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4tecx is een merk voor de professional. Het is te koop bij een aantal 
technische groothandels in de Benelux. Voor 4tecx is een selectie gemaakt 
van de beste producten op basis van kwaliteit en prijs. Alle 4tecx producten 
voldoen daarom aan de eisen die de professional stelt, tegen de beste prijs 
in de markt.

In deze catalogus vindt u het totale 4tecx assortiment. Dit zijn met name 
producten voor de bouw en industrie. Het assortiment wordt voortdurend 
uitgebreid met nieuwe producten: 
• U herkent de nieuwe producten aan een              -banner. 
• De vernieuwde producten worden aangeduid met een                      

                    -banner. 

Op de website www.4tecx.com vindt u het assortiment en ook alle 
bijbehorende veiligheidsbladen, technische datasheets en Declarations of 
Performance. Heeft u een klacht over een bepaald artikel? Meld dit op onze 
website en wij lossen dit graag op.

NIEUW

VERNIEUWD

Artikel scannen
Bij alle artikelen zijn nu ook de barcodes vermeld. 
Makkelijk om direct het artikel te scannen!
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GEREEDSCHAPSWAGENS

Gereedschapswagen gevuld 144-delig

· Lades voorzien van kogellagers
· Lades voorzien van veiligheidsvergrendeling
· Lades volledig uittrekbaar
· Belastbaar tot 40 kg
· Voorzien van 2 stevige bokwielen en 2 zwenkwielen met blokkering
· Centraal afsluitbaar
· Hoogte gereedschapswagen: 867 mm 
· Voor inhoud van de gereedschapswagen zie de bijlage of de website: www.4tecx.com

artikelnummer / EAN uitvoering breedte diepte

4048000109

*8715883024433*

met gereedschap 670 mm 450 mm

GEREEDSCHAPSKOFFERS

Gereedschapskoffer basis 35-delig

 · Robuuste kunststof draagbeugel
 · 3 kaarten: 12, 15 en 16 vaks
 · Documentenvak
 · Bodembak flexibel in te delen hoogte 58 mm
 · ABS schaal delen
 · Robuust aluminium frame incl. scharnieren met blokkeermechanisme
 · Afsluitbaar

Inhoud: 

 · Ringsteeksleutels 6 t/m 19 mm
 · Schroevendraaiers Gleuf 4 stuks en Phillips 2 stuks
 · Priem
 · Afstriptang, krachtzijsnijtang, combinatietang en platbektang
 · Moniertang en waterpomptang
 · Bitset 31-delig
 · Spanningzoeker
 · Moersleutel 300 mm
 · Inbussleutelset 9-delig
 · Afbreekmes 18 mm
 · Rolbandmaat 5 m
 · Bankhamer 400 g
 · Metaalzaagbeugel 300 mm

artikelnummer / EAN uitvoering

4048000102

*8715883017145*

met gereedschap
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Gereedschapskoffer VDE 35-delig

 · Robuuste kunststof draagbeugel
 · 3 kaarten: 12, 15 en 16 vaks
 · Documentenvak
 · Bodembak flexibel in te delen hoogte 58 mm
 · ABS schaal delen
 · Robuust aluminium frame inclusief scharnieren met blokkeermechanisme
 · Afsluitbaar
  
Inhoud:

 · Ringsteeksleutels 6 t/m 19 mm
 · Schroevendraaiers VDE Gleuf 4 stuks en VDE Phillips 2 stuks
 · Priem
 · Afstripstang VDE, zijsnijtang VDE, combinatietang VDE en telefoontang VDE
 · Moniertang en waterpomptang
 · Bitset 31-delig
 · Spanningszoeker EURO
 · Moersleutel 300 mm
 · Inbussleutelset 9-delig
 · Afbreekmes 18 mm
 · Rolbandmaat 5 m
 · Bankhamer 400 g
 · Metaalzaagbeugel 300 mm

artikelnummer / EAN uitvoering

4048000106

*8715883017152*

met gereedschap

HAMERS

Bankhamer Hickory steel

· Gesmede hamerkop DIN 1041
· Steel met O-wig gemonteerd en met rode epoxy hars bedekt

artikelnummer / EAN gewicht lengte (steel) materiaal (steel)

4059000132

*8715883010276*

100 g 260 mm Hickory

4059000138

*8715883010283*

200 g 280 mm Hickory

4059000144

*8715883010290*

300 g 300 mm Hickory

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN gewicht lengte (steel) materiaal (steel)

4059000150

*8715883010306*

400 g 310 mm Hickory

4059000156

*8715883010313*

500 g 320 mm Hickory

4059000162

*8715883010320*

800 g 350 mm Hickory

4059000168

*8715883010337*

1000 g 360 mm Hickory

4059000174

*8715883010344*

2000 g 400 mm Hickory

Bankhamer 3 componenten

· Gesmede hamerkop DIN 1041
· Voorzien van beschermkraag
· 3 componenten steel: aluminium DIN Al Mg Si - polyamide A2800 - Rubber
· Hoge shockabsorbtie

artikelnummer / EAN gewicht lengte (steel) materiaal (steel)

4059000921

*8715883013345*

300 g 300 mm aluminium

4059000928

*8715883013352*

500 g 320 mm aluminium

4059000935

*8715883013369*

1000 g 360 mm aluminium

Klauwhamer

· Stalen klauwhamer
· Kopmaat 27 mm
· Stalen verchroomde ovalen steel
· Rubber handgreep

artikelnummer / EAN gewicht (kop) lengte (steel) materiaal (steel) diameter (kop)

4077000103

*8715883011396*

450 g 312 mm staal 27 mm
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Klauwhamer One Piece

· Stalen klauwhamer One Piece
· Kopmaat 29 mm
· Kop en steel uit 1 stuk gesmeed
· Comfortabele rubberen soft handgreep

artikelnummer / EAN gewicht (kop) lengte (steel) materiaal (steel) diameter (kop)

4077000109

*8715883011402*

450 g 330 mm staal 29 mm

Moker Hickory steel

· Gesmede vuistkop DIN 6475
· Steel met O-wig gemonteerd en met rode epoxy hars bedekt

artikelnummer / EAN gewicht lengte (steel) materiaal (steel)

4059000753

*8715883010351*

1000 g 260 mm hickory

4059000759

*8715883010368*

1500 g 280 mm hickory

4059000765

*8715883010375*

2000 g 300 mm hickory
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Moker 3 componenten

· Gesmede vuistkop DIN 6475
· Voorzien van beschermkraag
· 3 componenten steel: aluminium DIN Al Mg Si - Polyamide A2800 - Rubber
· Hoge shockabsorbtie

artikelnummer / EAN gewicht lengte (steel) materiaal (steel)

4059000976

*8715883013376*

1000 g 260 mm aluminium

ZAGEN

Handzaag

· Professionele handzagen voor het zagen van hout
· De universele U7 vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp
· De comfortabele kunststof handgreep uit één stuk zit met drie schroeven bevestigd
· Kwaliteitsstaal
· Inclusief handige tandbeschermer

artikelnummer / EAN lengte dikte (blad) materiaal (handgreep)

4078000116

*8715883009102*

550 mm 0,83 mm kunststof 1C

Handzaag

· Professionele handzagen voor het zagen van hout
· De universele U7 vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp
· De comfortabele kunststof handgreep uit één stuk zit met drie schroeven bevestigd
· Kwaliteitsstaal
· Inclusief handige tandbeschermer

artikelnummer / EAN lengte dikte (blad) materiaal (handgreep)

4078000127

*8715883009119*

550 mm 1,03 mm kunststof 2C
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Metaalzaag

· Professioneel model gelakt stalen frame 18 x 8 mm
· Softgrip handgreep waarmee zaagblad wordt gespannen
· Voorzien van 4tecx HSS Bi-metaal zaagblad 24 tands

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) lengte beugel

4079000212

*8715883011549*

300 mm 515 mm

 
 
 

Metaalzaag

· Professioneel model gelakt aluminium gietijzeren frame - Ovalen buis
· Softgrip handgreep
· Voorzien van 4tecx HSS Bi-metaal zaagblad 24 tands
· Zaagblad wordt gespannen middels spanelement in handgreep

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) lengte

4079000214

*8715883011556*

300 mm 400 mm

Metaalzaagblad

· HSS Bi-metaal
· 24 tands per inch

 

artikelnummer / EAN aantal (tanden TPI) lengte (zaagblad) verpakt per toepassing (materiaal)

4079000263

*8715883011563*

24 stuks 300 mm 100 stuks HSS Bi-metaal
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BEITELS

Koudbeitel

· DIN 6453
· Chroom-vanadium staal
· Vlak ovaal, gelakt

artikelnummer / EAN lengte (beitel) breedte (beitel) breedte (snijvlak)

4028000101

*8715883014687*

200 mm 23 mm 24 mm

Breekbeitel

Breekbeitel · DIN 7254 A
· Chroom-vanadium staal
· Vlak ovaal, gelakt

artikelnummer / EAN lengte (beitel) breedte (beitel) breedte (snijvlak)

4028000121

*8715883014694*

250 mm 20 mm 26 mm

4028000141

*8715883014700*

300 mm 23 mm 29 mm

Breekbeitel met handgreep

· Met kunststof handgreep
· DIN 7254 A
· Chroom-vanadium staal
· Vlak ovaal, gelakt

artikelnummer / EAN lengte (beitel) breedte (schacht) breedte (snijvlak)

4028000161

*8715883014717*

300 mm 29 mm 23 mm
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Puntbeitel

· Met kunststof handgreep
· DIN 7256
· Chroom-vanadium staal
· 8-kant, gelakt

artikelnummer / EAN lengte (beitel) dikte (beitel)

