelijk te verwerken
• Erg sterke verbinding
• Ook te verwerken bij lage temperaturen
• Perfecte hechting op vele
materialen

Voordelen:
• Brandwerend, rook- en gasdicht
Contacteer ons
• Uitstekende dimensionale stabiliteit
voor uw
beste prijs
• Bestand tegen warmte, water en
vele chemicaliën
• Overschilderbaar en af te werken met pleister

• ZINGA® is een ééncomponente
coating die wordt aangebracht
met borstel of rol, bestaat ook in
spray. ZINGA® bezit niet alleen
de kwaliteiten van thermische
verzinking maar kan worden
aangebracht zoals een verf.
• ZINGA® in spuitbus.
• Geeft kathodische bescherming aan opgeruwd (bij
voorkeur gegritstraald) en zuiver staal.
• Kwaliteit van thermisch verzinken
• Vormt zowel basis- als eindlaag.
• Verschillende verfsoorten kunnen rechtstreeks op
ZINGA® aangebracht worden.
• Hhanddroog en stofvrij na 10 minuten.
• Kan toegepast worden bij hoge graad van luchtvochtigheid.
• Inhoud: 500 ml
• art.: 1104879

• Inhoud: 880 ml - art.: 1059631

• Inhoud: 750 ml
• art.: 1069696

11 + 1
GRATIS

11 + 1
GRATIS

Gun & Foamcleaner

Rectavit Easy Fix

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

Geschikt voor:
• Het verlijmen van isolatiepanelen (PUR, PIR,
XPS, EPS, PF, rotswol, glaswol, ...)
• Het verlijmen van gipskartonplaten op de muur
of houten raamwerk
• Verlijmen van cellenbetonblokken
• Plaatsen van elektriciteitsdoosjes
Voordelen:
• 30% tijdswinst in vergelijking
met de traditionele systemen
• Gebruiksklaar, geen poederlijm mengen, zeer snelle
afrwerking
• Pleisteren na 1u
• 1 bus = 35 kg poederlijm
• 1 bus = 17 m² plaatmateriaal
• Inhoud: 870 ml
• art.: 1156878

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Kwaliteit van
thermisch verzinken

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

11 + 1
GRATIS
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Keylite dakramen

GRATIS

Flick Fit  Bevestigingsbeugels
De voorgemonteerde Flick Fit
Bevestigingsbeugels zijn makkelijk in gebruik 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.

WIHA bitset bij
ELK dakraam
+ gootstuk
+ waterkerend
manchet!

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 condensatie.

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

ACTIE

+

of

Gootstuk dakpannen

Gratis

+

Gootstuk leien

+ WIHA bitset

Waterkerend manchet

• Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele
of meervoudige toepassingen in ieder dak met een helling tussen de 15° - 90°. Afwerking in natuurlijk grenen
• Kies uw beglazing
• Kies ook uw gootstuk: voor dakpannen of leien
art. raam + art. raam +
HTB
standaard
beglazing beglazing
1116124
1111900
1116125
1111901
1116126
1111902
1116127
1111903
1116128
1111904
1116129
1111905
1116130
1111906
1116131
1111907
1116132
1111908
1116133
1111909
1116134
1111910
1116135
1111911
1116136
1111912
1116137
1111913
1116138
1111914
1116139
1111915
1116140
1111916
1116141
1111917
1116142
1111918
1116143
1111919
1116144
1111920
1116145
1111921
1116146
1111922
1116147
1111923
1116148
1111924
1116149
1111925
1116150
1111926
1116151
1111927
1116152
1111928
1116153
1111929
1116154
1111930
1116155
1111931
1116156
1111932
1116157
1111933
1116158
1111934
1116159
1111935

breedte
(cm)

hoogte
(cm)

type

55
55
55
55
55
55
55
66
66
66
66
66
78
78
78
78
78
78
94
94
94
94
94
94
114
114
114
114
114
114
114
134
134
134
134
134

55
70
78
98
118
140
160
78
98
118
140
160
55
78
98
118
140
160
55
78
98
118
140
160
55
70
78
98
118
140
160
78
98
118
140
160

01XS
01S
01
02
01C
01F
01G
03A
03B
03
03F
03G
04XS
04A
04
05
06
04G
07XS
07A
07B
07C
07F
07
08XS
08S
08A
08B
08
08F
08G
09A
09
09C
10
09G

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

AluForm loodvervanger (zelfklevend)

Loodvervanger (niet klevend)

• Loodvervanger uit aluminium voorzien van een butyllaag als
kleefzijde.
• De gewafelde structuur sluit aan op alle panvormen.
• Geen kans op uitlogingen op het dak
• Ongevoelig voor uitzetting
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Duurzaam en recycleerbaar
• Kan gebruikt worden bij:
• schouwafwerkingen
• aansluiting tegen opgaand metselwerk
• aansluitingen tussen
verschillende gebouwen

• Aluminium strekmetaal aan beide zijden voorzien van een laag gemodificeerd
polyvinylbutyral, met een verwijderbare beschermingsfolie aan weerszijde van
het product.
• Dezelfde eigenschappen als traditioneel lood, maar zonder schadelijke effecten op gezondheid en milieu.
• Voor dezelfde toepassingen als lood en lichter in gebruik.

art.
1107678
1107679
1107680
1107681
1107682
1107683

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

lengte
5m
5m
5m
5m
5m
5m

kleur
rood
zwart
grijs
rood
zwart
grijs

AluBand ondervorst

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

Voordelen:
• Niet giftig en duurzaam
• Circulaire grondstof
• Niet loodzwaar
• Lange rollengtes
Toepassingen:
• Kan worden verwerkt als waterkering in (spouw)gevels
en onder kozijnen.
• Aan de onderzijde van een schoorsteen met aansluiting
op de dakpannen.
• Als waterkering toegepast met loketten in schoorstenen.
• Aan de onderzijde van dakkapellen of dakvensters als
waterdichting en als aansluiting van zijgevels van dakkapellen op het pannendak.
• Als waterdichte aansluiting tussen een gevel en aanbouw
i.c.m. voegklemmen.
• Als kilgoot en als waterkering op de nok van een (pannen)dak.
• Rol 0,33 x 6 m - grijs - art.: 1152099

• Aluminiumband, geprofileerd en gekleurd,
voorzien van Butyl-plakstrips
• Verkrijgbaar in: antraciet en rood
• Lange levensduur
• Snelle en gemakkelijke montage
• Kan bevestigd worden met nieten
• Geen verrotting mogelijk
• Geen onderhoud nodig
• Geen kans op uitlogingen op
het dak
• Universeel passend aan de verschillende modellen van pannen.
• Gekeurd DIN 4108

Voegklemmen:
• Te gebruiken bij opgaand metselwerk.
• Met de voegklemmen fixeert u eenvoudig en snel de loodvervanger in de voeg.
• Zakje met 25 klemmen - art.: 1152102

ACTIE

4+1
GR AT IS

art.
1107674
1107675
1107676
1107677

breedte
28 cm
28 cm
33 cm
33 cm

8

lengte
5m
5m
5m
5m

kleur
antraciet
rood
antraciet
rood
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Tijdelijke regenwaterafvoerslang

Onderdakfolie UCRoof+

• Deze slang wordt gebruikt om te vermijden dat muren vochtig en vuil worden tijdens de
bouwwerken, wanneer de dakgoten al bevestigd werden, maar de definitieve regenafvoerbuizen nog niet bevestigd zijn.
• Bovenaan bevestigt u de afvoerslang met een slangenklem of tape. Onderaan schuift u de slang bv. over
een houten piket die u in de grond zet, zodat deze
onderaan niet kan op- of wegwaaien
• Materiaal: pe
• Diameter: 100 mm
• Lengte: ca. 95 m
• art.: 1097067

Bestaat uit een geheel van 4 stevige lagen die een regendicht en ademend membraan
vormen, opgebouwd uit 2 lagen gesponnen polypropyleen, een microporeuze film en
wapeningsnet.
Kenmerken:
• Lengte: 50 m
• Breedte: 1,5 m
• Totale opp.: 75 m²
• Gewicht: 160 g/m²
• art.: 1122666

Ventilerende panlat
• Kunststof panlat ventilerend
• Onderling te verbinden
• Wordt gebruikt als onderste
panlat, om zo een goede
verluchting onder de dakpannen
te verzekeren.
• Lengte: 1 m
• Kleur: zwart
• art.: 1152153

ACTIE

Bij aa nk oo p va n
6 ro lle n
(75 m² /ro l)
GR AT IS
20 16 nie tje s me t
be sc he rm ka p

Dampschermfolie: Belgacover SD 100 Power

Dampschermfolie: Belgaflam

Een bijzonder sterk dampscherm van de nieuwste generatie. Dit wordt onder meer bereikt
door gebruik te maken van complexe meerlaagse coëxtrusie technologie. Hierdoor ontstaat
een dampscherm met sterk verhoogde mechanische eigenschappen.

