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

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

A C T I E S 
geldig tot

15 mrt
2 0 2 0

Festool pakket 18V
De ideale mix voor elke aannemer

•	 Accu-boorhamer 18V
•	 Accu-klopboorschroefmachines 18V
•	 Accu-isolatiezaag 18V
•	 Accu-haakse slijper 125 mm 18V
•	 2x Accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI
•	 Oplaadapparaat TCL 6
•	 Rollerboy

+

+

+

+

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+ +

+

+

art.: 1161052

art.: 1145070

art.: 1154962

art.: 1176792

art.: 1179731

Werf- en kraanlamp LED 300W
•	 Aluminium behuizing / 

gehard glas
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 6000K
•	 30.000 lumen
•	 Incl. standaard driver
•	 IP65
•	 Kabel neopreen - 13 m
•	 art.: 1165435

30000
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

30.000 lumen

UC Gunfoam Low Expansion
•	 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.

Toepassing:
•	 Het nauwkeurig afdichten en opvullen van aansluitvoegen en 

naden zoals aansluitingen tussen muur en plafond en bij prefa-
belementen.

•	 Tevens geschikt om doorvoeringen af te dichten.
•	 Het opvullen van monteer- en stelruimten zoals tussen raam- en 

deurkozijn en muur.

Ondergrond:
•	 Ondergronden dienen schoon te zijn en vrij van stof en loszittende 

delen. Voor optimaal resultaat de ondergrond licht voorbevochti-
gen met water d.m.v. een plantensproeier.

Verwerking:
•	 Het schuim kan het best gebruikt 

worden bij een bustemperatuur 
boven	de	+5˚C	en	een	omge-
vingstemperatuur	boven	de	0˚C.

•	 Inhoud: 750 ml
•	 art.: 1164062
•	 (12	kokers	per	doos)

GRATIS

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE
3  d o z e n
ko p e n  =
G R AT I S
p i s t o o l

+
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Roofing

Soprastick Venti FF - 10 m x 1 m
•	 Zelfklevend en dampdrukverdelend membraan samengesteld uit 

elastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening.
•	 Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting 

op ondergronden waar een partiële verkleving vereist is. De las-
naad	is	deels	zelfklevend	(ter	voorkoming	van	een	vlamdoorslag)	
en deels te lassen met de vlam of warme lucht.

•	 Vovenafwerking: folie
•	 Onderafwerking: folie
•	 1 pallet = 25 rollen
•	 art.: 1121413

Interesse in het 
plaatsen van roofing ?

Contacteer ons nu voor een 
opleiding of bezoek bij u thuis 

of op de werf.

art.: 1060481

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Palletactie
Bij aankoop van combinatie1 pallet Soprastick Venti FF én1 pallet Sopralene Techno 4

GRATIS*

1 Softshell jas

Sopralene Techno 4 AF C1 FR - 8 m x 1 m
•	 Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met 

brandvertragende additieven en een polyester-composiet 
wapening

•	 Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse 
dakafdichting waar het systeem brandvertragende 
eigenschappen vereist

•	 Bovenafwerking: leislag
•	 Onderafwerking: folie
•	 1 pallet = 25 rollen
•	 art.: 1121407

*	Maximum	10	jassen	per	klant	(tijdens	actieperiode)
**	Maatvoering	doorgeven	bij	bestelling	(S/M/L/XL/XXL)

PVC koepels
Een Skylux acrylaat lichtkoepel is bestand tegen UV-licht. Er treedt 
dus geen verkleuring of verlies van lichttransmissie op in de loop van 
de tijd.  
De acrylaat lichtkoepel wordt standaard met de gele inbraakvertra-
gende klipdop uitgerust.
•	 Zeer transparant
•	 Bestand tegen UV-licht
•	 Inbraakvertragende gele klipdop

VLAK DAK

Voor het volledige gamma, raadpleeg 
onze catalogus dak & gevel.

Lessenaarsdak tegen de muur - basic

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

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

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

Contacteer ons
voor uw
project!

Diamantboor DM230 + statief DS150
•	 Boren uit de hand of op statief / waterkoeling van 

tandwielkast / smartstart - reductie snelheid bij 
starten vermeid wegglijden bij aanmaak aanzet-
gat	/	Elgard	(pulseren)	verhindert	oververhitting	/	
machinee voorzien van aanloopbegrenzing

•	 Max. boordiameter: 162 mm - occasioneel groter

art.: 1010736
art.: 1023278

++ GRATIS
boren

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Dakuitloop
•	 De hemelwaterafvoeren bestaan uit 

een soepele plakplaat uit elastomeer 
bitumen met een polyesterwapening 
en een tapbuis in aluminium.

•	 De twee componenten zijn verbon-
den volgens een gebrevetteerd 
felsprocedé.

•	 Wordt toegepast voor de afvoer van 
hemelwater op daken afgewerkt met 
een bitumineus waterdichtingsmem-
braan.

art. lengte
(cm)

dia.
(mm)

plaat
(cm)

1158706 60 50 32x32
1158707 60 75 39x39
1158708 60 90 39x39
1158709 60 120 48x48

ACTIE

4  +  1
G R AT I S
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18V - Isolatiezaag ISC 240

•	 Slagen: 3000 s.p.m.
•	 Zaagdiepte: 240 mm
•	 Slaglengte: 26 mm
•	 + systainer, zaaguitrusting met kartelrand 

SG-240/W-ISC, adapterzool, geleide-
schoen van geleiderail

O
ptioneel: snijset SG

/G
-ISC

Uitrustingen:
art. type accu inclusief prijs

1154962 EB-Basic - - -
1161086 EBI-Compact 2x 18V li-ion 3.1 Ah snellader -
1154964 EBI-Plus 2x 18V li-ion 5.2 Ah snellader -

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

Accessoires:
art. omschrijving

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Recticel Insulation Eurothane Silver
EUROTHANE® SILVER is een isolatieplaat met een kern in hard 
polyisocyanuraatschuim bekleed aan beide zijden met een gasdicht 
meerlagencomplex.

Toepassing:
•	 Isoleren van platte daken in combinatie met  
mechanisch	bevestigde	dakbedekking	(één-	of	meerlaags)

•	 Met compatibele lijm gekleefde kunststofdakbedekking
•	 Losliggende geballaste dakbedekkingen
•	 Zelfklevende onderlaag + vlam gelastebitumineuze 

toplaag 
 

•	 Lambda = 0,022 W/mK
•	 Densiteit: 30 kg/m³  /  Druksterkte: 150 kPa
•	 Afwerking: rechte boord
•	 Afmeting	(lxb):	600	x	1200	mm

art. dikte RD(m²K/W)
1060304 81 mm 3,65
1060305 100 mm 4,50
1060306 120 mm 5,45

Zadeldak vrijstaand - basic

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

Lessenaarsdak vrijstaand - basic

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

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

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

Fix All X-treme
Eigenschappen:
•	 Extreem hoge aanvangskleefkracht van 
minimaal	400	kg/m².

•	 Snelle doorharding
•	 Zeer	hoge	kleefkracht	(zonder	primer)
•	 Blijvend elastisch na uitharding en zeer 

duurzaam
•	 Uitstekende weerstand tegen UV-

bestraling en alle weersinvloeden
•	 Zeer goede hechting op de meeste 

ondergronden, zelfs licht vochtig.

Toepassingen:
•	 Verlijmingen in bouw- en metaalindustrie.
•	 Verlijmen en monteren van voorwerpen, 

panelen, platen, planken ... op de meest 
uiteenlopende materialen.

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

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

12 kokers per doos

actie
actieprijs +

Soudal ski buff 

bij 1 doos

+
GRATIS

Fix All High Tack
Eigenschappen:
•	 Hoge	aanvangskleefkracht	(ondersteu-
ning	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 weer-

sinvloeden
•	 Bevat geen isocyanaten en geen 

siliconen
•	 Goede hechting op vochtige ondergrond

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

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

12 kokers per doos

actie
actieprijs +

Soudal ski buff 

bij 1 doos

+
GRATIS

Dakrandprofielen DRB
•	 Aluminium	dakrandprofiel	geëxtrudeerd	uit	de	daarvoor	meest	
geschikte	aluminium	legering	zijnde	AL	Mg	So	0.5	F22	volgens	EN	
AW 6060 T66. 

•	 Het	oplegvlak	is	voorzien	van	geribbelde	profilering	om	de	hechting	
met	de	roofing	te	optimaliseren.

•	 Schuin oplopende oplegging om het aanwerken van de dakbedek-
king vlotter te laten verlopen en het risico op lekkage te beperken.

•	 De braamloze verbindingsplaatjes met gebroken hoeken verge-
makkelijken	de	plaatsing	van	de	profielen.