4028000181

*8715883014724*

300 mm 18 mm

Electriciën beitel

· Chroom-vanadium staal
· 8-kant, gelakt

artikelnummer / EAN lengte (beitel) diameter (schacht) breedte (snijvlak)

4028000201

*8715883014731*

250 mm 10 mm 12 mm

Sleufbeitel

· Chroom-vanadium staal
· Vlak, gelakt
· Geschikt voor metaal- en steen bewerkingen

artikelnummer / EAN lengte (beitel) breedte (beitel) breedte (snijvlak)

4028000221

*8715883014748*

240 mm 26 mm 26 mm



16

Voegbeitel

· Chroom-vanadium staal
· Vlak ovaal, gelakt

artikelnummer / EAN lengte (beitel) breedte (schacht) breedte (snijvlak)

4028000241

*8715883014755*

250 mm 23 mm 50 mm

4028000261

*8715883014762*

250 mm 26 mm 60 mm

Handbeschermer

· Universeel
· Geschikt voor ovaal en 8-kant beitels
· Van 20 x 12 tot en met 26 x 13 mm

artikelnummer / EAN lengte

4028000281

*8715883014779*

110 mm

Penuitdrijver

· Chroom-vanadium staal
· Gelakt

artikelnummer / EAN lengte diameter (schacht) diameter (punt)

4028000341

*8715883014809*

150 mm 10 mm 2 mm

4028000361

*8715883014816*

150 mm 10 mm 3 mm

4028000381

*8715883014823*

150 mm 10 mm 4 mm

4028000401

*8715883014830*

150 mm 10 mm 5 mm

4028000421

*8715883014847*

150 mm 10 mm 6 mm
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Penuitdrijverset

· Chroom-vanadium staal
· Gelakt
· 6-delig in stalen cassette
· diameter 3-4-5-6-8-10 mm

artikelnummer / EAN

4028000301

*8715883014786*

Centerpons

· DIN 7250
· Chroom-vanadium staal
· 8-kant, gelakt

artikelnummer / EAN lengte diameter (schacht) diameter (punt)

4028000321

*8715883014793*

120 mm 10 mm 4 mm

Sloopbeitel

· Met koevoet
· 6-kant, gelakt

artikelnummer / EAN lengte breedte (schacht)

4028000441

*8715883014854*

400 mm 18 mm

4028000461

*8715883014861*

500 mm 18 mm

4028000481

*8715883014878*

600 mm 18 mm

4028000501

*8715883014885*

800 mm 18 mm
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Ritsbeitel

Ritsbeitel
· Chroom-vanadium staal
· Gelakt
· Slagvaste, geharde kop

artikelnummer / EAN lengte (beitel) breedte (schacht)

4028000271

*8715883030250*

200 mm 20 mm

Monteerpen

· Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
· Gelakt

artikelnummer / EAN lengte diameter (punt)) gewicht

4028000291

*8715883030267*

250 mm 10 mm 620 g

Puntschop

· Chroom-vanadium staal
· Gelakt

artikelnummer / EAN lengte diameter (schacht) gewicht

4028000431

*8715883030274*

400 mm 16 mm 630 g

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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SCHROEVENDRAAIERS

Priem rond

· 2 componenten handgreep
· Stalen kling, mat verchroomd

artikelnummer / EAN diameter lengte

4016100267

*8715883011860*

6 mm 102 mm

Priem vierkant

· 2 componenten handgreep
· Stalen kling, mat verchroomd

artikelnummer / EAN diameter lengte

4016100269

*8715883011877*

6 mm 102 mm

Schroevendraaier Pozidrive

· 2 componenten handgreep
· Stalen kling, mat verchroomd

artikelnummer / EAN aandrijving (maat) lengte (kling)

4016000525

*8715883010009*

PZD 0 60 mm

4016000554

*8715883010016*

PZD 1 80 mm

4016000583

*8715883010023*

PZD 2 100 mm

4016000612

*8715883010030*

PZD 3 150 mm
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Schroevendraaier Phillips

· 2 componenten handgreep
· Stalen kling, mat verchroomd

artikelnummer / EAN aandrijving (maat) lengte (kling)

4016000409

*8715883009966*

PH 0 60 mm

4016000438

*8715883009973*

PH 1 80 mm

4016000467

*8715883009980*

PH 2 100 mm

4016000496

*8715883009997*

PH 3 150 mm

Schroevendraaier gleuf

· 2 componenten handgreep
· Stalen kling, mat verchroomd

artikelnummer / EAN aandrijving (maat) lengte (kling)

4016000148

*8715883009874*

0,4 x 2,5 mm 75 mm

4016000177

*8715883009881*

0,5 x 3,0 mm 80 mm

4016000206

*8715883009898*

0,6 x 3,5 mm 125 mm

4016000235

*8715883009904*

0,8 x 4,0 mm 100 mm

4016000264

*8715883009911*

0,8 x 4,0 mm 125 mm

4016000293

*8715883009928*

1,0 x 5,5 mm 125 mm

4016000322

*8715883009935*

1,2 x 6,5 mm 150 mm

4016000351

*8715883009942*

1,2 x 8,0 mm 175 mm

4016000380

*8715883009959*

1,6 x 10 mm 200 mm
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Schroevendraaier Torx

· 2 componenten handgreep
· Stalen kling - mat verchroomd

artikelnummer / EAN aandrijving (maat) lengte (kling)

4016000757

*8715883010085*

T 10 80 mm

4016000786

*8715883010092*

T 15 80 mm

4016000815

*8715883010108*

T 20 100 mm

4016000844

*8715883010115*

T 25 100 mm

4016000902

*8715883010139*

T 30 115 mm

4016000931

*8715883010146*

T 40 130 mm

Schroevendraaierset 6-delig combi gleuf/Pozidrive

· 2 componenten handgreep
· Stalen kling - mat verchroomd

Setinhoud:

· 1 stuks gleuf schroevendraaier 0,5 x 3,0 mm
· 1 stuks gleuf schroevendraaier 0,8 x 4,0 mm
· 1 stuks gleuf schroevendraaier 1,0 x 5,5 mm
· 1 stuks gleuf schroevendraaier 1,2 x 6,5 mm
· 1 stuks Pozidrive schroevendraaier PZ1
· 1 stuks Pozidrive schroevendraaier PZ2

artikelnummer / EAN

4016000061

*8715883009843*
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Schroevendraaierset 6-delig combi gleuf/Phillips

· 2 componenten handgreep
· Stalen kling - mat verchroomd

Setinhoud:

· 1 stuks gleuf schroevendraaiers 0,5 x 3,0 mm
· 1 stuks gleuf schroevendraaier 0,8 x 4,0 mm
· 1 stuks gleuf schroevendraaier 1,0 x 5,5 mm
· 1 stuks gleuf schroevendraaier 1,2 x 6,5 mm
· 1 stuks Phillips schroevendraaier PH1
· 1 stuks Phillips schroevendraaier PH2

artikelnummer / EAN

4016000032

*8715883009836*

Schroevendraaierset 6-delig Torx

· 2-componenten handgreep
· Stalen kling - mat verchroomd

Setinhoud: 

· 1 stuks Torx schroevendraaier T10
· 1 stuks Torx schroevendraaier T15
· 1 stuks Torx schroevendraaier T20
· 1 stuks Torx schroevendraaier T25
· 1 stuks Torx schroevendraaier T30
· 1 stuks Torx schroevendraaier T40

artikelnummer / EAN

4016000090

*8715883009850*

Schroevendraaier VDE Phillips

· 2 componenten handgreep
· Getest tot 1000 V

artikelnummer / EAN aandrijving (maat) lengte (kling)

4016001221

*8715883010245*

PH 1 80 mm

4016001250

*8715883010252*

PH 2 100 mm
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Schroevendraaier VDE gleuf

· 2 componenten handgreep
· Getest tot 1000 V

artikelnummer / EAN aandrijving (maat) lengte (kling)

4016000960

*8715883010153*

0,4 x 2,5 mm 75 mm

4016001047

*8715883010184*

0,8 x 4,0 mm 100 mm

4016001076

*8715883010191*

1,0 x 5,5 mm 125 mm

4016001105

*8715883010207*

1,2 x 6,5 mm 150 mm

Schroevendraaierset VDE 6-delig combi gleuf/Phillips

· 2 componenten handgreep
· Getest tot 1000 V

Setinhoud: 

· 1 stuks gleuf schroevendraaier 0,4 x 2,5 mm
· 1 stuks gleuf schroevendraaier 0,6 x 3,5 mm
· 1 stuks gleuf schroevendraaier 0,8 x 4,0 mm
· 1 stuks gleuf schroevendraaier 1,0 x 5,5 mm
· 1 stuks Phillips schroevendraaier PH1
· 1 stuks Phillips schroevendraaier PH2

artikelnummer / EAN

4016000119

*8715883009867*

Spanningzoeker

Spanningzoeker· Spanningzoeker EURO
· 125-250 V

artikelnummer / EAN aandrijving lengte

4007000129

*8715883013307*

zaagsnede 190 mm
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Spanningzoeker

