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METABO

Haakse slijper
W9-125 quick

409.235.0160
900 watt sterke, zeer compacte haakse slijper met de kleinste greepomvang in zijn klasse voor
nog aangenamer werken. Met duurzame marathonmotor met 50% meer koppel. Tevens met
Quick snelwisselsysteem voor het gereedschapsloos wisselen van schijven.
900 watt

van 119,00 voor

89,00

Rotec doorslijpschijven à 10 stuks
501.210.0201

IJZERSTERKE aanbiedingen
Geldig tot en met 10 april 2021.

van 14,33 voor

7,50

Prijzen zijn exclusief BTW

Geschikt voor
staal en RVS

PROMAT

GEDORE

GEDORE

839.188.0104
Praktische gereedschapsbak voor allerhande gereedschappen en materialen. Afmetingen: 420 x 120 mm.

596.124.0370
Voor zaagsnedeschroeven
5.5, 6.5 en 8. Geschikt voor
kruiskopschroeven PH 1 2;
met fase-tester 3,5 voor
220-250 V AC. Fasetester is
volledig geisoleerd volgens
DIN VDE 0680-6.

596.102.0293
Zéér voordelige 3-delige set met waterpomptang 142 10TL, combinatietang
8250 met 20 cm lengte en de zijsnijtang
8314 met 18 cm lengte.

Gereedschapsbakje
* Excl. gereedschap

Tangenset
S-8393

van 88,70 voor

49,00

6,

14,

STANLEY

STANLEY

STANLEY

564.132.0098
Handig schaafje, 50 mm breed en 150 mm lang met
verwisselbare schaafmesjes. Te gebruiken als sponning-,
blok- en neusschaaf. Wordt standaard geleverd met
twee mesjes in de handgreep.

564.190.3372
Topkwaliteit rolbandmaat met schokbestendig ABS huis.
Voorzien van speciale deklaag tegen slijtage. Band kan
3,35 m horizontaal uitstaan zonder te knikken. Schuifhaakje met werkelijke nulstand zorgt voor nauwkeurige
metingen van binnen- en buitenmaten. Lengte 5 meter.
Nauwkeurigheid: klasse II.

564.188.1136
Bestaande uit een organizer klein:
29,5x21x7 cm, organizer middel:
37,5x28x7 cm en organizer groot:
44x32x7 cm.

95*

Combinatieschaaf
RB5

Incl. 2 mesjes

van 23,55 voor

13,95
2

Schroevendraaiers
6-delig

Prijzen zijn exclusief BTW

90

Rolbandmaat
Fat Max

Tot wel 35% minder
krachtinspanning

Organizer
Triple pack
van 37,03 voor

19,95

van 29,07 voor

19,50

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

WERA

Bitset
Tool-Check Plus

540.122.0120
Uitgebreide, 25-delige ratelset met bitadapter en bits.
De omschakelbare 122 mm lange ratel heeft dopvergrendeling en 60 tanden. Verlengstuk van 100 mm, een
bitadapter voor gebruik van bits in ratel. Met 6 Torxbits,
2 stuks kruiskopbits Phillips, 12 doppen en 2 Inbusbits.

647.122.1438
De kleinste gereedschapskist die je je maar
voor kunt stellen. Complete set met ratel, 7
doppen en 28 sterke torsiebits.

Rapidaptorbithouder

ig
el
-d

Doppenset
SL25

39

BAHCO

Bithandhouder

647.122.1438 bitset 39-delig tool check plus

25-delig

Gereedschapskist in zakformaat

van 47,48 voor

van 116,91 voor

25,00

69,95

Robuuste bitratel

BAHCO

647.120.0593
Handige 9-delige inbussleutelset met gekleurde
inbussleutels van 1,5 tot 10 mm voor
snellere herkenning van maten.
Sleutels goed bestand tegen corrosie.
Thermoplastische hoes voor werken
bij lage temperaturen. 20% meer
krachtoverbrenging!

540.140.1365
Professionele superior handzaag uit zweeds kwaliteitsstaal. Unieke XT-vertanding en een ‘dik’ zaagblad zorgen
voor een perfect afgewerkte, rechte zaagsnede. Extra
geharde tanden blijven lang scherp. De NP-22 is een
voordeelzaag, voor het grovere werk.

Inbussleutelset
Multicolor

CLICK
SYSTEEM

van 38,83 voor

19,95

DIKKER
BLAD

MINIMALE
WEERSTAND

Handzaagset
2600XT

GROVE
SNEDE

MEDIUM
SNEDE

Uitklapbaar
FIJNE
SNEDE

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 10 april 2021.

HARDE
CLICK
PUNT
SYSTEEM

DIKKER
TANDEN
BLAD

GROVE
SNEDE

MINIMALE
WEERSTAND

HARDE
PUNT

TANDEN

TANDEN

MEDIUM
SNEDE

TANDEN

TANDEN

FIJNE
SNEDE

TANDEN

van 44,89 voor

29,00
TANDEN
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WERA

TANDEN
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DREMEL

229.190.4012
Detecteert een groot aantal materialen
voor diepe scans tot wel 12 cm. De
driekleurige led-lichtring geeft duidelijk
aan of er wel of geen objecten worden
gedetecteerd en beschikt over een
markeringsgat binnenin de ring voor
direct aantekenen van elk scanresultaat.
Stof- en spatwaterbestendig IP54.

229.229.0004
Het perfecte 130 watt allround multigereedschap met het innovatieve EZ-twist. Ideaal
gereedschap voor nauwkeurige werkzaamheden, zoals snijden, schuren, graveren enz.
Dit alles verpakt in een gemakkelijke koﬀer.

