PRO FESSI O N A L S MET VA K K E NNI S

Klauwhamer

steel
Incl. aluminium

Klauwhamer met mangaanstalen
steel, achthoekig kopgedeelte en
ronde baan. Helder gepolijst en
comfortabele zwarte greep.
www.bahco.com
540.110.2018
VAN 29,50

+

Multi-hark

Bijzonder lichte multi-hark, extra voordelig.
Breedte 42 cm.
www.wolf-garten.nl
656.411.1750
VAN 37,50

11,85

10,

00

Excl. BTW: 9.79

Excl. BTW: 8.26

de hand
Ligt heerlijk in

Benzine bladblazer RB24EAP
Deze bladblazer weegt slechts 3900 gram
en is makkelijk met één hand te dragen.
Met een schone Purefire motor en zeer
hoge luchtverplaatsing.
www.hitachi-powertools.nl
880.417.9544

205,40

165,00
VAN

Excl. BTW: 136.36

oot
70% lagere uitst
Inhoud 23,9 cc
Acties zijn geldig tot 20 oktober 2018. Prijzen incl. BTW.
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A BRAND
NEW NAME

THE SAME HIGHEST PERFORMANCE

VANAF OKTOBER 2018 WORDT HITACHI POWER TOOLS
Sinds 1948 houden we ons bezig met het het ontwerpen en ontwikkelen van producten,
die zijn voorzien van de meest vooruitstrevende Japanse technologieën. Innovaties die
helpen om onze power tools te verbeteren en de professionals te ondersteunen bij het
behalen van de beste prestaties.
Door de jaren heen hebben kennis, vaardigheden en ervaringen de basis gevormd van ons
merk. Deze krachtige basis zal tevens de eerste stap zijn tijdens de ontwikkeling van HiKOKI.

2
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200 W

Vlakschuurmachine SV12SH

Met een krachtige motor en uitstekende stofafzuiging. Samen met de soft grip palmgreep
zorgt dit voor comfortabel schuren. Schuurpapier wisselen gaat met de grootste eenvoud
dankzij de zool met klittenband.
www.hitachi-powertools.nl
880.235.1012

Uitstekende
stofafzuiging

Excl. BTW: 43.39

Verreweg meest voordelige professionele cirkelzaag.
Een sterke 1010 watt zaag met 190 mm zaagblad. Zaagt tot
68 mm en zonder spouwmes, dus is te gebruiken als invalzaag.
Voetplaat van aluminium persgietwerk met handige langsgeleider. Werkt bijzonder prettig en weegt slechts 3,6 kg.
www.hitachi-powertools.nl
880.230.1001
VAN 129,00

109,00

Decoupeerzaag CJ-90VST

5W
70

W
10
10

Cirkelzaag C7MFA

99,00

52,50
VAN

Decoupeerzaag met regelbaar toerental en instelbare 3 standen pendelslag.
De maximale zaagdiepte is maar liefst 90 mm. Met de electronische snelheidsregeling kunt u het aantal slagen van het zaagblad aanpassen voor het te zagen
materiaal. Met 'Power Lock System' voor snel en eenvoudig verwisselen van zaagbladen zonder gebruik van gereedschap. Verder met een softgrip beugelhandgreep,
een sterke aluminium voet en elektronisch regelbaar toerental 850-3000/min.
www.hitachi-powertools.nl
880.230.1109

Excl. BTW: 90.08

Max. zaagdiepte 90 mm

119,
VAN

145,00

00

Excl. BTW: 98.35

• Max. capaciteit in hout 90 mm
• Max. capaciteit in metaal 8 mm
3
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Accuschroefboor DS14DBSLWP

Indrukwekkende prestaties met deze sterke 14,4V schroefboor met
een max. koppel van maar liefst 60 Nm! De max. capaciteit in staal
bedraagt 13 mm, in hout 45 mm. Deze fraaie set wordt geleverd
inclusief een acculader, Gewicht 1,8 kg.
www.hitachi-powertools.nl
880.230.2341

Koolborstelloze motor
Zeer hoge
boorsnelheid

Nm
Max. koppel 60
Incl. 2 stuks
5,0Ah accu
369,00

249,00
VAN

Excl. BTW: 205.79

Compacte
body

Met handige
riemhaak

Led-verlichting

In robuuste
systainer

Incl. 2 stuks
5,0 Ah accu’s

4
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Compressor Basic 250 / 24 watt

Licht, compact en krachtig instapmodel met 1,5Kw vermogen voor eenvoudige industriële toepassingen.Met 24 liter reservoirinhoud en max.
werkdruk van 8 Bar. Met hoogwaardige drukschakelaar met goed afleesbare
manometers. Voorzien van robuuste wielen en rubberen voet voor makkelijk
transport. Met overbelastingsbeveiliging tegen oververhitting van de motor.
Geluidsdrukniveau 97 dB(A). Max. toerental 2.850 /min. Olievrij.
www.metabo.com
409.233.0032

8 bar
Max. werkdruk
en 220 l/min
Aanzuigvermog
liter
Ketelinhoud 24

Blaaspistool

Ergonomische, koude-isolerende en lichte behuizing
van slagvaste kunststof. Doseerbare luchthoeveelheid
voor toepassings-specifiek werken. Handig en licht voor
eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
Geleverd incl. Orion steeknippel ¼” en mondstukpunt.
www.metabo.com
409.233.1511
• Werkdruk: 3 - 8 bar
• Luchtverbruik: 130 - 350 l/min

189,
VAN

204,49

00

Excl. BTW: 156.20

15,

00

Excl. BTW: 12.40

Max. druk
12 bar

Bandenpomp RF 60

Max. werkdruk 12 Bar, slanglengte 35 cm.
De manometer heeft rubberen ommanteling ter bescherming. Geleverd
met EURO en ARO/Orion steeknippel 1/4", plus bandenvulnippel en balnaald.
www.metabo.com
409.233.1733

