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April - Mei ‘16 

Prijzen in Euro, exclusief BTW,
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BOUW

Stavangerweg 6
9723 JC  Groningen

Tel: 050- 313 0910
Fax: 050- 314 6287

www.strijker-bv.nl
Info@strijker-bv.nl

BOUWSLEUTEL
www.dulimex.nl
277.322.0251

1,50

KRUIWAGEN M-90-L4
universele kruiwagen, geheel gepoedercoat 
en met stalen bak van 1,1 mm. Voorzien van 
bak-, schoor- en pootversterking en heeft 
prettige ergonomische handvaten. Wiel 
met 4ply luchtband met stalen velg.
www.matadoreurope.nl
458.270.0004
Normaal per stuk  69,00 59,00*

Bij 5 stuks, per stuk:

* Vandaag besteld, morgen in huis.

PURSCHUIM-
AKTIE FM310
ééncomponent purschuim, 
geschikt voor afdichten, 
isoleren en vullen van 
aansluitingen, voegen, 
naden, enz. 
www.tremco-illbruck.nl
610.576.1623

45,00
12 bussen + pistool

BOUWSLEUTEL 42943 
 uitwendige vierkant sleutel 7 mm 

   en 8 mm 
Inbus 3 mm t.b.v. krukstift schroeven 
Tuimelaaropener 7/8/9/10 mm
Driehoeksleutel 8 mm 
Pozidrive bit no. 2 
chroevendraaier bit no.3 

Radiatorsleutel 
Cilinderlengte 40 mm 
Opener van PC sloten 
lesopener.

908.322.0265

21,95
28,75

12 BUSSEN
+ PISTOOL

INJECTIEMORTELSET FIS V300T
high performance hybride mortel voor hoogste belastingen 
in nagenoeg alle bouwmaterialen. Heeft een universeel 
bevestigingssysteem voor een breed scala aan toepassingen. 
Verpakt in kunststof box.
www.fi scher.nl
219.352.3285

95,00
10 kokers + box: 145,00

Zaag het profiel 
op lengte.

Buig het profiel op maat
(afhankelijk van uw toepassing).

Klaar!

QUICK-FIX MONTAGESET
in de bouw, elektrotechniek en andere sectoren wil het wel eens voorkomen dat in moei-
lijke situaties stevige verbindingen moeten worden gemaakt. Improviseren is leuk, maar 
bijzonder onhandig en tijdrovend. Deze geweldig complete set maakt het maken van staal-
verbindingen in elke situatie een eenvoudige klus. M.b.v. een robuuste buigtang kunnen 
stevige, geperforeerde stalen banden op maat en in juiste hoek worden gebogen. 
De gaten bieden ruimte voor bevestiging van fittingen, schroeven, kranen, enz.
www.fi scher.nl
219.578.6012

GEPERFOREERDE BAND
stalen banden, verzinkt van 5cm breed en 3mm 
dik die op maat kunnen worden gezaagd om 
daarna met de buigtang bewerkt te worden. 
Lengte 2 mtr.
219.578.6001

Zo werkt het:

tring 
5x20

tring 
8x20eerplaat

Buigtang om de geperforeerde band in 
elke gewenste hoek te buigen voor een 
breed scala aan toepassingen.Rondstaalbeugels

Zeskantbout 
M8 diverse 
lengtes

Moer M8
Plug 8

Draadstift

Boorschroef

14,95
Per stuk

109,00
Setprijs: 169,99

NIEUW

ONEINDIGE OPLOSSINGEN

IN STALEN BAND

ALLIGATOR PLUGGEN
hoogste kwaliteit pluggen, schroeven 
kunnen onbeperkt in en uit worden 
gedraaid. VPE 100.
www.toggler.nl
103.372.0463-66  met flens.

A zonder flens.

Artikelnummer Type Van Voor
103.372.0463 A 6  16,35  12,50
103.372.0464 A6  16,35  12,50
103.372.0465 A 8  19,06  15,00
103.372.0466 A8  16,06  15,00 12,50

100 stuks vanaf 16,35

INCL.

10 KOKERS!

Uitgave 2614
Aanbiedingen geldig zolang de
voorraad strekt doch uiterlijk 
tot en met medio mei 2016.
Deze folder werd met veel
zorg samen gesteld, maar
wijzigingen in prijs, model
en kleur zijn voorbehouden.
Vermelde prijzen zijn in euro’s
excl. BTW en excl. eventuele
verwijderingsbijdrage.
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BOUWHEKKLEED
Afmetingen: 176 x 341 cm.
Kleur zwart.
www.loadlok.com
119.250.0104

3,95
6,02

PUINZAK GEWEVEN
65 x 100 cm.
www.loadlok.com
119.682.9030-31

0,50
P/stuk

Artikelnummer Aantal Van Voor
119.682.9030 4  2,20  2,00
119.682.9031 10  5,33  4,50

AFVALZAK BIG-BAG
maximale inhoud 1500 kg, met vier 
grote lussen om te kunnen heffen.
243.257.5015

BETONBEKISTINGSTAPE
tape met enorme kleefkracht, 
te gebruiken voor gladde 
oppervlakken, zelfs onder 5 0C.
www.tesa.nl
114.578.5204
Normaal per rol €  4,85

3,50
VPE12: p/rol

VOUWSTEIGER 4400-POWER
voor zowel binnen- als buitenwerkzaamheden. 
Deze compacte vouwsteiger heeft een basis van 
0,75 x 1,85 m. Het platform is op diverse niveaus instelbaar.

ierprincipe simpel in- en uit te klappen.
door standaard deuropeningen te rijden.