•	 Standaard	profiel	-	lengte:	3	m

Recticel Insulation Eurothane Bi4
Toepassing:
•	 Isoleren van platte daken met bitumeuze of kunststof dakbedekking.
•	 Lambda = 0,026 W/mK
•	 Densiteit: ± 30 kg/m³
•	 Druksterkte:	≥	150	kPa
•	 Afwerking:	recht	(of	sponning)
•	 Breedte: 600 mm
•	 Lengte: 1200 mm

art. dikte RD(m²K/W)
1029142 60 mm 2,30
1029144 80 mm 3,05
1029147 120 mm 4,60

Contacteer ons 

voor 

uw werfprijs

Contacteer ons 

voor 

uw werfprijs
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HELLEND DAK

Voor het volledige gamma, raadpleeg 
onze catalogus dak & gevel.

Keylite Tuimelraam Grenen (CP)
•	 Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele of 

meervoudige toepassingen in ieder dak met een helling tussen de 
15°-90°.

•	 Afwerking: natuurlijk grenen

Keylite Tuimelraam Wit (WF-CP)
•	 Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele of 

meervoudige toepassingen in ieder dak met een helling tussen de 
15°-90°.

•	 Afwerking: polyurethaan coating
•	 De witte polyurethaan coating is vochtbestendig. Hierdoor zijn deze 

wit afgewerktedakramen ideaal voor gebruik in keukens, badka-
mers en andere ruimtes met veel rook, stof of stoom.

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

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

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

6  ro l l e n
( 7 5  m ² / ro l )

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

b e s c h e r m k ap

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

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

selwerk
•	 aansluitingen tussen 

verschillende gebouwen

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

AluBand ondervorst
•	 Aluminiumband,	geprofileerd	en	gekleurd,	

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

het dak
•	 Universeel passend aan de ver-

schillende modellen van pannen.
•	 Gekeurd DIN 4108

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

ACTIE

4  +  1
G R AT I S

Contacteer ons
voor uw
project!

Loodvervanger (niet klevend)
•	 Aluminium strekmetaal aan beide zijden 
voorzien	van	een	laag	gemodificeerd	
polyvinylbutyral, met een verwijderbare 
beschermingsfolie aan weerszijde van het 
product.

•	 Dezelfde eigenschappen als traditioneel 
lood,	maar	zonder	schadelijke	effecten	op	
gezondheid en milieu.

•	 Voor dezelfde toepassingen als lood en 
lichter in gebruik.

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 water-

dichting 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
•	 Rol 0,45 x 6 m - grijs - art.: 1160631

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

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

ACTIE
1 0  ro l l e n  =  G R AT I S  M y B o x  2

Gratis
bij 10 rollen
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Keylite Uitzetraam Wit (WF-TH)
•	 Waarom een uitzetraam gebruiken ?
•	 Het Uitzetraam van Keylite opent tot 45°
•	 Het raam gaat naar buiten toe open en laat natuurlijk daglicht en 

warmte in de kamer toe, zonder waardevolle ruimte in beslag te 
nemen.

Keylite Tuimelraam kunststof (PCP)
•	 Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele of 

meervoudige toepassingen in ieder dak met een helling tussen de 
15°-90°.

•	 afwerking : volledig in kunststof met metalen kern
•	 Onderhoudsvrij, ideaal voor vochtige ruimtes
•	 Volledig recycleerbaar dakraam

Keylite Uitzetraam Grenen (TH)
•	 Waarom een uitzetraam gebruiken?
•	 Het Uitzettuimelvenster van Keylite opent tot 45°
•	 Het raam gaat naar buiten toe open en laat natuurlijk daglicht en 

warmte in de kamer toe, zonder waardevolle ruimte in beslag te 
nemen.

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

Kenmerken:
•	 Drager:	UV-bestendige	witte	LDPE	film	

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

+80°C
•	 Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C
•	 UV-bestendigheid: 24 maanden

art. type breedte lengte
1088644 DUO 60 mm 25 m

Sarking schroeven
Gebruik:
•	 Voor constructies van vol hout en van breed gelamineerd 

grenen-, dennen- en sparrenhout.
•	 Houtconstructies
•	 Houten buizen in paneelconstructie
•	 Sarkingisolatie

Kenmerken:
•	 Extra brede schotelkop
•	 Deeldraadschroef
•	 Glijcoating
•	 ETA-gekeurd

Aanbevolen gebruik:
•	 Geen voorboren nodig bij balkconstructies

•	 Extra brede 
schotelkop met 
vlak oplegvlak 
voor een betere 
aanpersdruk

•	 Extra veiligheid 
door lengtedrevel 
op kop

De schachtfrees verlaagt 
de inschroefweerstand 
voor eenvoudiger ver-
schroeven

Minder 
inschroef-
weerstand 
door sterke 
glijcoating

Onmiddellijke schroef-
start voor snelle en 
comfortabele bewerking

art. diameter lengte voor
isolatiedikte verpakking

1107715 8 mm 140 mm 60 mm 50 st
1107716 8 mm 160 mm 80 mm 50 st
1107717 8 mm 180 mm 100 mm 50 st
1107718 8 mm 200 mm 120 mm 50 st
1107719 8 mm 220 mm 140 mm 50 st
1107720 8 mm 240 mm 160 mm 50 st

Recticel Insulation Powerroof
Een	isolatieplaat	voor	hellend	dak	met	kern	in	hard	polyisocyanuraat	(PIR),	aan	4	zijden	met	
tand en groef. Langs weerszijden bekleed met zuiver alu van 50 micron.

Toepassing:
•	 Hellend dak

•	 Afmetingen: 1200 x 2500 mm 
•	 Lambda = 0,022 W/mK
•	 Densiteit: ± 30 kg/m³
•	 Druksterkte: 150 kPa

art. dikte RD(m²K/W)
1029132 60 mm * 3,65
1029133 80 mm 4,50
1060297 90 mm * 4,50
1060298 100 mm 5,45
* op aanvraag

Contacteer ons 

voor 

uw werfprijs

Aluthermo Quattro dampscherm
•	 Het	eerste	dunne,	multireflecterende,	meerlagige	

isolerend dampscherm dat over de hele oppervlakte 
thermisch gelast is.

•	 Bestaat uit twee lagen zuiver, gepolijst en tegen 
oxidatie behandeld aluminium van 30 micron. Deze 
aluminiumlagen worden gescheiden door twee la-
gen luchtbelletjes in honingraatmotief die omgeven 
zijn	door	een	brandwerende	polyethyleenfilm	en	
twee extra lagen zuiver aluminium, plus brandwe-
rend en vochtafstotend polyethyleenschuim.

•	 Vormt zomer en winter een bijna ondoorlaatbare 
barrière tegen infraroodstraling.

Het geheel is flexibel en bestaat uit deze opeen-
volgende lagen:
1. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium 

van 30 micron
2. Een laag droge luchtbellen in brandwerend 

polyethyleen
3. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
4. Brand- en vochtwerend polyethyleenschuim
5. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
6. Een laag droge luchtbellen in brandwerend 

polyethyleen
7. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium 

van 30 micron

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

Aluthermo Quattro

Gratis
bij 2 rollen

ACTIE
2  ro l l e n  =
G R AT I S

M y B o x  2
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GEVEL

Voor het volledige gamma, raadpleeg 
onze catalogus dak & gevel.

Dakrand- en gevelbekleding
Contacteer ons

voor uw
project!

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

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

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

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

mingsmiddelen

Voorbeelden afwerking:
	Vezelcementplaten
	Aluminium composietplaten
	Tegels 
	Pannen

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

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

 









B

C

D

SlimFort

B

A

A

Traditionele
methode

Primaire
draagconstructie
Toepasbaar op vrijwel
alle steenachtige
draagstructuren

Isolatie
Een doorlopende
isolatieschil met 
SlimFort

Secundaire draag-
constructie
Eenvoudig plaatsbare
draagstructuur

Gevelbekleding
Naar keuze

art. afmetingen
(lxb)

dikte
(isolatie)

Rd-waarde
(m²K/W)

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

Contacteer ons
voor uw

projecten
met gevelbekleding
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Eurowall
Toepassing:
•	 Isoleren van spouwmuren 

•	 Lambda: 0,022 W/mK
•	 Densiteit: ± 32 kg/m³
•	 Druksterkte:	≥	120kPa
•	 Afwerking: tand/groef
•	 Breedte: 600 mm
•	 Lengte: 1200 mm
•	 Brandklasse:	F