27,00
Excl. BTW: 22.31

Persluchtslang 10 m
Uiterst flexibele euro-profiel
slang, ook bij lage temperaturen. Bestand tegen oliehoudende perslucht. Geleverd
met snelkoppeling en nippel.
www.metabo.com
409.233.1509
• Binnen-Ø: 10.0 mm
• Buiten-Ø: 15.5 mm

ar
Max. druk 20 b

30,00
Excl. BTW: 24.79

5
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Voegenborstel

Deze voegenborstel is een opzetstuk voor de
Gloria Multibrush en Weedbrush. De 15 mm
brede staalborstel verwijdert met gemak onkruid
uit voegen van stenen, paden en terrassen.
www.imbemacleton.nl
930.690.0099
15,95

12,50
P/STUK VAN

Excl. BTW: 10.33

930
MULTIBRUSH

500 watt
Tot 1600 t/min

* Let op, afgebeelde versie
in toepassingsbeeld wijkt
af van produktbeeld

189,95

149,50
VAN

Excl. BTW: 123.55

Multibrush speedcontrol

Nieuwe generatie Multibrush is een elektrische reiniger voor het
reinigen van stenen ondergronden en voor het reinigen van voegen.
Voor elk van de twee toepassingen wordt er een specifieke borstel
bijgeleverd. Met een vermogen van 500 watt en een instelbare
toerentalregeling tot 1600 t/min., kan de effectiviteit van de
Multibrush aan de omstandigheden worden aangepast. Optioneel
kunnen er afzonderlijke borstels worden besteld, waardoor hij ook
bijvoorbeeld geschikt is voor het reinigen van vlonders.
www.gloriadrukspuiten.nl
930.690.0001
6
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Hogedrukreiniger 1050 TS

Staand model met wielonderstel, haspel, 8
mtr. hogedrukslang, een hogedrukpistool, een
vuilfrees met rvs lans én een rvs spuitlans met
snelkoppelsysteem.
www.kranzle.nl
855.554.0411
VAN 603,79

525,00
Excl. BTW: 433.88

Incl. 15 m
hogedrukslang

Hogedrukreiniger
1152 TST

Hogedrukreiniger met veel technische verbeteringen, zoals langere
plunjers, lekkage terugvoersysteem, vernieuwde by-pass en
andere ergonomische innovaties.
Geleverd inclusief lichtgewicht
pistool M2000. Met traploze druken volumeregeling, manometer
van roestvrij staal, totaal-stopsysteem en aansluitkabel 5
meter met kabelopwikkeling.
www.kranzle.nl
855.554.0406

130 bar
Max. werkdruk
2
706 m
Werkoppervlak

Incl. 8 m slang

966,79

759,00
VAN

Excl. BTW: 627.27

7

Provak 08-39 folder.indd 7

07-09-18 10:39

Ophangsystemen

Met deze ophangbeugels kunnen veel artikelen in
het huishouden, tuin en in de garage goed geordend worden. Het bespaart u veel ruimte en scheelt
u veel tijd om uw spullen te vinden.
182.342.5901-22

VANAF

182.342.5922

182.342.5901

2,00
Excl. BTW: 1.65

182.342.5915

182.342.5920

Artikelnummer Omschrijving

Voor

Excl. BTW

182.342.5901

Hoekige wandhaak 213x150x85 mm

€ 2,00

€ 1,65

182.342.5915

Dubbel hoekige wandhaak 150x245x230x125 mm

€ 9,00

€ 7,44

182.342.5920

Gebogen wandhaak 130x62x70x30 mm

€ 11,00

€ 9,09

182.342.5922

Gereedschapshaak 25x170x90x100 mm

€ 3,00

€ 2,48

dig
Corrosiebesteanal
ri
te
a
licht m
ntage
Eenvoudige mo

Draagvermogen 500/1000 kg

Werktafel BL200

Werktafel die een flexibele als betrouwbare basis biedt voor elke werkplaats.
Verstelbare poten en uitbreidingsmogelijkheden als ladenblokken en wielen,
waardoor u uw eigen werkplaats kunt
creëren. Duurzaamheid is doorgevoerd
in ieder detail van de werktafel, van het
hoogwaardige werkblad tot het indrukwekkende draagvermogen. Afmetingen:
2000x750x650-1000 mm
www.brakelproducties.nl
280.240.6114

Beuken multiplex werkbank

Krasvaste polyester
poedercoating

Eenvoudig zelf
n
samen te stelle

399,
VAN

Verstelbare
pootstellen

446,49

00

Excl. BTW: 329.75

8
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Mybox 2 zwart

Eenvoudige, maar zeer gewilde werkradio met FM
ontvangst en 5 voorkeuzezenders. Geschikt voor een mp3speler, kan zowel op netstroom als batterijen en heeft een 5
inch speaker á 7 watt. Verlicht display, metalen speaker grill
en rubberen knoppen voor optimaal gebruiksgemak. Heeft
een beschermkooi en een usb-ingang voor het laden van
mobiele telefoons.
www.perfectpro.nl
886.731.4344

!
Zeer goedkoop

59,

Oplaadbare, zeer compacte FM-radio
met slagvaste ABS kunststof behuizing
met DAB+ ontvangst. Regen-, vuil- en
stofbestendig. Met verlicht display,
metalen speakergrill, metalen clip aan
achterzijde en 1,4 inch Neodymium
speaker. Geschikt voor koptelefoon,
voorzien van Li-Ion accu voor speeltijd
van 4 tot 12 uur. Werkt ook op netstroom.
Slechts 250 gram!
www.perfectpro.nl
886.731.4335
VAN 119,79
IP64
PROTECTED

g
Incl. usb-ingan
VAN

Radio Solo Worker SWDAB

99,

00

Excl. BTW: 81.82

71,39

00

Regen-, vuil-,ig
en stofbestend

Excl. BTW: 48.76

Teamplayer Black Edition

Regen-, vuil- en stofbestendige werkradio met beschermkooi, voorzien van DAB+
kwaliteitsontvangst. Met ABS slagvaste behuizing, een 6,5 inch (7 watt) speaker,
gescheiden toonregeling en 6 equalizer-instellingen. Met verlicht lcd display en
verlichte toetsen, 5 voorkeuzezenders en geschikt voor mp3 aansluiting.
Middels 12V adapter eenvoudig heroplaadbaar.
www.perfectpro.eu
886.731.4349
264,95