Belgaflam is een hightech brandwerend (damp)scherm vervaardigd uit soepel lage densiteit
polyethyleen. Belgaflam werd uitvoerig getest door het IFTH en Warington Fire en voldoet aan
B-s1, d0 volgens de normering EN 13501-1 en behaalde tevens de A1, M1 en B1 classificatie.
Belgaflam wordt onder andere ingezet als dampscherm voor het bekomen van een wind- en
dampdichte dak/wand constructie.
De folie is wit ingekleurd.

ACTIE

Belgacover PowerTape
Belgacover PowerTape voor blijvende hechting op
de Belgacover SD 100 Power.

art.
omschrijving
1123100 Belgacover SD 100 Power
1123099
Belgacover Powertape

breedte
2m
60 mm

Bij aa nk oo p va n
5 ro lle n
Be lga co ve r
SD 10 0 Po we r
(5 0 m² /ro l)
GR AT IS
bo dy wa rm er

Kenmerken:
• Rekweerstand MD: >= 480%
• Rekweerstand TD: >= 580%
• Scheurweerstand: MD > 300 mN
• Waterdampdoorlatendheid: 1,1 g/m² / 24h
(bij 23°C en 85% RV)
• µd-waarde: >= 85 m µd (50% HR, 23°C)
• Dikte: 0,18 mm
• Rol: 50 m²
• Breedte: 2 m
• Lengte: 25 m
• art.: 1057160

ACTIE

Bij aa nk oo p va n
5 ro lle n
Be lga fla m
da mp sc he rm fo lie
(5 0 m² /ro l)
GR AT IS
bo dy wa rm er

lengte
25 m
25 m
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Belgafoil IN Pleisteraansluitfolie

Belgaseal 600-310

Luchtdichte, dampremmende en overpleisterbare raamaansluitfolie
voor de luchtdichte aansluiting tussen schrijnwerk en pleisterwerk aan
de binnenzijde van het raam. Door zijn uitgekiende design is deze folie
uitrekbaar en vormen eventuele bouwbewegingen geen gevaar voor lekken in de luchtdichting. De folie is aan één zijde van een hoogwaardige
kleefstrook voorzien waarmee de folie op het schrijnwerk bevestigd kan
worden.

Hoogwaardige, blijvend elastische luchtdichtingslijm. Uitermate
geschikt voor het duurzaam luchtdicht verkleven van de verschillende Belgafoil types op allerhande ondergronden zoals bijvoorbeeld
metselwerk, beton en hout. De oppervlaktes waarop verlijmd wordt
moeten proper, droog en draagkrachtig zijn. Stof, olie en loshangende
delen dienen verwijderd te worden. Door zijn specifieke samenstelling
kan deze lijm ook gebruikt worden op licht vochtige (niet
natte!) ondergronden.

Kenmerken:
• Scheurvastheid, langsrichting: 304N / 5 cm
• Scheurvastheid, dwarsrichting: 50N / 5 cm
• Rek vr breuk, langsr.: 23% /dwarsr.: 134%
• Toelaatbare totale vervorming: 5% van de niet gekleefde foliebreedte
• WDD - stroomdichtheid: 0,96 g/m² x d
• Luchtdichtheid: an =< 0,1
• µd-waarde: ca 39 m
• Waterdichtheid: > 3000 mm
art.
• Brandgedrag: B2
1088634
• Toelaatbare temperatuur: -40°C - +80°C
1088635
• Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C
1088636
1088637
1088638

breedte
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

lengte

Kenmerken:
• Schatting netto verbruik per worst van 600 ml: ø 8 mm
= ± 12 m
• Houdbaarheid: 12 m (droog/vorstvrij)
• Worst - 600 ml: art.
1088643
• Koker - 310 ml:
art. 1103484

30 m

Belgafoil BLACK Pleisteraansluitfolie

Belgafoil SA-L Pleisteraansluitfolie

Zwarte, volvlaks zelfklevende, overpleisterbare en vochtvariabele luchtdichtingsfolie met een slagregendichtheid groter dan 1050 Pa. Hierdoor is de folie uitermate geschikt voor raamaansluitingen aan de
buitenzijde en/of ALU-gevelbouw met verminderd risico op condensatie of
schimmelvorming. Een probleem dat zich in sommige gevallen wel kan
manifesteren indien men gebruik maakt van een niet vochtvariabel membraan (zoals EPDM, butyl, tape, enz ...).

Luchtdichte, volvlaks zelfklevende en vochtgestuurde pleisteraansluitfolie. Geschikt voor binnen- en
buitenzijde.
De folie bestaat uit een gewijzigd polyamide en een versterkte folie-vlies
combinatie. De uit 4 vlakke lagen samengestelde folie heeft een vochtvariabele µd-waarde. De onderzijde van de folie is over de volledige breedte
voorzien van een sterk zelfklevende laag (IGT) die een eenvoudige en
compleet verborgen inbouw van de bepleister- en overschilderbare folie
mogelijk maakt, zonder bijkomende verlijming aan de (vlakke!) metselwerk
ondergrond. Indien u een extra kleefstrook wenst aan de bovenzijde van
de folie voor een zijdelingse bevestiging aan het raamprofiel, kies dan voor
Belgafoil SA.

Kenmerken:
• Kleur: zwart
• Productopbouw vezels/folie: combinatie van PET-vlies en PA-folie
• Lijm: acrylaatlijm
• Gewicht: ca. 400 g/m²
• Dikte: ca. 0,65 mm
• Toelaatbare totale vervorming: 5%, gerelateerd aan de niet-gekleefde
foliebreedte
• Luchtdichtheid systeemvoegen: an < 0.1
• Slagregendichtheid: > 1050 Pa
• Waterdichtheidsfolie: ok
• Waterdichtheidsklasse: W1
art.
• µd-waarde: 0.48 = µd = 12m
1122670
• UV-stabiliteit: 3 maanden
1122671
1122672

breedte
100 mm
150 mm
200 mm

lengte
25 m

• Belgacoat is een polymeercoating die na droging een elastisch, luchtdicht en dampremmend membraan
vormt.
• Voor het luchtdicht maken van verschillende bouwkundige
aansluitingen, vloer-wand, wand-plafond,
buisdoorvoeren, ...
• Met de borstel aan te brengen
• Vezelversterkt
• Verbruik : +/- 1 kg/m²
• Kleur: blauw (zwart na droging) / wit
(aanvraag)
• Emmer 5 kg - art. 1121386

Kenmerken:
• Toelaatbare totale vervorming: 5%, gerelateerd aan de niet-gekleefde
foliebreedte
• Luchtdichtheid systeemvoegen: an < 0.1
• Slagregendichtheid: > 1050Pa
• Waterdichtheidsklasse: W1
• µd-waarde: 0.48 = µd = 12m (vochtvariabel)
art.
• Brandgedrag: Klasse E
1116027
1116028
1116029

breedte
100 mm
150 mm
200 mm

Tritech T7 airless spuittoestel

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

10

25 m

• Belgacoat is een polymeercoating die na droging een elastisch, luchtdicht en dampremmend membraan
vormt.
• Voor het luchtdicht maken van verschillende bouwkundige aansluitingen, vloer-wand, wand-plafond,
buisdoorvoeren, ...
• Met airless-toestel aan te brengen
• Ideaal voor grotere werven of oppervlaktes
• Hoog standvermogen
• Verbruik : min 500 g/m²
• Kleur: blauw (zwart na droging) / wit
(aanvraag)
• Emmer 10 kg - art. 1121385

Kaleiborstel

12x

lengte
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BELGACLIMA - luchtdichtsystemen voor dak, gevel & raam
Folies, kleefbanden, lijmen & toebehoren voor kwaliteitsvol luchtdicht bouwen

WEES VOORBEREID OP E30!

De Vlaamse Regering heeft beslist dat vanaf 2021 de E30-norm van kracht wordt. Concreet betekent dit dat gebouwen in de toekomst nog beter geïsoleerd zullen moeten worden. Luchtdicht bouwen is een belangrijk deel van deze toekomst!
Gebouwen zullen niet alleen op bouwtechniek, maar ook in de fijne details zoals dak-, gevel- en raamdichting oordeelkundig gebouwd moeten worden. Gerichte inspanningen op vlak van luchtdichting en goedgekozen luchtdichte bouwmaterialen zullen in de toekomst het verschil maken tussen net niet en wel …
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Belgafix

Belgawall gevelfolie

Onderdakfolie UCRoof+

Belgafix is een dampremmende
en luchtdichte folie met een constante µd-waarde voor gebruik
in hellende daken met alle
soorten vezelvormige
isolatie en voor vloerwand
aansluitingen. Deze
dampschermfolie is aan
te bevelen wanneer in de
woning luchtdichtheidsproeven gehouden zullen
worden.