Sok onderaan het frame biedt extra robuustheid.
orm met zwaar anti-slipprofiel, 

   voorzien van opwaaibeveiliging.
 geremd kunststof wiel á 125 mm 

   diameter met rubber loopvlak.
www.altrex.com
143.260.1959

143.260.1959 
VOUWST R 
4400 POWER

269,00

SPANBAND MET 
RATEL
polyester spanband 

ET ratel met een band-
breedte van 25 mm.
119.180.0611-13

SPANBAND RATEL + HAAK
polyester spanband ET ratel en haak en 
een bandbreedte van 25 mm.
www.loadlok.com
119.180.0631-33

Artikelnummer Lengte Van Voor
119.180.0611 3 m  4,52  2,00
119.180.0612 5 m  5,44  2,50
119.180.0612 7 m  6,44  3,50

Artikelnummer Lengte Van Voor
119.180.0631 3 m    9,68  4,50
119.180.0632 5 m  11,16  5,00
119.180.0633 7 m  12,52  6,00 4,50

Vanaf 9,68

2,00
Vanaf 4,52

RATEL + HAAK

33 MM X 50 M

MAX. 1500 KG

5,00
P/zak 8,45

AFMETINGEN:

176 X 341 CM
18

5 
cm

MEDIO MEI 201619

MEERPUNTSSLUITINGEN
diverse meerpuntsluitingen voor buiten-
deuren in de woning- en utiliteitsbouw 
met staal verzinkte voorplaten, messing 
vernikkelde dagschoot, een gehard staal 
vernikkelde nachtschoot en een messing 
vernikkelde haakschoot. Dagschoot 
omlegbaar, 2-toers, afstand 72mm. 
Afmeting tuimelaar 8mm.
www.nemef.nl
434.321.0821/25

39,95
Per stuk

Artikelnummer Typenr. Van Voor
434.321.0821 4923/02-55  115,77  39,95
434.321.0825 4926/02-55  107,24  39,95

COMBI-RAAMSLUITING OYSTER
bijzonder product dat een raamsluiting én 
kierstandhouder in één verenigd. Ideaal 
voor naar buiten draaiende ramen. Deze 
raamsluiting maakt het mogelijk om met 
de kierstandhouder in 2 standen te venti-
leren. emaakt van massief RVS, zeer 
veilig en voldoet aan alle actuele veilig-
heidseisen. Verkrijgbaar voor naar links 
als rechts draaiende ramen.
567.306.3255/56

BIJZONDER VEILIG

49,00
63,95

SCHARNIERFREESMALSET
set van houten freesmallen voor 
het inkrozen van scharnieren. Nu 
met 50 stuks ongelagerde scharnieren 
89x89 mm.

+
50 STUKS

DIKTE 2,4 MM

150,00*
1 freesmal + 50 scharnieren

INNOVATIEF!

17
00

m
m

*Freesmalrails vanaf  12,50
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CONTAINERSLOT RED 080-120
handzaam slot, SCM geclassificeerd, klasse 
standaard. Bestaat volledig uit één stuk, 
dus geen onderdelen. Opvallend door 
signaalkleur. Incl. 5 sleutels.
135.325.5801

159,00

TREKHAAKSLOT VAN LOCK
bijzonder sterk trekhaakslot ter voorkoming van het 
ongewenst openen van achterdeuren van bestelbusjes. 
Wordt geleverd met discusslot. Bestemd voor vrijwel 
ALLE trekhaken, binnen 5 sec. op slot! 
135.325.5850

135.325.5850 
DOUBLE LOCK 

TREKHAAKSLOT 
VAN LOCK

BEKIJK VOORAL DE VIDEO

45,00

KABELSLOT 090-060
geplastificeerd kabelslot met 5 meter flexibele 
staalkabel en 10 mm doorsnede. Voorzien van 
een massief beugelslot en een ruime beugel, 
geleverd met vijf sleutels.
www.doublelock.com
135.558.0001

5 M KABEL

PALLETWAGEN EPW-25
met hydraulische pomp met overlastventiel. De 
vulopening is daarbij eenvoudig bereikbaar. Massief 
stalen profiel. Kunststof afloopwielen onder het einde 
van de lepel. Zeer nauwkeurig zakken bij b.v. glas. 
Tandem vorkrollen en stuurwielen bekleed met 
polyurethaan voor geluidloze voortbeweging. 
www.estil.nl
962.275.6005
Normaal  349,00

Nu  100,00 korting 
bij inlevering van uw 
oude palletwagen

MIN. VORKHOOGTE 85 MM

VORKMAAT 110 X 55 CM

CAPACITEIT 2500 KG

249,00
Nu bij inruil:

VEILIG

99,00

DAKMORTEL ZWART/ROOD
kant-en-klare, stormvaste dakmortel die blijvend 
elastisch is. Hierin zijn geen schadelijke stoffen als 
asbest of andere schadelijke substanties verwerkt. 
Door toevoeging van lichtgewicht polystyreen 
(CFK-vrij) is de dakmortel uitermate makkelijk te 
hanteren op alle daken (reparatie, renovatie en 
nieuwbouwmarkt). Direct waterafstotend en 
verwerkbaar bij elke temperatuur. Gewicht: 8,5 kg.
168.955.0206/13

Perfect geschikt voor:
Vastleggen van nokvorsten.

el- en kantpannen.
uitingen bij golfplaten.

en en rietvorsten.
uitingen van pannen bij dakramen en schoorstenen.

ichten van scheuren bij loodaansluitingen en pannen.

BEKIJK VÓÓRAL DE VIDEO

168 FLEXIM 
DAKMORTEL - NOK-
VORST RENOVATIE

49,95
P/stuk

LOODVERVANGER UBIFLEX STANDAARD/RIBBEL
ideaal voor alle bouwdetails waarin een waterdichte laag wordt 
voorgeschreven. Sneller (30-50%) dan gebruikelijk te verwerken. 
Snel ‘inkloppen’ mogelijk en ‘doorkloppen’ is minimaal. Óók is er 
Ubiflex Ribbel. Dit is uw vertrouwde Ubiflex Standaard, opgerekt 
en voorgevormd, speciaal voor toepassingen met dakpannen en 
gegolfde dakbedekking. Milieuvriendelijke en lichte alternatief 
voor bladlood in de bouw. Niet gevoelig voor diefstal. 
Verkrijgbaar in twee breedtes: 250 en 300 mm.
www.ubifl ex.nl
609.003.0504-05 / 0514-15

Rol 12 mtr.