· Spanningzoeker transparant
· Voorzien van clip en controlelampje
· 150-250 V

artikelnummer / EAN aandrijving lengte

4007000115

*8715883013284*

zaagsnede 140 mm

4007000122

*8715883013291*

zaagsnede 190 mm

SLEUTELGEREEDSCHAP

Ringsleutel

· Volgens DIN 838
· Chroom-vanadium staal
· Mat verchroomd
· Metrisch
· Gebogen

artikelnummer / EAN maat lengte dikte a1 dikte a2 breedte b1 breedte b2

4001200123

*8715883011099*

6 x 7 mm 181 mm 5,6 mm 6,5 mm 10,8 mm 12,2 mm

4001200141

*8715883011105*

8 x 9 mm 191 mm 6,5 mm 7,4 mm 13,8 mm 15,2 mm

4001200159

*8715883011112*

10 x 11 mm 202 mm 8,0 mm 9,3 mm 16,7 mm 18,3 mm

4001200177

*8715883011129*

12 x 13 mm 213 mm 9,5 mm 9,9 mm 19,7 mm 21,2 mm

4001200195

*8715883011136*

14 x 15 mm 226 mm 10,2 mm 11,0 mm 22,5 mm 23,5 mm

4001200213

*8715883011143*

16 x 17 mm 249 mm 10,8 mm 11,9 mm 25,5 mm 26,5 mm

4001200231

*8715883011150*

18 x 19 mm 262 mm 12,3 mm 12,7 mm 28,5 mm 29,5 mm
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artikelnummer / EAN maat lengte dikte a1 dikte a2 breedte b1 breedte b2

4001200249

*8715883011167*

20 x 22 mm 285 mm 12,7 mm 13,8 mm 31,5 mm 34,5 mm

4001200267

*8715883011174*

21 x 23 mm 313 mm 13,3 mm 13,9 mm 32,5 mm 36,5 mm

4001200285

*8715883011181*

24 x 27 mm 323 mm 14,2 mm 15 mm 37,5 mm 41,5 mm

4001200303

*8715883011198*

25 x 28 mm 343 mm 14,5 mm 15 mm 39,5 mm 43,5 mm

4001200321

*8715883011204*

30 x 32 mm 362 mm 15,6 mm 17,7 mm 45,5 mm 48,5 mm

Ringsleutelset 8-delig

· Volgens DIN 838
· Chroom-vanadium staal, mat verchroomd 
 

artikelnummer / EAN set

4001200339

*8715883011211*

6x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm
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Ringsteeksleutel

· Volgens DIN 3113-A
· Chroom-vanadium staal
· Mat verchroomd
· Ringzijde 15° gebogen

artikelnummer / EAN maat lengte dikte a1 dikte a2 breedte b1 breedte b2

4001000116

*8715883010733*

6 mm 103 mm 5,7 mm 4,0 mm 10,5 mm 17,0 mm

4001000123

*8715883010740*

7 mm 112 mm 7,0 mm 4,0 mm 12,2 mm 18,5 mm

4001000130

*8715883010757*

8 mm 124 mm 7,0 mm 4,5 mm 13,5 mm 20,0 mm

4001000137

*8715883010764*

9 mm 133 mm 8,0 mm 4,5 mm 1,05 mm 23,0 mm

4001000144

*8715883010771*

10 mm 141 mm 9,0 mm 5,0 mm 16,5 mm 25,0 mm

4001000151

*8715883010788*

11 mm 154 mm 10,0 mm 5,5 mm 18,0 mm 27,8 mm

4001000158

*8715883010795*

12 mm 159 mm 10,0 mm 5,5 mm 19,8 mm 29,3 mm

4001000165

*8715883010801*

13 mm 173 mm 11,0 mm 6,2 mm 21,5 mm 31,5 mm

4001000172

*8715883010818*

14 mm 181 mm 11,2 mm 6,5 mm 22,5 mm 31,8 mm

4001000179

*8715883010825*

15 mm 191 mm 11,2 mm 6,5 mm 23,5 mm 33,8 mm

4001000186

*8715883010832*

16 mm 205 mm 11,5 mm 7,2 mm 25,0 mm 35,3 mm

4001000193

*8715883010849*

17 mm 209 mm 11,5 mm 7,2 mm 26,5 mm 38,0 mm

4001000200

*8715883010856*

18 mm 219 mm 11,7 mm 8,0 mm 27,8 mm 39,7 mm

4001000207

*8715883010863*

19 mm 229 mm 12,1 mm 8,0 mm 29,0 mm 42,5 mm



27

artikelnummer / EAN maat lengte dikte a1 dikte a2 breedte b1 breedte b2

4001000214

*8715883010870*

20 mm 239 mm 12,3 mm 8,0 mm 30,5 mm 43,0 mm

4001000221

*8715883010887*

21 mm 249 mm 13,0 mm 9,0 mm 33,0 mm 45,0 mm

4001000228

*8715883010894*

22 mm 259 mm 13,0 mm 9,0 mm 34,0 mm 47,0 mm

4001000235

*8715883010900*

24 mm 281 mm 14,3 mm 10,8 mm 37,0 mm 51,0 mm

4001000242

*8715883010917*

27 mm 309 mm 15,6 mm 11,0 mm 41,0 mm 57,2 mm

4001000249

*8715883010924*

30 mm 329 mm 17,6 mm 11,8 mm 44,8 mm 60,3 mm

4001000256

*8715883010931*

32 mm 363 mm 18,4 mm 12,0 mm 47,8 mm 64,5 mm

Ringsteeksleutelset 8-delig

· Volgens DIN 3113-A
· Chroom-vanadium staal
· Mat verchroomd
·  Ringzijde 15° gebogen, bestaande uit de maten: 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

artikelnummer / EAN set uitvoering aandrijving

4001000263

*8715883010948*

8-delig afgebogen zeskant

Ringsteeksleutelset 12-delig

· Volgens DIN 3113-A
· Chroom-vanadium staal
· Mat verchroomd
·  Ringzijde 15° gebogen bestaande uit de maten:  
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

artikelnummer / EAN set uitvoering aandrijving

4001000270

*8715883010955*

12-delig afgebogen zeskant
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Steeksleutel

· Volgens DIN 3110
· Chroom-vanadium staal
· Mat verchroomd

artikelnummer / EAN maat lengte dikte a breedte b1 breedte b2

4001100212

*8715883010962*

6 x 7 mm 122 mm 3,7 mm 16,7 mm 17,8 mm

4001100224

*8715883010979*

8 x 9 mm 142 mm 4 mm 19,7 mm 21,7 mm

4001100236

*8715883010986*

10 x 11 mm 159 mm 5 mm 24,2 mm 27 mm

4001100248

*8715883010993*

12 x 13 mm 171 mm 5,5 mm 29 mm 30,8 mm

4001100260

*8715883011006*

14 x 15 mm 187 mm 6 mm 31,7 mm 33,7 mm

4001100272

*8715883011013*

16 x 17 mm 201 mm 6,5 mm 34,5 mm 38 mm

4001100284

*8715883011020*

18 x 19 mm 219 mm 7,3 mm 40 mm 42,5 mm

4001100296

*8715883011037*

20 x 22 mm 237 mm 7,8 mm 43,5 mm 47,2 mm

4001100308

*8715883011044*

21 x 23 mm 247 mm 8 mm 44,5 mm 48,2 mm

4001100320

*8715883011051*

24 x 27 mm 264 mm 8,5 mm 51 mm 57,5 mm

4001100332

*8715883011068*

25 x 28 mm 279 mm 9 mm 53 mm 58,3 mm

4001100344

*8715883011075*

30 x 32 mm 299 mm 9,5 mm 60 mm 64 mm
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Steeksleutelset 8-delig

· Volgens DIN 3110
· Chroom-vanadium staal
· Mat verchroomd

Bestaande uit de maten:
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm

artikelnummer / EAN

4001100356

*8715883011082*

Steek-ringratelsleutel

· Chroom-vanadium staal
· Mat verchroomd
· Stand bek 15° oplopend
· Omschakelknop voor verandering draairichting

artikelnummer / EAN maat lengte dikte a1 dikte a2 breedte b1 breedte b2

4001200403

*8715883017961*

8 mm 135 mm 4,8 mm 7,7 mm 18,5 mm 17,7 mm

4001200405

*8715883017978*

9 mm 142 mm 5,3 mm 7,7 mm 20,5 mm 19,1 mm

4001200407

*8715883017985*

10 mm 158 mm 5,8 mm 8,2 mm 22,5 mm 21,2 mm

4001200409

*8715883017992*

11 mm 167 mm 6,1 mm 8,2 mm 25 mm 22,6 mm

4001200411

*8715883018005*

12 mm 173 mm 6,3 mm 8,8 mm 26,9 mm 23,8 mm

4001200413

*8715883018012*

13 mm 179 mm 6,8 mm 8,9 mm 29 mm 25,9 mm

4001200415

*8715883018029*

14 mm 189 mm 7,2 mm 9,3 mm 31,5 mm 27,7 mm

4001200417

*8715883018036*

15 mm 199 mm 7,6 mm 9,4 mm 34 mm 29,2 mm

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN maat lengte dikte a1 dikte a2 breedte b1 breedte b2

4001200419

*8715883018043*

16 mm 215 mm 7,9 mm 9,9 mm 35,7 mm 31,8 mm

4001200421

*8715883018050*

17 mm 232 mm 8,1 mm 10,6 mm 38,3 mm 34,1 mm

4001200423

*8715883018067*

18 mm 238 mm 8,5 mm 11,0 mm 40,1 mm 34,1 mm

4001200425

*8715883018074*

19 mm 247 mm 9,0 mm 11,2 mm 42,0 mm 35,1 mm

4001200427

*8715883018081*

22 mm 285 mm 10,3 mm 13,0 mm 45,3 mm 41,5 mm

4001200429

*8715883018098*

24 mm 325 mm 10,8 mm 14,5 mm 52,0 mm 47,0 mm

Steek-ringratelsleutelset 5-delig

· Chroom-vanadium staal
· Mat verchroomd
· Stand bek 15° oplopend
· Omschakelknop voor verandering draairichting
· In roltas

Bestaande uit de maten: 10 - 12 - 13 - 14 -15

artikelnummer / EAN

4001200431

*8715883018104*

Steek-ringratelsleutelset 8-delig

· Chroom-vanadium staal
· Mat verchroomd
· Stand bek 15° oplopend
· Omschakelknop voor verandering draairichting
· In roltas