Belgawall bestaat uit een PES-vlies
en een innovatieve, duurzame
polyurethaan laag. De folie is
toepasbaar bij alle verluchte
gevelconstructies met
een open voegaandeel
van maximaal 40% en
een voegbreedte van
maximaal 50 mm. De
folie is voorzien van
zelfklevende stroken.

Bestaat uit een geheel van 4 stevige lagen die een regendicht en
ademend membraan vormen, opgebouwd uit 2 lagen gesponnen
polypropyleen, een microporeuze film en wapeningsnet.
Kenmerken:
• Lengte: 50 m
• Breedte: 1,5 m
• Totale opp.: 75 m²
• Gewicht: 160 g/m²
• art.: 1122666

Kenmerken:
• Gewicht: 90 ± 10% g/m²
• µd-waarde: ± 5 m
• Waterdichtheid bij 2
kPa: ok
• Breedte: 1,5 m
• Lengte: 50 m
• art. 1088626

Kenmerken:
• Gewicht: 200 ± 10%
g/m²
• µd-waarde: 0,1 m ±
0,05 m
• Brandklasse: klasse E
• Breedte: 1,5 m
• Lengte: 50 m
• art. 1126991

Belgatape DUO

Belgatape BLACK

Belgatape SPLIT

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

Universele zwarte kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming
van alle folies uit het Belgaclima gamma, speciaal voor de onzichtbare
verkleving van de zwarte wandfolie Belgawall achter beplankingen met
open voegen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Kenmerken:
• Drager: UV-bestendige witte LDPE film met diagonale versterking
• Beschermpapier: gesilliconeerd papier
• Temperatuursbestendigheid: -40°C
- +80°C
• Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C
• UV-bestendigheid: 24
maanden
• Breedte: 60 mm
• Lengte: 25 m
• art. 1088644

Kenmerken:
• Drager: UV-bestendige zwarte LDPE film met diagonale versterking
• Beschermpapier: gesilliconeerd papier
• Breedte: 60 mm
• Lengte: 25 m
• art. 1088647

Universele kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle
folies uit het Belgaclima gamma alsook voor het blijvend luchtdicht
verkleven van de voegen tussen houtderivaatplaten (zoals OSB- of
multiplexplaten). De kleefband heeft een 2-delig beschermpapier om
gemakkelijk in hoeken te kunnen plaatsen en is geschikt voor binnen
en buiten.

Aluminiumtape

Belgatape FLEX

Tape uit zuiver aluminium voor de montage van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties.

Een hoogkwalitatieve, super elastische en zeer flexibele kleefband
voor een blijvend luchtdichte verlijming van allerhande kanalen en leidingen doorheen alle folie uit het BelgaClima gamma alsook doorheen
houtderivaatplaten (zoals OSB- of multiplexplaten). De kleefband heeft
een 2-delig beschermpapier om makkelijk in een hoek rondom de
doorvoeren te kunnen plaatsen en is geschikt voor zowel binnen- als
buitentoepassingen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

-

Kenmerken:
• Drager: UV-bestendige witte LDPE
film met diagonale
versterking
• Beschermpapier:
gesilliconeerd
papier
• Lengte: 25 m
• Breedte: 60 mm
• art. 1088645
• Breedte: 160 mm
• art. 1088646

Belgatape SPLIT 160 mm

Kenmerken:
• Drager: hoogtechnologisch geprofileerd aluminium voorzien
van butyl lijm over de volle
breedte
• Beschermfilm: PVC
• UV-bestendigheid: 24
maanden
• Breedte: 60 mm
• Lengte: 10 m
• art. 1122667

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

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

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

ZipScreen 3

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

tot 3,60 m

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

folie (1 rol - 80µ)

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

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

4x5m

4 x 12,5 m

-

kleefmat

gratis

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

tot ca. 3 m

+

GRATIS
kleefmat

tot 3,60 m

ZipScreen 4

tot ca. 7,50 m

+

GRATIS
kleefmat

tot 3,60 m

ZipScreen 5

tot ca. 10 m

ZipScreen 10
GRATIS
kleefmat

GRATIS
radio
DAB+PRO

+

tot 3,60 m

+

tot ca. 23 m

12
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Kleefmat start set

Magnetische stofdeur set

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

• 2,18 m x 1,39 m
• art.: 1161035

ACTIE

Bij elk e se t *
op pa gin a
12 en 13
GR AT IS
kle ef ma t
* actie niet geldig op de sets
ZipScreen 3 en ZipScreen 3 Plus

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

tot 3,60 m

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

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

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

-

kleefmat

gratis

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

tot ca. 3 m

ZipScreen 7 Plus

GRATIS
kleefmat

tot 3,60 m

+

tot ca. 8 m

ZipScreen 9 Plus

GRATIS
kleefmat

GRATIS
radio
DAB+PRO

+

tot 3,60 m

+

tot ca. 10 m

ZipScreen 19 Plus
GRATIS
kleefmat

GRATIS
radio
Rockbox 2

+

tot 3,60 m

+

tot ca. 23 m
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Dustguard stofdeur
• Deze unieke en herbruikbare nylon stofdeur,
voorkomt stofoverdracht naar aangrenzende
ruimtes.
• Voorzien van 2 handige oprolbare ritssluitingen
als doorgang,past hij op alle type deurkozijnen
of doorgangen, met een maximum maat van 95
cm x 2,15 m.
• Snelle en eenvoudig montage op het kozijn
d.m.v. de bijgeleverde montagetape.

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

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

Eigenschappen:
• Wasmachinebestendig
• Gemaakt van duurzaam nylon
• Snelle montage
• Residuvrije verwijdering
• 2-zijdig te openen/sluiten
• 2 Ophouders
• Onderzijde v.v. klittenbandsluiting
• Vele malen te gebruiken
• Geleverd met 10 m montagetape
Kenmerken:
• Afmeting: 95 x 215 cm
• Doorgang: 65 cm tussen de ritssluitingen
• Kleur: oranje

Slagplug met kraag

• art.: 1094245

•
•
•
•
•
•

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

ACTIE

Aguaplast Universal Pro

Platenlift - 3 wielen

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

• Door het gebruik van drie
wielen, kan deze platenlift
makkelijker gebruikt worden
op werven waar veel leidingen
of buissystemen nog niet in de
chape liggen. Kan op deze manier ook door een deuropening,
zonder op te klappen.
• Max. hoogte plaat horizontaal:
350 / 400 cm
• Laadhoogte: 82 cm
• Laadvermogen: 75 kg
• Eigen gewicht: 38 kg
• art.: 1055179

32 mm

11 + 1
do ze n
GR AT IS
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Fiba tape classic (blauw)

Fiba tape Perfect Finish (wit)

Zelfklevend hoekprofiel op rol

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

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

•
•
•
•

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

contacteer
ons

De nieuwe
standaard !

Gladdere
afwerking

•
•
•
•

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

ACTIE
10 + 2
GR AT IS

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Gipsplaat verticaal C-profiel

Gipsplaat draagprofiel plafond

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Gipsplaat horizontaal U-profiel

Gipsplaat randprofiel plafond

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

•
•
•
•
•
•

art.
1127827

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

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

lengte
4m

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven los

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven op band

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

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

Resultaat met Resultaat met
gewone kop de speciale kop

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

fijne draad
1106943
1106944
1106945
1106946

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

9+1
GRATIS

fijne draad
1106940
1106941
1106942

s
er on
tacte
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Profielverbindingstang

Profielverbindingstang

Blikschaar

Waterpas metal stud

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

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

• Met hefboomoverbrenging
• art.: 1007829

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Barnier - oranje PVC tape

Raamprofielen

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

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

•
•
•
•
•
•

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

art.
1003263

breedte
50 mm

normaal
per rol
per 30 rollen
per doos

lengte
33 m

verpakking
36 st

- 10%
- 15%
- 20%

actieprijs
-

ACTI

Bij aa nk oo pE va n
10 pa kk en (m ix)
GR AT IS
aa nd ru kro l
vo or
raa mp ro fie len
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Primer voor sterk zuigende ondergronden voor binnen en buiten
• Vermindert de zuigkracht van de ondergrond
• Door de gele kleur zijn reeds behandelde oppervlakken direcht herkenbaar
• Verbruik: ca. 60 - 200 g/m²
• Droogtijd: ca. 6 - 8 uur
• Verpakking: 18 kg
• art.: 1149707