Rol 6 mtr.

Artikelnummer Type Afmetingen Van Voor
609.003.0514 Ribbel B 250 mm - L 6 mtr    92,50    75,00
609.003.0515 Ribbel B 300 mm - L 6 mtr  111,00    95,00
609.003.0504 Standaard B 250 mm - L 12 mtr  168,15  125,00
609.003.0505 Standaard B 300 mm - L 12 mtr  201,75  150,00

75,00
P/rol vanaf 92,50

SNEL VERWERKBAAR

DUURZAAM

LICHT IN GEWICHT

WINBAG LUCHTKUSSEN
hét hulpje voor eenvoudig en snel plaatsen van bijv. kozijnen 
door slechts één persoon. Geschikt voor renovatie en nieuw-
bouw. D.m.v. lucht kunnen kozijnen worden geheven, gesteld 
of geklemd. Zeer nauwkeurig tot op de millimeter! Bereik 
van 2 tot 50mm. Ideaal voor kozijnen stellen, deuren in of uit 
scharnieren liften, machines of meubels waterpas stellen, etc. 
www.tilmar.nl
861.233.0715

IDEAAL HULPMIDDEL!

MAX. 100KG P/KUSSEN

VOORKOMT BESCHADIGING

15,00
Per stuk

BLIJVEND ELASTISCH

STORMVAST

GEBRUIKSKLAAR

VOEGENKLEM TILOC RVS
verbeterde voegenklem voor lood en loodvervang-
ers. Supersnel gemonteerd en hebben enorme 
klemkracht. Klemt uitstekend omdat de klem zich 
makkelijk aanpast aan de voeghoogte en het ruwe 
oppervlak. Door extra griphoek aan de bovenzijde 
van de klem wordt klem zeer stevig vastgezet. 
Vlakke onderzijde voorkomt beschadiging aan lood 
of loodvervanger.
www.tilmar.nl
861.373.1601

25,00
Doosje 100 stuks

EXTREME KLEMKRACHT861.233.0719 
WINBAG 

STELKUSSENS
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VOORDEEL

METSELKOORD
praktisch metselkoord in 3 kleuren; 
wit, rood en groen. Lengte 50 mtr.
538.487.0750-54
Per stuk €  1,68

25,00
Per 24 stuks

9,95
14,85

PLEISTERTROFFEL
metalen troffel rond van 
140mm. RVS en buigzaam.
112.184.0521/31

BETONMORTEL 100
sterker beton voor gewapende en ongewapende 
betonconstructies, sterkteklasse C28/35, 12 mm 
korrel. Voor moeilijk bereikbare plaatsen, maken 
van opritten, tegels en vijvers, voor zwaardere 
belasting, betonconstructies, storten 
van vloeren binnen als buiten, het 
vastzetten van palen etc. 
157.955.0060
www.weber-beamix.nl
Normaal p/zak  5,60

22,50
5 zakken

22,50
5 zakken

METSELSPECIE 329
droge mortel, op basis van 
EN 998-2. Metselmortel in de 
sterkteklasse M5. Geschikt voor 
het vermetselen van bakstenen, 
porisostenen, betonstenen en 
kalkzandstenen voor binnen-
metselwerk.157.955.0089
Normaal p/zak  5,60

DISPENCER
handige dispencer om uitvul-
plaatjes voor stel- en regelwerk 
georganiseerd in te bewaren en 
mee te kunnen nemen. 
313.356.4590

UITVULPLAATJES
313.356.4581-89

22,50

160 MM

METSELTROFFEL ARNHEMS 
hoge kwaliteit metseltroffel. 
160 mm. Uitvoering: rechts.
112.184.0001

Artikelnummer Maat Kleur Aantal Van Voor
313.356.4581 1 mm Wit 400 stuks  26,89  12,50
313.356.4582 2 mm Geel 200 stuks  15,27    7,50
313.356.4583 3 mm Zwart 130 stuks  11,23    5,50
313.356.4584 4 mm Blauw 100 stuks    9,47    5,00
313.356.4585 5 mm Rood   80 stuks    8,12    4,50
313.356.4587 7 mm Grijs   60 stuks    7,98    4,50
313.356.4589 10 mm Groen   40 stuks    7,14    4,25

Kunststof heft.

112.184.0531 112.184.0521

140 MM

Houten heft.

5,00
8,12

7,50
9,16

VOEGENROLLER MM393000
robuuste, duurzame voegenroller 
inclusief blokje van 8x5 mm.
112.184.1001

39,00
79,80

DUIMSTOKKEN KUNSTSTOF
lengte 1 meter. Wit of geel.
www.duimstok.nl
549.190.0001-02

3,50
P/stuk 5,37

ROLBANDMAAT HI-VIZ
professioneel met fluorescerend blad. Ideaal voor 
werken bij slecht licht. Meetlint met nylon deklaag 
voor extra slijtvastheid. Vergelijk deze met elke 
gewone rolbandmaat en u voelt en ziet direct het 
verschil. Verkrijgbaar in 3 m, 5 m en 8 m.
443.190.0455-57

Chromen
behuizing.

Nylon band.

Door grote 
cijfers erg 
goed 
afleesbaar.