219,95
INCL. BATTERY PACK: VAN

Excl. BTW: 181.78

9
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Liquid Rubber HBS-200

Universele, duurzame, water-, luchtafdichtende en beschermende coating. Makkelijk
verwerkbaar en weer- en uv-bestendig. Geschikt voor het afdichten en beschermen van
vele materialen zoals beton, metaal, steen,
hout, bitumen, zink, pvc, EPDM etc. Tevens
beschermt het tegen erosie en corrosie. Het
maakt het de ideale afdichter en coating!
Inhoud 1 of 5 liter.
www.griffon.nl
473.573.0766-67

75,
5 LITER VAN

101,22

50

Excl. BTW: 62.40

24,99

18,95
1 LITER VAN

fdichtende
Water-, luchta
de coating
en beschermen

Excl. BTW: 15.66

10

Provak 08-39 folder.indd 10

07-09-18 10:40

w
eu
Ni

Ducttape 1900

Voordelige, maar sterke linnen ducttape. Flexibel en
makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.
Goedkopere kwaliteiten zijn er wel, maar wil je écht niet!
Afmetingen: 50 m x 50 mm. Kleur: zilver.
www.3m.com
406.578.1341
4,95

3,50
P/ROL VAN

Excl. BTW: 2.89

Werkschoen NKZ102BK
Handreiniger Special EX
Oplosmiddelvrije handreinigingspasta voor middelzware tot
zware vervuilingen zoals smeermiddelen, diesel, remvloeistof,
cement en roest.
www.dreumex.nl
287.575.0150

baar in de
t/m 47

Verkrijg
Een stevige hoge veterschoen met een sterke kruipneus.
maten 40
Deze veterschoen is licht en comfortabel en heeft een olieen hittebestendige antislip zool en is tevens 100% metaalvrij.
www.bucklerboots.nl
151.693.2620-27
PER PAAR:

69,

00

Excl. BTW: 57.02

end goed
Verbazingwekk

6,20

3,75
VAN

S3

Excl. BTW: 3.10

11
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Koevoet instelbaar 209SB

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.
www.hultafors.nl
305.116.1803

99,
VAN

Bekijk
vóóral
de video!

120,95

00

Prettige
rubberen
greep

Excl. BTW: 81.82

Nu incl. GRATIS
Toolbucket*

In 9 stappen instelbaar

305 HULTAFORS
INSTELBARE
KOEVOET

Dunne uiteinde
vermindert
schaderisico

Tool Bucket

‘Tool bucket’ in praktische vorm. Kan zeer makkelijk worden
gedragen door ergonomisch handvat en is zeer duurzaam door het
gebruik van PP-plastic. Aan de binnenzijde staat een literaanduiding. De ‘tool bucket’ kan maar liefst belast worden tot 100 kg.
305.188.0101
* Excl. gereedschap
12
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Dekkleed

Spanband automatisch

Olijfgroene dekkleden, voorzien van versterkte randafwerking. Rondom voorzien
van zeilogen. Gewicht 100 gr. p/m2.
www.loadlok.nl
119.250.0190-91
VANAF

Automatisch oprollende spanband die werkt
volgens het autogordelprincipe. Met een druk
op de knop rolt de spanband weer op. Incl. ratel
en haken. Band breedte 25 mm, lengte 3 m.
www.loadlok.com
119.180.0665

3,

99

14,83

7,50
VAN

Excl. BTW: 6.20

Excl. BTW: 3.30

Artikelnummer Afmetingen Voor Excl. BTW
119.250.0190 1,5 x 6 m
€ 3,99 € 3,30
119.250.0191

3x5m

€ 6,99 € 5,78

Max. 3

m

Professionele
oprijplaat

VANAF

Luxe aanhangwagennet

29,95

Niet te vergelijken met de
goedkope bouwmarkt
modelletjes, die eenvoudig
knikken. Max. belasting
tot 300 kg. Lengte 165 cm,
breedte 22,5 cm.
182.552.1515

Geweven aanhangwagennet, blijft
Excl. BTW: 24.75
keurig in vorm en goed op te vouwen.
Bovendien met goede randafwerking,
hoeklussen, 45 mm maaswijdte en
natuurlijk rondom elastiek.
Artikelnummer Type
Excl. BTW
Voor
www.loadlok.com
119.250.0605 2 x 3 m € 29,95 € 24,75
119.250.0605-06
119.250.0606

p
Rolt zelf weer o

2 x 4 m € 32,95 € 27,23

80,32

49,95
P/STUK VAN

Excl. BTW: 41.28

Trekhaakslot Van Lock
080-500

Max. belasting
300 kg

119,00
Excl. BTW: 99.13

165 cm

Bijzonder sterk trekhaakslot ter
voorkoming van het ongewenst
openen van achterdeuren van uw
bestelbus. Wordt geleverd met
discusslot. Bestemd voor vrijwel ALLE
trekhaken, binnen 5 sec. op slot!
www.doublelock.com
135.325.5850

135.325.5850
DOUBLE LOCK
TREKHAAKSLOT
VAN LOCK 080-500

13
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59,

SETPRIJS: VAN

86,90

00

cm

Excl. BTW: 48.76

+
Takkenzaag pro 370 + steel

Mooie zaagset met gebogen zaagblad met extreem
gladde snede, om bacteriën en verrotting te voorkomen,
een tak-haak en een schors schraper om de overtollige
boomschors te verwijderen. Deze takkenzaag kan gebruikt
worden met de bijgeleverde Variosteel ZM-V4.
www.wolf-garten.nl
656.140.0240