Boorhamer
GBH2-26F
229.230.0571
Sterke 830 watt boorhamer.
Geschikt voor boren, boorhameren en voor hakwerkzaamheden. Heeft een traploos instelbaar toerental
en beschikt o.a. over een kogelmof tegen draadbreuk,
een wisselhouder en overbelastingsbeveiliging. Geleverd incl. diepte-aanslag, een extra handgreep en een
snelwisselhouder in robuuste koﬀer.
Slagkracht 2,7 joule
Gewicht 2,9 kg

185,
4

Incl. 3 SDS-plus boren (6, 8 en 10 mm)
en 3 beitels

Prijzen zijn exclusief BTW
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65,00

BOSCH

00

229 dremel multitool 3000

van 72,31 voor

89,00

van 229,95 voor

Multitool
3000

ig
el
-d

Multi-detector
GMS 120

26

BOSCH

BOSCH

Breekhamer
GSH5CE
229.230.0506
Hoge slagkracht van 8,3J voor zware klussen. Met Vibration Control en minimaal gewicht
van 6,2 kg voor langdurig gebruik zonder vermoeid te raken. Beschikt verder over een
vastzetschakelaar, constant toerental ongeacht belasting,
variabele toerentalinstelling en Vario-Lock.
van 519,95 voor
Incl. puntbeitel 400 mm, machinedoek,
koﬀer, extra handgreep en vettube

399,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

RED

PROFIT

327.179.0570
Deze krachtige en snelle
"Premium" lijn diamantzaag
is geschikt voor tegels
(keramiek, porselein en
terrazzo). Met gesloten
turborand voor een precieze
en zeer ﬁjne zaagsnede.
Voorzien van koelgaten.
Maat 125 x 22,23.

137.140.0195
Complete set, geschikt voor toepassingen in staal, gietijzer,
messing, brons, koper en aluminium. Maar óók geschikt voor
hout en harde kunststoﬀen. Geleverd met 2 centreerboren
en met het bekende, geïntegreerde Click&Drill systeem voor
het makkelijk vervangen van de gatzagen. De meegeleverde
gatzagen hebben de volgende diameters: 19, 22, 25, 35, 43,
51, 60, 68 en 76 mm.

Diamantzaagblad
K835

Gatzagenset
HSS 090519760

9-delig

van 219,30 voor

30,00

179,00
PERFECTMATE

847.175.6875
Diamant dozenboor voor gebruik zonder waterkoeling uitgerust met TT-segmenten;
voor een gemakkelijke en snelle aanzet. Laser gelast, dus 100% garantie tegen
tandbreuk. Nú compleet geleverd in blik met 2 montagespillen
M16 met SDS-plus en 13 mm zeskant opname t.b.v. dozenboor.

909.230.8916
Krachtige 2200 watt machine voor het nat- en droogboren in steen en beton. Voorzien van
elektronische beveiliging tegen doorbranden. Uitgevoerd met 3 versnellingen en een veilige
slipkoppeling.

59,00

+

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 10 april 2021.

Diamantboormachine
DCD160
Max. boorcapaciteit beton: 150 mm
Max. boorcapaciteit steen: 200 mm

g- en
oo or
Dr atb
n

Dozenboor Premium
82 mm

en

CARAT

van 559,00 voor

499,00

Prijzen zijn exclusief BTW
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MAKITA

Accu klopboor-/
schroefmachine
DHP484ZJ
428.230.2224
Snelle en robuuste 18V machine voor de allround
klussen. 3 functies; boren, schroeven en klopboren.
Met het hoge toerental van 2000 toeren per minuut
boor je makkelijk in staal en door de klopfunctie kun je
ook boren in (bak)steen. Langer doorwerken op 1 acculading dankzij de energiezuinige koolborstelloze motor.
Geleverd zonder accu’s en lader in Mbox.

MAKITA

Accu multitool 18V
DTM51ZJX3
428.235.3103
Oscillerende multitool die kan: zagen, schuren,
schrapen en snijden. Een veelzijdige machine
met een breed verbruiksartikelen assortiment.
Ideaal voor renovatie- en verbouwingswerkzaamheden. Uitgerust met een stofafzuiging
dat stofvrij werken tijdens schuren mogelijk
maakt. Geleverd zonder accu’s en lader.

van 239,00 voor

215,00

In Mbox
Incl. accessoires

van 145,00 voor

129,00
MAKITA

Slagschroevendraaier
DTD153ZJ
428.230.2204
18 V machine, voor schroef- en montagewerk (M4-M16).
Verzet meer werk dankzij de koolborstelloze motor.
Compact en licht (1,5 kg). Beschikt over constant toerental
en geïntegreerde dubbele ledverlichting. Zonder accu’s en
lader, in Mbox.

XTT Slagschroefbits

428.122.1081-84
Verkrijgbaar in T15, T20, T25 en T30.
P/stuk p/soort € 7,95

135,00
6
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MAKITA

Accu-combihamer
DHR242RTJW
428.230.2458
18V combihamer met verhoogde productiviteit door
eﬀiciënte koolborstelloze motor. Combineert
boren en stof afzuigen in één. Heeft
slagkracht van 2,0 Joule en is tevens
beschermd tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu.
Kan in beton gaten maken tot wel 24 mm.
Geleverd incl. 2x 5.0Ah accu, snellader,
Mbox en stofafzuiging!

van 545,00 voor

489,00

Slagenergie 2,0 Joule

Boren én stof afzuigen in één!

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

Uitvulplaatjes

175.356.4590
Stevige praktische T-LOC II Systainer gevuld met 7 diktes uitvulplaatjes (1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10 mm). Voorzien
van stelpootjes en gesoevereinde schroefgaten om
goed te kunnen positioneren en ﬁxeren.

van 165,00 voor

109,00

SENCO

Bandschroefmachine
DS 5550-AC
686.230.3555
Sterke 600 watt machine met 5000 RPM motor
voor zeer hoge werksnelheid. Kracht 7,00 Nm.
Geschikt voor bandschroeven Ø3,5 - 4,8 mm.
Voorzien van directe schroeﬂengte instelling,
nauwkeurige diepte-instelling met slot voor
perfect verzonken schroeven en variabele
schroefsnelheid. Heeft een ‘cornetﬁt system’
voor perfect zicht op het werk en het makkelijk
schroeven in hoeken. Met supersnelle bitwissel,
riemhaak en twee neusstukken voor gips en hout.
Geleverd in robuuste kunststof koﬀer.