Artikelnummer Type Afmetingen Voor
443.190.0455 PEV36 3 m x 16 mm    8,50
443.190.0456 PEV59 5 m x 19 mm  13,50
443.190.0457 PEV85 8 m x 25 mm  17,50

8,50
Vanaf

FLUORESCEREND

GROTE SLIJTVASTHEID

305 HULTAFORS 
MARKEERMETER 

TALMETER

MARKEERMETERS
ook wel talmeters genoemd. Hiermee kunnen interne als externe 
lengten snel en eenvoudig worden gemeten en afgetekend. Stoot-
vast, heeft een bladbreedte van 16 mm, schaalverdeling in mm en 
een ABS-kunststof behuizing. Verkrijgbaar in 2 en 3 meter lengte.
www.hultafors.nl
305.190.0802-03

15,00
Vanaf

HOBBYLIJMTANG LM
gegoten kleine en handzame hobbylijm-
tang met een laag gewicht. Met vaste 
en beweegbare bek van breukvast zink. 
Met kunststoffen beschermkap.
www.bessey.de
542.180.5001-05

Artikelnummer Afmeting Van Voor
542.180.5001 100 x 50  8,30  5,00
542.180.5002 150 x 50  8,50  5,00
542.180.5003 200 x 50  8,60  5,00
542.180.5004 250 x 50  9,70  5,50
542.180.5005 300 x 50  9,80  5,50

5,00
P/stuk vanaf

27,50*
Slechts 39,52

GEREEDSCHAPSKIST 53
metalen klassieke model.
648.188.7101

AFMETINGEN (LXBXH):530 X 200 X 200 MM

* Excl. gereedschap.
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44

2,8 PK

BETONMOLEN SM-145 REM
superieure kwaliteit met kogelvormige 
trommel en speciale mengijzers. Hierdoor 
geen “dode mengzones”; het mengsel be-
vindt zich altijd in het actieve bereik van de 
mengtrommel. Met handwiel-stopsysteem 
is de trommel trapsgewijs in 7 verschillende 
mengposities te brengen.
www.lescha.de
378.256.1044 INHOUD 140 LITER

OPBERGBOX SB-445
zware stalen opbergbox, bijzonder geschikt voor 
werkruimtes, bouwketen of pick-upwagens, waarbij de 
box verankerd kan worden. Gepoedercoat oppervlak, 
gelaste naden voor maximale sterkte. De verzonken 
handgrepen maken de box makkelijk transporteerbaar. 
De overhangende deksel beschermt tegen weersinvloeden 
en inbraak. Afmetingen: 813x483x445 mm.
www.deraat.eu
503.188.0045

149,00
202,00

AGGREGAAT EPSI 2000
compacte, stille 1700 Watt aggregaat met perfecte span-
nings- en frequentiestabiliteit. Met olieniveaubeveiliging, 
elektronische overbelastings- en kortsluitbeveiliging. 
Geschikt voor 12V en 230V. Werkt 7 uur op volle tank. 
Tankinhoud 7,7 liter. Gewicht 22 kg.
www.europower.nl
729.417.9420

799,00
990,00 98 CC

MAX. 68Dba

ZWERFKAST KE100
volrubber verdeelkast volgens de 
NEN 10439-4/A1.
www.keraf.nl
865.789.6025

379,00

749,00
1100,74

TE

VERANKEREN

Uitgang: doorlus 63A/5p-380V
2 x CEE 32A/4p-380V
1 x CEE 32A/5p-380V
6 x schuko 16A-230V

Beveiliging: hoofdschakelaar 63A/4p
3 x automaat 32A/3p
3 x automaat 16A/1p
1 x aardlek 40A/0,03A
1 x aardlek 63A/0,03A

Ingang: CEE 63A/5p-380V

ZEER DIEFSTALBESTENDIG

813 mm

564.188.0010 
MOBILE WORK 

STATION 

MOBILE WORK STATION 1-94-210
geweldige 3-in-1 uitschuifbare gereedschapswagen met 
uitschuifbare handgreep en robuuste wielen. Eenvoudig 
te ontgrendelen om gereedschapsbak, organizer en 
gereedschapskoffer open te schuiven. Deksel met V-groef. 
Organizer met verwijderbare tussenschotten. Afmetingen: 
54,9 x 41,3 x 73,3 cm.
www.stanleyworks.nl
564.188.0010

* Excl. gereedschap

99,00*
136,49

3-IN-1

GEREEDSCHAPSKOFFERS
handige, robuuste gereedschapskoffer. Voorzien 
van een uitneembaar gereedschapsbakje voor hand-
gereedschappen en kleine onderdelen. De grote 
roestvrij metalen sluitingen zorgen voor extra stevigheid, 
evenals de doorlopende scharnier aan de achterzijde. 
www.stanleyworks.nl
564.188.0112-14

Artikelnummer Type Afmetingen cm Van Voor
564.188.0112 20 49,7 x 22,2 x 29,3  32,97  22,50
564.188.0113 23 58,4 x 22,2 x 29,3  38,17  27,50
564.188.0114 26 66,2 x 29,5 x 29,3  43,38  30,00

22,50
Vanaf 32,97

6,50
8,65

SCHROBZAAG HP PC-COM
professionele schrobzaag met spits toelopend 
zaagblad. Daarom bij uitstek geschikt voor het 
zagen van gaten, uitsparingen en rondingen in 
materialen als hout en kunststof.
www.bahco.com
540.140.2118

300 mm 15,00
21,39

NU INCL. 

GRATIS MUTS

T.W.V. €  7,50

UITSCHUIFMES 99E
origineel, metalen stanleymes in 5 standen uit-
schuifbaar. Licht, maar zeer duurzaam. Voorzien 
van opbergruimte voor reservemesjes en interlock 
neusverbinding, waardoor mesje niet naar boven 
kan worden gedrukt bij grote krachtuitoefening. 
Lengte 155mm. Geleverd met 5 reservemesjes.
www.stanleyworks.nl
564.636.0121

155 mm
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TOP-

KWALITEIT!

MASTAANBIEDINGEN
wij bieden u 3 aktiesets aan, met als 
vaste ingrediënten; een mast, een 
vlag en een wimpel. Daarnaast kunt 
u een keus maken uit 3 types beves-
tiging. Voor elk van de sets geldt: 
Bezorgkosten  0,00*

SET 1 SET 2 SET 3

witte, aluminium 
vlaggenmast 

7 meter ø 60 mm
204.475.0199

witte, aluminium 
vlaggenmast. 

Conisch 
model dus ‘taps’ 

oplopend. 
Voet ø 100 mm 
en 7 meter lang

204.475.0197

witte, aluminium 
vlaggenmast. 