2,2

-4

,0

m

• Lengte variabel tussen 220 cm – 400 cm
• Mes lengte is 37 cm

14
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Snoeischaar RR4000

-

Comfortabele snoeischaar voor regelmatig gebruik.
Heeft een prettig, ergonomisch handvat voor krachtig
knippen van takken met 22 mm doorsnede. Geschikt voor
middelgrote tot grote handen en zowel voor links- als
rechtshandigen.
www.wolf-garten.nl
656.416.0433

17,

VAN

24,95

95*

Heggenschaar Golf HS-W

Robuuste schaar met houten handgrepen en
geïntegreerde stootbuffers tegen overbelasting van de gewrichten. De glansverzinkte
messen zijn gemaakt van gehard
speciaalstaal met een golfsnede.
www.wolf-garten.nl
656.416.0305

32,95

27,95
VAN

Excl. BTW: 23.10

Excl. BTW: 14.83

*Ontvang nu € 3 retour. Ga ná aankoop naar
www.refundactie.eu en registreer uw aankoopbon

Bladblazer LBV 2600E

Veelzijdige, sterke bladblazer die naast het blazen ook
bladeren opzuigt en versnippert tot 1/10e deel! Heeft een
instelbare snelheid tot 270 km/u en een grote opvangzak
van 50 liter. Het ondersteunende wiel maakt de machine
plezierig in gebruik.
www.wolf-garten.nl
656.417.9526

2600 W
ter
Opvangzak 50 li
99,95

89,00
VAN

Excl. BTW: 73.55

Met handig neuswiel

15
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Heggenschaar DUH523Z

Accuheggenschaar geschikt voor 18V accu’s. Heeft zeer lage
trillingen, lage geluidsproductie en weegt slechts 3,1 kg.
Met speciale coating op de 52 cm lange schaar voor een
extra lange levensduur. Beveiligd tegen diepontlading,
voorzien van elektrische rem en met veiligheidskoppeling.
Max. snijdikte 15 mm.
www.makita.nl
428.416.0104

52 cm

Ø
15 MM

109,00*
Excl. BTW: 90.08

* Geleverd excl. accu

Kijk op tuin.makita.nl voor alle 18 Volt machines

t
at
w
00
20

Kettingzaag UC3551A

Met zaagblad van 35 cm. De ketting vervangen en aanpassen
van de kettingspanning kan geheel zonder gereedschap.
De verbeterde oliepomp zorgt voor een gelijkmatige
olietoevoer onafhankelijk van de temperatuur en de
viscositeit. Voorzien van automatische kettingsmering.
www.makita.nl
428.435.0203

35 cm

222,65

199,00
VAN

Excl. BTW: 164.46

16
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Beugelzaag

Bahco Ergo beugelzaag vervaardigd uit
duurzaam staal en voorzien van slijt- en
slagvaste, roestwerende emaille coating.
Ontworpen voor zwaar zaagwerk
waaronder bouwplaatsen.
www.bahco.com
540.140.4035
VAN 29,95

15,

00

Excl. BTW: 12.40

am
za
nd
Ha

Hakbijl Ågelsjön

607 mm

Een ideale bijl om in je rugzak mee te nemen
wanneer je gaat (wild)kamperen. Ook handig als
handbijltje om aanmaakhoutjes te hakken. Deze
bijl is flexibel inzetbaar en eenvoudig in gebruik.
Hij wordt geleverd met lederen foedraal. Hieraan
zit ook een riemlus voor riemen tot 4 cm breedte.
• Lengte handvat 235 mm.
• Gewicht incl. handvat 760 gr.
www.hultafors.nl
305.138.0160

Flexibele kop

Ook voor
draadeinden

Doppenset Go-Thru S140T

59,

VAN

91,90

00

Excl. BTW:

48.76

Weer zo’n prachtinnovatie van Bahco. Hier wachten veel
sleutelaars op.
• 72 tands ratel met twee componenten handvat
• 180° draaibare kop met borgfunctie
• Twaalf maten 12-kant doppen
• SW 10 tot SW 24 met “Go-Thru” systeem - in een beperkte
ruimte werken met draadeinden of lange schroeven
www.bahco.com
540.122.0151

e van Bahco
Prachtinnovati
95,35

59,95
VAN

Excl. BTW: 49.55
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Rapidaptor-bithouder

Inbussleutelset rainbow

Handige 9-delige inbussleutelset met
gekleurde inbussleutels voor snellere
herkenning van maten. Compact mee te
nemen, open te klappen middels clip, waarbij
de sleutels goed bestand zijn tegen corrosie.
De thermoplastische hoes maakt veilig werken
bij lage temperatuur mogelijk. Met de Hex-plus
wordt voorkomen dat schroeven beschadigen
en is er 20% meer krachtoverbrenging.
www.wera.de
VAN 56,70
647.120.0593

27,50

Bithandhouder

Excl. BTW: 22.73

Uitklapbaar

Robuuste bitratel

schapsd
e
re
e
g
le
e
h
n
Ee
aat
kist in zakform

Bitset Tool-Check Plus
ht20% meer kraincg
g
n
overbre

Uitgebreide 39-delige bitratelset in smeedstalen uitvoering. Geschikt
voor bits met ”buitenzeskantaandrijving”, maar m.b.v. adapter ook
geschikt voor ¼”doppen. Heeft een zeer kleine terughaalhoek van
6 graden. Inclusief een volledig stalen ratel, een bithandhouder,
bithouder, 7 dopsleutels á 23 mm lengte en 28 sterke torsiebits,
geschikt voor hele hoge krachten.
www.wera.de
647.122.1438

110,59

65,00
VAN

Excl. BTW: 51.24

18
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Bitset Mini-Check

Set met 6x Pz-bits en magneethouder.
Professionele kwaliteit.
www.wera.de
647.122.1476
VAN 16,84

Schroevendraaierset 6-delig

Velen misbruiken een schroevendraaier als
breekbeitel, koevoet etc. Wera heeft daar wat op
gevonden... een allround schroevendraaier waar u
gerust met een hamer op kunt gaan slaan.
www.wera.de
647.124.5129