ACTIE

383

150
.: 1

art

10 + 1
GR AT IS
Betonkontakt
• Rode hechtingsprimer voor pleister en gladde
betonoppervlakken
• Betonkontakt zorgt voor een goede hechting voor
de daaropvolgende pleistertoepassing
• Verbruik: ca. 150 - 250 g/m²
• Droogtijd: ca. 24 uur
• Verpakking: 23 kg
• art.: 1149706

ACTIE

10 + 1
GR AT IS
Metal Dec

ACTIE

10 + 1
GR AT IS

omschrijving
raamprofiel 6 mm
raamprofiel 9 mm

verpakking
30 st
30 st

Hoekbeschermers binnenpleisterwerk
•
•
•
•

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

3,8 mm

28 mm

• Corrosiewerend product voor metalen structuren.
• Metal Dec is een vloeibare samenstelling op basis van
polymeren, voorzien van anti -corrosie protectoren, ontwikkeld voor de bescherming tegen corrosie van metalen
structuren in de bouw.
• Metal Dec wordt zowel bij nieuwe, als bij herstellingswerken toegepast. Gemengd met pleister of cement, vormt het
een viskeuze, dunne mortel die uitstekend vasthecht aan
blanke of geschilderde metalen
structuren in de bouw.
• Metal Dec is geschikt voor binnenen buitentoepassingen.
• 10 liter - art.: 1123092

art.
1144762
1144763

Dagkantelementen
Voor de perfecte en bovendien zeer snelle afwerking van dagkanten aan ramen, deuren, etc...
Het dagkantelement DK-1 bestaat uit een op breedte gezaagde gipskartonplaat, waarbij in één lengtezijde een verzinkt pleisterprofiel is ingewerkt.
Voordelen:
• De voeg tussen het profiel en het gipskarton wordt voorzien van een elastisch blijvend voegmiddel.
• Snelle en eenvoudige verwerking: tot 60% tijdswinst
• Geen tijdrovende manipulaties / Strakke afwerking / Minder kans op krimpscheuren
• Bijkomend plamuurwerk overbodig
• Perfect haakse afwerking door hoek van 90°
• Beschadiging van het raamprofiel wordt uitgesloten
Samenstelling plaat:
Kern in ruwgips, tweezijdig bekleed met karton (standaard)
art.
1116579
1116592
1116580
1116593
1116594
1116595

dikte
(mm)
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

16

breedte
(mm)
235
295
235
295
295
235

lengte
(mm)
2200
2200
2600
2600
3000
3000
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art.
1043700
1043701
1043702
1043703
1043704
1043705
1043706
1043707
1043708
1043709
1043710
1043711
1043712
1043713

Hoeveelheden !
Contacteer ons
voor een
offerte op maat !
producten
hoekbeschermer 1,0 m
hoekbeschermer 1,2 m
hoekbeschermer 1,5 m
hoekbeschermer 1,8 m
hoekbeschermer 2,0 m
hoekbeschermer 2,2 m
hoekbeschermer 2,4 m
hoekbeschermer 2,5 m
hoekbeschermer 2,6 m
hoekbeschermer 2,7 m
hoekbeschermer 2,8 m
hoekbeschermer 3,0 m
hoekbeschermer 3,5 m
hoekbeschermer 4,0 m

www.uniconstruct.be
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Uitvouwbare masking folie

NIEUW

Dé uitvouwbare folie voor het gemakkelijk afdekken én
beschermen van raamprofielen en deuren.
2 afmetingen:
• 30 m²: folie traploos uitrekbaar van 45 tot 120 cm
• 40 m²: folie traploos uitrekbaar van 58 tot 160 cm
Eigenschappen:
• Versterkte zelfklevende strips aan boven- en onderkant
• Het middendeel kleeft zodat het volledige oppervlak
beschermd is
• Kan door 1 persoon aangebracht worden.
• Zowel binnen als buiten te gebruiken
• Zeer scheurbestendig dankzij 40µm folie
• Lengte: 25 m
• UV-bestendigheid: tot 3 maanden
• 30 m² - art.: 1165447
• 40 m² - art.: 1165448











Werkwijze verticaal:
1. Afrollen: rol op de grond leggen + naar
boven trekken
2. Elke 20 cm aandrukken
3. Links uittrekken
4. Rechts uittrekken
5. Zelfklevend middenvak aandrukken



• Enorm sterk
• Overlapt makkelijk
oneffenheden
zoals scharnieren
en deurklinken

• Goed aansluitbaar
• Fijn te positioneren

Werkwijze horizontaal:
1. Afrollen: van links naar rechts
2. Naar boven uittrekken
3. Naar beneden uittrekken

Polystyreensnijder

Polystyreensnijder

• De praktische helper voor het snel snijden van polystyreen.

• 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
ingangs230V - 50/60Hz
spanning
uitgangs40V / 200W
spanning
bescherIP 68
mingsklasse
gewicht
14 kg

art.
snijhoogte
snijdiepte
lengte snede
ingangsspanning
uitgangsspanning
beschermingsklasse
gewicht

PS cutter EC2
1115475
130 cm
31 cm
100 cm

(2)
(1)

230V - 50/60Hz
40V / 200W
IP 68
11,8 kg

Optioneel:
• Staander (1)
• art.: 1115478

s
er on
tacte
Con oor uw s
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• Steigerklem (2)
• art.: 1115477

Afrolapparaat voor pleisterweefsel

Polystyreensnijder SC150

Isolatieplug BGIS

• Afrolapparaat voor het gemakkelijk snijden van pleisterweefsel, ...
• Te gebruiken als tafelmodel of aan een steiger te hangen
• Rollen gemakkelijk en snel vervangen
• Voor rollen met breedtes: 10 tot 1200 mm
• Roldiameter: tot 280 mm
• Gewicht: 6,7 kg
• art.: 1118561

•
•
•
•
•
•
•
•

Bijzondere isolatieplug voor BGIS
(buitengevelisolatiesystemen) ook vaak
ETICS (external thermal insulation
composite systems) genoemd.

Handgereedschap voor het snijden van harde PS isolatie
Vermogen: 250W
Spanning: 230V - 50Hz
Snijtemperatuur: max. 500°C
Meslengte: 15 cm, ook andere types verkrijgbaar
Kabel: 3 m
Gewicht: 1 kg
art.: 1115480

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.
1121199
1121200
1121201
1121204
1121202
1121203

1 plug voor
ALLE isolatiediktes!
(10 tot 40 cm)

expansiezone
isolatieplug
0 - 10 mm
isolatieplug
0 - 30 mm
isolatieplug
30 - 60 mm
opvuldopjes (BGIS plugs)
schroefadapter - 260 mm
schroefadapter - 400 mm
omschrijving

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt
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100 st
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1 st
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Koppelbare dakladders

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
Contacteer ons
• Uit: 415 cm
voor uw
beste prijs
• art.: 1144764

• Speciaal ontwikkelde dakladder voor gebruik op hellende daken.
Dankzij de speciale constructie worden de leien of pannen niet
door de voeten van de dakwerker geraakt en voorkomt men
beschadigingen aan het dak.
• De onderkant van de ladders is
voorzien van speciale houten
profielen die beschadigingen
aan de leien of dakpannen
verhinderen.
• Dankzij de standaard
aanwezige koppelstukken
kan men de afzonderlijke
ladders met elkaar verbinden om de gewenste
afstand te overbruggen
(de lengte van de aan
elkaar gekoppelde
ladders mag maximum
9 m zijn).
• Het is mogelijk om
met behulp van de
NKH nokhaak de
koppelstukken
ladder bovenaan
om afzonderlijke
het dak te bevestiladders te verbinden
gen. Door de speciale constructie
kan de ladder op
2 verschillende
afstanden aan
borgpennen om
de nokhaak bekoppelstukken
vestigd worden
vast te zetten
waardoor men
steeds de gewenste lengte
bekomt.
houten profielen om
beschadigingen te
vermijden

127 c
m

Telescopische vouwladder

415 cm

Dé lad de r &
tra pla dd er
die pa st
in elk e au to

art.

hoogte

breedte

1122682
1122683

2m
3m

35 cm

Telescopische ladder - 3,8 m

Telescopische ladder - 3 m

Stellinghaak

• Vaak gebruikt wanneer opmetingen of inspectie moet gebeuren
op ‘nieuwe werven’ en snel van
plaats naar plaats gegaan moet
worden, ...
• Ingeschoven makkelijk mee te
nemen in koffer van de wagen.
• Uitschuifbaar: 80 cm - 380 cm
• Met stabiliteitsbalk
• art.: 1017922

•
•
•
•
•
•

• Steun voor lichte stelling (HD1000 - klasse 1:
75 kg/m²) Gemakkelijke
opbouw. Past op elke
ladder.
• art.: 1000334

Handige en zeer compacte ladder
Gemakkelijk te hanteren
Compact te vervoeren
Met de hand op gewenste hoogte te brengen
Uitschuifbaar: 80 cm - 300 cm
art.: 1160638

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Nokhaak
•
•
•
•

Om de ladder aan de daknok te hangen.
Past op elke enkele ladder.
In een handomdraai bevestigd.
art.: 1000335

80 cm

80 cm

300 cm

St ab ili te its ba lk
ve rp lic ht
va na f 20 19

380 cm

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

aantal
sporten
8
12
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afstand tss
2 sporten
25 cm

gewicht
5,4 kg
7,6 kg
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Enkele ladder

Ladder 2-delig

Ladder 3-delig

• Professionele ladder, gecoate dikwandige aluminium, brede sporten.
• Verkrijgbaar in brede of rechte
uitvoering.