Conisch 
model dus ‘taps’ 

oplopend. 
Voet ø 100 mm 
en 7 meter lang

204.475.0198

Nederlandse 
Vlag van 

150 x 225 cm

royale 
Nederlandse 

Vlag van 
200 x 300 cm

royale 
Nederlandse 

Vlag van 
200x300 cm

 oranje wimpel 
van 

250 cm lang

luxe oranje 
wimpel van 
350 cm lang

luxe oranje 
wimpel van 
350 cm lang

Plaatsen 
met

Aktieprijs*

wimpel

Kantelbare 
voetplaat

* incl. bezorging
  excl. plaatsing.

AKTIE
SETS

vlag

Grondbuis 
ø 60 mm

Mastblok

+

+

+

+

+

+

+

+

+

309,00
384,62

439,00
514,29

169,00
192,31

169,00
Vanaf 192,31

SPECIEKUIPEN/BOUWEMMERS
kwaliteitsemmers en kuipen.
www.kreuwel.nl

3,50
Speciekuipen 

VPE10: p/stuk vanaf
Artikelnummer Omschrijving Type Inhoud P/stuk VPE10: p/stuk
465.256.0111

Emmer
Eco 12 liter    1,91  0,95

465.256.0116 Eco 20 liter    4,00  1,95
465.256.0065

Speciekuip
Licht 65 liter    8,44  3,50

465.256.0066 Standaard 65 liter  12,34  5,50

0,95
Bouwemmers 

VPE10: p/stuk vanaf

INHOUD 200 LITER

MAX. BELASTBAAR TOT 180 KG

TRANSPORTKAR CUB CART
robuuste ‘kruiwagen’ met hoge Impact 
Polyethyleen kuip en gepoedercoat stalen frame. 
Licht van gewicht. Inhoud 200 liter. Max. gewicht 
lading 180 kg. Heeft 2 wielen met luchtbanden 
en gesloten wiel-kogellagers voor een lange 
levensduur. Bijzonder is dat je door de lading 
boven de wielen te plaatsen met één vinger de 
Cub Cart kan verplaatsen. Is stabiel en makkelijk in 
gebruik. Volledige afmetingen: 127 x 71 x 75 cm.
www.polartrailer.nl
708.272.3001

169,00
222,00

HOLLANDSE VLAG
100x150 cm.
204.558.9027

10,00
13,25

Op de bouw. Voor hoveniers.

KWALITEITBOUTENSCHAAR 8178
kwaliteitsboutenscharen volgens DIN ISO 5743 
met verwisselbare messen van chroomvanadium 
staal. Nastelbaar d.m.v. excentrische stelbouten 
en met snijhardheid van 48 HRC. 
Lengtes: 46, 62 en 78 cm.
www.gedore.nl
596.106.0816-18

8-DELIG

45,00
Vanaf 78,10

Een sterk merk van de GEDORE groep

RING/STEEKSLEUTELSET
set uit de GEDORE familie. 
Chroom-vanadium. Model DIN 
3113, verchroomd. Maten 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 17, 19.
www.carolus.de
596.120.2964 19,95

28,60

KRAFTFORM KOMPAKT W1
veelzijdig in te zetten set voor o.a. de elektrotechniek, me-
chatronica en gebouwtechniek. Alles in een compacte, fraaie 
etui. Geleverd met oa. een VDE handgreep en 12 VDE wissel-
klingen, een Joker dubbele steeksleutel met vasthoudfunctie, 
hoekaanslag en extreem vastgrijpende tanden én een Zyklop 
speed ¼” ratel met toebehoren. Verder ook met 8 doppen, 
een universele bithouder, 7 bits van 25mm, een schroefklauw 
en een spanningszoeker.
647.122.0126

99,00
173,11

ZÉÉR COMPLEET!

SCAN DE QR
VOOR INHOUD

CHROOM

VANADIUM

Artikelnummer Lengte Max. snijcapaciteit Van Voor
596.106.0816 460 mm 5 mm    78,10  45,00

596.106.0817 620 mm 7 mm    98,40  55,00
596.106.0818 780 mm 8 mm  153,60  85,00

49,00
88,43

BITSET KK70 ALLROUND
complete 32-delige bitset met robuust 816R 
Kraftfom-handgreep met snelwissel, één 
universele houder Rapidaptor en 30 losse bits. 
www.wera.de
647.122.2310
 

32-DELIG

NIEUW

SCAN DE QR
VOOR INHOUD
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BATS FH111253R
met 95 cm holle glasfiber ver-
sterkte steel, veel sterker dan 
hout, rot niet of krimpt niet. 
Licht en veerkrachtig. Extra 
gehard blad op 47-50 hrc van 
hoogwaardig gelegeerd staal. 
Vijf jaar garantie.
www.polet.be
480.413.0202

95
 c

m20,00
23,30

BOUWSCHOP
voorzien van sterke essen 
T-steel van 100 cm.
149.413.0655

8,95
13,78

BOUWBEZEM 9440
robuuste bezem met kunst-
stof en stalen haren. Slijt 
minder hard op ruwe 
ondergronden en veegt 
aangeklonterd materiaal 
makkelijker weg. 
Incl. steel.
www.talentools.nl
674.690.0440

Stalen 
haren.

GESCHIKT VOOR 110 M SLANG

5 JAAR
GARANTIE

SLANGENWAGEN 734130
professionele, robuuste en stabiele 
slangenwagen met 4 luchtbanden, 
een gepoedercoat stevig frame en 
met doorvoerkoppeling. 
www.polet.be
480.424.0121

119,00*
189,80

7,50
14,83

Gehard blad 
op 47-50 hrc.

*Excl. slang.