Bestaande uit de maten: 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19

artikelnummer / EAN

4001200433

*8715883018111*



31

Moersleutel softgrip

· Chroom-vanadium staal
· Mat chroom
· Softgrip handgreep
· Voorzien van metrische maatverdeling op bek

artikelnummer / EAN lengte

4013000138

*8715883011440*

250 mm

Moersleutel zwart gefosfateerd

· Chroom-vanadium staal
· Zwart gefosfateerd
· Voorzien van metrische maatverdeling op bek

artikelnummer / EAN lengte

4013000122

*8715883011419*

200 mm

4013000126

*8715883011426*

250 mm

4013000131

*8715883011433*

300 mm

Dopsleutelset 21-delig 3/8”

· Chroom-vanadium staal
· In degelijke kunststof koffer
· Quick release ratel

artikelnummer / EAN aansluiting in inches doppen

4080200121

*8715883005883*

3/8 inch 6 - 24 mm



32

Dopsleutelset 25-delig 1/2”

· Chroom-vanadium staal
· In degelijke kunststof koffer
· Quick release ratel

artikelnummer / EAN aansluiting in inches

4080200133

*8715883005890*

1/2 inch

Dopsleutelset 94-delig 1/4” + 1/2”

· Chroom-vanadium staal
· In degelijke kunststof koffer
· Quick release ratel

artikelnummer / EAN aansluiting in inches 1/2” lange doppen 1/4 dop bits

4080200112

*8715883005876*

1/4 inch 14-19 mm 17 stuks

Inbussleutel T-greep zeskant

· 2 componenten kunststof greep
· Voor inbusschroeven
· Zware kwaliteit

artikelnummer / EAN sleutelwijdte lengte (kling)

4015000260

*8715883009584*

2,0 mm 100 mm

4015000281

*8715883009591*

2,5 mm 100 mm

4015000302

*8715883009607*

3,0 mm 100 mm
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artikelnummer / EAN sleutelwijdte lengte (kling)

4015000323

*8715883009614*

4,0 mm 150 mm

4015000344

*8715883009621*

5,0 mm 150 mm

4015000365

*8715883009638*

6,0 mm 150 mm

4015000386

*8715883009645*

8,0 mm 200 mm

Inbussleutel T-greep Torx

Inbussleutel T-greep - · 2 componenten kunststof greep
· Voor Torx schroeven
· Zware kwaliteit

artikelnummer / EAN aandrijving (maat) lengte (kling)

4015000113

*8715883009515*

T 10 100 mm

4015000134

*8715883009522*

T 15 100 mm

4015000155

*8715883009539*

T 20 100 mm

4015000176

*8715883009546*

T 25 150 mm

4015000197

*8715883009553*

T 27 150 mm

4015000218

*8715883009560*

T 30 150 mm

4015000239

*8715883009577*

T 40 150 mm
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Stiftsleutelset zeskant/kogelkop 9-delig

· Inbussleutelset
· Lang model kogelkop inbussleutels
· Chroom-vanadium staal
· Mat chromen uitvoering
· Haaks gebogen
· Kunststof houder

Bestaande uit de maten: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 -8 - 10 mm

artikelnummer / EAN

4015000428

*8715883009669*

Stiftsleutelset Torx 8-delig

Stiftsleutelse · Inbussleutelset Torx
· Lang model
· Haaks gebogen
· Kunststof houder

Bestaande uit de maten: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

artikelnummer / EAN

4015000407

*8715883009652*

TANGEN

Platbektang

· Chroom-vanadium staal
· Om vast te houden en te buigen
· Fijn gepolijste kop
· Voorzien van 2 componenten grepen met beschermnokken
· Met getande en platte bekken

artikelnummer / EAN lengte (tang)

4037000315

*8715883009744*

160 mm
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Telefoontang

· Chroom-vanadium staal
· Fijn gepolijste kop
· Voorzien van 2 componenten grepen met beschermnokken
· Met snijkanten voor middelharde draad

artikelnummer / EAN lengte (tang) model

4037000342

*8715883009751*

200 mm recht

4037000369

*8715883009768*

200 mm gebogen

Telefoontang VDE

· 1000 V VDE
· Hoogglans gepolijst - verchroomd
· 2 componenten grepen rood - geel voorzien van beschermingsnokken
· Met snijkanten voor middelharde draad

artikelnummer / EAN lengte (tang)

4037000126

*8715883009676*

200 mm

Zijsnijtang

· Chroom-vanadium staal
· Fijn gepolijste kop
· Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
· Voorzien van 2 componenten grepen met beschermnokken
· voor zachte en harde draad

artikelnummer / EAN lengte (tang)

4037000396

*8715883009775*

160 mm
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Zijsnijtang VDE

· VDE 1000 V
· Hoogglans gepolijst verchroomd
· Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
· 2 componenten grepen rood - geel voorzien van beschermingsnokken

artikelnummer / EAN lengte (tang)

4037000153

*8715883009683*

160 mm

Krachtzijsnijtang

· Chroom-vanadium staal
· Fijn gepolijste kop
· Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad
· Voorzien van 2 componenten grepen met beschermnokken

artikelnummer / EAN lengte (tang)

4037000477

*8715883009805*

180 mm

Combinatietang

· Chroom-vanadium staal
· Fijn gepolijste kop
· Geschikt voor rond en vlak materiaal
· Voorzien van 2 componenten grepen met beschermnokken
· Met zijsnijder

artikelnummer / EAN lengte (tang)

4037000504

*8715883009812*

160 mm

4037000423

*8715883009782*

180 mm
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Combinatietang VDE

· VDE 1000 V
· Hoogglans gepolijst verchroomd
· 2 componenten grepen rood - geel voorzien van beschermingsnokken

artikelnummer / EAN lengte (tang)

4037000180

*8715883009690*

180 mm

Afstriptang

· Chroom-vanadium staal
· Fijn gepolijste kop
· Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie
· Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef,  
  contramoer en veer
· Voorzien van 2 componenten grepen met beschermnokken

artikelnummer / EAN lengte (tang)

4037000450

*8715883009799*

160 mm

Afstriptang VDE

· VDE 1000 V
· Hoogglans gepolijst verchroomd
· Met openingsbegrenzer, veer en messing stelschroef
· 2 componenten grepen rood - geel voorzien van beschermingsnokken

artikelnummer / EAN lengte (tang)

4037000207

*8715883009706*

160 mm
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Waterpomptang

· Chroom-vanadium staal
· Fijn gepolijste kop
· Voorzien van 2 componenten grepen met beschermnokken

artikelnummer / EAN lengte (tang)

4037000531

*8715883009829*

240 mm

Waterpomptang

· De tangen zijn zeer stabiel dankzij de dubbele geleiding
· Zelfklemmend op buizen en moeren
· Gehard en getemperd staal voor een hoge slijtvastheid
· Robuuste constructie en ongevoelig voor vervuiling door gladde laklaag

artikelnummer / EAN lengte (tang)

4037000539

*8715883026994*

255 mm

4037000545

*8715883027007*

305 mm

Moniertang

· Chroom-vanadium staal gesmeed
· Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel en betrouwbaar
· Zwart gelakt met rode isolatie

artikelnummer / EAN lengte (tang)

4037000261

*8715883009720*

250 mm

4037000288

*8715883009737*

280 mm
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Nijptang

· Chroom-vanadium staal gesmeed
· Zwart gelakt met rode isolatie

artikelnummer / EAN lengte (tang)

4037000234

*8715883009713*

180 mm

Tangenset basis 4-delig in koffer

Inhoud: 

· Telefoontang 200 mm recht model (artikelnummer: 4037000342)
· Zijsnijtang 160 mm (artikelnummer: 4037000396)
· Combinatietang 180 mm (artikelnummer: 4037000423)
· Afstriptang 160 mm (artikelnummer: 4037000450)
· In handige koffer

artikelnummer / EAN

4037000558

*8715883018142*

Tangenset VDE 4-delig in koffer

Inhoud: 

· Telefoontang 200 mm recht model VDE (artikelnummer: 4037000126)
· Zijsnijtang 160 mm VDE (artikelnummer: 4037000153)
· Combinatietang 180 mm VDE (artikelnummer: 4037000180)
· Afstriptang 160 mm VDE (artikelnummer: 4037000207)
· In handige koffer

artikelnummer / EAN

4037000585

*8715883018159*
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Pijptang

· 90° gebogen bek
· Zweedse vorm
· Tegen de draairichting in geplaatste tanden
· Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
· Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
· Gesmeed chroom-vanadiumstaal

artikelnummer / EAN lengte (tang) spanwijdte

4022000145

*8715883013253*

310 mm 0 - 42 mm

4022000153

*8715883013260*

420 mm 0 - 62 mm

4022000161

*8715883013277*

560 mm 0 - 70 mm

MEETGEREEDSCHAP

Schuifmaat analoog

· Kan zowel binnen- als buitenmaten en diepte meten
· RVS uitvoering
· In kunststof box

artikelnummer / EAN meetbereik nauwkeurigheid lengte (bek)

4082000101

*8715883026581*

0 - 150 mm 0,05 mm 40 mm

Schuifmaat digitaal

· Kan zowel binnen- als buitenmaten en diepte meten
· Inclusief 2 batterijen en schroevendraaier
· In kunststof box 
· RVS uitvoering met aluminium behuizing

artikelnummer / EAN meetbereik nauwkeurigheid lengte (bek)

4082000109

*8715883026598*

0 - 150 mm 0,01 mm 40 mm
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Duimstok hout