• Professionele ladder, gecoate dikwandige aluminium, brede sporten,
zeer stabiel en weinig ‘vering’ tijdens
beklimmen.
• Dubbelzetbaar tot 12 tredes. Gevelrollen voorzien vanaf 2x14 tredes.

• Professionele ladder, gecoate
dikwandige aluminium, brede
sporten, zeer stabiel en weinig
‘vering’ tijdens beklimmen.
• Dubbelzetbaar tot 12 tredes.
Gevelrollen voorzien vanaf
3x12 tredes.

r

elige ladde

r

kele ladde

Bij elke en

Bij elke 2-d

GRATIS *
Vouwmeter 2,4 m
OF
Oordoppen
OF
Boormachinedrager

GRATIS *
Vouwmeter 2,4 m
OF
Oordoppen
OF
Boormachinedrager

OF

GRATIS *
Vouwmeter 2,4 m
OF
Oordoppen
OF
Boormachinedrager

OF

* met stabilisatiebalk
art.
1000321
1000322
1000323
1000324
1000325
1000326
1000327
1000328
1000329
1153249*
1153250*
1153251*
1153252*

tredes
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
24
28
32

lengte (m)
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3,25
3,75
4,25
4,75
5,25
6,25
7,25
8,25

OF

* met stabilisatiebalk
art.
1000301
1000302
1000035
1000037
1000039
1000041
1000043
1153240*
1153241*
1153242*
1153243*
1153244*

tredes
2x6
2x7
2x8
2x9
2x10
2x12
2x14
2x16
2x18
2x20
2x22
2x24

lengte (m) in
1,75
2
2,25
2,50
2,75
3,25
3,75
4,25
4,75
5,25
5,75
6,25

lengte (m) uit
2,77
3,25
3,5
4
4,5
5,5
6,5
7,25
8,5
9,5
10,5
11,25

Trapladder

Dubbele trapladder

• Voorzien van een kunststof gereedschapsbak boven een aluminium trede.
• Scharnierend platform.
• Voorzien van een gelaste verstevigingskast onderaan.
• Tredendiepte: 10 cm
• Tredenafstand: 25 cm

• Dubbele trapladder met scharnierplatform voor industrieel gebruik.
• Extra beveiliging tegen spreiden en toeschuiven via 2e scharnierplatform onder het bovenste platform.
• Verkrijgbaar met beugel - vast of klapbaar - (in optie).

pladder

Bij elke tra

GRATIS *
Vouwmeter 2,4 m
OF
Oordoppen
OF
Boormachinedrager

OF

art.
1000317
1000047
1000049
1000051
1000053
1000055
1000127
1000319
1000320

dder

bbele trapla

Bij elke du

GRATIS *
Vouwmeter 2,4 m
OF
Oordoppen
OF
Boormachinedrager

totale lengte (m)
1,2
1,5
1,8
2,1
2,3
2,6
2,9
3,4
3,9

hoogte platform (m)
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5
3

* met stabilisatiebalk
art.
1000308
1000309
1000019
1000021
1000023
1000025
1000027
1153247*
1153248*

tredes
3x6
3x7
3x8
3x9
3x10
3x12
3x14
3x16
3x18

lengte (m) in
1,78
2,03
2,27
2,53
2,77
3,29
3,8
4,29
4,81

Vouwmeter 2,40 m:
• Beschermende coating tegen vocht
• Kwaliteitsscharnieren
• EU klasse 3
• Lengte: 2,40 m
• art.: 1160537

2,4 0 m

Boormachinedrager:
• Kleur: zwart / rood
• Gewicht: 70 g
• art.: 1091367
art.
1000312
1000057
1000059
1000061
1000313
1000314
1000315
1000316

tredes
2x2
2x3
2x4
2x5
2x6
2x8
2x10
2x12

totale lengte (m)
0,6
0,85
1,15
1,40
1,65
2,20
2,75
3,30

hoogte platform (m)
0,5
0,75
1
1,25
1,5
2
2,5
3

lengte (m) uit
3,5
4,25
4,75
5,5
6,25
7,75
9,25
10,75
11,75

Cadeau’s

Oordoppen:
• Filter: rood
• Bescherming: extreme
demping
• Demping tot 33 dB
• Toepassing op de werf of
werkvloer: werven en werkplaatsen in zware industrie,
bouw
• art.: 1094820

OF

tredes
2
3
4
5
6
7
8
10
12

r

elige ladde

Bij elke 3-d

* niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen
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Handreiniger + handpomp + wandhouder

Handreiniger + dispenser

•
•
•
•
•

• Uiterst krachtige handreiniger voor het verwijderen van zware
industriële vervuilingen zoals verf, inkt, lijm en teer
• Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt
huidirritatie
• Medium
viscositeit
voor optimaal
gebruik in
dispenser
systeem
• Inhoud: 4 liter

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

art.: 1088782

art.: 1088781

art.: 1150395

art.: 1150396

20 bu ss en
ko pe n =
GR AT IS
po mp +
wa nd ho ud er

8 bu ss en
ko pe n =
GR AT IS
po mp

+

5x

ACTIE

art.: 1088777

ACTIE

1x

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Poetsdoeken wit

Poetspapier

Poetspapier + dispenser

• Gesorteerde witte katoenen poetsdoeken, ontdaan van ritsen,
knopen en harde delen.
• Baal van 10 kg
• art.: 1132807

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

1x

art.: 1088779

12x

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Handborstel cocos

Stofblik metaal

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Flex stofzuiger

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

54V - XR - Combihamer SDS+

Pendeldecoupeerzaag

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
Slagkracht 3,5 J
Toerental: 1000 t.p.m.
Slagen: 4480 s.p.m.
Cap. hout: 30 mm
Cap. beton: 30 mm
Cap. metaal: 13 mm
2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
+ koffer, snellader, riemhaak en
verstelbare zijhandgreep
• art.: 1131278

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Vermogen: 701W
Slagen: 800 - 3100 s.p.m.
Zaagslaglengte: 26 mm
Max. zaagcap. hout: 130 mm
Max. zaagcap. staal: 12 mm
3 pendelstanden
Gewicht: 2,8 kg
+ koffer
art.: 1088587

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

20

+
art.: 1088780

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

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

www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be

Werftent Pyramid 3m x 3m

Werftent Eclipse 3m x 3m

Eigenschappen:
• Kappen verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren
• Kathedraalvormige kap met open overspanning vr meer hoofdruimte
• Auto-slider met trekpin voor eenvoudige en snelle ver- 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
• Incl. roltas met slijtvaste wielen, E-Z-ritsen en rubberen handgrepen
• Inclusief haringen om de tent op te zetten

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 piek hoogte: 3,2 m
• Doorloophoogte: 2,1 m
• Gewicht: 21,8 kg
• art.: 1155015

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:
Beschikbare kleuren:

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Pyramid standaard zijwand

Eclipse standaard zijwand

Eclipse zijwand met middenrits

Eclipse panorama 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

• 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

• 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 bevestigingspunten
• 3 m - art.: 1157442

• 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 bevestigingspunten
• 3 m - art.:
1157444

Roltas 3 m

Gewichtzakken

Haringset

• 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

• 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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt
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Potlood PROFI 333 - 24 cm - ovaal

Potlood PROFI 334S - 24 cm - ovaal

Potlood PROFI 331 - 24 cm - ovaal

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Het échte originele schrijnwerkerspotlood
Professionele kwaliteit
Makkelijk aan te scherpen
Ideaal voor markeringen op hout
art.: 1013354

normaal
per stuk
per 10 stuks
per doos =
100 st

-

Potlood voor de schrijnwerker
Professionele kwaliteit
Ideaal voor markeringen op nat hout (ook droog hout)
art.: 1087560

normaal
per stuk
per 10 stuks
per doos =
100 st

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

-

Potlood voor de steenkapper
Professionele kwaliteit
Makkelijk aan te scherpen
Ideaal voor markeringen op steen, beton en andere ruwe oppervlakken
• art.: 1013355

normaal
per stuk
per 10 stuks
per doos =
100 st

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Potlood Cellugraph - 24 cm - driehoek