TRICOTECH BOUWSLANG
kunststof PVC bouwslang met speciaal gestrikte anti-twist inlagen 
ter voorkoming van torsie en uitzetten van de slang. Te gebruiken 
bij temperaturen van -15 tot +60 graden celcius. Werkdruk 12 Bar.
911.836.5001/03/21/23/33

Artikelnummer ø inw. x ø uitw. Rollengte Prijs per rol
911.836.5001 12,5 x 17,5 mm 25 mtr    25,00
911.836.5003 12,5 x 17,5 mm 50  mtr    50,00
911.836.5021 19,0 x 25,5 mm 25 mtr    37,50
911.836.5023 19,0 x 25,5 mm 50 mtr    75,00
911.836.5033 25,0 x 32,0 mm 50 mtr  100,00

25,00
Per rol vanaf

ACCUBOORMACHINE DS14DJL + LAMP
dé accuboor met het hoogste aandraaimoment in zijn klasse! Heeft een max. koppel 
van maar liefst 47 Nm. In 22 standen instelbaar. Verder voorzien van een Quick-stop 
rem, een traploos regelbaar toerental én LED-verlichting voor nauwelijks verlichte ruimtes. 
Geleverd in een robuuste werkkoffer, incl. een 220V acculader, een werklamp UB18DAL en 
twee stuks 14,4V/1,5Ah accu. Capaciteit in hout: 30mm, capaciteit in staal: 13mm. 
www.hitachi-powertools.nl
880.230.2309

INCL. 2X 1,5Ah ACCU

SLECHTS 1,6 KG

MAX. KOPPEL

47Nm

139,00

MULTIMASTER 350W TOP
perfecte tool voor verbouwing en renovatie, met 40 accessoires! 
Indrukwekkende prestaties en geleverd met een stofafzuigset en 
een koffer. Natuurlijk ook met Quick-IN snelspansysteem voor het 
snel wisselen van accessoires.
www.fein.nl
601.235.3035

350 WATT

50-70% TRILLINGSREDUCTIE

INCL. 40 ACCESSOIRES!

259,00 Met QuickIN kunnen 
hulpstukken in no-time 
vervangen worden.

601 FEIN MULTI-
MASTER FMM350 

QUICK-IN

BITSET 32-DELIG
scherp geprijsde bitset met 
maar liefst 30 bits (PH, PZ, 
Sleuf, Zeskant en Torx) incl.
een adapter (ene zijde vier-
kant, ander zeskant) én een 
magnetische bithouder met 
snelwisselsysteem.
www.hitachi-powertools.nl
880.122.1432

32-DELIG 9,95
14,95
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NIEUW

NIEUW

BOUWLASERSET GEO3XHP+FS10 
ideale set voor diverse interieurwerkzaamheden. Set bestaat 
uit de Geo-Fennel Geo3X HP en statief FS10. De stof- en 
spatwaterdichte kwaliteitslaser kan in combinatie met statief 
op gewenste hoogte gesteld en gebruikt worden. Laserklasse 
II. Kan tot max. 12 uur ingezet worden. Werkbereik 20 m. 
Slechts 0,4 kg. Het bijbehorende statief heeft een breik van 
67 tot 180 cm en draaibare statiefkop.
801.191.1045

Zelfnivelleerbereik: ± 3 °
Nauwkeurigheid: ± 3 mm / 10 m
aserdiodes: 635 nm

Temperatuurbereik: -10°C tot +40°C

MAX. BEREIK 20M

NIEUW

LASERKLASSE II

+

54

54

299,00
329,00

KRUISLIJNLASER + STATIEF EL609SET
ideale set, kruislijnlaser + statief. Eenvoudig, snel 
en nauwkeurig waterpas lijnen projecteren voor 
een scherpe prijs. Geleverd met: wandbeugel 
met magneten en schroefgat, set batterijen én 
gewatteerde draagtas voor laser en statief.
801.191.1056

Technische gegevens EL 609:
Zelfnivelleerbereik ± 3 °

uwkeurigheid ± 3 mm / 10 m
Voeding 3 x 1,5 V AA Alkaline
Temperatuurbereik -10°C tot +40°C

Statief:
 Werkbereik: 43 tot 186 cm
 Draaibare statiefkop
 Opdraaibare middenzuil

Incl. wandbeugel.

INCL. STATIEF

125,00
139,00

 Gebruiksduur 40 h
 Laserdiodes 635 nm
 Laserklasse 2

59,00
159,00

WORKSTATION 2
complete bouwradio met FM-ontvangst en RDS zenderinformatie. 
Heeft een AUX-ingang voor een MP3 speler en kan zowel op stroom 
als batterijen afspelen. Voorzien van een verlicht display, 2 stuks 4 
inch Big Magnet speakers voor ongekend geluid. Door de ABS kunst-
stof behuizing en de beschermkooi rondom, 
bent u verzekerd van langdurig afspeelplezier 
met deze radio.
886.7314.4346

MYBOX 2 ZWART
eenvoudige, maar zeer gewilde werkradio 
met FM ontvangst en 5 voorkeuzezenders. 
Geschikt voor een MP3-speler, kan zowel op 
netstroom als batterijen en heeft een 5 inch 
speaker á 7 Watt. Verlicht display, metalen 
speaker grill en rubberen knoppen voor op-
timaal gebruiksgemak. Heeft een bescherm-
kooi en een USB-ingang voor het laden van 
mobiele telefoons.
www.perfectpro.nl
886.7314.4344

100% UITWISSELBAAR. VANZELFSPREKEND!

Vaak worden sets aangeboden die niet volledig voldoen aan uw wensen. 
Ofwel het type machine is niet helemaal wat u zoekt, of worden er te 
weinig (voldoende krachtige) accu’s erbij geleverd. Metabo biedt met het 
Pick & Mix-pakket de optie uw eigen PERFECTE set samen te stellen!

KIES 1 VAN DE 2 ONDERSTAANDE BASISSETS EN VUL UW PERFECTE SET 
AAN MET DE LOSSE BODY’S DIE U ERBIJ NODIG HEEFT!