Contacteer ons 

voor 

uw werfprijs

Gecko beugels
•	 Dit gepatenteerd systeem is ontworpen om een eenvoudige en snellere uitlijning te kunnen creëren voor een draagstructuur voor elk type gevelbekleding dat zwevend geplaatst wordt 

met of zonder isolatie.  /  Geen koudebruggen
•	 Makkelijke / eenvoudige plaatsing
•	 Snelle	uitlijning	=	tot	40%	snellere	montagetijd		/		Gemaakt	van	100%	gerecycleerd	materiaal
•	 Standaard bevestigingsbouten
•	 Uitlijning kan zowel met schroeven als met gas/perslucht nagelmachine
•	 Geen speciale gereedschappen nodig 3 beugels voor alle toepassingen!
•	 BG90-H	=	PUR-toepassingen	(horizontale	en/of	schuine*	keperstructuur)
•	 BG110	=	PUR-toepassingen	(verticale	keperstructuur)
•	 BG210	=	minerale	wol	toepassingen	(verticale	keperstructuur)
•	 Extra veel marge voor de uitlijning tot zelfs 90 mm Ideaal bij renovatietoepassingen

NIEUW

BG90-H
art.: 1178932

BG110
art.: 1178931

art. dikte RD(m²K/W)
1008950 60 mm 2,70
1008952 82 mm 3,70
1008954 100 mm 4,50
1008956 120 mm 5,45
1122521 140 mm 6,35

12V - Multilijnlaser
•	 Zelfnivellerende multilijnlaser met een nauw-

keurigheid van +/- 3 mm per 10 meter
•	 3x 360° zelfnivelleerende groene lijnen
•	 Enorm hoge zichtbaarheid
•	 Werkbereik	(binnen):	30	m
•	 12V	-	2.0	Ah	XR	accu
•	 Rubberen bekleding
•	 IP65 water- en stofdicht

art.: 1124560

+ GRATIS
Compact

statief 1,7 m
+

ontvanger

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Horizontale structuur /
harde isolatie

Verticale structuur /
harde isolatie

BG210
art.: 1178933

Verticale structuur /
zachte isolatie
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VLOER & TEGEL RUBI professionele tegelsnijder TZ-1300

•	 Dubbele geleiding met 6 kogellagers en een breeksysteem met 2 
standen

•	 Verstelbare en instelbare afstelhaak voor repeterende snedes
•	 Met	extra	grote	zĳsteunen	voor	grootformaat	tegels
•	 Snĳwieltjes	van	Ø	8	tot	22	mm.
•	 Lengte: 1300 mm
•	 Diagonaal: 900 x 900 mm
•	 Inclusief	een	snĳwieltje	van	Ø	8	en	18	mm
•	 art.: 1132587

Ergonomische vloerderstoel
•	 Vernieuwd chassis in aluminium voor een betere stabiliteit. Voor-

zien van 7 wielen.
•	 Laat een een ergonomische positie toe en ontlast zowel de rug als 

de knieën
•	 Hellingshoek en hoogte 

van het zadel is instel-
baar om elke mogelijke 
werkpositie toe te laten.

•	 art.: 1045405

Voor het volledige gamma, raadpleeg 
onze catalogus vloer & tegel.

Contacteer ons
voor uw
project!

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Omnicem PL85
Flexibele,	all-round	poedertegellijm.

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

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

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

19 zakken
+ 1 GRATIS

37 zakken
+ 3 GRATIS

AANRADER
Topkwaliteit

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

•	 Klasse	C2TE	S1:	(C2)	verbeterde	hechting,	(E)	verlengde	open	
tijd,	(T)	hoge	afglijdingsweerstand

•	 Open tijd: 30 minuten / versteltijd: 20 minuten
•	 Wachttijd voor invoegen: 12 uren
•	 Wachttijd voor ingebruikname vloer: 12 - 24 u
•	 Zetdikte: 2 tot 15 mm
•	 art.: 1153427 - Webercol plus grijs 25 kg
•	 art.: 1153425	-	Webercol	plus	wit	25	kg:	(plaatsen	natuur-

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

•	 1 pallet = 42 zakken

20 zakken
+ 1 GRATIS

39 zakken
+ 3 GRATIS

AANRADER
Topkwaliteit

Schlüter® - DITRA - ontkoppelingsmat
Toepassing:
•	 Ontkoppelingsmat,	te	gebruiken	bij	problematische	ondergronden	(hout,	osb,	triplex,	...)	of	
combinatie-ondergronden	(beton-snelbouw,	...),	of	wanneer	snel	gewerkt	moet	worden		

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

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

Doel:
•	 Ontkoppelen voorkomt doorscheuren 

in tegels, of scheurtjes in de voegen
•	 Afdichten: waterdicht materiaal
•	 Dampdruknivellering: dampspannigen 

in ondergrond worden genivelleerd 
onder het ditra-oppervlak

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

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

ondergrond  kan binnendringen en het gebouw kan beschadigen.

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

Doel:
•	 Scheuroverbrugging in achterliggend 

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

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

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

3 x

= gratis
werfradio
DAB+PRO

5 x

= gratis
werfradio
Rockbox 2

= gratis
werfradio
MyBox 2

1 x
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Douchebodemelement
•	 Douchebodems zijn snel en eenvoudig te plaatsen, en garanderen 
een	100%	waterdichting,	dankzij	de	reeds	geïntegreerde	afvoer.

•	 Afvoer: verticaal of horizontaal
•	 Dikte: 40 mm

Tile cutter
•	 Diamantzaagblad nat en droog
•	 Keramische tegels
•	 Natuursteen
•	 Leisteen
•	 Marmer
•	 Graniet
•	 Sidings van 

Eternit en 
Porcella-
nato

Hangtoiletkit
•	 Een 2-delig montage set om sanitaire installatiewanden te bekle-

den. Dit toilet-element heeft alle benodigde uitsparingen. 
•	 Met een breedte van 120 cm kan het element in bijna iedere 

situatie passend 
gebruikt worden.

•	 Daarenboven is de 
set voorzien van 
een tablet voor een 
perfecte afwerking 
van het hangtoilet.

•	 Dikte: 20 mm

art. lengte breedte

1130361 120 cm
120 cm

120 cm
20 cm

art. lengte breedte
1130366 90 cm 90 cm

art. dia. asgat segment-
hoogte

segment-
dikte

1021742 125 mm 22,2 mm 10 mm 1,2 mm
1021743 230 mm 22,2 mm 10 mm 1,6 mm

Douchewand i.c.m. metal studs
Werkwijze:
1. Plaatsen van de metal studs en gipsplaten
•	 Indien de metal studs 60 cm uit elkaar staan, bouwplaten van 20 mm gebruiken
•	 Als de metal studs 30 cm uit elkaar staan, kunnen bouwplaten van 10 mm gebruikt 

worden
2. Met schroeven bevestigen, altijd gebruik maken van rozetten.
•	 Afstand schroeven: 20 à 30 cm

3. Afdichtingsmiddel tussen 2 platen in de naden
4. Bovenop	de	naden	waterdichte	afdichtingsband	die	mag	worden	ingetrokken	(verlijmd)	
met	de	flex	tegellijm	of	de	Botament	MD1,	indien	er	weinig	verdikking	mag	zijn	bijvoor-
beeld in combinatie met mozaïektegels

VOOR

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

2 5 m ²
b o u w p l at e n

G R AT I S
5  t u b e s

l i j m -  e n  a f d i c h t k i t

Bouwplaten

Afdichtingskit

Af
di

ch
tin

gs
m

id
de

l

Schroeven & rozetten

Waterdichte
afdichtingsbandNA

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

5 0 m ²
b o u w p l at e n

G R AT I S
M y B o x  2

we r f ra d i o

ACTIE
1 2 5 m m
1 0  +  2

G R AT I S

ACTIE
2 3 0 m m

5  +  1
G R AT I S
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BOUWEN

Voor het volledige gamma, raadpleeg 
onze catalogus energiezuinig bouwen.