· Geproduceerd volgens EG-ijknorm klasse II  
· Gemaakt van hardhout (indien verkrijgbaar gecertificeerd hardhout) waaraan strenge 
  normen worden gesteld
· Recht, maatvast, splintervrij, sterk en licht van kleur

artikelnummer / EAN lengte

4081110121

*8715883006262*

1 m

Duimstok kunststof

· Geproduceerd volgens EG-ijknorm klasse III  
· Gemaakt van kunststof: recht, maatvast en sterk

artikelnummer / EAN lengte

4081110142

*8715883006279*

1 m

Rolbandmaat 2 componenten

· Kunststof behuizing met anti-slip grip
· Stalen meetlint in mat-gele uitvoering met horizontale aflezing op voorzijde
· Eindhaak met 2 klinknagels
· Metalen broekclip en polsband

artikelnummer / EAN lengte bandbreedte EG-ijkklasse

4038000324

*8715883028073*

3 m 16 mm II

4038000333

*8715883028080*

5 m 19 mm II

4038000342

*8715883028097*

8 m 25 mm II
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Rolbandmaat 2 componenten magnetisch

· Kunststof behuizing met anti-slip grip
· Automatisch vergrendelingssysteem
· Stalen meetlint in mat-gele uitvoering met horizontale aflezing op voorzijde
· Eindhaak met 2 magneten en 2 klinknagels
· Metalen broekclip en polsband

artikelnummer / EAN lengte bandbreedte EG-ijkklasse

4038000249

*8715883008938*

5 m 19 mm II

Rolbandmaat chroom

· Kunststof chrome behuizing met UV beschermlaag
· Stalen meetlint in mat-gele uitvoering met horizontale aflezing op voorzijde en verticale aflezing 

op achterzijde
· Ergonomische stopknop
· Eindhaak met 2 klinknagels
· Metalen broekclip

artikelnummer / EAN lengte bandbreedte EG-ijkklasse

4038000351

*8715883028103*

3 m 16 mm II

4038000360

*8715883028110*

5 m 19 mm II

4038000369

*8715883028127*

8 m 25 mm II

Rolbandmaat DLX

· Kunststof matzilver kleurige behuizing met TPR anti-slip grip
· Automatisch vergrendelingssysteem
· Stalen meetlint in mat-gele uitvoering met horizontale aflezing op voorzijde en verticale    
  aflezing op achterzijde
· Ergonomische stopknop
· Dubbele eindhaak met 2 magneten en 2 klinknagels
· Metalen broekclip

artikelnummer / EAN lengte bandbreedte EG-ijkklasse

4038000378

*8715883028134*

5 m 25 mm II

4038000386

*8715883028141*

8 m 25 mm II
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Waterpas

· Aluminium waterpas kokermodel
· Rood gelakte uitvoering
· Afmeting 48 x 22 mm
· Gewicht 610 g/m
· Wanddikte zijkant 1,6 mm
· Wanddikte onder en bovenzijde 2,0 mm

artikelnummer / EAN lengte aantal (libellen) nauwkeurigheid  
(min/max afw. in afstand)

4010000150

*8715883011297*

30 cm 2 stuks 0,5 mm/m

4010000167

*8715883011228*

40 cm 2 stuks 0,5 mm/m

4010000184

*8715883011235*

60 cm 2 stuks 0,5 mm/m

4010000201

*8715883011242*

80 cm 2 stuks 0,5 mm/m

4010000218

*8715883011259*

100 cm 2 stuks 0,5 mm/m

Stelwaterpas

· Aluminium stelwaterpas voorzien van voetjes
· Rood gelakte uitvoering
· Afmeting 48 x 22 mm
· Gewicht 610 g/m
· Wanddikte zijkant 1,6 mm
· Wanddikte onder en bovenzijde 2,0 mm

artikelnummer / EAN lengte aantal (libellen) nauwkeurigheid 
(min/max afw. in afstand)

4010000242

*8715883011266*

180 cm 4 stuks 0,5 mm/m

Waterpas magnetisch

· Aluminium waterpas kokermodel magnetisch
· Rood gelakte uitvoering
· Afmeting 48 x 22 mm
· Gewicht 610 g/m
· Wanddikte zijkant 1,6 mm
· Wanddikte onder en bovenzijde 2,0 mm
· Voorzien van magneten aan de onderzijde

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN lengte aantal (libellen) nauwkeurigheid  
(min/max afw. in afstand)

4010000290

*8715883013314*

40 cm 2 stuks 0,5 mm/m

4010000314

*8715883013321*

60 cm 2 stuks 0,5 mm/m

4010000338

*8715883013338*

100 cm 2 stuks 0,5 mm/m

SNIJGEREEDSCHAP

Afbreekmes

· Metalen mes
· Anti-slip greep
· Geleverd met 1 mes

artikelnummer / EAN breedte

4019000156

*8715883011327*

18 mm

Boardmes universeel mes uitschuifbaar

· Metalen mes, recht model
· Uitschuifbaar model
· 3 standen
· Zowel geschikt voor rechte als haakmessen
· Magazijn voor resevemessen in handgreep
· Geleverd met 1 mes

artikelnummer / EAN lengte

4004000141

*8715883011464*

160 mm

Boardmes universeel mes automatisch

· Gebruiksvriendelijk stalen veiligheidsmes
· Mes schuift automatisch naar binnen als schuifknop wordt losgelaten
· Geleverd met 1 mes
· Recht model

artikelnummer / EAN lengte

4004000150

*8715883011471*

165 mm
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Boardmes uitschuifbaar zwaar

· Metalen mes
· Zwaar model met anti-slip-greep
· Uitschuifbaar model
· Middels snelwisselaar eenvoudig en snel messen wisselen
· Magazijn voor reservemessen in handgreep
· Geleverd met 2 messen
· Recht model

artikelnummer / EAN lengte

4004000168

*8715883011495*

195 mm

Trapezium mes (reservemesjes)

· Hoogwaardige kwaliteit
· Voor algemeen snijwerk - geschikt voor papier, karton, leder, enz
· Geschikt voor boardmessen
· In veiligheidsdispenser

artikelnummer / EAN lengte (lemmet) breedte dikte (lemmet) verpakt per

4019001121

*8715883026390*

60 mm 19 mm 0,64 mm 10 stuks

4019001133

*8715883026406*

60 mm 19 mm 0,64 mm 100 stuks

Haakmes (reservemesjes)

· Hoogwaardige kwaliteit
· Haakmesje met scherpe punt voor doorboren en snijden van  
  vloerbedekking, plastic, verpakkingsmateriaal
· In veiligheidsdispenser

artikelnummer / EAN lengte (lemmet) breedte dikte (lemmet) verpakt per

4019001145

*8715883026413*

50 mm 18 mm 0,64 mm 10 stuks
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Afbreekmes (reservemesjes) 

· Hoogwaardige kwaliteit
· Makkelijk afbreekbaar
· 8 snijvlakken 18 mm en 7 snijvlakken 25 mm

artikelnummer / EAN breedte dikte verpakking

4019001157

*8715883026420*

18 mm 0,5 mm veiligheidsdispenser

4019001169

*8715883026437*

25 mm 0,7 mm box

Pijpsnijder mini compact

· Koperen buizen, dunwandige roestvaststalen buizen, dunwandige stalen,  
aluminium, messing buizen

· Voorzien van extra reserve snijwiel in draaiknop
· Handzaam, speciaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
· Staal gelagerde draaimechanisme, loopt zeer soepel
· Gewicht: 215 g 

artikelnummer / EAN snijcapaciteit diameter (wiel)

4006000202

*8715883011501*

3 - 30 mm 19 mm

Pijpsnijder compact

· Koperen buizen, dunwandige roestvaststalen buizen, dunwandige stalen,  
aluminium, messing buizen

· Met uitschuifbaar ontbraammes
· Voorzien van extra reserve snijwiel in draaiknop
· Staal gelagerde draaimechanisme, loopt zeer soepel
· Gewicht: 335 g (3 - 35 mm), 355 g (3 - 45 mm)

artikelnummer / EAN snijcapaciteit diameter (wiel)

4006000242

*8715883011525*

3 - 35 mm 19 mm

4006000262

*8715883011532*

3 - 45 mm 19 mm
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Pijpsnijder

· Koperen buizen, dunwandige roestvaststalen buizen, dunwandige stalen, aluminium,  
  messing buizen
· Voorzien van pijpfrees in draaiknop 
· Gewicht: 375 g

artikelnummer / EAN snijcapaciteit diameter (wiel)

4006000222

*8715883011518*

3 - 35 mm 19 mm

Figuurblikschaar D16

· Bijzonder wendbare figuurschaar, speciaal geschikt voor kort, recht, rechts en figuurknippen
· Knipt zelfs de kleinste radiussen probleemloos, omdat de microvertanding wegglijden 
  effectief tegengaat
· Uitstekende hefboomoverbrenging
· Slipvrij dankzij snijkanten met microvertanding
· Ideaal voor fijn plaatwerk
· Snijkanten RVS
· Plaatdikte maximaal (600 N/mm²): 1,2 mm

artikelnummer / EAN kniprichting lengte snijlengte

4034000495

*8715883024495*

rechts 240 mm 40 mm

Figuurblikschaar D16 L

· Bijzonder wendbare figuurschaar, speciaal geschikt voor kort, recht, links en figuurknippen
· Knipt zelfs de kleinste radiussen probleemloos, omdat de microvertanding wegglijden 
  effectief tegengaat
· Uitstekende hefboomoverbrenging
· Slipvrij dankzij snijkanten met microvertanding
· Ideaal voor fijn plaatwerk
· Snijkanten RVS
· Plaatdikte maximaal (600 N/mm²): 1,2 mm

artikelnummer / EAN kniprichting lengte snijlengte

4034000499

*8715883024501*

links 240 mm 40 mm
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Figuurblikschaar D16 S