BASISSETS 18V ACCUPACK
basis voor voor Pick & Mix sets met 2 stuks Li-Ion accu’s, een ASC 30-36 lader én een Metaloc systainer. De accu’s zijn 100% 
uitwisselbaar bij machines uit de 18V klasse. De ene set heeft 2 stuks 3,1Ah accu’s, de andere basisset heeft 2 stuks 5,2Ah accu’s. 
www.metabo.nl
409.230.3131/33

HANDCIRKELZAAG KSA18LTX
geschikt voor zaagsneden 
tot 50 graden. Instelbare 
snijdiepte 0 - 53,5mm. 
Gewicht 4,3kg. 
409.230.3106
€  199,00

BOORSCHROEVENDRAAIER BS18LT
met geïntegreerde werklamp. 
Max. koppel 60 Nm.
409.230.3101
€  159,00

SLAGMOERSLEUTEL SSW18LTX200
bijzonder compacte, geschikt voor 
zware toepassingen. Koppel in 3 
standen, max. koppel 210 Nm.
409.230.3102
€  199,00

SLAGSCHROEVEN-
DRAAIER SSD18LTX200
compact, voor zware 
toepassingen. Heeft geen 
terugslag en een in 3 standen 
instelbaar koppel met en 
maximum van 150 Nm. 
409.230.3103
€  199,00

HAAKSE SLIJPER WB18LTX
geschikt voor Ø125 mm 
slijpschijven. Voorzien 
van snelremsysteem 
en stofbescherming. 
409.230.3104
€  249,00

DECOUPEERZAAG STA18LTX
kan tot wel 135mm hout-
dikte zagen! Met LED-
verlichting en snelwissel-
systeem. Voorzien 
van 4 pendelstanden.
409.230.3105
€  199,00

COMPLETE SET 

VANAF  349,00

190,00
Basisset 2x 3,1Ah

270,00
Basisset 2x 5,2Ah

2X 3,1Ah ACCU 2X 5,2Ah ACCU
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CARPET COVER
sterke, zelfklevende folie voor 
het afdekken van tapijt. Met 
speciale kleeflaag voor opti-
male hechting. Razendsnel te 
verwerken, ontzettend sterk, 
blijft altijd goed liggen, geen 
tape nodig, erg snel te verwij-
deren en laat geen lijmresten 
achter. Breedte 60 cm.
www.easydek.com
209.984.5006

ROLBREEDTE 60 CM

35,00
Rol 60 meter

MULTI COVER
dubbellaags afdekmateriaal voor tijdelijk 
afdekken van harde vloeren. Onderlaag 
is een taaie, anti-slip folie waardoor het 
materiaal altijd goed en strak blijft liggen. 
Zachte bovenlaag is schok- en vochtabsor-
berend vilt dat perfecte bescherming biedt 
aan gevoelige oppervlaktes zoals parket en 
plavuizen. 209.984.5024 

ROLBREEDTE 1 MTR.

STOFDEUR
uitermate geschikt voor het tijdelijke afdichten van deur-
openingen bij bouw- en verbouwactiviteiten. Gemaakt van 
een dikke folie die wordt geleverd samen met een zelfkle-
vende rits. Zodoende blijft de ruimte toch toegankelijk. 
Ideaal voor frees- en andere slijpwerkzaamheden.
www.easydek.com
209.984.5045

AFMETINGEN (BxH): 1,2 X 2,4 M

TIJDELIJKE AFDICHTING

VOORKOMT STOFVERVUILING

SCHOONLOOPMAT
perfect geschikt voor werkzaamheden in bewoonde 
huizen. Bijzondere van deze mat is dat hij uit 30 
vellen bestaat en er dus steeds een nieuw vel kan 
worden gebruikt op het moment het bovenste vel 
vol stofsporen zit. Het voorkomt dat stofsporen van 
schoenen op tapijt of andere ondergrond achterblijft. 
Afmetingen 60 x 90 cm.
www.carat-tools.nl
847.984.5010

STOFWAND
in 10 minuten je eigen stofvrije ruimte 
creëeren?! Dat kan met dit tijdelijke stofscherm. Ideaal voor 
verbouwing en renovatie, houdt stof weg uit andere ruimten. 
De gehele set bestaat uit 2 stuks folie 4 x 5 mtr, 4 telescopische 
houders, 8 montageplaatjes, 4 folieklemmen, 2 rollen tape, 8 
buisklemmen en twee zelfklevende ritssluitingen.
847.984.5020

Incl. 2 stuks folie 4 x 5 mtr.30 VELLEN!

NIEUW

STOFVRIJE RUIMTE IN

SLECHTS 10 MINUTEN

169,00

17,95
Rol 25 meter

12,95
Slechts:

DEMONTEERBAAR

24,50
Mat á 30 vel:

90 cm

60 cm

PS7500S
vuilwaterpomp met ergonomische hand-
greep en behuizing van slagvast kunststof. 
www.metabo.nl
409.860.2005

VUILWATER

TPS14000S
multifunctioneel inzetbare 770 Watt 
combi dompelpomp voor schoon- en 
vuilwater met vlotter. Vlakzuigend.
409.860.2015

VUIL- EN SCHOONWATER

VLAKZUIGEND

125,00
139,00

150,00
175,00

SLECHTS 33,4 KG

IN 15 SEC. GEBRUIKSKLAAR

409.230.4254 
TAFELCIRKEL-
ZAAG TS254

TAFELCIRKELZAAG TS254 
extreem lichte 2000W tafelcirkelzaag met 
trolley-functie. Onderstel van aluminium 
persgietwerk in enkele seconden uit te 
klappen. Buisframeconstructie zeer geschikt op 
elke bouwplaats. Heeft precieze, uittrekbare 
tafelverbreding en -verlenging voor een extra 
groot oplegvlak. In diverse hoogtes verstelbaar. 
Met o.a. een motorrem, herstartbeveiliging, 
softstart, een parallelgeleider, exacte blad-
helling, een 2-punts spaanafzuiging en een 
bijzonder hoge treksterkte.
www.metabo.nl
409.230.4254

n LxBxH: 740 x 750 x 355
Tafelgrootte (min./max.): 670/970x715/995 mm
Werkhoogte: 850/355 mm