Contacteer ons
voor uw
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www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

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

LEIDINGPLAN

STS-PRESTATIEVERSLAG (METING)

OPLEIDING VENTILATIE

WOONHUISVENTILATIE
INDUSTRIËLE VENTILATIE
Compleet gamma & service
•	 Voorontwerp
•	 Boorplan
•	 Leidingplan
•	 Inregeling ventilator en ventielen
•	 STS-prestatieverslag
•	 Maatwerk
•	 Opleidingen	(basis	en	gevorderd)
•	 Werfbegeleiding

Ventilatoren
Sanutal	(Tallinn),	Renson	(Healthbox	3	en	Endura	Delta),	Vent-Axia	(Sentinel	Kinetic	Ada-
vance),…

Kanaalsystemen
Rond	galva,	rechthoekig	instort	galva,	luchtslangen	(Uniflexplus+	en	Renson	Easyflex),	…
 

Toebehoren
Geluidsdempers,	flexibele	kanalen,	geïsoleerde	kanalen,	brandkleppen,	designventielen,	
montagematerialen,…

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

Vraag uw offerte

Koudkrimptape
•	 Buigzame koudkrimptape gemaakt van koud-zelfklevend butylrubberlijm, gecoat met een 
zeer	scheurbestendige	polyethyleenfilm

•	 Hoge intiële kleefkracht
•	 Optimale bindingssterkte wordt bereikt na 24uur.
•	 Geschikt voor ventilatie- en airconditioningsapparatuur
•	 Toepassingsgebieden:
•	 Afdichting	en	isoleren	van	buizen	(	aan	binnenzijde	)
•	 In industrie
•	 In de bouw
•	 In airconditioning

•	 Dakafdichting:	(	aan	binnenzijde	)
•	 Afdichten van dampschermen in doorvoeringen

•	 Breedte: 50 mm
•	 Dikte: 0,6 mm
•	 Lengte: 15 m
•	 art.: 1179235

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

18V - Draadstangknipper
•	 De veiligste manier om draadeinden te knippen van M6 tot M12
•	 Comfortabel in gebruik, zowel boven het hoofd als dicht bij de 

grond
•	 LED-verlichting tijdens het werken
•	 Toerental: 30 t.p.m.
•	 Gewicht: 4,1 kg
•	 +	koffer	en	M6-M12	snijvormen,	

excl. accu
•	 art.: 1128198

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Diamantboor DM280 + statief DS450
•	 Boren uit de hand of op statief / waterkoeling van 

tandwielkast / smartstart - reductie snelheid bij 
starten vermeid wegglijden bij aanmaak aanzetgat 
/	Elgard	(pulseren)	verhindert	oververhitting	/	
machinee voorzien van aanloopbegrenzing

•	 Max.	boordia.:	250	mm	(hoge	snelheid)
•	 Max.	boordia.:	350	mm	(lage	snelheid)

++ GRATIS
boren

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs ar
t.:

 1
05

97
12

ar
t.:

 1
06

02
58
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Draadstangen 100 cm
•	 Draadstangen lengte 1 m
•	 Verzinkt staalklasse 4,8
•	 Ook moeren en rondellen 

verkrijgbaar

art. type
1068575 Draadeind verzinkt M06/1M
1022584 Draadeind verzinkt M08/1M
1013256 Draadeind verzinkt M10/1M
1017917 Draadeind verzinkt M12/1M
1023844 Draadeind verzinkt M14/1M
1023845 Draadeind verzinkt M16/1M
1023846 Draadeind verzinkt M18/1M
1023847 Draadeind verzinkt M20/1M
1060459 Draadeind verzinkt M24/1M

Contacteer ons 

voor grotere 

hoeveelheden

Chemisch anker C100-PLUS - BOX actie
•	 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.

•	 ETA goedkeuring voor het achteraf plaatsen van wape-
ning.

•	 ETA goedkeuring voor metselwerk.
•	 Goedkeuring voor water gevulde boorgaten.
•	 Goedgekeurd voor bovenhoofdse montage.
•	 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 omstandig-

heden.

art. koker Aantal
ACTIEPRIJS
STOCKBOX
(20	kokers)

normale prijs / 
koker

actieprijs per 
koker	(afname	
per	20	stuks)

1104663 300 ml 20 st Contacteer ons voor
uw beste prijs1104664 420 ml 20 st

20 kokers
300 ml

- €/st
+ GRATIS BOX

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Metalen zeefhuls
•	 Voor	het	gebruik	van	Sympafix	chemische	ankers	in	metselwerk	en	
holle	bouwstoffen.

•	 Kunnen op maat geknipt worden

art.

mm mm st
1104244 1000 12 M8 1
1104245 1000 16 M10+M12 1
1104246 1000 20 M16 1

Mengtuiten
•	 Voor het programma chemische ankers zijn speciaal ontwikkelde mengtuiten beschikbaar. 

De mengtuiten zijn zodanig ontworpen, dat ze een correcte menging van de componenten 
tot stand brengen en een juiste en snelle verwerking mogelijk maken. Voor het dieper 
plaatsen van wapening zijn mengtuit verlengstukken verkrijgbaar

art. model

mm st
1104234 A Nozzle RED 18 - 10
1104233 B Nozzle BLACK 14 - 10
1104235

C

Extension 200 10
1104236 Extension 500 10
1104237 Extension 1000 1
1104238 Extension 2000 1

A|  

B|  

C|  

Spuitpistolen CG voor 420 ml
•	 Voor het gemakkelijk, snel en correct installeren van de chemische ankers.

art.
 

model
ml st

1104225 420 C100-PLUS M50-PLUS 1
1104228 420 C100-PLUS M50-PLUS 1

art.: 1104225

art.: 1104228

Chemisch anker M50-PLUS - STARTSET
•	 Snel uithardend polyester chemisch anker met hoge prestaties.
•	 ETA optie 7 goedkeuring voor toepassingen in ongescheurd beton voor ankerstangen 

diameter 8 tot 24.
•	 ETA goedgekeurd voor metselwerk.
•	 Goedgekeurd voor bovenhoofdse montage.
•	 Ontwikkeld voor de meest gebruikelijke toepassingen: draadeind en wapening, beton en 

metselwerk.
•	 Goedgekeurd voor gebruik in ongescheurd beton.
•	 Goedgekeurd voor gebruik met standaard commerciële draadeinden.

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

Inhoud medium stockbox
4 kokers - M50-PLUS 300ml
1x spuitpistool CG-300
1x boorgat reiniging BR8-10 mm
1x boorgat reiniging BR10-14 mm
1x boorgat reiniging BR16-18 mm
1x 10 stuks - mengtuit PS-M/M8-50
1x 10 stuks - mengtuit PS-M8/M12-85
1x 10 stuks - mengtuit PS-M12/M16-85
1x blaaspomp SMALL BLOW PUMP
art.: 1108293

Kunststof zeefhuls
•	 Voor	het	gebruik	van	Sympafix	chemische	ankers	in	metselwerk	en	
holle	bouwstoffen.

art.

mm mm st
1104239

A
80 12 M8 10

1104240 85 16 M8 + M12 10
1104241 85 20 M12 + M16 10
1104242 B 100 13 M8 10
1104243 100 15 M10 + M12 10

A|  

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

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

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

•	 Eigen gewicht: 
38 kg

•	 art.: 1055179

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

•	 Eénhands verbindingstang
•	 art.: 1005685

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

•	 Standaard verbindingstang
•	 art.: 1005682

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Waterpas metal stud
•	 Lengte: 900 mm
•	 Voor gipsplaten van 40 en 60 cm 

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

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

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

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

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

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

De prijs nodig ?
Contacteer ons

voor de
de beste prijs !

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

art. lengte
1127827 4 m

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven los
•	 De speciale dubbele kop minimaliseert 

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

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

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

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

stofprijzen

11 + 1 
GRATIS Contacteer ons 

voor uw 

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

Resultaat met 
gewone kop

Resultaat met 
de speciale kop

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven op band
•	 De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het 

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

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

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

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

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

grondstofprijzen 9 + 1 
GRATIS

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

afmeting fijne	draad
3,5 x 25 1106940
3,5 x 35 1106941
3,5 x 45 1106942
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Fiba tape classic (blauw)
•	 Zelfklevende wapeningsband voor gipsplaten
•	 Glasvezel met speciale coating voor een sterkere 

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
normaal -
actieprijs -

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

De nieuwe
standaard !

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

ning van de multiprop met 
één hand

•	 art.: 1150375

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Blikschaar
•	 Met hefboomoverbrenging
•	 art.: 1007829

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

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

Steeds uw 
profielen bij 

de hand

ACTIE

7  +  1
G R AT I S

Recticel Insulation Eurothane G
•	 Een isolatieplaat met een kern in hard polyurethaanschuim, bekleed aan één 

zijde met dampscherm en een gipskartonplaat van 10 mm. Isolatie: recht - 
gipsplaat	(afgeschuind)

•	 Toepassing: binnenisolatie en afwerking in één voor wanden, plafonds, 
schuine plafonds, zolder, ...

•	 Te verlijmen op muur of te schroeven op lattenwerk, keperwerk en 
afwerken zoals standaard gipsplaten.

•	 Afmetingen: 2600 x 1200 mm
•	 λD=	0,022	W/mK
•	 Densiteit: ±30 kg/m³

art. dikte	(mm) Rd-waarde
(m².K/W)

1029134 20 + 12,5 0,90
1029135 30 + 12,5 1,35
1029136 40 + 12,5 1,80
1029137 50 + 12,5 2,25
1029138 60 + 12,5 2,70
1059493 80 + 12,5 3,60
1059494 100 + 12,5 4,50

Micromesh / corner bead
•	 Hoekprofiel	voor	gipsplaten
•	 Lengte: 3,05 m
•	 Verpakking: 60 stuks
•	 art.: 1043811

De prijs nodig ?
Contacteer ons

voor de
de beste prijs !