· Speciaal geschikt voor kort, recht en figuurknippen met grote radius naar links en rechts
· Slipvrij dankzij snijkanten met microvertanding
· Uitstekende hefboomoverbrenging
· Snijkanten van RVS
· Plaatdikte maximaal (600 N/mm²): 1,2 mm

artikelnummer / EAN kniprichting lengte snijlengte

4034000503

*8715883024518*

links 240 mm 44 mm

Figuurblikschaar 3-delig
· Ideaal voor fijn plaatwerk

· Slipvrij dankzij snijkanten met microvertanding
· Snijkanten van RVS
· Plaatdikte maximaal (600 N/mm²): 1,2 mm
· In handige roltas Inhoud roltas:
· D16 voor korte radius naar rechts en rechtdoor (artikelnummer: 4034000495)
· D16 L voor korte radius naar links en rechtdoor (artikelnummer: 4034000499)
· D16 S voor kort recht en figuurknippen met grote radius naar rechts en links 
  (art.nr. 4034000503)

artikelnummer / EAN lengte

4034000507

*8715883024525*

240 mm

Boutenschaar

· Met verwisselbare en geharde bekken
· Hardheid van de snijkanten circa 40 HRC
· Getest tot 48 HRC
· Precieze instelling en aanpassing door excentrische schroeven
· Voorzien van comfortabele handgrepen
· Benen met poedercoating van staalbuis

artikelnummer / EAN lengte snijcapaciteit

4008000102

*8715883011679*

460 mm 0 - 7 mm

4008000121

*8715883011686*

620 mm 0 - 8 mm

4008000140

*8715883011693*

780 mm 0 - 9 mm

4008000159

*8715883011709*

900 mm 0 - 11 mm
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KLEMGEREEDSCHAP

Lijmtang Temperguss

· Temperguss gietijzeren lijmtang
· Ergonomisch gevormde houten handgreep
· Stabiele beugels met profilering ter versterking tegen torsiekrachten
· Spankracht tot 5.500 N

artikelnummer / EAN spanwijdte spandiepte

4021000303

*8715883013147*

120 mm 60 mm

4021000309

*8715883013154*

160 mm 80 mm

4021000315

*8715883013161*

200 mm 80 mm

4021000321

*8715883013178*

250 mm 100 mm

4021000327

*8715883013185*

300 mm 120 mm

4021000333

*8715883013192*

400 mm 120 mm

4021000339

*8715883013208*

500 mm 120 mm

4021000345

*8715883013215*

600 mm 120 mm



50

Lijmtang geheel staal

· Geheel stalen lijmtang
· 20% meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel
· De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel
· Veredelde glij· en vaste beugel voor verend en elastisch spannen
· Ergonomisch gevormde houten handgreep
· Spankracht tot 5.500 N

artikelnummer / EAN spanwijdte spandiepte

4021000102

*8715883013079*

160 mm 80 mm

4021000109

*8715883013086*

200 mm 80 mm

4021000116

*8715883013093*

250 mm 120 mm

4021000123

*8715883013109*

300 mm 120 mm

4021000130

*8715883013116*

400 mm 120 mm

4021000137

*8715883013123*

500 mm 120 mm

4021000144

*8715883013130*

600 mm 120 mm

Eenhands snellijmtang

· Eenvoudig te bedienen
· Spankracht tot 1.500 N
· Nylon en stalen constructie voor sterkte en duurzaamheid
· Verwijderbare beschermkappen
· Om te zetten in spreider

artikelnummer / EAN spanwijdte

4031000134

*8715883015530*

150 mm

4031000149

*8715883015547*

300 mm

4031000164

*8715883015554*

450 mm
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SCHILDERSGEREEDSCHAP

Patentkwast alkyd

· Alkydkwast
· Kwast voor eenmalig gebruik
· Zwart varkenshaar
· Kunststof steel en bus
· Model: rond

artikelnummer / EAN diameter maat

4011197184

*8715883006781*

14 mm 6 mm

4011197186

*8715883006798*

17 mm 8 mm

4011197188

*8715883006804*

19 mm 10 mm

4011197190

*8715883006811*

22 mm 12 mm

4011197192

*8715883006828*

25 mm 14 mm

4011197194

*8715883006835*

28 mm 16 mm

4011197196

*8715883006842*

32 mm 18 mm

Patentkwast acryl

· Alcrylkwast
· Kwast voor eenmalig gebruik
· Wit varkenshaar
· Kunststof steel en bus
· Model: rond

artikelnummer / EAN diameter maat

4011197244

*8715883006903*

19 mm 10 mm

4011197246

*8715883006910*

22 mm 12 mm

4011197248

*8715883006927*

25 mm 14 mm

4011197250

*8715883006934*

28 mm 16 mm
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artikelnummer / EAN diameter maat

4011197252

*8715883006941*

32 mm 18 mm

4011197254

*8715883006958*

35 mm 20 mm

Radiatorkwast

· Alkydkwast
· Zwart varkenshaar
· Ongelakte houten steel
· Gebogen nikkelen bus

artikelnummer / EAN breedte

4011197420

*8715883006965*

1 inch

4011197422

*8715883006972*

1 1/2 inch

4011197424

*8715883006989*

2 inch

Grondverfroller

· Schuimrol
· Fijn
· Voor oppervlakken met hoeken
· Voor een streeploos resultaat en goede hoekafwerking

artikelnummer / EAN uitvoering breedte diameter (beugel) type

4011198020

*8715883006859*

rechte top 100 mm 6 mm FIA 499R

4011198030

*8715883006866*

ronde top 100 mm 6 mm FIA 501R

2-Componentenroller

· Nylon
· Voor lakken 
· Polyester 
· Epoxy en 2-componentenverf 

artikelnummer / EAN uitvoering breedte diameter (beugel type

4011198070

*8715883006897*

ronde top 100 mm 150 mm FIA 590R
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Aflakroller

· Schuimrol
· Zeer fijn
· Voor oppervlakken met hoeken
· Voor een streeploos resultaat

artikelnummer / EAN uitvoering breedte diameter (beugel) type

4011198040

*8715883006873*

rechte top 100 mm 6 mm FIA 503R

4011198050

*8715883006880*

ronde top 100 mm 6 mm FIA 504R

KIT- EN PURPISTOLEN

Handkitpistool HKS-12

· Voor het verwerken van afdichtingskitten c.q. lijmen in 310 en 400 ml kokers
· Skelet model
· Met 6-kant drijfstang

artikelnummer / EAN

4058321613

*8715883013390*

Handkitpistool MK5-skelet

· Voor het verwerken van afdichtingskitten c.q. lijmen in 310 en 400 ml kokers
· Skelet model
· Speciaal drijfmechanisme
· Grote handgreep voor lichter werken

artikelnummer / EAN

4058321616

*8715883013406*
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Purpistool

· Handige schuimdosering middels stelschroef op achterzijde purpistool
· Universele adapter
· Pistolen zijn eenvoudig en snel te reinigen
· Romp: aluminium
· Naald: staal
· Trekker: metaal
· Voor uitleg pistool op bus plaatsen: www.4tecx.com

artikelnummer / EAN gewicht

4005000109

*8715883011730*

300 g

Purpistool

· Handige schuimdosering middels stelschroef op achterzijde purpistool
· Universele adapter
· Pistolen zijn eenvoudig en snel te reinigen
· Voorzien van PTFE dichtingstechnologie
· Duurzaam > 50.000 cycli
· Romp: aluminium
· Trekker: metaal
· Adapterdichting: PTFE balletje en ring, Naald: staal en PTFE
· Voor uitleg pistool op bus plaatsen: www.4tecx.com

artikelnummer / EAN gewicht

4005000112

*8715883011273*

350 g

GRONDGEREEDSCHAP

Bats

· Voorzien van essen steel
· Steel voorzien van dulstand en volledig gewaxed
· Onderzijde bats is aangeslepen
· Geschikt voor in het zand en aarde
· Batsbreedte: OO (265 x 215 mm)

artikelnummer / EAN lengte (steel)

4040000101

*8715883015813*

1000 mm

4040000113

*8715883015820*

1100 mm

Zandschop

· Voorzien van essen gebogen steel
· Steel is volledig gewaxed
· Geschikt voor het verplaatsen van veel zand en aarde
· Batsbreedte: OO0 (250 x 205 mm)

artikelnummer / EAN lengte (steel)

4040000137

*8715883015844*

1300 mm

Betonschop

· Voorzien van essen steel
· Steel voorzien van dulstand en volledig gewaxed
· Geschikt voor het verplaatsen van beton, cement en zand
· Handig voor het leegscheppen van aanhangwagen of kruiwagen
· Batsbreedte: 350 x 220 mm

artikelnummer / EAN lengte (steel)

4040000125

*8715883015837*

1000 mm

Spade

· Gesmede spade met hals
· Blank geslepen
· Voorzien van essen gelakte steel
· Geschikt voor lichte verplantwerkzaamheden in zand en aarde
· Batsbreedte: 330 x 140 mm

artikelnummer / EAN lengte (steel)

4040000149

*8715883015851*

800 mm
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Zandschop

· Voorzien van essen gebogen steel
· Steel is volledig gewaxed
· Geschikt voor het verplaatsen van veel zand en aarde
· Batsbreedte: OO0 (250 x 205 mm)

artikelnummer / EAN lengte (steel)

4040000137

*8715883015844*

1300 mm

Betonschop

· Voorzien van essen steel
· Steel voorzien van dulstand en volledig gewaxed
· Geschikt voor het verplaatsen van beton, cement en zand
· Handig voor het leegscheppen van aanhangwagen of kruiwagen
· Batsbreedte: 350 x 220 mm

artikelnummer / EAN lengte (steel)