jhoogte: 0-87 mm
. zaagsnelheid: 56 m/s

gblad: ø 254 x 30 mm
gblad-zwenkbereik: -1,5 - 46,5º

769,00
829,00

Artikelnummer Nominaal 
vermogen

Max. 
capaciteit

Max. 
opvoerhoogte

Max. 
dompeldiepte

Max. 
druk

Aansluit-
kabel

Max. korrel-
grootte tot

409.860.2005 450 watt   7.500 l/h 5 m 5 m 0,5 bar 10 m 30 mm
409.860.2015 770 watt 14.000 l/h 8,5 m 7 m 0,85 bar 10 m 20 mm
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GEHOORKAP OPTIME 1
goedkope, maar kwalitatief sterke
koptelefoon met nekband en opvouw-
bare hoofdbeugel. Gegarandeerde 
goede pasvorm en weinig druk. 
www.peltor.se
406.239.0510

SNR
27 dB

GEHOORKAP OPTIME 2
effectieve bescherming bij lage 
frequenties. Brede, zacht gepolsterde 
hoofdbeugel zorgtvoor een goede 
gewichtsverdeling en de tweepunts-
ophanging voor comfort bij langdurig 
gebruik. Zachte, met vloeistof gevulde 
dichte kussens bieden extra comfort. 
406.239.0520

SNR
31 db

SNR
35 dB

GEHOORKAP OPTIME 3
met dubbele schaal die resonantie 
minimaliseert. Met max. hoog-
frequentie-demping, waardoor 
signalen en spraak gemakkelijk 
gelijktijdig gehoord kunnen worden. 
Akoestische verbinding voor optimale 
demping van lage frequenties. 
De zacht schuimplastic gevulde 
afdichtings-ringen voor perfecte 
pasvorm en weinig druk.
406.239.0530

15,00

17,50

20,00

BENZINEBLADBLAZER EB7650TH
krachtige, rugbladblazer met een cilinderinhoud van 75,6 CC en een 
4-takt motor. Heeft een opvallend laag verbruik, weinig uitstoot en 
een lange levensduur. Er kan tot wel 90 minuten worden doorgewerkt 
met een volle tank. De uitstoot kan oplopen tot wel 60% minder dan 
de wettelijke norm. Voorzien van elektrische ontsteking, een opvoer-
pomp en heeft een tankinhoud van 1,9 ltr. Gewicht 10,8 kg.
www.makita.nl
428.417.9501

GEWICHT 10,8 KG

75,6 CC

495,00

KETTINGZAAG UC3041A
compacte 1800W kettingzaag van slechts 4,7 kg. Heeft 
automatische kettingsmering en motor- en kettingrem. 
Voorzien van 3/8”zaagketting, over-
belastingbeveiliging, soft-start en 
een 200 ml oliereservoir.
www.makita.nl
428.435.0202

BEZINEKETTINGZAAG EA4300F40B
sterke 2-tact motorkettingzaag die makkelijk is te starten door de extra veer 
bij de startinrichting. Compact van formaat, geschikt voor vele toepassingen 
zoals snoeiwerk tot middelzware bosbouwwerkzaamheden. Heeft een perfecte 
balans en Anti Vibratie technologie voor langdurige werkzaamheden. Voorzien 
van een opvoerpomp, automatische kettingsmering en een zijdelingse 
kettingspanner voor het snel en 
eenvoudig afstellen van de ketting. 
428.435.0205

95,00

1800 WATT

CILINDERINHOUD 42,4 CC

TANKINHOUD 0,5 LTR

349,00

NIEUW

10,8 VOLT

INCL. 2 X 2,0Ah ACCU

110 Nm
30 Nm

COMBISET CLX201SA 
deze 10,8V set bestaat uit de schroefboormachine DF331 
met een koppel van 30Nm, een slagschroevendraaier TD110 
met een max. koppel van 110 Nm, twee 2,0Ah accu’s én 
een snellader DC10SA. 
www.makita.nl
428.230.2111

179,00

ACCU-COMBIHAMER 18V DHR242RMJV
krachtige 18V Li-ion combihamer mét directe stofafzuiging met 
max. boorlengte van 160 mm. Extreem hoge produktiviteit. 
Beschermd tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading 
van de accu. Door gewicht van 3,3 kg zeer geschikt voor vloer, 
muur als plafond. Instelbaar voor 40 beitelstanden! Door ver-
lengde boorkop minder speling. Met afzuigunit, diepteaanslag, 
2 stuks 4,0Ah accu’s en oplader in robuuste M-box.

Cap. boren in beton: 4-24 mm
Cap. boren in hout: 27 mm
Cap. boren in staal: 13 mm

www.makita.nl
428.230.2454

499,00

RECIPROZAAG JR3050T
230V zaagmachine met hoog zaagrendement. Handzaam door 
compacte bouw en ergonomische softgrips. Diepte aanslag 
handmatig te verstellen en zaagblad eenvoudig te verwisselen. 
Door variabel toerental is gedoseerd zagen mogelijk, de rub-
beren grip maakt veilig werken mogelijk. Max. zaagcapaciteit 
in hout 900: 255 mm. Max. zaagcapaciteit pijp/buizen: 130 mm. 
www.makita.nl
428.230.6510

1010 WATT

INCL. DAB+

INCL. 4 METER KABEL149,00

BOUWRADIO DMR105
stoer uitziende DAB+ radio voor een 
storingvrije, zuivere ontvangst. Tot wel 19 
uur luisterplezier op één 3,0Ah accu (niet 
bijgeleverd). Heeft een digitale tuner met 5 
voorkeuzezenders, een aansluiting voor MP3 of 
Ipod en groot digitaal LCD display. Afmetingen 
LxBxH: 257 x 163 x 431 mm.
www.makita.nl
428.731.4305

159,00

GEÏNTEGREERDE STOFAFZUIGING

INCL. 2 STUKS 4,0Ah ACCU

SLAGKRACHT 2,0 JOULE

m
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