Metal edge
•	 Stopprofiel	voor	gipsplaten
•	 Gipsplaat: 12,5 mm
•	 Lengte: 3,05 m
•	 Verpakking: 50 stuks
•	 art.: 1043812

De prijs nodig ?
Contacteer ons

voor de
de beste prijs !

Aguaplast Universal Pro
•	 Universele	filler	&	finisher
•	 Vullen: openingen tot 50 mm - zonder krimpen of 

scheuren.
•	 Afwerken:	Fijne,	gladde,	en	weinig	absorberende	afwer-

king 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 schuur-
baar.

•	 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	pro-
ducten, etc.

•	 Hiermee kan de gipsplaat met 
elk kwaliteitsniveau van het op-
pervlak	(Q1-Q2-Q3-Q4)	worden	
afgewerkt.

•	 Zak 20 kg - art.: 1106938

ACTIE
4  z a k ke n  =  G R AT I S  1 0  z a k ke n  =  G R AT I S  5 0  z a k ke n  =  G R AT I S  

 Handschuurder 
voor schuurgaas

 Voegspatel 
+ bit

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

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

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

art.: 1
150383

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

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

normaal - actieprijs
per rol -	10% -

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

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

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

art. dikte
(mm)

breedte
(mm)

lengte
(mm)

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

Pleisterweefsel
•	 Rollengte: 100 m
•	 Binnen:	wit	-	95	g/m²
•	 Buiten:	blauw	-	135	g/m²

art. producten breedte maaswijdte
1003679 pleisterweefsel	binnen	95	g/m² 10 cm

5 x 5 mm
1003639 pleisterweefsel	binnen	95	g/m² 12,5 cm
1003637 pleisterweefsel	binnen	95	g/m² 25 cm
1003635 pleisterweefsel	binnen	95	g/m² 50 cm
1003641 pleisterweefsel	binnen	95	g/m² 100 cm

1003649 pleisterweefsel	buiten	135	g/m² 100 cm 10 x 10 mm

binnen buiten

Stuka-werken ?
contacteer ons

voor een
offerte op maat !

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

28 m
m

3,8 mm

Stuka-werken ?
contacteer ons

voor een
offerte op maat !

Plaasterstop binnenpleisterwerk 

Afstrijkprofiel binnenpleisterwerk

6 / 9 m
m

40 mm

•	 Pleisterdikte	:	6	mm	(op	aanvraag	10	
of	13	mm)

•	 Aluzinc	(op	aanvraag	inox)
•	 Verpakking: 50 stuks per bundel

•	 Pleisterdikte: 6 of 9 mm
•	 Aluzinc	(op	aanvraag	alu,	inox)

6 m
m

22 mm

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

art. producten
1043744 plaasterstop 2,6 m - 6 mm
1043745    plaasterstop 3 m - 6 mm
1043746 plaasterstop 2,5 m - 9 mm
1043747    plaasterstop 3 m - 9 mm

art. producten
1043758 afstrijkprofiel 2,6 m - 6 mm
1043759 afstrijkprofiel 3 m - 6 mm
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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

1 0  +  1
G R AT I S

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art.: 1015462

art.: 1108543

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art.: 1015427

5x
5 vellen

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

1 0  +  1
G R AT I S

Metal Dec
•	 Corrosiewerend product voor metalen structuren.
•	 Metal Dec is een vloeibare samenstelling op basis van polymeren, voorzien van anti -cor-

rosie protectoren, ontwikkeld voor de bescherming tegen corrosie van metalen structuren 
in de bouw.

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

•	 Metal Dec is geschikt voor binnen- en buitentoepas-
singen.

•	 10 liter - art.: 1123092

ACTIE

1 0  +  1
G R AT I S

Pro-Wall
•	 Kleurloos, verspuitbaar voorstrijkmiddel voor gebakken stenen.
•	 Pro-Wall is een reuk- en kleurloos, zuigkrachtverlagend voorstrijkmiddel dat uitstekend 
penetreert	in	alle	gebakken	minerale	bouwstoffen,	zonder	de	eigenschappen	en	de	damp-
doorlatendheid in het gedrang te brengen.

•	 Door zijn zuigkrachtverlagende werking is het uiterst 
geschikt voor het behandelen van poreuze bouwma-
terialen waarop pleisters en gipsgebaseerde mortels 
worden aangebracht.

•	 Pro-Wall wordt toegepast op zuigende bakstenen 
zoals Thermoblokken, Poroton & Poro+ snelbouwste-
nen, Stalton welfsels, enz.

•	 Pro-Wall verhoogt de aanhechting spectaculair en 
reduceert de werktijd voor het bepleisteren van deze 
ondergronden.

•	 10 liter - art.: 1123088

ACTIE

1 0  +  1
G R AT I S

Tritech T7 airless spuittoestel
•	 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

ALU stukadoorsrijen
Alu afgeschuinde rij:
•	 Breedte: 100 mm
•	 Schuine kant: 45 mm
•	 Hoogte: 18 mm
•	 Dikte: 1,2 mm

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

art. omschrijving
1054775 alu rij  -  1,5 m
1054776 alu rij  -  2 m
1054777 alu rij  -  2,5 m

art. omschrijving
1094861 alu h-rij  -  1,5 m
1094862 alu h-rij  -  2 m
1094863 alu h-rij  -  2,5 m

Mengmachine MX 1600/2 HS3R

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

•	 ErgoFix	hoogte-instelling	met	
geïntegreerde snelwisselfunctie

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

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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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

to
t 3

,6
0 

m

tot ca. 3 m

ZipScreen 10

to
t 3

,6
0 

m

tot ca. 23 m

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

GRATIS
kleefmat+

GRATIS
stofdeur en
ritssluiting

+ GRATIS
radio

DAB+PRO+

ZipScreen 4

to
t 3

,6
0 

m

tot ca. 7,50 m

ZipScreen 7 Plus

to
t 3

,6
0 

m

tot ca. 8 m

GRATIS
stofdeur en
ritssluiting

+

ZipScreen 3 ZipScreen 3 
Plus * ZipScreen 4 ZipScreen 5 ZipScreen 7 

Plus *
ZipScreen 9 

Plus *
ZipScreen 

10
ZipScreen 19

Plus *
art. 1161039 1161043 1161040 1161041 1161044 1161045 1161042 1161046
max. lengte ca. 3 m ca. 3 m ca. 7,5 m ca. 10 m ca. 8 m ca. 10 m ca. 23 m ca. 23 m
telescoopstangen
(tot	3,60	m) 3x 3x 4x 5x 7x 9x 10x 19x

kop- met plafondplaten 3x 3x 4x 5x 7x 9x 10x 19x
gripdisks	(antislip	
bodemplaatjes) 3x 3x 4x 5x 7x 9x 10x 19x

plafond	aansluitprofiel	
1,20 - 2,40 m 1x 1x - - 3x 4x - 9x

wand	aansluitprofielen	
1,20 m - 4x - - 4x 4x - 4x

brug adapters - 4x - - 4x 4x - 4x
opberg- en transporttas 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 2x
zelfklevende
ritssluitingen 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x

folie	(1	rol	-	80µ) 4 x 5 m 4 x 5 m 4 x 12,5 m 4 x 12,5 m 4 x 12,5 m 4 x 12,5 m 4 x 50 m
(antistatisch)

4 x 50 m
(antistatisch)

gratis - - stofdeur en 
ritssluiting

stofdeur en 
ritssluiting

stofdeur en 
ritssluiting

stofdeur en 
ritssluiting +

radio
DAB+PRO

stofdeur en 
ritssluiting +

radio
DAB+PRO

stofdeur en 
ritssluiting +

radio
Rockbox 2

ZipScreen Plus
P l u s  =  s t o f s c h e r mm e t  e x t ra  p e r fo r m a n t ewa n d  &  p l a fo n d
a a n s l u i t p ro f i e l e nvo o r  p e r f e c t e  a f d i c h t i n g

*

GRATIS
stofdeur en
ritssluiting

+
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DUOPOWER
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.

omschrijving
zonder 
schroef

art.

met
schroef

art.

boordiameter
do

min. boorgat-
diepte

h1

min. paneel-
dikte

dp

lengte plug
l

spaanplaat / 
hout schroef

ds / ds x ls

max. bevesti-
gingsdikte

tfix
verpakking

mm mm mm mm mm mm stuks
Duopower 5x25 1130368 5 35 12,5 25 3 - 4 - 100

Duopower 5x25 S 1130372 5 35 12,5 25 4 x 35 6 100
Duopower 6x30 1130369 6 40 12,5 30 4 - 5 - 100

Duopower 6x30 S 1130373 6 40 12,5 30 4,5 x 40 5 50
Duopower 6x50 1132039 6 60 12,5 50 4 - 5 - 100

Duopower 6x50 S 1162976 6 75 12,5 50 4,5 x 70 15 50
Duopower 8x40 1130370 8 50 12,5 40 4,5 - 6 - 100

Duopower 8x40 S 1130374 8 60 12,5 40 5 x 60 15 50
Duopower 8x65 1132040 8 75 2 x 12,5 65 4,5 - 6 - 50

Duopower 8x65 S 1162977 8 85 2 x 12,5 65 5 x 80 10 25
Duopower 10x50 1130371 10 60 - 50 6 - 8 - 50

Duopower 10x50 S 1130375 10 70 - 50 7 x 70 13 25
Duopower 10x80 1132041 10 90 - 80 6 - 8 - 25

Duopower 10x80 S 1162978 10 112 - 80 7 x 107 20 10
Duopower 12x60 1132042 12 70 - 60 8 - 10 - 25

Duopower 12x60 S 1162979 12 85 - 60 8 x 80 12 10
Duopower 14x70 1132043 14 80 - 70 10 - 12 - 20

Duopower 14x70 S 1162980 14 100 - 70 10 x 95 15 8

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

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

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.