10,00
Excl. BTW: 8.26

ier
Schroevendraael
én breekbeit
60,20

34,95
VAN

6-delig

Excl. BTW: 28.88

Combokit 88-delig

29,99

15,00

High Performance pluggen & ankers:
• 10x Hollewandpluggen TB
• 10x Gipsplaatpluggen SP
• 10x Gipsplaatpluggen SP Mini
• 10x Ø 6 mm Alligator pluggen met flens
• 4x Hollewandankers M6
• 40x schroeven + 4x bouten
www.toggler.nl
103.372.1290

VAN

Excl. BTW: 12.40

erlei klussen
Handig voor allom huis.
in en rond
19
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Gereedschapswagen
MP 1-95-622

Afneembare koffer

V-groef in deksel

Mobiele gereedschapswagen met
4 compartimenten. Eén ruime bak
onderaan voor elektrische gereedschappen, 2 schuiven voor kleine
onderdelen én een hoge afneembare
koffer met V-groef. Met een handig
klik-systeem kan deze koffer makkelijk
worden bevestigd op de wagen. Met
praktische telescopische handgreep
en robuuste wielen voor een grote
wendbaarheid op de werkplek.
www.stanleyworks.nl
564.188.0022

Twee
praktische
organisers

Met handige
handgrepen

hap
Al je gereedsec m2
op een halv
256,00

150,00
VAN

Excl. BTW: 123.97

Grote bak voor elektrisch
gereedschap
20
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Rolbandmaat

Rolbandmaat met slagvaste behuizing voor
stevigheid en duurzaamheid. Met vastzetvoorziening en gelakte band.
www.stanleyworks.nl
564.190.3055
VAN 6,92

3,95
Excl. BTW: 3.26

Combinatieschaaf RB5

Incl. 2 mesjes

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.
www.stanleyworks.nl
564.132.0098

15,

VAN

21,19

00

Fli
du nter
n -

Excl. BTW: 12.40

Japanse zaag
34,95

21,95
VAN

17,

VAN

29,95

50

Excl. BTW: 18.14

Excl. BTW: 14.46

Ècht de mooiste manier van zagen.
Een zaag die flinterdun is, gemaakt
van verenstaal en daardoor prettig
buigzaam. Veel schijnbaar onmogelijke of tijdrovende klusjes zijn zo
geklaard doordat de zaag zo dun is.
Losse bladen verkrijgbaar. Model
0.20.500 met fijne vertanding.
www.stanleyworks.nl
564.140.2050

Klauwhamer
SteelMaster

Al jaren het meest verkocht
model klauwhamer van Stanley.
www.stanleyworks.nl
564.110.2010

Prettig buigzaam

Komt overal bij

Flinterdun

Makkelijk zaagblad verwisselen
21
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Aanmaakblokjes
260.402.0632

Buitenhaarden

Stijlvolle buitenhaarden met een lengte van
184 cm. Elk met een opbergvak voor stookhout. Verkrijgbaar in zwart en in roestkleur.
Breedte en diepte 45 cm.
www.mullrose.com
455.715.3008-09

72 stuks
3,71

2,50
VAN

99,
VANAF

135,52

00

Excl. BTW: 2.07

Excl. BTW: 81.82

Vuurkorf

Standaard model vuurkorf incl. voet.
Totale lengte 57 cm. Diameter 37 cm.
455.715.3005

Ook in zwart
verkrijgbaar

95

Excl. BTW: 8.22

Hoogte 184 cm

cm

16,00

45 cm
Artikelnummer

Kleur

455.715.3009

Bruin

455.715.3008

45

9,

VAN

Van

Excl. BTW
Voor
€ 135,52 € 99,00 € 81,82
Zwart € 154,88 € 109,00 € 90,08

22
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Kleine krachtige gasstraler op
propaan of butaangas. Dit is
een model met flesmontage
inclusief slang en regelaar.
www.euromac.nl
715.700.1532

Vuurschaal

Vuurtje stoken en barbecueën? Dat kan met
deze multifunctionele vuurschaal! Bodem is
dicht, dus geen as of kool op je dure terras.
Geleverd met grillrooster en vonkendeksel.
650.402.0056

w
eu
Ni

Gasstraler GS5000FM

83,49

65,00
VAN

Excl. BTW: 53.72

44,63

39,95
VAN

Eenvoudig opbergen
met inklapbare poten.

Excl. BTW: 53.72

Terrasheater Golden 2200 Comfort RCD

Elektrische terrasverwarmer van 2200 watt met een bereik van max. 20 m2 op 3 standen
in te stellen. Makkelijk aan de muur te bevestigen, mede door het aangeleverde montage
materiaal. Isolatieklasse IP65, dus spuitwaterdicht en kan buiten blijven hangen. De heater
is zowel horizontaal als verticaal te bevestigen. Geleverd met afstandsbediening.
www.euromac.nl
VAN 149,00
715.700.1508

Verwarmt 20 m

2

129,00
Excl. BTW: 106.61

23
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Camera-sensorlamp CAM light

Altijd weten wie er voor de deur staat, waar men zich ook maar bevindt. Met deze aantrekkelijk vormgegeven slimme camera-sensorlamp verlicht u niet alleen uw entree maar weet u
altijd wie er voor de deur staat. De intercomfunctie maakt het mogelijk om real time contact
te hebben met degenen die voor uw deur staan. Zeer veilig door opslag op micro SD-kaart.
Hierdoor komen data niet onbedoeld op het web terecht.
www.steinel.nl
533.782.1597