DYNAPLUS

299.350.2794-99
De ideale oplossing voor het bevestigen van houten planken
op gevels, het monteren van schuttingplanken of het maken
van potdekselwerk. Zelfborend door de speciale diamandpoint. Je kunt hierdoor tot aan twee centimeter van de rand
van de plank zonder voorboren inschroeven, zonder het
hout te splijten. Per doos 200 schroeven.
Artikelnummer

Maat

Van

200 stuks

299.350.2794

4x40

23,82

10,00

299.350.2795

4x50

28,20

12,00

299.350.2796

4x60

32,66

14,00

299.350.2797

4.5x60

36,26

16,00

299.350.2798

4.5x70

41,28

18,00

299.350.2799

4.5x80

48,66

20,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 10 april 2021.

256.350.7951/71

van 351,48 voor

259,00

Incl. koﬀer

Gevelschroef
Gezwarte kop

Incl. 1000 stuks GRATIS
snelbandschoeven ﬁjn/grof

DYNAPLUS
vanaf 23, voor
82

10,00

Outdoorschroeven
5.0x70-42/200
299.350.9929
Gemaakt van gehard carbonstaal en daarmee
wel twee keer zo sterk als roestvaststalen
schroeven. Voorzien van een perfect
gevormde startdraad, smeermiddel,
speciale boorpunt met cross-sections
en kartels en een grove spoed. De extra
diepe TX-drive zorgt voor veel grip en
maakt het inschroeven eenvoudig.

van 40,42 voor

17,95

Anti-Roest-coating

Prijzen zijn exclusief BTW
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Lashandschoen
150 mm
145.239.3063
Soepele handschoen van nappaleer
voor precisiewerkzaamheden.
Met rundsplitlederen kap.

3,95

WELDKAR

SPEEDGLAS

456.236.2008/10/18
Verkoperd massief lasdraad met perfecte laseigenschappen voor zowel in het
kortsluitboog- als in open booggebied. Gegarandeerde, constante kwaliteit.
Ideaal voor lassen van on- en laaggelegeerde staalsoorten. Stroomsoort DC+.

406.239.0019
Instapmodel met automatisch donkerkleurende lasﬁlters
(ADF). Goed zicht op het werkstuk voor én tijdens het lassen,
zonder de bescherming af te hoeven nemen. Het lasﬁlter
heeft een uitstekende optische
kwaliteit, betrouwbare omschakeling van licht naar
donker. Kan voor de
meeste lasprocessen
gebruikt worden.

Lasdraad mig
0.8/1.0 mm
Artikelnummer

Diameter

Gewicht

Van

Voor

456.236.2018

ø 0,8 mm

5 kg

19,80

12,50

456.236.2010

ø 1,0 mm

15 kg

43,20

32,50

456.236.2008

ø 0,8 mm

15 kg

47,40

35,00

Prijzen zijn exclusief BTW

149,00

12,50

601.230.7006
Robuuste werkbankslijper voor het slijpen van o.a. beitels en divers afbraamwerk.
Stabiele 450W motor, draait erg rustig. Veilig d.m.v. oogbescherming en noodstop.
Leunspaan is kantelbaar.

8

van 195,62 voor

vanaf 19,80 voor

Werkbankslijpmachine
WS-611

219,00

Laskap
100

WELDKAR

Lasinverter
MMA 1630
456.236.1930
Ideaal voor alle onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden bij het
lassen. Heeft een netspanning van
230V en een lasstroombereik van 10
tot 160 Ampère. Zowel geschikt voor
MMA als TIG lassen met elektroden
tot wel 3,25 mm. Spatwaterdicht
en voorzien van een digitale
ampèremeter voor instellen en
uitlezen van de lasstroom.

339,00
Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

TESA

SIMMER

RODAC

114.578.1353/54
Sterke ducttape met grote kleefkracht,
meer rekkracht en grotere weefseldichtheid. Bijzonder temperatuursbestendigheid. Verkrijgbaar in de
kleuren grijs en zwart.

191.860.2001
Heavy duty dweilpomp in aluminium
behuizing. Zuigt water aan vanaf 5 mm
en zuigt dweildroog tot 2 mm.
Voorzien van 10 meter netsnoer.

498.233.5000
Professionele haspel, max. werkdruk 180 psi, met ¼” aansluiting.
Met zwenkbare beugel voor
wandbevestiging.

Ducttape
4688

Dompelpomp
Simer 5

Max. 4320 liter p/uur
Max. opvoerhoogte 6 m

50 m x 50 mm

6 rollen:
van 79,68 voor

55,00

Luchtslanghaspel
RA8830

15 m slang

van 131,00 voor

109,00

119,00

BROCKHAUS HEUER

Bankschroef vast
100 / 120 / 140

vanaf 143,50 voor

109,

00

150.113.0101-03
Geheel uit staal gesmeed en gegarandeerd onbreekbaar. Opgebouwd uit hoogwaardige
componenten en toonbeeld van betrouwbaarheid, precisie en lange levensduur.

Van grondstof tot eindproduct staat bij Brockhaus Heuer kwaliteit hoog in het
vaandel. Hierbij wordt bij het kiezen van het soort staal voor de best denkbare optie
gekozen. Gegarandeerd onbreekbaar dus! Dit levert een maximale duurzaamheid
én veiligheid op bij gebruik. Tijdens fabricatie worden de bankschroeven aan de
strengste eisen onderworpen. Mede daarom staat Brockhaus Heuer al decennia
synoniem voor maximale kwaliteit en betrouwbaarheid. Made in Germany.