4040000125

*8715883015837*

1000 mm

Spade

· Gesmede spade met hals
· Blank geslepen
· Voorzien van essen gelakte steel
· Geschikt voor lichte verplantwerkzaamheden in zand en aarde
· Batsbreedte: 330 x 140 mm

artikelnummer / EAN lengte (steel)

4040000149

*8715883015851*

800 mm
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Asfalthark

· Met 14 rechte tanden
· Verzinkt
· Voorzien van getailleerde essen steel
· Steel is volledig gewaxed

artikelnummer / EAN lengte (steel)

4040000185

*8715883015882*

1500 mm

Batssteel

· Essen batssteel
· Volledig gewaxed

artikelnummer / EAN lengte (steel)

4040000161

*8715883015868*

1000 mm

Zandschopsteel

· Essen zandschopsteel gebogen
· Volledig gewaxed

artikelnummer / EAN lengte (steel)

4040000173

*8715883015875*

1300 mm
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AFTEKENGEREEDSCHAP

Timmermanspotlood 333/24

· Klassieke ovale timmermanspotlood
· Gemakkelijk te spitsen hout
· Breekt niet snel.
· Kleur rood
· Ovale vorm waardoor het potlood op zijn plaats blijft liggen

artikelnummer / EAN lengte

4046115116

*8715883002592*

24 cm

NIETMACHINES

Handtacker

· Aluminium behuizing
· Slijtgevoelige onderdelen van staal
· Licht in gewicht en duurzaam

artikelnummer / EAN nieten spijkers

4030000136

8715883015431

6 - 8 - 10 - 12 -14 mm 16 mm
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KRUIWAGENS

Kruiwagen rondneus

· Model BK6-80
· Stalen wiel, kogellager met hittebestendig vet
· Gelaste uitvoering
· Ovale buis
· 4 ply band met binnenband
· Pootversterking
· Bak- en kopschoorversterking
· Stortbeugel
· Slijtsloffen
· Geheel gepoedercoat
· Kunststof handgrepen

artikelnummer / EAN kleur inhoud dikte (bak) materiaal (bak)

4042000114

*8715883017176*

rood 80 l 1,2 mm staal (gelakt)

Kruiwagen rondneus

· Model BK6-80
· Stalen wiel, kogellager met hittebestendig vet
· Gelaste uitvoering
· Ovale buis
· 4 ply band met binnenband
· Pootversterking
· Bak- en kopschoorversterking
· Stortbeugel
· Slijtsloffen
· Geheel gepoedercoat
· Kunststof handgrepen

artikelnummer / EAN kleur inhoud dikte (bak) materiaal (bak)

4042000116

*8715883024600*

grijs 80 l 1,2 mm staal (gelakt)

Kruiwagen met anti-lekband

·  Model BK6-80
·  Kunststof wiel met naaldlager en hittebestendig vet
·  Gelaste uitvoering
·  Ovale buis
·  Flex Pro wiel, met een polyurethaan volrubberband: nooit meer lek rijden
·  Pootversterking
·  Bak- en kopschoorversterking
·  Stortbeugel
·  Slijtsloffen
·  Geheel gepoedercoat
·  Kunststof handgrepen

artikelnummer / EAN kleur inhoud dikte (bak) materiaal (bak)

4042000130

*8715883028226*

rood 80 l 1,2 mm staal (gelakt)
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Kruiwagen met anti-lekband

· Model BK6-80
· Kunststof wiel met naaldlager en hittebestendig vet
· Gelaste uitvoering
· Ovale buis
· Flex Pro wiel, met een polyurethaan volrubberband: nooit meer lek rijden
· Pootversterking
· Bak- en kopschoorversterking
· Stortbeugel
· Slijtsloffen
· Geheel gepoedercoat
· Kunststof handgrepen

artikelnummer / EAN kleur inhoud dikte (bak) materiaal (bak)

4042000135

*8715883028233*

grijs 80 l 1,2 mm staal (gelakt)

Stratenmakers kruiwagen

· HDPE bak: slagvast polyethyleen
· UV-bestendig
· Kunststof wiel, naaldlager met hittebestendig vet
· Deep Nobbey band met blokprofiel, met binnenband
· Stortbeugel
· Verstevigd onderstel
· Poot-, bak- en kopschoorversterking
· Slijtsloffen
· Ovale buis
· Kunststof handgrepen

artikelnummer / EAN kleur inhoud dikte (bak) materiaal (bak)

4042000126

*8715883026697*

rood 100 l 6,5 mm kunststof

Steenkruiwagen

· Model SW2
· Gelaste uitvoering
· Ovale buis
· 4 ply band met binnenband
· Pootversterking
· Kopsteun
· Slijtsloffen
· Geheel gepoedercoat
· Kunststof handgrepen

artikelnummer / EAN kleur capaciteit

4042000118

*8715883017183*

rood 60 stenen
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Gereedschapskruiwagen

· Model GK
· Gelaste uitvoering
· Ovale buis
· 2 ply band met binnenband
· Pootversterking
· Slijtsloffen
· Deksel afsluitbaar
· Stalen wiel naaldlager in afsluitbaar wiel
· Geheel gepoedercoat
· Kunststof handgrepen

artikelnummer / EAN kleur dikte (bak) lengte breedte hoogte

4042000122

*8715883017190*

rood 1,2 mm 900 mm 500 mm 420 mm

STEEKWAGENS

Steekwagen opvouwbaar

· Robuuste lichtgewicht aluminium steekwagen
· Extreem plat inklapbaar
· Afmeting in gevouwen staat: 490 x 65 x 770 mm
· Middels drukknop snel en eenvoudig in- en uit te klappen
· Wielen uitgevoerd met kogellagers en slijtvast band
· Voorzien van elastisch spanband

artikelnummer / EAN draagvermogen gewicht diameter (wiel) breedte (schep) diepte (schep)

4036000133

8715883938426

125 kg 6,8 kg 178 mm 485 mm 345 mm

Steekwagen 300 kg

· Robuuste steekwagen
· Wielen uitgevoerd met 2 ply luchtbanden en naaldlagers
· Spoorbreedte: 570 mm
· Steekplaat: 240 x 400 mm
· Wielbescherming
· Voorzien van veiligheidshandvatten

artikelnummer / EAN draagvermogen gewicht diameter (wiel) hoogte breedte

4036000139

*8715883017169*

300 kg 13,4 kg 250 mm 1290 mm 530 mm

NIEUW
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SPAN- EN HIJSTECHNIEK

Hijsbanden

· Veilig en zonder beschadiging hijsen
· 100% polyester bandweefsel
· Voldoet aan alle wettelijke veiligheidseisen/normeringen: EN 1492-1+A1/EN 1492-2+A2
· Versterkte lussen
· Licht en flexibel
· Voorkomt schokken
· Geen beschadigingen aan geverfde oppervlakken
· Breed draagvlak
· Bestand tegen draaien en knikken
· Olie- en vetbestendig
· Inclusief certificaat (deze kunt u vinden op de website: www.4tecx.com)

artikelnummer / EAN lengte (werkend) breedte (band) werklast (WLL) kleur

4065000001

*8715883900676*

1 m 30 mm 1000 kg paars

4065000002

*8715883900683*

2 m 30 mm 1000 kg paars

4065000003

*8715883900690*

3 m 30 mm 1000 kg paars

4065000004

*8715883900706*

5 m 30 mm 1000 kg paars

4065000005

*8715883900713*

2 m 60 mm 2000 kg groen

4065000006

*8715883900720*

3 m 60 mm 2000 kg groen

4065000007

*8715883900737*

4 m 60 mm 2000 kg groen

4065000008

*8715883900744*

3 m 90 mm 3000 kg geel

4065000009

*8715883900751*

4 m 90 mm 3000 kg geel

4065000010

*8715883900768*

5 m 90 mm 3000 kg geel

NIEUW
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Rondstroppen

· Opgebouwd uit eindloos gewikkelde polyester strengen met een polyester hoes
· Polyester hoes met beschermende en samenbindende functie 
· De veilige belasting (Standaard Werklengte) wordt aangeduid door middel van de bandkleur, 
  streepcodering, bedrukking op de rondstrop en een ingestikt label
· Licht en flexibel
· Voorkomt schokken
· Geen beschadigingen aan geverfde oppervlakken
· Breed draagvlak, bestand tegen draaien en knikken
· Olie- en vetbestendig
· Inclusief certificaat (deze kunt u vinden op de website www.4tecx.com)
· Voldoet aan alle wettelijke veiligheidseisen/normeringen: EN 1492-1+A1/EN 1492-2+A2

artikelnummer / EAN lengte (werkend) lengte (omtrek) werklast (WLL) kleur

4065000011

*8715883900775*

0,5 m 1 m 1000 kg paars

4065000012

*8715883900782*

1 m 2 m 1000 kg paars

4065000013

*8715883900799*

1,5 m 3 m 1000 kg paars

4065000014

*8715883900805*

2 m 4 m 1000 kg paars

4065000015

*8715883904827*

1 m 2 m 2000 kg groen

4065000016

*8715883905190*

1,5 m 3 m 2000 kg groen

4065000017

*8715883906203*

2 m 4 m 2000 kg groen

4065000018

*8715883900812*

3 m 6 m 2000 kg groen

4065000019

*8715883905718*

1 m 2 m 3000 kg geel

4065000020

*8715883907392*

1,5 m 3 m 3000 kg geel

4065000021

*8715883907590*

2 m 4 m 3000 kg geel

4065000022

*8715883909464*

3 m 6 m 3000 kg geel

NIEUW
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Spanbanden eindloos

· Ladingzekering op vrachtwagens, aanhangwagens, aanhangers, industrieaanhangers of in 
  bijvoorbeeld rolcontainers en zeecontainers 
· Beschikbaar in diverse breeksterktes (laadvermogen), afmetingen, kleur en type ratel of 
  spanhaak
· Vervaardigd van hoogwaardig geweven polyester
· Voldoet aan EN 12195-2