533 STEINEL
CAM LIGHT

Lichtopbrengst
855 lumen

Hoogwaardig
opaalglas

Duurzame aluminium behuizing

205,00
Excl. BTW: 169.42

Instelbare 180 graden
infraroodsensor

!
Met gratis app
Geïntegreerde
intercominstallatie

Zwenkbare HD-camera incl.
micro SD-kaart voor lokaal
opslaan

Gemakkelijke bediening met
de telefoon of tablet app

24
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Van geannodiseerd aluminium vervaardigd,
voorzien van een 3 watt Cree led met een
lichtopbrengst van 115 lumen. Spatwater- en
schokbestendig IP44. Schijnt tot 130 meter
ver en heeft de volgende functies: 100%,
50% of knipperlicht. Max. brandduur 38 uur.
222.781.0105

en
um
5l
11

Zaklamp Tubin 77H37

19,34

15,00
VAN

Excl. BTW: 12.40

44

Inbouwspots

Plafondlamp Abia

Inbouwset van 3 armaturen met kantelbare
spots in de kleur wit. 50° kantelbaar. Ø 90
met een geringe inbouwdiepte van slechts
20 mm. Hebben een tijdloos design en passen moeiteloos bij iedere woonstijl. Iedere
spot is voorzien van een led-unit en heeft
bij een verbruik van 5 W een lichtopbrengst
van 515 lumen.
www.paulmann.nl
495.780.0103

Dankzij de moderne led-techniek kan bij de Abia plafondlamp een zeer vlakke opbouw worden gecombineerd met
een uitstekend gelijkmatige lichtverdeling. De Abia plafonnières bieden u een gelijkmatige en egale ruimteverlichting, aangenaam warm wit licht.
Diameter 300 mm.
22 watt.
495.780.0290
Hoogte 30 mm

3 STUKS:

29,95

21,

95

Excl. BTW: 24.75

Excl. BTW: 18.14

Nieuw!

Armatuur Reled36

Strak vormgegeven led lichtbak, die
stoot- en slagvast is. Is roestbestendig en heeft een goed warmteafvoer.
Zeer transparant door milky-glas.
Lengte 118 cm.
www.vanspijk.nl
533.782.0901

Lichtopbrengst
3000 lumen

39,

VAN

66,49

00

118

cm

65

Excl. BTW: 32.23

25

Provak 08-39 folder.indd 25

07-09-18 10:43

Blusdeken in koker

Brandblussers

Kwaliteitsblusdeken, vervaardigd uit gecoat glasvezel. Te
gebruiken als hitteschild voor
persoonlijke bescherming, maar
kan ook worden gebruikt om een
vuurhaard af te dekken. Geleverd
in een rode platte kunststof
houder (hardpack). De blusdeken
wordt succesvol toegepast in
keukens, werkplaatsen en laboratoria. Voldoet aan de europese
norm EN1869.
www.velco.nl
615.836.2810
VAN 21,80

Als poeder- en schuimblussers verkrijgbaar. Poederblussers
zijn voor snel en efficiënt handelen, waarbij gevolgschade van
ondergeschikt belang is. De sproeischuimblussers hebben een
speciale sproei-nozzle waardoor het schuim wordt verneveld en
de gevolgschade veel minder is dan bij een poederblusser.
615.836.2511/12/16/52/56/59
Artikelnummer

Blusmiddel Gewicht Van

615.836.2511
615.836.2512

17,

120 x 120 cm

Poeder

2 kg

615.836.2516

6 kg

615.836.2552

2 kg

615.836.2556

95

1 kg

Schuim

615.836.2559

6 kg
9 kg

Voor
€ 37,49 € 17,50
€ 50,35 € 27,50

€ 128,90 € 49,50
€ 80,00 € 47,50
€ 102,54 € 55,00
€ 123,12 € 65,00

Excl. BTW
€ 14,46
€ 22,73
€ 40,91
€ 39,26
€ 45,45
€ 53,72

37,49

17,50
1 KG POEDER VANAF

Excl. BTW: 14.83

Excl. BTW: 14.46

Vluchtladder

Ideaal voor kamers op de eerste of tweede
verdieping. Met antislip sporten. Haken
geschikt voor iedere vensterbank.
• Max. belasting 510 kg
• Lengte 4,3 m
www.firstalert.com
644.265.4034
VAN 48,33

39,

95

Excl. BTW: 33.02
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Brandslachtoffers

Jaarlijks vallen om en nabij een 50-tal doden te betreuren
door brand in huis. Dit lijkt relatief niet veel, maar is het
natuurlijk wel. Sterker, u en/of uw gezin loopt ook het
risico één van de slachtoffers te worden. Voorkom
daarom elk risico en schaf goede rookmelders aan.

Rookmelder optisch 9V

Kwaliteitsmelder met 85dB alarm. Reageert snel op langzaam
smeulende branden. Testknop en rode led om eenvoudig de rookmelder en
batterij te testen, ook met waarschuwingssignaal voor het vervangen van de
batterij. Inclusief montageplaat voor snelle montage. PKVW goedgekeurd en
tevens met CE- en Keurmerk certificaat. Inclusief
9V batterij en 5 jaar garantie (exclusief batterij).
Te gebruiken in een ruimte tussen 4 en 38
graden celcius en tot een max. vochtigheidsgraad van 85%.
VAN 14,73
www.ajaxfire.nl
663.836.2930

10,

95

Excl. BTW: 9.05

Bekijk
vóóral
de video

663
ROOKMELDERS

Hittemelder WHT-630

Draadloze hittemelder die nóg sneller reageert bij evt.
brandontwikkeling. Monitort continu de temperatuur. Tevens
koppelbaar aan andere melders op één Wi-Safe2 netwerk.
Perfect voor plekken waar geen rookmelder mag worden
geplaatst, zoals garages, kelders, etc. De lithium batterij
gaat wel 10 jaar mee.
644.836.2981
79,00

69,95
VAN

Excl. BTW: 57.81

* Koppelbaar

Verbanddoos
EHBO/A

Oranje BHV-wandkoffer
incl. een wandbeugel.
Voldoet aan normen van
de Arbeidsinspectie en
Scheepvaartinspectie.
867.552.2510

43,

00

Co-melder W2-CO

Draadloze melder die koppelbaar is met andere melders op één Wi-Safe2
netwerk. De lithium batterij gaat wel 10 jaar mee, de melder heeft een
garantie van 5 jaar.
www.weckx.nl
644.836.2915
99,00

79,95
VAN

Excl. BTW: 66.07

Excl. BTW: 35.54

* Koppelbaar
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Antislip Tegelspray