Potlood LYRA DUO - 18 cm

Professionele vouwmeter wit/geel

• Universeel potlood
• Ideaal voor markeringen op gladde oppervlakken: tegels, keramiek,
kunststof, glas, plastic
• Makkelijk te verwijderen
• art.: 1020186

•
•
•
•
•

• Zachte berk voor een uitmuntende sterkte en flexibiliteit
• Scharnieren: Zweeds staal, zeer dun, maar sterk met de ideale
flexibiliteit. De scharnieren hebben een warmtebehandeling ondergaan, zijn epoxy-gecoat en geolied op drie punten om eerste klas
prestaties te garanderen
• Alle zijden gecoat met een watergedragen beschermende lak voor
een lange levensduur, bestand tegen vuil en vocht, ook kopse
kanten
• Alle zijden van de duimstok worden tijdens het productieproces
tweemaal gecontroleerd met high-speed camera
• art.: 1056736

normaal
per stuk
per 10 stuks
per doos =
100 st

-

Markeerpotlood rood/blauw
Beide uiteinden aangescherpt
Voor fijne markeringen/correcties
Voor installatie van warm/koud water
art.: 1013356

normaal
per stuk
per 10 stuks
per doos =
100 st

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Cocosveger ongelakt 29 cm

Cocosveger ongelakt 60 cm

Cocosveger gelakt 33 cm

Steel hout 1500 x 23,5

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Houten steel voor borstel of vloerwisser
Lengte: 150 cm
Diameter: 23 mm
Verpakking: 25 stuks
art.: 1003315

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Straatveger bassine 30 cm

Straatveger baleinen 30 cm

Straatveger pvc 30 cm

Steel hout 1500 x 28

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

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

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Straatveger rood gelakt met pvc haren
Lengte: 30 cm
Breedte: 6,5 cm
Verpakking: 10 stuksw
art.: 1006215

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Houten steel voor borstel of vloerwisser
Lengte: 150 cm
Diameter: 28 mm
Verpakking: 25 stuks
art.: 1003317

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Actieset haakse slijpers

Cirkelzaag 86 mm

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Zaagdiepte: 86 mm
Zaagblad ø 235 mm
Krachtige motor, uiterst stil - 2000W
Toerental: 5200 t.p.m.
Blaast zaagsel weg
Stofzuigadapter
Gewicht: 7,2 kg
+ koffer, zaagblad, langsgeleider en
zijhandvat
• art.: 1158507

• Haakse slijper 125 mm
• Vermogen: 840W
• Type 9558HNRG
• + koffer, incl. 2 diamantzaagbladen
• art.: 1122836

+ GRATIS

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

2de zaagblad
235 mm
18 tands

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Showa GRIP 310 - werkhandschoenen

Showa ASSEMBLY GRIP 370

Showa NITRILE FOAM GRIP 381

• Ideaal voor zware ruwbouwwerkzaamheden, klinkerleggers, betonwerken, grondwerken. Enorm slijtvast,
toch soepel
• Polyester/nylon liner met natuurlijke latexcoating
• Elastische rand
• Volledig ruw oppervlak
• Antibacteriële en geurwerende behandeling
• Anatomische vorm / naadloze liner
• maat 9 (L): 1011500
• maat 10 (XL): 1011501

• Zeer nauw aansluitende, dunne en slijtvaste handschoen om te metsen en “feeling” te houden met
stenen. Ontworpen om een zeer goede “feeling” te
hebben bij bv. metsen, assembleren, etc...
• Slipvast nylon liner met nitrilcoating
• Elastische rand / anatomische vorm / naadloze liner
• maat 8 (L): 1011504
• maat 9 (XL): 1011505

•
•
•
•
•
•
•
•

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

-

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

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

-

Voor zeer fijn werk, geen fingerprinting
Maximale zweetopname en snelle droging
Microporeuze nitrilcoating / slipvaste nylonbreiwerk liner
Elastische rand / Schuimoppervlak voorzien van reliëf
Zonder speciale behandeling
Anatomische vorm / naadloze liner
maat 8 (L): 1122747
maat 9 (XL): 1122748

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

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Professionele waterslang

Watertank op pallet - 1000 liter

Teamplayer 2 werfradio

• Ideaal voor professionele toepassingen in de bouwsector en
professionele tuinaanleg.
• Diameter: 3/4”
• Lengte: 25 m
• Inwendig: PVC zwart
• Inlage: gebreid polyester
• Uitwendig: PVC geel
• Buigstraal: 10 x inwendige
diameter
• Temperatuur: -15°C +60°C
• Gebreide waterslang met 5
lagen constructie,
• Knikvast en
torsievrij
• Slijtvast
• UV bestendig en
zeer soepel
• art.: 1091605

• Nieuwe Intermediate Bulk Container voor opslag en vervoer van
verschillende vloeistoffen
• Transparante HDPE binnenblaas met bovenaan deksel en onderaan geïntegreerde uitlooparmatuur +
vlinderklep
• Ommanteld met stevige verzinkte
buisconstructie
• Perfect stapelbaar
• Uitlooparmatuur voorzien van
een te verwijderen aluminium
seal (originaliteitsgarantie) en
verzegelbare dop
• Uiterst hygiënische constructie
• Groot etikettenschild voor vermelding inhoud
• Vulopening: ø 225 mm
• Uitloop: ø 50 mm (pcp dichting)
• Volume: 1000 liter
• Kleur: transparant

•
•
•
•

3/4”
25 m

Anti-Torsie
Systeem

art.
1096404
1096405

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Zandschop Polet

pallet
kunststof (PE)
hout

afmeting (lxbxh)
120 x 100 x 117 cm
120 x 100 x 117,5 cm

gewicht
58 kg
63 kg

ACTIE

DAB+ Digitale Radio ontvangst
FM ontvangst met RDS zenderinformatie
6,5 inch Big Magnet speaker, 7 Watt
Bluetooth ontvanger voor muziek
streaming
• Aux ingang voor externe MP3 speler
• USB stroomuitgang 5V voor het laden van een mobiele
telefoon
• art.: 1165117

inc lus ief
ba tte ry pa ck

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Rubber mortelkuip 45 liter

PVC emmer 20 liter

PVC emmer 12 liter

• art.: 1000190

• art.: 1043905

• art.: 1055143

B

A
art.

type

1018587
1018584
1018585

n. 00
n. 1
n. 2

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

A
B
(mm) (mm)
265 220
290 230
290 240

normaal
per 5 stuks
per 10 stuks
per 20 stuks
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

-

normaal
per 5 stuks
per 10 stuks
per 20 stuks

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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normaal
per 5 stuks
per 10 stuks
per 20 stuks

-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Constructieplug HS-CONSTR-S

Nagels platte kop

ACTIE

art.

ACTIE

9+1
GR AT IS *

Voordelen:
• Vleugels voorkomen rotatie in boorgat
• Goede spreiding voor hoge belastbaarheid

art.
1115530
1115531
1115532
1115533
1115534
1115536
1115537
1115538

boordiameter
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

lengte
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
200 mm
230 mm
260 mm

klemdikte
10 mm
30 mm
50 mm
70 mm
90 mm
130 mm
160 mm
190 mm

aantal
50 st
50 st
50 st
50 st
50 st
25 st
20 st
20 st

Mini Stockbox Nylon YZF Slagpluggen
Eigenschappen:
• Voorgemonteerde schroef
• ETA goedkeuring voor het bevestigen van thermische isolatie van beton en steen
• Slagplug met verzonken kop voor het bevestigen van hout
op beton
Voordelen:
• Demonteerbaar met behulp van de schroef
• Snelle installatie met hamer voor onmiddellijke belastbaarheid
• Hoge kwaliteit door gebruik van virgin nylon
Toepassingen:
• Lat en regelwerk aan wanden en vloeren
• Ophangbeugels
• Plinten

art.
1104896
1104897
1104898
1104899
1104900

type
6 x 40
6 x 55
8 x 60
8 x 75
8 x 100

lengte
40 mm
55 mm
60 mm
75 mm
100 mm

1020056
1003667
1003665
1003291
1044951
1002749
1022157
1004029
1002751
1002269
1002753
1002755
1002757
1012997
1060160
1003969
1003971

verpakking
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

lengte

dikte

mm
25
30
35
40
50
50
55
50
65
65
80
100
125
140
150
160
180

mm
1,5
1,8
2
2
2,4
2,7
2,7
3
3
3,5
3,5
4
5
5,5
5,5
6
65

verpakking
kg
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Mini Stockbox Universele Pluggen

ACTIE

Kenmerken:
• Nylon plug met 4-voudige spreiding voor de hoogste belastbaarheid.
• Voor het gebruik in zowel holle als massieve materialen en gipsplaat

9+1
GR AT IS *

9+1
GR AT IS *
* Actie 9+1 gratis op pag. 24 en 25
Bij mix, goedkoopste verpakking gratis.