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

De korte lengte maakt een 
snelle bevestiging mogelijk.

Het rode deel zorgt voor een veilige ex-
pansie en biedt een additionele veiligheid 
voor het nylon middenstuk.

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

Triplex LED 360° straler
•	 Ideale	bouwlamp	met	360°	lichtspreiding,	zonder	schaduweffecten	

voor binnenwerk, renovaties en afbouw.
•	 Stevige polycarbonaat behuizing met 

matte afwerking
•	 Door de geometrie wordt het licht 

gelijkmatig verspreid
•	 Schok- en trilbestendig
•	 Lichtkleur: 4500K
•	 8400 lumen
•	 IP54: voor gebruik binnen
•	 120W / 230V
•	 Kabel - 5 m
•	 Gewicht: 3,6 kg
•	 * excl. statief
•	 art.: 1161142

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs 8400
lum

en

vr binnenwerk
8400 lumen

360°

Bouwstof-afzuigset
De set bestaat uit:
•	 De	ventilator	DAF2500
•	 Een luchttransportslang 10 m
•	 Een	stoffilter	(uitwasbaar)	-	3	m
•	 De set is uitermate geschikt voor 

ventilatie en stofafzuiging bij 
renovatie en/of werkzaamheden in kleinere werkruimten.

•	 Robuust,	flexibel	inzetbaar	en	stapelbaar
•	 Standaard	voorzien	van	slangaansluitingen	(zowel	
aanzuig-	als	uitblaaskant)

•	 Mogelijkheid tot aansluiten tot 20 meter luchttrans-
portslang

•	 Mogelijkheid tot aansluiten stofzak aan uitblaaszijde 
om	de	met	stof	vervuilde	lucht	te	filteren

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art. omschrijving
1103481 DAF2500	ventilator
1045123 Luchttransportslang 10 m
1070783 Stofzak - 3 m voor TTV2500

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Aluminium vouwsteiger
•	 De kamersteiger, ontworpen 

voor professioneel gebruik.
•	 Makkelijk plooibaar 

en kan doorheen een 
deur	(197cm	hoog,	
inclusief	wielen)

•	 Breedte: 75 cm 
•	 Lengte: 185 cm
•	 Uitbreidbaar tot een 

maximum werkhoogte 
van 7,50 m

•	 art. 1000005

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

19
7 

cm

KIP Schilderstape Washi-Tec 3308
•	 Premiumproduct voor de scherpste verfranden met zeer goede 

hechting en treksterkte.
•	 Temperatuurbestendig: 120°C
•	 Dikte: 0,09 mm
•	 Kleefkracht: 1,6 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 34 N / 10 mm
•	 Rek:	6%
•	 Inzetduur: 6 maanden

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

voor uw 
beste prijs

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

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

art. breedte lengte verpakking
1121311 18 mm 50 m 48 st
1121312 24 mm 50 m 36 st
1121313 30 mm 50 m 32 st
1121314 36 mm 50 m 24 st
1121315 48 mm 50 m 20 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

normaal - actieprijs
per rol -	10% -

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

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

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

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

voor uw 
beste prijs

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

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

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

voor uw 
beste prijs

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

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

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

voor uw 
beste prijs

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

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

art. breedte lengte verpakking
1179334 18 mm 50 m 48 st
1083203 24 mm 50 m 36 st
1150163 30 mm 50 m 32 st
1179335 36 mm 50 m 24 st
1083204 48 mm 50 m 20 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP masker - raamafdekfolie
Hoogwaardige, blauwe textieltape met milieuvriendelijke 
PE-afdekfolie in professionele kwaliteit. De folie hecht zichzelf 
aan de ondergrond door statische lading. Snel afplakken en 
maskeren van ramen. Geschikt binnen als buiten.
•	 Temperatuurbestendig: tot 40°C
•	 Dikte: 0.29 mm
•	 Kleefkracht: 3,14 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 51 N / 10 mm
•	 Rek:	13%	/	inzetduur:	3	weken

actie 55 cm 110 cm 150 cm 210 cm 270 cm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

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

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

art. breedte lengte verpakking
1003723 55 cm 20 m 60 st
1003725 110 cm 20 m 60 st
1003727 150 cm 20 m 40 st
1003729 210 cm 20 m 40 st
1166004 270 cm 17 m 30 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KIP Dispenser voor verpakkingstape
•	 Professioneel afrolapparaat voor verpakkingstape met een 

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

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

•	 art.: 1083308

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

normaal -
per rol -
per 30 rollen
mix* -

per doos -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Flex stofzuiger VCE 33 L AC

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

reiniging
•	 Aparte volumestroomregeling
•	 Antistatische uitrusting

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

•	 Kuipinhoud: 30 liter
•	 Kabellengte: 7,5 m
•	 Gewicht: 15,2 kg
•	 art.: 1130792

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Flex Giraffe GE 5

•	 Krachtige motor 500W / traploze 
toerentalkeuze	(1000	-	1650	t.p.m.)

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

uitbalancering
•	 Geleverd met 4 m zuigslang voor aansluiten 

op stofzuiger
•	 Hoge muren of plafonds afschuren zonder 

ladder of stelling
•	 art.: 1106297

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

stukadoors of verbouwingswerken.

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

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

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

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per 6 stuks - opgelet

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

Opgelet bij 
vergelijkingen

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

weerszijden PE folie

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

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

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

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

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

Standaardformaat:
•	 art. 1059718 - standaard: breedte 

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

tes: 2 m x 50 m

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

Protectiedoek 
rollen (1 x 50 m)

normaal - actieprijs
per stuk -	10% -

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

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

normaal - actieprijs
per rol -	10% -

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

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

normaal - actieprijs
per rol -	10% -

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

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Festool stofzuiger CTL 26 E AC

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

•	 Motor: 350 - 1200W
•	 Max. doorstroom: 3900 l/min.
•	 Onderdruk: 24000 Pa
•	 Filteroppervlak:	6318	
cm²

•	 Inhoud: 26 liter
•	 Kabellengte: 7,5 m
•	 Gewicht: 14,7 kg
•	 art.: 1150916

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Professionele slibzuiger W250P

•	 Een kleine, krachtige industriële vloeistof- en slibzui-
ger geschikt voor zware klussen.

•	 Dit wordt bereikt door het gebruik van hoogwaardig 
roestvast stalen onderdelen en een speciale combi-
natie	van	filter	en	vlotter	die	de	motor	beschermt.	

•	 Aanbevolen voor boren, zagen, slijpen en slib.
•	 Gebruiksvriendelijk.
•	 Pompen en aanzuigen kunnen gelijktijdig 

worden uitgevoerd.
•	 Ledigen wordt uitgevoerd via een grote bodem-

klep voor eenvoudige reiniging.
•	 Antilekbanden van niet-afgevend materiaal, 

aan de voorzijde vergrendelbaar.
•	 Luchtstroom: 160 m³/u
•	 art.: 1156538

Cirkelzaag 86 mm C9U3WBZ

•	 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

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

+ GRATIS
2de zaagblad

235 mm
18 tands

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Actieset haakse slijpers DK0047GX1

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

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

•	 +	koffer,	incl.	2	
diamantzaag-
bladen

art.: 1122836

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE
Cashback van 

- €
aan de kassa te 

verrekenen
DEMO
vraag 

demo op 
werf

Professionele stofzuiger S13

•	 Een geluidsarme, enkelfasige HEPA stofafzuiger.
•	 Past op de Husqvarna K4000 doorslijpmachines, 

kleine schuurmachines van 5-7” en wandschuur-
machines.

•	 Universeel inzetbaar voor het verwijderen van 
een grote verscheidenheid aan bouwmaterialen 
en afval.

•	 Voorzien	van	een	getest	en	gecertificeerd	HEPA	
H13-filter.