Mechanisch gesmede (slanke) geleiderailsysteem
Goed beschermd tegen beschadiging en vervuiling
Inspannen van kwetsbare werkstukken mogelijk
In de achterbek is een aambeeld geïntegreerd
Grote diepspanmogelijkheid

Artikelnummer

Type

Van

Voor

150.113.0101

100

143,50

109,00

150.113.0102

120

191,11

149,00

150.113.0103

140

263,88

199,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 10 april 2021.
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GRIFFON

GRIFFON

GRIFFON

473.219.1916
Universeel, transparant glij-, smeeren antihechtmiddel op basis van
zuivere silliconenolie. Roest- en
corrosiewerend, waterverdingend
en afstotend, elektrische isolerend
en chemicailiënbestendig. Met
handige spuitslang, in alle standen
te gebruiken. Inhoud 300 ml.

473.577.1402
Zwarte, krachtig penetrerende,
hoogwaardige kruipolie voor het
losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings)materialen
zoals bouten, moeren, ﬂenzen,
scharnieren en sloten. Met handige
spuitslang, in alle standen te
gebruiken. Inhoud 300 ml.

473.577.0101
Multifunctioneel smeermiddel voor
smeren van metalen en kunststoﬀen
die onder langdurige en hoge
belasting staan. Inhoud 400 ml.

van 5,45 voor

van 9,40 voor

Siliconenspray
300 ML

Imal Kruip-olie
300 ML

Teﬂon/PTFE
spray
400 ml

Ideaal voor de werkplaats

van 6,43 voor

4,50
MOTIP

Remmenreiniger
500 ML
375.577.0563
Hoog oplossend
vermogen. Laat
geen residu achter,
is niet geleidend en
niet corrosief. Heeft
krachtig spuitbeeld
en onder elke hoek te
gebruiken.

12 bussen:

15,00
10
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6,50

4,50
RIDGID

WD-40

535.577.1481
Hoogwaardige minerale
olie voor het smeren van
de draadsnijkussens van
stationaire, elektrische
en handbediend draadsnijgereedschap.

576.577.1443
Welbekende spray tegen corrosie,
maar ook geschikt als smeermiddel,
onderdelenreiniger, roestverwijderaar
en contactspray.

Draadsnijolie
600 Ml

Multispray
6-pack

576.577.1443 multispray wd40
450 ml

van 14,03 voor

10,95

van 60,63 voor

32,50

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

DEN BRAVEN

610.576.1619
610.180.3603
Flexibel isolatie pistoolschuim dat uitstekende
hechtende en isolerende eigenschappen combineert
met goede stabiliteit. Geschikt voor het afdichten van
stelruimten, isoleren en vullen van aansluitingen o.a.
houten, kunststof en aluminium kozijnen en voegen
die door belasting veel
kunnen bewegen.

871.576.2174
Deze universele hybride beglazingskit
is uitstekend overschilderbaar met
watergedragen en synthetische verven.
Beschikt over een goede hechting zonder primer op de meeste ondergronden.
Blijft permanent elastisch. Geschikt voor
binnen en buiten. Kleur wit.

Perfect Elastic Foam
FM330

Zwaluw Hybriseal®
2PS

rs
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ILLBRUCK

MTV 50%

12 bussen + pistool

109,00

Kitpistool
basic
AA832
610.180.3632

van 21,79 voor

15,00

MAKITA

Accu lijm- kitspuit
DCG180ZXK

el n!
Sn rke
e
w

ILLBRUCK

49,95
428.180.3901
Voor een snelle, gecontroleerde kitstroom.
De snelheid is verstelbaar op twee manieren.
Met de draaiknop kan het elektronische
toerental in vijf stappen worden geregeld.
Werkt op een 18V accu. Incl. patroonhouder
300 en 600ml. Excl. accu's en lader.

van 249,00 voor

225,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 10 april 2021.
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MATADOR

MATADOR

MATADOR

458.272.2004
Lichtgewicht aluminium, opvouwbare
steekwagen met een max. draagvermogen van 150 kg. Zeer compact in
te klappen. Voorzien van twee robuuste
wielen met rollagers en TPR banden.

458.272.2050
Steekwagen met plat buisframe voor betere
drukverdeling. Hamerslag gepoedercoat.
Ovale, ergonomische natuurrubber
handgrepen met knokkelbescherming
zorgen voor perfecte, veiligegrip.
Afmetingen steekplateau (BxD) 428,5 x 240
mm. Voorzien van 2 stevigewielen met 4-ply
luchtbanden.

458.272.2044
Met een draagvermogen van 350 kg
en vaste steek. Afmeting van de steek
400x157 mm.

Steekwagen
EX-GH150

Max. draagvermogen 150 kg

Steekwagen
M-NST300-L

Steekwagen
M-NST-200-L
Max. draagvermogen 350 kg

Max. draagvermogen 350 kg

van 144,15 voor

115,00

van 200,57 voor

119,00

van 200,57 voor

159,00

MATADOR

MATADOR

458.272.0562
Zeer sterke plateau-, magazijn- of platformwagen, de bodem is voorzien van een stevig
antislip-plaat. Geschikt voor in het magazijn,
op kantoor of onderweg.

458.270.0004
Universele kruiwagen, geheel gepoedercoat en voorzien van stalen
bak van 1,1 mm. Voorzien van bak-, schoor- en pootversterking en
heeft prettige ergonomische handvaten. Het wiel heeft een 4-ply
luchtband met stalen velg.