Eigenschappen:
• Constructieplug vr toepassing in de gevelbouw en algemene bouw
• Voor gebruik in holle en volle bouwsteen
• Materiaal plug: Nylon
• Materiaal schroef: Verzinkt staal
• Goedkeuringen: ETA - 12/0272

ACTIE

9+1
GR AT IS *

Voordelen:
• 4-voudige spreiding garandeert maximale grip
• Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien
• De vorm van de plug laat het gebruik toe van elk type
hout en spaanplaatschroeven

verpakking
800 st
600 st
300 st
300 st
200 st

art.
1104893
1104894
1104895

type
SY-X6
SY-X8
SY-X10

lengte
30 mm
40 mm
50 mm

verpakking
2500 st
1000 st
500 st

Doorsteekanker TB1-PLUS

Betonschroeven SB2-PLUS

KNUDSEN afstandblokjes

• ETA optie 1 goedkeuring voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton
• Goedgekeurde range: M8, M10, M12 en M16
• Doorlopende draad verschaft optimale flexibiliteit in klemdiktes en
toepassingen
• Gegarandeerde veilige plaatsing dankzij duidelijke kleur-markering
van de vereiste goedgekeurde plaatsingsdiepte
• Geharde RVS clip: hèt onderdeel van het anker dat zorgdraagt voor
de eigenlijke belastbaarheid is niet onderhevig aan corrosie
• Verhoogde draadvrije kop garandeert inslaan van het anker zonder
beschadiging van de schroefdraad
• Afgeronde conus: zelfrichtend in het boorgat
• Steile hellingshoek van de anker-conus zorgt voor snellere grip bij
montage
• F120 brandgoedkeuring

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Zwaarlast schroefanker zonder losse componenten
ETA optie 1 goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton
Diameter en lengte identificatie op de kop
Doorsteek montage
Eenvoudige identificatie boordiameter en buitendraaddiameter:
bijvoorbeeld 8 (10)
Voordelen:
Snelle installatie; boren en vastschroeven!
Vertanding onder de kop voor betere fixatie van het werkstuk
Demonteerbaar en herbruikbaar
Esthetische afwerking
Geschikt voor kleine randafstanden

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

ACTIE

24

sleutelmaat

verpakking

1104279 8(10)x10/75
1104280 8(10)x35/100
1104282 10(12)x20/75
1104283 10(12)x25/100
1104284 10(12)x45/120
1104285 12(14)x5/75
1104286 12(14)x5/100
1104287 12(14)x55/150

max. klemdikte

stuks
50
50
50
25
25
25
25
20

kopdikte

mm
12
12
14
14
14
14
14
18

lengte

verpakking

mm
20
40
15
30
50
80
100
40

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

boordiameter

ø doorvoergat

mm
100
120
100
115
135
165
185
150

omschrijving

max. klemdikte

mm
10
10
12
12
12
12
12
16

art.

lengte

9+1
GR AT IS *

boordiameter

omschrijving

art.

1104305 10/20x100
1104307 10/40x120
1104311 12/15x100
1104312 12/30x115
1104313 12/50x135
1104314 12/80x165
1104316 12/100x185
1104320 16/40x150

KNUDSEN montagespieën

ACTIE

9+1
GR AT IS *

mm
8
8
10
10
10
12
12
12

mm
75
100
75
100
120
75
100
150

mm
19
19
23
23
23
27
27
27

mm
10
35
20
25
45
5
5
55

mm
13
13
15
15
15
16
16
16

stuks
50
50
50
50
25
25
25
20

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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DUOPOWER

NIEUW

Voordelen:
• De combinatie van 2 materialen en 3 werkingsprincipes maakt de
DUOPOWER de juiste plug voor alle omstandigheden. De plug
activeert het optimale werkingsprincipe - spreiden, vouwen, knopen afhankelijk van de ondergrond.
• Best mogelijke terugkoppeling van de plug, het is duidelijk voelbaar
wanneer de schroef goed is aangedraaid.
• Het compacte formaat vermindert het boorwerk en bespaart u tijd
én geld.
• De dunne kraag voorkomt dat de plug in het boorgat verdwijnt
bij gebruik in holle wanden, terwijl doorsteekmontage nog steeds
mogelijk blijft.
• De anti-rotatieblokjes voorkomen dat de plug tijdens montage in het
boorgat meedraait.

Door het slimme middenstuk herkent de plug
het type ondergrond en activeert deze de
optimale product functie (expansie, plooien of
knopen) voor de beste bevestiging.

De combinatie van zachte en harde componten
zorgt voor een optimale inschroeving.

De kraag van de plug
belet dat deze wegzakt
in het boorgat.

De korte lengte maakt een
snelle bevestiging mogelijk.

Functie zone III:
Afhankelijk van het
bouwmateriaal, zal het
achterste deel van de plug
of uitvouwen of plooien voor
het beste resultaat.

Functie zone I:
De tip spreidt zich voor
hogere draagkrachten in
moeilijke ondergronden

Functie zone II:
Het uitbreidende deel
verspreidt zich in een hoek
van 90 ° aan de zone I en
III en zorgt bovendien voor
een optimale inschroeving.

ACTIE

9+1
GR AT IS *

omschrijving
Duopower 5x25
Duopower 5x25 S
Duopower 6x30
Duopower 6x30 S
Duopower 6x50
Duopower 6x50 S
Duopower 8x40
Duopower 8x40 S
Duopower 8x65
Duopower 8x65 S
Duopower 10x50
Duopower 10x50 S
Duopower 10x80
Duopower 10x80 S
Duopower 12x60
Duopower 12x60 S
Duopower 14x70
Duopower 14x70 S

zonder
schroef
art.
1130368
1130369
1132039
1130370
1132040
1130371
1132041
1132042
1132043

met
schroef
art.
1130372
1130373
1162976
1130374
1162977
1130375
1162978
1162979
1162980

boordiameter
do
mm
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
14
14

min. boorgatdiepte
h1
mm
35
35
40
40
60
75
50
60
75
85
60
70
90
112
70
85
80
100

* Actie 9+1 gratis op pag. 24 en 25
Bij mix, goedkoopste verpakking gratis.

Het rode deel zorgt voor een veilige expansie en biedt een additionele veiligheid
voor het nylon middenstuk.

min. paneeldikte
dp
mm
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
2 x 12,5
2 x 12,5
-

lengte plug
l
mm
25
25
30
30
50
50
40
40
65
65
50
50
80
80
60
60
70
70

spaanplaat / max. bevestigingsdikte
hout schroef
tfix
d s / ds x ls
mm
mm
3-4
4 x 35
6
4-5
4,5 x 40
5
4-5
4,5 x 70
15
4,5 - 6
5 x 60
15
4,5 - 6
5 x 80
10
6-8
7 x 70
13
6-8
7 x 107
20
8 - 10
8 x 80
12
10 - 12
10 x 95
15

verpakking
stuks
100
100
100
50
100
50
100
50
50
25
50
25
25
10
25
10
20
8

WD-40

Milli Max uitvulplaatjes

Duplex nagels

Multifunctioneel:
• Maakt verroeste schroeven en moeren los
• Kruipt onder vochtigheid, hars, teer en vuil
• Reinigt en smeert alle soorten gereedschap
• Maakt vastzittende en moeizaam lopende
verbindingen los
• Laat een dunne beschermlaag achter en
beschermt tegen corrosie
• Smart-straw

•
•
•
•
•
•
•

• Nagels met duplex kop
• Ideaal voor gebruik bij bekistingen en
metsprofielen, waardoor planken makkelijk
uit elkaar gehaald kunnen worden zonder
beschadigingen

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

ACTIE

9+1
GR AT IS *

• 450 ml. - art.: 1160685

art.
1003861
1044005

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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lengte 1
mm
65
75

lengte 2
mm
55
65

dikte
mm
3,1
3,1

verpakking
kg
5
5

* Actie 9+1 gratis op pag. 24 en 25
Bij mix, goedkoopste verpakking gratis.
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Werfunits standaard
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Werfunit smalle uitvoering

255 cm

ACTIE

200 - 3

00 - 40

(a)

0 - 500

MAATWERK
contacteer ons voor
alle mogelijkheden
- 600 -

00 cm

Standaard units:
• Onze geïsoleerde
werfunits zijn standaard
te verkrijgen volgens de
grondplannen, of zijn
volledig in te richten
naar eigen keuze.
• Breedte: 2,40 m
• Hoogte (binnen/buiten):
2,25 m / 2,50 m

(b)

m

0c

24

700 - 8

• Alle gebruikte staalplaat is eerst verzinkt en
achteraf gepoedercoat.
• Standaard uitrusting: geïsoleerde container,
deur met raam 97x205, schuifraam 97x105,
verlichting, elektriciteit (standaard 2 stopcontacten), vorkliftvoorziening onderaan
de containers, 4 kraanogen bovenaan, CEstekker buitenaan.
Naar keuze:
• U heeft de keuze uit een hele lijst van opties,
stel uw unit samen met extra ...
1. Binnenwanden, binnendeuren
2. Extra ramen, rolluiken, kipramen, buitendeuren, dubbele deuren
3. Elektrische installatie: extra stopcontacten,
lichten, ...
4. Loodgieterij: toilet, urinoir, lavabo’s, douches, boilers, ...
• Op deze manier kan u de standaard werfunit
volledig op maat inrichten naar uw wens.