De SecuCare Antislip Tegelspray
vermindert de kans op uitglijden
en is uitermate geschikt voor
bijvoorbeeld een badkamervloer. Zowel binnen als
buiten te gebruiken.
www.secucare.nl
st!
939.219.1601-02
Wát een uitkom

Toiletbeugel

Opklapbare toiletbeugel voor extra steun
bij het zitten en opstaan. Wanneer de
toiletbeugel niet nodig is kan deze
omhoog worden geklapt én blijft verticaal
op zijn plaats. Het is ook mogelijk om een
toitletrol in de beugel te plaatsen
voor nog meer gemak.
www.secucare.nl
939.330.0148

102,50

69,95
VAN

Excl. BTW: 57.81

Opklapbaar

Secucare wandbeugels hoogglans of mat

Kunnen overal worden toegepast, zoals in sanitaire ruimtes, de trap,
gangen en zijn daardoor uitermate geschikt voor o.a. ziekenhuizen,
verzorgcentra, zorginstellingen, openbare gelegenheden, enz. Voldoen
aan alle wettelijke norme-ringen, waaronder richtlijn Medische
hulpmiddelen. Kwaliteitsgarantie 5 jaar.
www.secucare.nl
VANAF 36,18
939.330.0101/03/05/07/09

939.219.1601/02
SECUCARE ANTISLIP SPRAY

29,

VANAF

95

Afdekkap ABS (slag- en krasvast)
in diverse kleuren, door UV-blocker
ook geschikt voor buiten

Excl. BTW: 24.75

29,95
Excl. BTW: 24.75

Montagevoet glasvezel
versterkt nylon
Diverse standaard lengtes
en kleuren leverbaar
Ergonomisch gevormde
greep van geanodiseerd
aluminium
Artikelnummer

Kleur
Van
Voor
400 mm Hooglans wit € 36,18 € 29,95
400 mm Mat wit
€ 36,18 € 29,95

Excl. BTW

€ 26,86

939.330.0107

500 mm Hooglans wit € 38,50 € 32,50
500 mm Mat wit
€ 38,50 € 32,50

939.330.0109

600 mm Hooglans wit € 40,31 € 34,95

€ 28,88

939.330.0101
939.330.0103
939.330.0105

Lengte

€ 24,75
€ 24,75
€ 26,86
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Combi-raamsluiting Oyster

Praktische raamsluiting met geïntegreerd cilinderslot. Ideaal voor naar buiten draaiende draai-, klep- en uitzetramen
én deuren! Voorzien van haakschoot en met een opbouwsluitkom. Zowel verkrijgbaar voor naar links als naar rechts
draaiende deuren en ramen.
www.axa-hang-sluitwerk.nl
567.306.9060-61

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
ventileren. Gemaakt van massief RVS, zeer veilig en
voldoet aan alle actuele veiligheidseisen. Verkrijgbaar voor naar links als rechts draaiende ramen.
www.axa-hang-sluitwerk.nl
567.306.3255-56

Technische specificaties
-award 2016
Winnaar PKVW

AXA
Oyster®, veiligheids combi-raamsluiting
VAN
43,62
Materiaal

Draairichting
t cilinderslot

Me

Artikel
nummer
567 AXA

RVS

Linksdraaiend (DIN rechts)

4,5 x 40 mm (4x)
4,5 x 50 mm (4x)

3355-15-81/R
OYSTER

RVS

Rechtsdraaiend (DIN links)

4,5 x 40 mm (4x)
4,5 x 50 mm (4x)

3355-15-81/L

RVS

Linksdraaiend (DIN rechts)

4,5 x 40 mm (4x)
4,5 x 50 mm (4x)

3355-15-81/RBL*

RVS

Rechtsdraaiend (DIN links)

4,5 x 40 mm (4x) VAN 104,95 3355-15-81/LBL*
4,5 x 50 mm (4x)

Raamopener automatisch
* In blisterverpakking
remote 2.0 wit

De op afstand bedienbare raamopener voor klep-,
uitzet- en valramen. Perfecte ventilatie met één
maattekening
hand te bedienen, zelfs Product
met meerdere
ramen
tegelijkertijd. De slanke, moderne 30
raamopener
35
heeft een hoge sluitkracht van maar liefst 400N,
voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen
en SKG** en is leverbaar in stijlvol wit of grijs.
Eenvoudig te monteren.
62
www.axa-hang-sluitwerk.nl
567.306.5097

75,

00

Excl. BTW: 61.98

Montageruimte

TYPE 3355-15-81/L

28

56

55-15-81/R

Provak 08-39 folder.indd 29

270 mm

36 mm
33 mm

Rechts naar buiten
draaiend (DIN links)

30

Draadloze
bediening

35

33

Draairichting

33

157

567.306.5089
30
RAAMOPENER
REMOTE 2.0

Excl. BTW: 49.55

Kozijn

Excl. BTW: 18.60

80,09

59,95

Aanbevolen schroeven

Raam

22,50

VAN

Voor naar buitendraaiende ramen

ig
nd
Ha

s

Raamsluiting met cilinder F1

28

35

30

29
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Beveilig uw huis met kerntrekbeveiliging!
Kerntrekken is een inbraak techniek waarbij het complete cilinderslot uit een deur wordt getrokken.
In een mum van tijd hebben dieven vrije toegang tot uw eigendom. Bij de inbraakmethode kerntrekken schroeft een inbreker een schroef in de cilinder, en trekt deze met cilinder en al uit het slot. Op
deze manier verkrijgt de inbreker eenvoudig toegang tot het slot/driepuntsslot. Deze inbraakmethode
wordt vrijwel geruisloos toegepast en een inbreker kan binnen 20 seconden uw huis betreden.
Kerntrekbeveiliging is gelukkig eenvoudig toe te passen. Dit kan op twee manieren: een anti kerntrek
cilinder plaatsen of kerntrekbeslag plaatsen.