•	 Functies	zoals	Jet	Pulse	voorfilterreiniging	en	
vacuümmeter	voor	filterregeling.

•	 Antilekbanden van niet-afgevend materiaal, aan 
de voorzijde vergrendelbaar.

•	 Set voor het aansluiten van Longopac®-
opvangzak als optie 
verkrijgbaar.

•	 Luchtstroom: 200 m³/u
•	 art.: 1153330 ACTIE

Cashback van 
- €

aan de kassa te 
verrekenen

DEMO
vraag 

demo op 
werf

Bouwdroger DRYFAST DF400
•	 Ideaal voor het versnellen van het droog-

proces, wanneer verschillende bouwwerk-
zaamheden elkaar snel opvolgen. Indien 
gecombineerd met elektrische kachels en 
ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit de 
lucht gehaald.

DF400
art. 1000406
spanning 230V
vermogen 1400W
compressor schroefcompressor
ruimtes tot 400 m³
luchtverpl. 420 m³/u
max. cap. 75 l./u
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

Bouwdroger DRYFAST DF800
•	 Ideaal voor het versnellen van het droogproces, 

wanneer verschillende bouwwerkzaamheden elkaar 
snel opvolgen. Indien gecombineerd met elektrische 
kachels en ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit 
de lucht gehaald.

DF800
art. 1000408
spanning 230V
vermogen 2100W
compressor schroefcompressor
ruimtes tot 800 m³
luchtverpl. 940 m³/u
max. cap. 150 l./u
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

- 20%
KORTING

OOK TE HUUR
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Accu doorslijper K 535i
•	 De K 535i is een lichtgewicht accugevoede doorslijper 

met een laag trillingsniveau en gebruiksvriendelijke 
ergonomie.

•	 Dankzij de uitstekende vermogen-gewichtsverhouding 
is het een veelzijdige tool voor zowel hoveniers als 
stratenmakers	om	taken	snel	en	efficiënt	uit	te	voeren.

•	 Geschikt voor betonnen tuinplaten, graniet, dakpannen 
en vloertegels.

•	 De K 535i is geschikt voor nat en droog snijden.
•	 Werkt met Husqvarna BLi200/300-accu’s.
•	 Max. snijdiepte: 76 mm
•	 incl. zaagblad Tacti-Cut S35S - 230 mm
•	 art.: 1164022

ACTIE
Bij aankoop van

doorslijper K535i
+ accu

GRATIS
acculader

NIEUW

+

BLi200 accu
Capaciteit: 5.2 Ah
Gewicht: 1,3 kg
Laadtijd: 50 min
art.: 1178529

QC330 lader

GRATIS
acculader

+

BLi300 accu
Capaciteit: 9.4 Ah
Gewicht: 1,9 kg
Laadtijd: 1 u
art.: 1178528

QC500 lader

GRATIS
acculader

*actieset = machine + zaagblad + 1x accu + gratis lader

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Diamantboormachine DM230
•	 Boren uit de hand: tot ø 75 mm
•	 Met boorstatief: tot diam. ø160
•	 Smartstart: halvering van snelheid om het aanzetten van het boorgat te vergemakkelijken
•	 Softstart: trage aanloop
•	 Elgard: de machine waarschuwt d.m.v. pulsatie wanneer ze te fel belast zou worden
•	 Vermogen: 230V - 1850W
•	 Toerental volbelast: 500 / 1400 / 2900 tpm
•	 Spilsnelheid: 900 / 2150 / 4500 tpm

art.: 1010736

++ GRATIS 
boren

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Diamantboor DM220 met sturingssysteem
•	 Boren uit de hand: tot ø 80 mm
•	 Met boorstatief: tot ø150 mm
•	 Driewegsysteem maakt zowel nat- als droogboren mogelijk
•	 Elektronisch sturingssysteem met ledindicatie dat toelaat om de exacte 

positie van uw boorgaten te bepalen, ideaal voor het maken van exacte 
haakse of schuine boringen, of meerdere boringen naast elkaar.

•	 Elgard: de machine waarschuwt d.m.v. pulsatie wanneer ze te fel belast 
zou worden

•	 Vermogen: 230V - 1850W
•	 Toerental volbelast: 580 / 1400 / 2900 tpm niveausturing

art.: 1082864

++ GRATIS 
boren

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

DEMO
vraag 

demo op 
werf

Verstrengde wetgeving stofvrij werken.
“Wat is het verschil met een ‘gewone’ stofzuiger?”
Ervaar het zelf. Vraag een demonstratie op de werf.

+ NU
Cashback

actie

Diamantboor DM280 +
statief DS 50 GYRO
•	 Elektrische kernboor voor gebruik met een statief.
•	 De DM 280 is een ideale keuze voor middelgroot 

kernboren met een maximale diameter van 350 mm.
•	 De motor is zeer eenvoudig te bedienen en heeft 

een aantal ergonomische functies die boren en 
opstellen vergemakkelijken.

•	 Geschikt voor kanalen voor de afvoer van water en 
ventilatie, boren onder een hoek en puntsgewijs 
boren.

•	 Max. boordia.: 350 mm
•	 Motor: 2700W

•	 Statief met afneembare stut op de kolom.
•	 Een bodemplaat met een bevestiging voor de 

expansiebout.
•	 Geleverd met een loopwagen met dubbele over-

brenging.  
•	 Lengte telescopische steun: 3,1 m
•	 Max. reishoogte: 109 cm

++ GRATIS
boren

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Veiligheidsbril
•	 Polycarbonaatbril uit één stuk
•	 Veren met platte spatels aan de uiteinden
•	 Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug
•	 Makkelijk te combineren bij het dragen van een 

helm en/of gehoorkap
•	 Laterale bescherming
•	 Montuur en lenzen van polycarbonaat
•	 Gewicht: 25 g
•	 art.: 1088080

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Gehoorkap - 33 dB
•	 Gehoorkap met ABS schelpen
•	 Kussentjes gevuld met synthetisch schuim
•	 Dubbele	beugel	van	plastiek	(POM),	regelbaar	in	de	hoogte,	zacht	

en geventileerd voor een nog beter comfort.
•	 Oorschelp: ABS
•	 Oordopje: Schuimrubber
•	 Band: POM
•	 art.: 1067165

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Gehoorkap met radio - 27 dB
•	 Elektronische gehoorbescherming, uitgerust met radio
•	 Voor het beluisteren van 
de	radiofrequenties	FM	
(87	-108	MHz)	in	combinatie	
met gehoorbescherming op 
een	efficiënte	en	aangename	
manier

•	 Werkt met 2 AA batterijen niet 
inbegrepen

•	 Boog: PVC met comfortabel 
schuim

•	 Kap: ABS
•	 Kussentjes: PVC, Polyester
•	 Afstelsysteem: roestvrijstalen 

haak
•	 Absorberend schuim: PU
•	 Knoppen: ABS
•	 art.: 1148681

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Veiligheidshelm wit
•	 Geventileerde polypropyleen veiligheidshelm PP
•	 Hoge weerstand
•	 UV behandeling
•	 Polyamide binnenwerk: 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten
•	 Badstof zweetband
•	 Innoverend sluitsysteem type Rotor®
•	 Voor een hoofdomtrek tussen 

53 en 63 cm
•	 2 posities mogelijk 
(hoog/laag)	voor	een	
beter comfort

•	 Andere kleuren 
verkrijgbaar

•	 art.: 1095474

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

punten
•	 Badstof zweetband
•	 Vernieuwende sluiting met “colour to colour” knop
•	 Aanpasbare hoofdomtrek van 

53 tot 63 cm
•	 2 mogelijke posities 
(hoog/laag)	voor	een	
beter comfort. 

•	 Andere kleuren 
verkrijgbaar

•	 art.: 1067188

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

ring in mesh maaswerk voor meer comfort
•	 Uitgerust met polyethyleen binnenschelp en schokdempend EVA 

comfortschuim
•	 Eén maat, met gesp, regelbaar tussen 55 en 62 cm
•	 Uiterlijk: polyester/katoen
•	 Interne polyethyleen schaal
•	 Andere kleuren verkrijg-

baar
•	 art.: 1088049

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Showa NITRILE FOAM GRIP 477
Winterhandschoen
•	 Ideaal voor bouw, buitenwerk, groenvoorziening en magazijn - 

opslag.
•	 Optimale combinatie tussen bescherming tegen 

koude en olieresistente grip, ideaal voor 
variabele weersomstandigheden

•	 Volledig 2-laagse coating biedt bescher-
ming	tegen	vloeistoffen	en	indringing	
van water

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

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

den.
•	 ACRYL / polyester / katoen liner met natuurlijke 

latexcoating
•	 Volledig ruw oppervlak
•	 Antibacteriële en geurwerende behande-

ling
•	 Elastische rand / anatomische vorm / 

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

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Showa 406
Winterhandschoenen
•	 Ontworpen voor bescherming bij temperaturen 

lager dan -30 °C voor kort of onderbroken contact
•	 Dubbele latex coating
•	 Winterhandschoen voor isolatie, slijtvastheid en 

waterafstotendheid
•	 maat	8	(L):	1150376
•	 maat	9	(XL):	1150377

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

200x
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CAT werkkledij set
Cat werkbroek:
•	 Slim	fit
•	 Maakt gebruik van een lichte maar duurzame keperstof in katoen/

polyester, ideaal tijdens de warme seizoenen of in verwarmde 
ateliers.