Plateauwagen
Prestar

Bouwkruiwagen
Grijs

Met eenvoudig inklapbare duwboom

van 130,56 voor

99,00
12
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van 121,32 voor

75,00
Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

KREUWEL

KYOCERA SENCO

Bouwemmers /
Speciekuipen

Klapschragen
685.240.0301/04
Gepoedercoate
epoedercoate klapschragen, blauw van
bijzonder hoge kwaliteit. Verkrijgbaar in
hoogtes van 50 en 85 cm.

465.256.0040/65/0111

emmer
vpe 25: p/st.

vanaf 21,27 voor

1,

00

Artikelnummer
465.256.0111
465.256.0040
465.256.0065

Type
Emmer Eco
Kuip standaard

Inhoud

Van

P/stuk

P/25 st.
25,00

12 liter

2,03

1,25

45 liter

8,44

4,50

65 liter

8,75

5,50

kuip p/st.
vanaf 8,44 voor

4,

50

9,85
Artikelnummer

Hoogte

Van

685.240.0301

50 cm

21,27

Voor
9,85

685.240.0304

85 cm

36,71

24,50

ESTIL

LESCHA

962.275.6005
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.

378.256.1044
Superieure kwaliteit met kogelvormige
trommel en speciale mengijzers. Hierdoor
geen “dode mengzones”; het mengsel
bevindt zich altijd in het actieve bereik
van de mengtrommel. De trommel is
trapsgewijs in 7 verschillende mengposities
te vergrendelen.

Palletwagen
EPW-25

Capaciteit 2500 kg
Vorkmaat 110 x 55 cm
Min. vorkhoogte 85 mm

Betonmolen
SM-145 REM

van 349,00 voor

299,00

Inhoud 140 liter

van 445,31 voor

379,00
IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 10 april 2021.
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GRISPORT

HELLBERG

136.239.3435
Gecertiﬁceerd in klasse 1 volgens DIN EN:14404

670.693.3749-58
Hoog model werkschoen met microﬁber bovendeel.
Geschikt voor o.a. de bouw en transport. Met stalen
neus en Cambrelle® voering.

305.140.4090
Deze gehoorbeschermer beschikt over Bluetooth®
voor draadloze verbinding met uw mobiele telefoon,
drukknoppen, een ingebouwde spraakmicrofoon en
een optionele ruis onderdrukkende zwanenhals microfoon om veilig te kunnen bellen.

136 239 3435 kniebeschermers 200 pro

Werkschoen
Firm cross safety
Veiligheidsklasse S3

72,00

Oplaadbaar via USB

van 159,95 voor

79,00

139,00

ALMI

PERFECTPRO

129.176.0030
Vertrouwd ontwerp, nu uitgevoerd met één hendel. Deze hendel kan beide spindels
verstellen, waardoor de steenknipper nóg eenvoudiger te bedienen is! De nieuwe
AL33 Easy realiseert een krachtbesparing van 20%. Kniphoogte tot 12 cm.
Gewicht 42 kg.

886.731.4366
Bouwradio met DAB+, FM ontvangst
met RDS zenderinformatie en Bluetooth. 10 voorkeuze zenders in FM
en DAB+. Daarnaast een USB ingang
en Aux ingang voor afspelen van o.a.
MP3. Voorzien van equalizer en ingebouwde "Long-Player" Lithium accu.

Steenknipper
AL33 Easy

Teambox
TBX1

van 528,00 voor

449,00
14

van 90,87 voor

Gehoorkap
XSTREAM

!

Kniebeschermers
200 pro

er
ad
nr
Aa

FENTO

Prijzen zijn exclusief BTW

IP65 - Regen-, vuil- en stofbestendig!
High power 2-weg speakers 25W

van 202,00 voor

179,00
Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

DELTAPLUS

Gereedschapslus
HA200
314.239.1896
Polyamide materiaallus om je machine of
handgereedschap aan te bevestigen.
Totale uitgetrokken lengte: 1 mtr.;
Max. draaggewicht: 4 kg.

van 7,00 voor

6,00

DELTAPLUS

Valbeveiliging
Elara 190
314.239.1862
Complete valbeveiliging set bestaande uit
een veiligheidsharnas, vallijn met energie-absorber en grote sluithaak en karabijnhaak
met schroefvergrendeling. Wordt veel
toegepast in de bouw en industrie. Ideaal
als valbeveiliging bij verticale en horizontale
verplaatsingen, verplaatsingen langs een levenslijn en/of verplaatsingen op een hellend
vlak (< 3 m.) Geleverd in handige opbergtas.
Maat: L.

van 72,00 voor

59,00

DELTAPLUS

DELTAPLUS

314.239.0600
Witte ABS veiligheidshelm met acht bevestigingspunten. Met verstelbare draaiknop, zweetband en
bevestiging voor
gehoorbescherming. Voldoet
aan norm EN
397/50365.
Geschikt voor een
hoofdomtrek van
53 tot 63 cm.

314.239.1866
Kant-en-klare valbeschermingskit voor o.a. de bouw. Geschikt
voor horizontaal en verticaal gebruik. De valset beschikt over
een automatische lijnspanner en een energie-absorber van 2,5
meter. Geleverd in opbergtas. Maat: L.

Veiligheidshelm
Baseball cap

van 19,98 voor

17,50

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 10 april 2021.

Valbeveiliging
Elara 140 GT

Set bestaande uit:
• Valbeschermingsharnas met 2 bevestigingspunten (rug - borst);
• Comfortregeling via 2 zijdelingse lussen aan het harnas;
• Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner met
energie-absorber;
• Miniblock 2,50 meter;
• Verbindingsstuk AM002;
van 124,00 voor
• 2 gespen

109,00

Prijzen zijn exclusief BTW

15

Afzetlint

325.255.0011-12
Afzetlint met bedrukking: 1,5 meter afstand.
Materiaal: LDPE.
Breedte: 75 mm
Artikelnummer

Lengte

Voor

325.255.0011

100 m

12,25

325.255.0012

250 m

23,95

MULLROSE

Desinfecterende
handgel/spray
455.577.0001-03
Het inwrijven van de handen met deze gel of spray
heeft een antivirale en antibacteriële werking.