Bekijk hier
de video
kerntrekken

Veiligheidsbeslag met
kerntrekbeveiliging

Het Dieckmann veiligheidsbeslag is voorzien van een
verende kerntrekbeveiliging die verstelbaar is voor
profielcilinders die 12-17 mm uit de deur steken. Wordt
geleverd als een volledige set, die u snel en eenvoudig
kunt toepassen. Uitgevoerd in aluminium. Meerdere
maatvoeringen verkrijgbaar. Geschikt voor deuren met
een dikte tussen de 35-45 mm.
447.312.3030/35

37,

VANAF

49,95

50

Artikelnummer PC-afstand* Type
447.312.3030

55 mm

Incl. BTW Voor
Achterdeurbeslag D7013N € 54,95 € 43,00

447.312.3035

55 mm

Voordeurbeslag D7011N

€ 49,95

€ 37,50

Excl. BTW
€ 30,99

Excl. BTW: 30.99

€ 35,54

* Onze medewerkers helpen u graag bij het bepalen van de juiste maatvoering

Met foto- en filmfunctie

Deurspion digitaal 2.0

Om traditionele deurspion te vervangen en voor
meer veiligheid. Met 3,5 inch lcd scherm. Het
grote scherm is goed afleesbaar. Met infrarood.
Geschikt voor deurdiktes van 4 tot 7 cm.
Eenvoudig te installeren en ideaal voor o.a.
woningen, zorgcentra, hotelkamers etc.
www.intersteel.nl
376.312.9415

155,27

99,95
VAN

Excl. BTW: 82.60

tie
Foto- en filmfunc
tot 70 mm
Voor deurdiktes

30
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Slotspray

Mauer Slotspray voorkomt problemen gedurende
de winterperiode en zorgt ervoor dat uw hang- en
VAN 5,75
sluitwerk soepel blijft functioneren. 75 ml.
• Smeert en vermindert slijtage
• Beschermt, roestwerend
• Verdringt vocht
Excl. BTW: 3.26
• Voorkomt bevriezen
• Ontdooit vastgevroren sloten
• Reinigende werking
aand?
‘R’ weer in deotm
www.mauerlocks.com
ray
sp
sl
Gebruik
237.577.1482

3,95

Veiligheidscilinder DT1

Absolute topkwaliteit, deze SKG*** cilinder is bestand tegen
inbraakmethodes als kerntrekken en anti-klop. Deze cilinder is
o.a. toepasbaar in grotere sluitsystemen waar extra veiligheid
gevraagd wordt. Standaard geleverd met 3 sleutels.
www.mauerlocks.com
237.322.0073
VAN 84,22

59,

50

Excl. BTW: 49.17

Topkwaliteit

Voorkom inbraak
Met het PKVW keurmerk neemt de kans op een
geslaagde woninginbraak af met maar liefst 95%!

Ma

x. 1

430

mm

66,79

50,00
VAN

Excl. BTW: 41.32

Schuifpui-beveiliging basic

• Max. breedte 1430 mm
• Slimline balkslot voor in de schuifpui
• Voorkomt openbreken van de schuifpui
• Diverse lengtes, eenvoudig in te korten
• Voldoet aan Politiekeurmerk Veilig Wonen en SKG®**
www.secu.nl
939.306.2063

Klasse-aanduiding

In veiligheidsbeslag is een breed aanbod in klassen, variërend van SKG* tot
SKG***. De cilinderslot verdient pas het keurmerk SKG* als het aan minimale
voorwaarden voldoet. Hieronder de specifieke kenmerken per SKG-klasse.

Om een PKVW-gecertificeerd keurmerk te krijgen,
dient uw woning aan een aantal eisen te voldoen
op het gebied van inbraakpreventie.
Deze zijn:
• Gecertificeerd hang- en sluitwerk op bereikbare
ramen, deuren en lichtkoepels.
• Verlichting bij buitendeuren.
• Rookmelders op iedere etage en op juiste plek.

Deze klasse kenmerkt zich door standaard
inbraakweerbaarheid van 3 minuten.
3 minuten lijkt niet veel, maar kan voor
een inbreker een eeuwigheid duren.

Zware klasse,
is 5 minuten
inbraakwerend.

Zeer zware klasse, minimaal
5 minuten inbraakwerend. Tot
deze klasse behoren o.a. de
kerntrekbeveiligingscilinders.
31
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Acrylaten 6-pack

Maak kennis met 3 veel gebruikte acrylaatkitten voor verschillende toepassingen.
Deze 6-pack bestaat uit:
• 2x Zwaluw Acryl Anti-Crack (wit)
• 2x Zwaluw Exterior+ (wit)
• 2x Zwaluw Acryl-W (wit)
www.denbraven.nl
871.576.0413

12,50
Excl. BTW: 10.33

Zwaluw Acryl Wet on Wet
Acrylaatkit om binnenshuis
direct te overschilderen. Voor
het dichten van aansluitvoegen, spijker- en schroefgaten
van hout, pleisterwerk, gips,
steen en beton.
Zwaluw Acryl Anti-Crack
Watergedragen acrylaatkit
voor het voorkomen van
scheuren en verkleuring in
verf. Geschikt voor afdichten
van aansluitvoegen en vullen
van scheuren, spijker- en
schroefgaten.

6-pack

Zwaluw Acryl Exterior+
Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit voor binnen
en buiten. Voor het afdichten van aansluitvoegen
tussen houten en metalen
kozijnen/vensters, beton en
metselwerk.

PRO
FE
SS
S IO
IO N
NA
ALS
KK
NIS
PR
OF
ES
LS M
ME
ET
T VA
VAK
KEN
E NNIS

PROVAK IS EEN VERKOOPFORMULE ONDER LICENTIE VAN TRANSFERRO BV. UITGAVE 08-39 info@provak.com www.provak.com
Wijzigingen in prijs, model, leverbaarheid en kleur voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 20 oktober 2018. Mocht een artikel uitverkocht zijn dan trachten wij het voor u opnieuw te bestellen. Genoemde van-prijzen zijn vaak adviesprijzen van de
toeleverancier en kunnen per PROVAK vestiging afwijken. Alle prijzen zijn incl. BTW.
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