•	 Onderbeen voor 45 cm in Oxford 600D zodat langs deze weg de 
schoenen gemakkelijk aankunnen

•	 Broek	van	zeer	sterk	C2X
•	 Broek gemaakt van zeer zachte twill
•	 Zakken met kniebuiging/plooiing voor de 

knieën
•	 Track system aan de rug, links en rechts 

van de broek. Dit unieke systeem laat toe 
om verschillende zakken voor gereed-
schap te bevestigen en te beveiligen 
aan elk track webbing system, waardoor 
u uw uitrusting kunt aanpassenHet track 
system is een veilig webbing systeem

•	 art.: CAT 1810023

Cat T-Shirt:
•	 T-shirt met korte mouwen
•	 Dik en resistent katoen
•	 Lus in de nek waardoor audio-kabels op een 

veilige manier kunnen worden opgeborgen
•	 Maten:	M/L/XL/XXL
•	 art.: C324

Cat Vest:
•	 Sweatshirt
•	 Reflecterende	ritssluiting	over	de	hele	

hoogte
•	 Waterafstotend
•	 Twee lage zijzakken waarven de 

rechtse met een zakje voor telefoon
•	 Onderaan de sweatshirt, verstevigingen 

met Spandex
•	 Maten:	M/L/XL/2XL
•	 art.: CAT 1910035

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

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

houding

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

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

Eigenschappen:
•	 Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
•	 High-tech 3D voering meer ventilerend
•	 Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
•	 Composite antiperforatiezool
•	 Fresh-N-flex	(coolmax)
•	 Betere	flex	en	schokab-

sorbtie
•	 Met vulmateriaal beklede 

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

houding

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

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

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

•	 Model B416: beschikbaar van maat 39 tot maat 47

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

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

sorbtie
•	 Met vulmateriaal beklede 

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

houding

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

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

Eigenschappen:
•	 Bovenzijde: Waterbestendig leder en technisch textiel met Outdry 

membraan
•	 Voering:	SmellStop	100%	antibacterieel
•	 Tussenzool:	Fresh’n	Flex
•	 Teenkap: SlimCap
•	 Zool:	AirTech	(vermoeidheisdwerend)	+	

Tpu-Skin Life Plus Technologie

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

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

Matentabel T-Shirt’s

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

Matentabel werkbroeken

Thermisch ondergoed
CAT Flex Layer
•	 Werken in extreme koude
•	 Werken in koude ruimten
•	 Aansluitende pasvorm, houdt het 

lichaam warm
•	 4-richting stretch textiel voor 

meer bewegingsvrijheid
•	 Textiel met antibacteriële 

werking voorkomt geuren 
en behoudt een fris 
gevoel

•	 Vochtregulerende 
werking

•	 Maten:	M/L/XL/XXL
•	 art.: C1499009

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Thermisch ondergoed
CAT Flex Layer
•	 Werken in extreme koude
•	 Werken in koude ruimten
•	 Aansluitende pasvorm, houdt het 

lichaam warm
•	 4-richting stretch textiel voor 

meer bewegingsvrijheid
•	 Textiel met antibacteriële werking 

voorkomt vieze geuren en 
behoudt een fris gevoel

•	 Vochtregulerende werking
•	 Maten:	M/L/XL/XXL
•	 art.: C1499011

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+ +

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs+ +

3-delige set werkkledij
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Husqvarna diamantschijf 230 mm
•	 Universele diamantschijf voor beton, gewapend 

beton, snelbouw, facadesteen, abrasief materiaal, 
betonijzer, enz.

•	 art.: 1017935

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

actie 1
3 schijven kopen =

gratis werfradio
MyBox 2

3x
= GRATIS
werfradio
MyBox 2

* Niet cumuleerbaar met andere actievoorwaarden

10x
= GRATIS
werfradio

DAB+BOX 2

actie 3
10 schijven kopen =

gratis werfradio 
DAB+BOX 2

6x
= GRATIS
werfradio
Rockbox 2

actie 2
6 schijven kopen =

gratis werfradio 
Rockbox 2

Elektrische kachel Professional TEH 30 T

•	 De kachel zorgt voor een geleidelijke opwarming van de lucht in de woning in aanbouw.
•	 2 doelen: 
a)	vorstvrij	houden	van	ruimtes
b)	indien	gecombineerd	met	bouwdrogers	
zorgen deze kachels dat bouwdrogers 
sneller hun werk doen. Zorgt ervoor dat 
droogprocessen van mortel, specie en 
lijmen geleidelijk verlopen en uitharden. 
Dus voorkomt scheurvorming.

TEH 30 T
art. 1106428
spanning 230V
vermogen 3300W
luchtverpl. 185 m³/u
thermostaat ja
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

- 20%
KORTING

Elektrische kachel Professional TEH 100

•	 De kachel zorgt voor een geleidelijke opwarming van de lucht in de woning in aanbouw.
•	 2 doelen: 
a)	vorstvrij	houden	van	ruimtes
b)	indien	gecombineerd	met	
bouwdrogers zorgen deze kachels 
dat bouwdrogers sneller hun werk 
doen. Zorgt ervoor dat droogproces-
sen van mortel, specie en lijmen 
geleidelijk verlopen en uitharden. 
Dus voorkomt scheurvorming.

TEH 100
art. 1106430
spanning 400V
vermogen 18.000W
luchtverpl. 1440 m³/u
thermostaat optioneel
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

- 20%
KORTING

Rectavit Easy Fix en Easy Fix Turbo
Easy	Fix	is	een	sneldrogende	polyurethaanlijm	met	onmiddellijke	uitzetting	
dankzij de “Low Expansion” technologie. Ideaal voor verlijmingen in de droog-
bouw, rechtstreeks op de ondergrond of op raamwerk.

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

Eigenschappen:
•	 Onmiddellijk gebruiksklaar, gedaan met mengen
•	 Sterk vullend vermogen
•	 Hecht op alle courante bouwmaterialen
•	 Ook op vochtige ondergronden
•	 Zeer goede thermische en akoestische isolator
•	 Overschilderbaar met de meeste verfsystemen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

11 + 1 
GRATIS

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

11 + 1 
GRATIS

Easy	Fix	Turbo Easy	Fix
art. 1179397 1156878

Inhoud
750 ml 870 ml

= 25 kg poederlijm = 35 kg poederlijm
=	12	m²	plaatmateriaal =	17	m²	plaatmateriaal

Snelheid

Min. wachttijd bij cellenbeton, vloer- & 
daktoepassingen 0 min. 0 min.

Min. wachttijd bij alle andere
toepassingen 1 min. 5 min.

Max.	wachttijd	bevestigen	(velvorming) 3 min. 8 min.
Afwerkbaar vanaf 15 min. 40 min.

Toepassingen

Cellenbeton (Ideaal voor recht, volle 
stenen bij niet-dragende muren) onmiddellijk bevestigen onmiddellijk bevestigen

Isolatie: EPS, XPS, PIR, PUR, ...
Binnenmuur, spouw & geventileerde 
gevel bevestigen na: 1 min. bevestigen na: 5 min.

Plafond bevestigen na: 1 min.
+	fixeren	gedurende:	1	min.

bevestigen na: 5 min.
+	fixeren	gedurende:	60	min.

Gevel / ETICS
(afwerking	met	crepi	of	steenstrips) niet geschikt bevestigen na: 5 min.

Vloer & dak betreden na: 15 min. betreden na: 60 min.
Plaatmateriaal: gipskarton, OSB, ...
Wand: klein & licht plaatmateriaal
(tot	60	x	260	cm) bevestigen na: 1 min. bevestigen na: 5 min.

Wand: standaard plaatmateriaal
(bv.	gipskarton	120	x	260	cm) niet geschikt bevestigen na: 5 min.

Plafond bevestigen na: 1 min.
+	fixeren	gedurende:	15	min.

bevestigen na: 5 min.
+	fixeren	gedurende:	60	min.

Ook voor:
Decoratieve	elementen	(plinten,	
lijsten,	…) bevestigen na: 1 min. bevestigen na: 5 min.

Ramen & deuren snijden & pleisteren na: 
15 min.

snijden & pleisteren na: 
40 min.Inbouwdozen

Als vulmiddel

NIEUW