Artikelnummer

Omschrijving

Inhoud

Voor

455.577.0001

Desinfecterende handgel

0,25 L

3,99

455.577.0002

Desinfectiespray

1L

6,49

455.577.0003

Desinfectievloeistof

5L

18,99

vanaf

vanaf

Mondkapjes

BLUE WONDER

12,25
999.239.6901
Wegwerpmondkapjes geschikt voor eenmalig gebruik.
50 stuks per doos. Denk aan het milieu, gooi na gebruik
uw mondkapje in de prullenbak.

3,99
Desinfectiedoekjes
80 stuks
622.690.0014
Uniek omdat ze reinigen en
desinfecteren in één. Met
schoonmaken verwijder je
ziektekiemen van oppervlakken, met desinfecteren
maak je ze daadwerkelijk
dood. Laat geen schadelijke
chemische resten achter.

DEN BRAVEN

Cleaning wipes
871.575.0263
Handige en eﬀectieve schoonmaakdoekjes. Ze reinigen
handen, gereedschap en ondergronden van allerlei vlekken
en vuiligheid. Met de Zwaluw
Universal Cleaning Wipes
verwijder je zelfs verf op acrylbasis (eﬀectief tot 24 uur nadat
de verf is opgedroogd)!

50 stuks

13,50
16
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3,50

van 10,59 voor

6,95

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

NILFISK

Stofzuiger
VP930
913.750.0194
Heeft een zeer laag geluidsniveau. Het design optimaliseert de luchtstromingspatronen en reduceert het
energieverlies tot een absoluut minimum. Het H13
HEPA-ﬁlter van de stofzuiger zorgt voor
maximale scores voor de kwaliteit van de
uitgeblazen lucht. De stofzak heeft een
grote capaciteit van 15 liter.
Zeer stil
Actieradius 17.5 meter

van 329,75 voor

259,00

STARMIX

Stof/waterzuiger
ADL-1432EHP

Incl. afgebeelde rvs
accessoireset met
5,0 m slang

994.750.0035
Krachtige 1400 watt gereedschapszuiger heeft
een ketelinhoud van 32 liter. Kan zowel nat- als
droogzuigen en heeft en blaasfunctie tot 215 km/u.
Met stopcontact, inschakelautomaat en traploze
toerentalregelaar. Luchtstroom 69 l/sec. Geleverd
met complete EHP accessoireset met oa. 3,2 m
zuigslang, 2 kunststof zuigbuizen, voegenzuigmond,
vloerzuigmond en een gummi-verloop.

van 609,00 voor

499,00

Vermogen 1400 watt
Ketelinhoud 32 liter
Incl. vele toebehoren

van 389,00 voor

275,00
STARMIX
Incl. GRATIS
Bohrﬁxx
t.w.v. € 19,95

Bouwstofzuiger
ISC L-1425 Top
994.750.0009
Voor de zwaarste inzet in de industrie, werkplaats of
op de bouw. Voor het afzuigen direct aan de machine
bij boor-, frees, slijp- of zaagwerk in beton, gips, steen,
cement, hout, lak. Met innovatief ﬁlterconcept en reinigingssysteem waardoor er geen zuigkracht verloren gaat.
1400 watt
25 liter afsluitbare dubbelwandige ketel
Traploze toerentalregelaar

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 10 april 2021.
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Puinzak
Geweven
119.682.9031
65 x 100 cm. Per pakt per 10.
10 stuks

van 6,04 voor

4,50

NILFISK

NILFISK

913.554.0368
Compacte en gebruiksvriendelijke hogedrukreiniger
met een goed schoonmaakresultaat. Geleverd met
Click&Clean aansluitsysteem voor een scala van
optionele accessoires.

913.554.0382
De topper onder de hogedrukreinigers! Voorzien van een:
telescopische handgreep, robuuste wielen, lange slang,
eenhandig bedienbare slanghaspel en een rubberen
ophanging om de geluidsemissie te verlagen. Met patio
cleaner en wasborstel en 8 meter lange rioolslang. Met
Click&Clean aansluitsysteem.

Hogedrukreiniger
C120.7-6PCAD

Waterhoeveelheid 7,4 liter p/m
6 m slang
Werkdruk 120 bar

van 156,98 voor

119,00

Hogedrukreiniger
E 145.4-9PAD X-TRA

9 m slang
145 bar

van 371,86 voor

295,00

Afvalbak
Sulo
838.682.7025-30
Sterke 240 liter afvalbak
gemaakt van chemicaliënbestendig ND-polyethyleen
kunststof. Voorzien van twee
stevige Ø 200 mm rubberen
wielen. Makkelijk schoon te
maken en heeft een laag
gewicht. Kleur: antraciet.
240 liter
In meerdere kleuren leverbaar

van 81,00 voor

59,00
18
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Incl. rioolslang, terrasreiniger
en wasborstel.

Ontvang € 30,00 cashback via
Nilﬁsk-cashback.nl!
Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

Lamp stuk?

KERAF

Haspel voor bouw en
industrie

Gebruik onze inleverbak

865.789.5748-58
Levert in de zwaarste omstandigheden professionele prestaties. Voorzien
van 4 verwisselbare contactdozen met verende klapdeksels. Ook is een
thermische beveiliging tegen oververhitting of overbelasting aangebracht.
Geleverd in diverse mm² en lengtes.
Conform IEC 61242
Compacte afmeting: 410 x 310 x 320 mm
Dubbel versterkt gepoedercoat stalen buisframe
Verzonken trommelrem

Lamp stuk?

Artikelnummer

Type

865.789.5754

25 m

865.789.5755
865.789.5756

vanaf 119,07 voor

79,00

Dan zorgen we voor een veilige en verantwoorde afvoer via Wecycle.
Zo worden lampen weer nieuwe grondstoffen.