(c)

(d)

a)

b)
c)
d)

art.
1061359
1045012
1043564
1044872
1045363
1061360
1061361
1045364
1055192
1060255

200 cm

MAATWERK

maak een afspraak met
onze vertegenwoordiger
en ontwerp samen met
ons uw persoonlijke
werfunit

omschrijving
standaard 2,40 m
standaard 3 m
standaard 4 m
standaard 5 m
standaard 6 m
standaard 7 m
standaard 8 m
standaard 4 m + wc
standaard 5 m + kleedruimte
stand. 6 m + wc + kleedruimte

s
er on
tacte
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v
j
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best

s
er on
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Con oor uw s
v
j
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• In sommige situaties is het nuttig om een smalle container te gebruiken. Bijvoorbeeld omwille van plaatsgebrek op de werf, of omwille
van transportmogelijkheden. Deze container kan perfect binnen de
sponnen van uw vrachtwagen of aanhangwagen omwille van zijn
geringe breedte.
• De container is verkrijgbaar in lengtes van 3 of 4 m.
• Alle gebruikte staalplaat is verzinkt
• Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205,
schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit, 4 kraanogen bovenaan,
CE-stekker buitenaan.
• Optioneel: vorkliftuitsparingen
•
•
•
•
•

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

Onderlegblok voor containers of werfunits
•
•
•
•
•
•
•

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

art.: 1096931

Werfunits standaard - 5 m - met kleedruimte

Werfunits standaard - 6 m - met kleedruimte + toilet

• We hebben standaard “typecontainers” ontwikkeld conform de regelgeving betreffende de
eetplaats. Het is niet meer toegelaten kleedruimte en eetplaats in één en dezelfde ruimte te
hebben. Vandaar dat we een werfcontainer hebben uitgerust met een extra wand en deur.
• De kleedruimte is voorzien van een brede lavabo met 2 kranen.
• De lavabo staat niet centraal, maar meer naar de deurzijde omdat er dan eventueel nog
kleerkastjes geplaatst kunnen worden tegen de wand tegenover de deur.
• Voor de natte kledij is er een kapstok voorzien vlak naast de buitendeur.
• In de ruime verlichte eetruimte met door tralies beveiligd schuifraam zijn er in de hoek ook
twee aansluitingen voorzien voor een koelkastje en een verwarming.
• Afhankelijk van het aantal mensen dat gebruik maakt van de container kan deze ook in 7 en
8 m versie besteld worden.

• Deze werfunit heeft alle eigenschappen zoals bovenstaande,
maar is extra voorzien van een toilet.
• Het toilet heeft, zoals wettelijk verplicht, een toegang naar buiten,
een toiletrolhouder, een afzonderlijke lavabo, met spiegel, zeepbakje, handdoekhouder, en is voorzien van een stopcontact dat
kan gebruikt worden voor een bijverwarming.
• Afhankelijk van het aantal mensen dat gebruik maakt van de
container kan deze ook in 7 en 8 m versie besteld worden.

art.: 1055192
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ACTIE

MAATWERK
contacteer ons voor
alle mogelijkheden

art.: 1060255
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Werfunit standaard 4 m x 240 cm
• Standaard, maar wel kwaliteit.
• Onze werfunits zijn standaard voorzien van vorkliftuitsparingen wat zeer handig en belangrijk is
wanneer u de units ook thuis eenvoudig wil kunnen verplaatsen. Ze zijn ook verkrijgbaar zonder
wat de unit uiteraard goedkoper maakt.
• Staalplaat eerst verzinkt en achteraf gelakt om roestvorming te vermijden.

art.: 1043564

+

255 cm
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GRATIS

TAFEL + STOELEN
contacteer ons voor
alle mogelijkheden

400 cm

s
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art.: 1045364

+

GRATIS

Vorkliftuitsparingen

CEE-aansluiting

Kraanogen

TAFEL + STOELEN
contacteer ons voor
alle mogelijkheden

= GRATIS
1x TAFEL 180 cm
6 x STOELEN
Bureau- , vergader- en kantinetafels

Vestiairekasten

• Stevige kantoortafel met vierkant stalen buisframe.
• Regelbare doppen onderaan de tafelpoten.
• Tafelblad 25 mm dik, voorzien van melamine toplaag en
pvc stootrand.
• Hoogte: 75 cm

art.
deuren afm. (b x d x h)
1070318
2
60 x 50 x 180 cm
1070319
3
90 x 50 x 180 cm
1070320
4
60 x 50 x 194 cm
• Stalen kledingkast
• Iedere unit uitgerust
met 2 legborden en 1
kledingstang
• Versterkte deuren,
voorzien van ventilatiestrips, etikethouder
en kwaliteitsslot met 2
sleutels

art.: 1070316

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

art.: 1070310

art.: 1070313

ook andere
types te verkrijgen

Ideaal als inrichting van uw werfunit.

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

Tafel:
• 184 x 76 cm
• Onderstel in staal, blad in stevig kunststof / Inklapbare poten en tafel vouwbaar
Stoel:
• Onderstel in staal
• Rugleuning en zitgedeelte in stevig kunststof, ideaal bij vochtige kledij

Dossierkasten:
• 2, 3 of 4 laden
• Breedtegeleider voor mappen A4
• Met etikethouders
Ladenblokken:
• 2 of 3 laden
• Met topblad en slot (2 sleutels)

art.
1069662
1069661

omschrijving
vouwtafel 184 x 76 cm
vouwstoel

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

ook andere
types te verkrijgen

art.: 1070330

art.: 1070303

Kasten

art.: 1070314

Tafel en stoelen

m

0c
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Werfwagen type UC - sneltransport

NIEUW

• Werfwagen type UC: 3,00 x 2,00 m
• Sneltransport werfwagen met MTM < 750 kg
Technische gegevens:
• Exterieur:
• Breedte: 2068 mm
• Lengte met trekhaak: 4414 mm (trekhaak: 1324 mm)
• Hoogte: 3044 mm
• Interieur:
• Breedte: 1865 mm
• Lengte: 2815 mm
• Hoogte: 2212 mm
• Deuropening:
• Breedte: 905 mm
• Hoogte: 2006 mm
• art.: 1164063

Regenwaterrecuperatiepakket TUIN
• Voorgemonteerd pakket om regenwater te gebruiken in de tuin
• Voor het besproeien van de tuin is regenwater geschikt. Maar daarvoor heb je
wel een goede regenwaterinstallatie nodig.

Telescopische
schacht

max. 70 cm

Set bestaande uit:
• Regenwatertank 5000 liter met lage inbouwdiepte (afmetingen 247 x 225 x 120 cm)
• In de regenput ingebouwde regenwaterfilter
• Rustige inloop
• Tuinslangplug met automatische waterstopfunctie
• Dompelpomp met sturing + aanzuigfilterset zonder terugstroombeveiliging
• art.: 1165426

NIEUW

18V - Isolatiezaag ISC 240
•
•
•
•

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

Optioneel: snijset SG/G-ISC

Uitrustingen:
Dompelpomp

art.
1154962
1154963
1154964

type
EB-Basic
EB-Compact
EBI-Plus

accu
2x 18V li-ion 3.1 Ah
2x 18V li-ion 5.2 Ah

1154965

EBI-Set-FS

2x 18V li-ion 5.2 Ah

inclusief
snellader
snellader
snellader, hoekaanslag en
geleiderail FS 1400/2

prijs
-

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

Regenwatertfilter
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Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte producten uitsluitend in het kader van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. Deze brochure richt zich
niet tot particulieren. Prijzen afgehaald, excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.
V.U.: Gui Hermans - Langstraat 96 - B-2260 Westerlo