Kabeldikte

Van

Voor

119,07

79,00

Gebruik onze inleverbak
33 m

40 m

3 x 1.5 mm2

132,12

89,00

144,08

99,00

50 zorgen
m
109,00 en verantwoorde afvoer via Wecycle.
Dan
we voor159,57
een veilige
141,37 nieuwe
89,00
865.789.5752 Zo 25
m
worden
lampen weer
grondstoffen.
• Inzamelen en inleveren
865.789.5748

865.789.5753

33 m

865.789.5758

40 m

TAB

Werklamp
TAB88850

Opvouwbaar
Magneten op voet/bodem

van 39,95 voor

35,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 10 april 2021.

157,68

99,00

170,92

109,00

• Transport en recycling

Inzamelen en inleveren

Transport en recycling
Scan de code voor
meer informatie

TAB

Led Bouwlamp + driepoot
584.782.0412 / 584.261.1522
Robuuste 20 W SMD-led accu werklamp. Voorzien van 2 lichtpanelen,
Transport
envoor
recycling
3 lichtstanden (max. 1800 lm) en batterij-indicator.
Geschikt
zowel gebruik binnen als buiten (IP65) en beschikt over een slagvaste behuizing. Geleverd incl. 230 V adapter.
Oplaadbaar, vouwbaar, draagbaar en dimbaar

Omschrijving

Van

Voor

584.782.0412

Artikelnummer

Led bouwlamp

96,00

79,00

584.261.1522

Driepoot

-

30,00

+

147 cm

584.782.1061
Handige, uitvouwbare lichtgewicht accu led werk- en servicelamp (IP54) met 3 lichtstanden. Uitgerust met amberkleurige led signaal/knipperfunctie.
Incl. USB kabel en adapter.

3 x 2.5 mm2

Inzamelen en inleveren

setprijs:

99,95
Prijzen zijn exclusief BTW
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NEMEF

AXA

AXA

434.306.1125
RVS combi-uitzetter voor naar buiten
draaiende klepramen. Met haakconstructie,
8 schroefgaten en zwarte kunststof greep.

567.310.1556
Een lichtlopend scharnier met een hoog draagvermogen.
Geruisloos, slijtvast en zelfsmerend, waardoor zwarte
strepen op het schilderwerk tot het verleden behoren.
Maten: 89x89 mm.

567.310.1566
Inbraakwerend scharnier met een hoog draagvermogen
en slijtvaste kunststof lagers. Maten: 89x89 mm.

Combi
raamuitzetter

Scharnier
Smart Easyﬁx ®

Veiligheidsscharnier
Smart Easyﬁx ®

Hoog draagvermogen
Geschikt voor ramen deuren

van 42, voor
65

27,50

per stuk
van 11,12 voor

per stuk
van 12,68 voor

6,95

7,50

INTERSTEEL

AXA

376.310.6620-21
Vervaardigd uit staal en voorzien van een zwarte coating. 89 mm hoog, uitgeklapt 89
mm breed en heeft 3 mm dikke bledden. Beschikt over een dievenpen en is volgens
EN1935:2002+AC:2003 gecertiﬁceerd. Geleverd per stuk en exclusief bevestigingsmateriaal.

567.306.6060/3061 / 567.306.9076-77
Voorzien van ventilatienok en een solide haakschoot zorgt voor een verhoogde inbraakwerendheid. Verkrijgbaar voor naar buitenen binnen draaiende draairamen en deuren.

Glijlagerscharnier
Zwart

Veiligheidsraamsluiting
3319

DIN rechts of links
Onderhoudsarm

Lengte: 132 mm
Breedte: 65 mm
Hoogte: 40 mm
Beschikt over
een dievenpen

per stuk

5,

25

20

Veiligheidsuitvoering met ingebouwde dievenklauw

Prijzen zijn exclusief BTW

Artikelnummer
567.306.6060

Draaiend

Kleur

Van

Voor

Rechts

Zwart

37,61

25,00

567.306.6061

Links

Zwart

37,61

25,00

567.306.9076

Rechts

Aluminium

31,46

22,50

567.306.9077

Links

Aluminium

31,46

22,50

per stuk vanaf
31,46 voor

22,50

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

Schuifdeursysteem
Lanka GPF050061200
776.314.0010
Deze ophangsystemen van GPF Bouwbeslag in verzinkt staal met zwarte
ﬁnish, zijn uitgevoerd als complete sets. Dat betekent dat u bij aanschaf
van een set direct alle benodigde onderdelen in huis heeft: van rail tot
vloergeleider en van schuifhangers tot bevestigingen. Lengte 2 meter.
Inhoud:
• Twee gelagerde, zwarte hangers;
• Een zwarte rail van 2 meter;
• Twee zwarte deurstoppers;
• Afstandhouders;
• Vloergeleider;
• Twee anti-jumps;
• Schroeven en pluggen
(voor houten en betonnen wanden)

GPF Entree
RVS
776.312.7701-04
Per paar.

109,00

L-model

U-model

U-model

L-haaks model

L-haaks model

Sigaar-model

Sigaar-model

GPF105VR0100

GPF115VR0100

GPF135VR0100

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 10 april 2021.

776.312.7721-24
Per paar.

L-model

GPF100VR0100

van 131,41 voor

GPF Entree
Zwart
GPF800VZ0100

GPF805VZ0100

GPF810VZ0100

GPF820VZ0100

Prijzen zijn exclusief BTW
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ALTREX

ALTREX

143.265.2063-70 / 143.265.2162-70
Grijze, robuuste trap voor intensief professioneel gebruik. Grijs gecoate stijlen maakt de
trap vuilafstotend: geeft niet af aan uw handen. De dubbel oploopbare uitvoering (FDO)
heeft een inklapbare steunbeugel voor compact opbergen of makkelijk vervoer. Het unieke
scharniersysteem van het bordes voorkomt beknelling van vingers. Grote anti-slip-voeten
geven de trap optimale stabiliteit.

143.265.1401-04/11-14
Professionele ladder met sterk I-proﬁel. De Mounter heeft 2- en 3-delige reformladders,
herkenbaar aan de extra brede sport van 45 mm. Rubberen toprollen om in- en uitschuiven te vergemakkelijken, maar ook ter voorkoming van beschadiging aan de gevel. De
veiligheidsstop zorgt ervoor dat de ladder niet te ver uitgeschoven kan worden.

Trap
Falco FEO/FDO

Mounter
2- EN 3-DELIG

Artikelnummer

FEO verkrijgbaar in 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 treden
FDO verkrijgbaar in 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 treden

FDO vanaf
114,00 voor

95,

00

Sporten

Max.
werkhoogte

Van

Incl. toprollen

Voor

2-delig

FEO

143.265.1401

2x8

4,80 m

363,00

285,00

143.265.1402

2 x 10

5,90 m

412,00

325,00

143.265.1403

2 x 12

6,90 m

455,00

359,00

143.265.1404

2 x 14

7,70 m

527,00

415,00

3-delig

FDO

143.265.1411

3x8

6,15 m

592,00

465,00

143.265.1412

3 x 10

7,50 m

652,00

509,00

143.265.1413

3 x 12

8,80 m

766,00

599,00

143.265.1414

3 x 14

10,1 m

902,00

705,00

Brede D-sport
(45 mm)

Inklapbare
steunbeugel
Spreidbeveiliging

NEN
2484

Professioneel
gebruik
(Arbo)

NEN
2484

Professioneel
gebruik
(Arbo)

5

MAX.

150 kg

Professioneel
Professioneel
gebruik
gebruik
(Arbo)
(Arbo)

22
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55

jaar
jaar
garantie
150
150
kgkg garantie
MAX.
MAX.

NEN
2484

Professioneel
gebruik
(Arbo)

jaar
garantie

Automatisch
vergrendelende
schommelhaak

2-delig vanaf
363,00 voor
5

jaar
garantie

NEN
NEN
2484
2484

5

MAX.

150 kg

MAX.

150 kg

285,

jaar
garantie

00

Ruime sport
afstand van
27 cm
Stabiliteitsbalk

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

ABUS

249.325.0168
Messing met RVS beugel.
Voorzien van stofkap.

249.558.0021-22
Met handige ‘ogen’ er al aan.
Handig om tuinmeubelen,
tuingereedschap of uw
ladder mee vast te zetten.

Hangslot
70IB
Incl. 2 sleutels.

van 16,70 voor

9,95

5
of r
2 ete
m

ABUS

Kabel
Cobra

vanaf 21,40 voor

12,95
Artikelnummer

Lengte

Van

Voor

249.558.0021

2 meter

21,40

12,95

249.558.0022

5 meter

36,93

19,95

BEAUMONT

Noodsleutelkastje
NK1

BEAUMONT

Sleutelbox

131.295.1011
Robuuste box met cijfer-code, geschikt om
2 tot 5 sleutels in op te bergen. Makkelijk te
bevestigen.

131.295.2320
Afmetingen:
160x125x50 mm.
Met slagstaafje.

van 22,55 voor

14,50

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 10 april 2021.

Gehard stalen ketting verkrijgbaar vanaf € 12,50.
249.558.0002/04/06

ABUS

Hangslot met verstelbare beugel
van 38,84 voor

29,

95

249.325.0571
Zeer praktisch en breed inzetbaar slot vanwege
de verstelbare en uitneembare beugel. De
beugel is verstelbaar in 10 verschillende
hoogtes van 60 tot 150 mm. De slotkast is
50 mm breed en de beugel is 8 mm dik.
Geleverd incl. 2 sleutels.

21,95
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Ladingvastzetter
Stayhold
119.180.0718
Houdt alles in uw voertuig eenvoudig op zijn plaats.
Hecht zich door middel van klittenband aan het tapijt
in uw auto. Perfect geschikt om losse voorwerpen zoals
ﬂessen, planten en verfblikken veilig vast te zetten.
119 lading-vastzetter stayhold

CRESCENT

Gereedschapsset
CTK110NEU2
533.120.1411
Professionele gereedschapsset van CrV staal.
De maatvoering is metrisch. Alle gereedschappen in
deze set voldoen aan of overtreﬀen
de A.N.S.I. en DIN speciﬁcaties.
110-delig.

99,00

7,50
HULTAFORS

Koevoet instelbaar
209SB

In 9 stappen instelbaar

305.116.1803
Vervaardigd uit hoogwaardig staal met ergonomische rubber
beklede handgreep. De klauw is instelbaar in negen verschillende posities. Breed contact met de grondoppervlakken en
dunne uiteinden verminderen het risico op beschadiging.
Geoptimaliseerd voor het uittrekken van nagels. Het gebogen
gedeelte aan de beitel maakt ruimte voor de hand en minimaliseert het risico op verwonding.
Dunne uiteinde vermindert
schaderisico
305 116 1803 instelbare koevoet

Uitgave 2109
Aanbiedingen geldig zolang de
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 10 april 2020. Mocht een artikel
uitverkocht zijn, dan trachten wij het
voor u opnieuw te bestellen. Deze folder
werd met veel zorg samengesteld, maar
wijzigingen in prijs, model en kleur zijn
voorbehouden. Vermelde prijzen zijn
in euro’s excl. BTW en excl. eventuele
verwijderingsbijdrage.

Prettige
rubberen
greep

van 108,95 voor

79,00

Induparts
Marconistraat 13
7903 AG Hoogeveen
0528-223563
info@induparts.nl