artikelnummer / EAN lengte (band) breedte (band) max. belastbaarheid spankracht

4065000023

*8715883938976*

3 m 25 mm 350 kg 175 - 350 daN

4065000024

*8715883938983*

4 m 25 mm 350 kg 175 - 350 daN

4065000025

*8715883907088*

5 m 25 mm 350 kg 175 - 350 daN

4065000026

*8715883938990*

2 m 25 mm 300 kg 150 - 300 daN

4065000027

*8715883939003*

3 m 25 mm 300 kg 150 - 300 daN

4065000028

*8715883906647*

4 m 25 mm 300 kg 150 - 300 daN

4065000029

*8715883907682*

5 m 25 mm 300 kg 150 - 300 daN

4065000030

*8715883908153*

6 m 25 mm 300 kg 150 - 300 daN

Spanbanden eindloos + ratel

· 25 mm brede spanband bestaande uit één stuk (eindloos) met een lichte ratelgesp
· Geschikt voor lichte toepassingen voor thuis of professioneel gebruik,  
  voor onder andere: aanhangwagen, bestelbus, imperiaal en kofferbak
· Voldoet aan EN 12195-2

artikelnummer / EAN lengte (band) breedte (band) max. belastbaarheid spankracht

4065000031

*8715883939010*

6 m 25 mm 800 kg 600 - 1200 daN

4065000032

*8715883939027*

7 m 25 mm 1500 kg 600 - 1200 daN

NIEUW

NIEUW
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Spanbanden eindloos + ratel + haak

· 25 mm brede spanbandset bestaande uit twee delen met een standaard ratelgesp en haak
· Geschikt voor lichte toepassingen voor thuis of professioneel gebruik, voor onder andere:  
  aanhangwagen, bakwagen en bestelbus
· Voldoet aan EN 12195-2

artikelnummer / EAN lengte 
(band)

breedte (band) max. belastbaarheid spankracht

4065000033

*8715883906074*

3 m 25 mm 1500 kg 600 - 1200 daN

4065000034

*8715883906678*

5 m 25 mm 1500 kg 600 - 1200 daN

4065000035

*8715883939034*

7 m 25 mm 1500 kg 600 - 1200 daN

Spanbanden eindloos + ratel (zwaar) + haak

· 50 mm brede standaard spanbandset bestaande uit twee delen met een verzwaarde ratel 
  en haak
· Geschikt voor zware toepassingen voor onder andere schuifzeil opleggers en bakwagens
· Voldoet aan EN 12195-2

artikelnummer / EAN lengte
(band)

breedte (band) max.belastbaarheid spankracht

4065000036

*8715883903837*

7 m 50 mm 5000 kg 2500 - 5000 daN

4065000037

*8715883902953*

9 m 50 mm 5000 kg 2500 - 5000 daN

 

Spanbanden eindloos

NIEUW

NIEUW
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GEREEDSCHAPSWAGENS

Gereedschapswagen leeg

· Lades voorzien van kogellagers
· Lades voorzien van veiligheidsvergrendeling
· Lades volledig uittrekbaar
· Belastbaar tot 40 kg
· Voorzien van 2 stevige bokwielen en 2 zwenkwielen met blokkering
· Centraal afsluitbaar
· Voor inhoud van de gereedschapswagen zie de bijlage of de website: www.4tecx.com

Bij te bestellen:
1. Inlay van schuim voor doppen (lade 1) (art. nr. 4033000263)
2. Inlay van schuim voor sleutels (lade 2) (art. nr. 4033000284)
3. Inlay van schuim voor tangen/schroevendraaiers (lade 3) (art. nr. 4033000305)
4. Inlay van schuim voor overig 12-delig (lade 4) (art. nr. 4033000326)

artikelnummer / EAN hoogte breedte diepte draagvermogen aantal (lades)

4033000242

*8715883024440*

867 mm 670 mm 450 mm 0 - 40 kg 6 stuks

Inlay van schuim voor doppen

· Inlay van schuim voor doppen (lade 1)
· Gebruik dit product i.c.m. de 4tecx Gereedschapswagen (art. nr. 4033000242)
· Voor de inhoud van de inlay zie de bijlage of de website: www.4tecx.com

artikelnummer / EAN

4033000263

*8715883024457*

Inlay van schuim voor sleutels

· Inlay van schuim voor sleutels (lade 2)
· Gebruik dit product i.c.m. de 4tecx Gereedschapswagen (art. nr. 4033000242)
· Voor de inhoud van de inlay zie de bijlage of de website: www.4tecx.com

artikelnummer / EAN

4033000284

*8715883024464*
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Inlay van schuim voor tangen/schroevendraaiers

· Inlay van schuim voor tangen/schroevendraaiers (lade 3) 
· Gebruik dit product i.c.m. de 4tecx Gereedschapswagen (art. nr. 4033000242)
· Voor de inhoud van de inlay zie de bijlage of de website: www.4tecx.com

artikelnummer / EAN

4033000305

*8715883024471*

Inlay van schuim voor overig 12-delig

· Inlay van schuim voor overig 12-delig (lade 4)
· Gebruik dit product i.c.m. de 4tecx Gereedschapswagen (art. nr. 4033000242)
· Voor de inhoud van de inlay zie de bijlage of de website: www.4tecx.com

artikelnummer / EAN

4033000326

*8715883024488*

GEREEDSCHAPSKISTEN

Mobi-Box

· Aluminium draagbeugel
· Kunststof box
· Afmetingen 440 x 255 x 210 mm

artikelnummer / EAN hoogte breedte diepte

4033000032

*8715883008266*

210 mm 440 mm 255 mm
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GEREEDSCHAPSKOFFERS

Gereedschapskoffer leeg

· Robuuste kunststof draagbeugel
· 3 kaarten: 12, 15 en 16 vaks
· Documentenvak
· Bodembak flexibel in te delen (hoogte 58 mm)
· ABS schaaldelen
· Robuust aluminium frame inclusief scharnieren met blokkeermechanisme
· Afsluitbaar

artikelnummer / EAN hoogte breedte diepte

4033000053

*8715883017138*

165 mm 460 mm 310 mm

ASSORTIMENTSKISTEN

Ladesysteem Sysbox 13 vaks

 ·  Ladesysteem inclusief blokkering voor 4 stalen assortimentskoffers
 · Opbergsysteem voor 4 x 13 vaks sysbox
 · Afsluitbaar
 · Stapelbaar
 · Lades zijn vergrendeld

artikelnummer / EAN hoogte breedte diepte

4095630978

*8715883019064*

400 mm 400 mm 300 mm
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Sysbox Metaal 13 vaks

· Stevige metalen draagbeugel
· 3 maatvoeringen kunststof bakken (uitneembaar)
· Afsluiting door 2 stevige klemsluitingen en zekerheidsknop

artikelnummer / EAN hoogte breedte diepte

4033000024

*8715883019286*

70 mm 335 mm 230 mm

Sysbox Metaal 23 vaks

· Stevige metalen draagbeugel
· 4 maatvoeringen kunststof bakken (uitneembaar)
· Afsluiting door 2 stevige klemsluitingen en zekerheidsknop

artikelnummer / EAN hoogte breedte diepte

4033000026

*8715883019293*

70 mm 445 mm 340 mm

Organizer 18 vaks

· Kunststof organizer met uitneembare schotjes
· Handig om kleine onderdelen op te bergen
· Goed vergrendelbare transparante deksel
· Dekselstructuur houdt alle kleine onderdelen op hun plaats
· Zwarte kast en rode sluitingen en greep
· 18 vaks

ga verder op de volgende pagina >>>

NIEUW
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artikelnummer / EAN lengte breedte diepte

4033000101

*8715883938846*

260 mm 325 mm 50 mm

4033000103

*8715883902175*

300 mm 420 mm 60 mm

4033000105

*8715883906166*

350 mm 510 mm 70 mm
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BETONBOREN

SDS+ hamerboor 4-snijder

· Voor boren in (gewapend) beton, (natuur)steen, cellenbeton, graniet, marmer, klinkers, tegels
· Volledig hardmetalen boorkop
· Optimale boormeelafvoer en trillingsarm door 4 grote afvoerspiralen
· Bestand tegen herhaaldelijk boren op bewapening
· Voorzien van centreerpunt voor eenvoudig aanvangen van het boren
· SDS+ aansluiting

  

artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte

4027006104

*8715883024778*

5 mm 110 mm 50 mm

4027006110

*8715883024792*

5 mm 160 mm 100 mm

4027006116

*8715883024815*

5 mm 210 mm 150 mm

4027006119

*8715883024822*

5 mm 260 mm 210 m

4027006122

*8715883024839*

5 mm 310 mm 260 mm

4027006125

*8715883024846*

5,5 mm 110 mm 50 mm

4027006131

*8715883024860*

5,5 mm 160 mm 100 mm

4027006137

*8715883024884*

6 mm 110 mm 100 mm

4027006143

*8715883024907*

6 mm 160 mm 150 mm

4027006149

*8715883024921*

6 mm 210 mm 150 mm

4027006155

*8715883024945*

6 mm 260 mm 200 mm

4027006161

*8715883024969*

6 mm 310 mm 250 mm

4027006167

*8715883024983*

6 mm 160 mm 100 mm

4027006173

*8715883025003*

6,5 mm 210 mm 150 mm
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artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte

4027006179

*8715883025027*

6,5 mm 260 mm 200 mm

4027006185

*8715883025041*

6,5 mm 310 mm 250 mm

4027006191

*8715883025065*

7 mm 110 mm 50 mm

4027006194

*8715883025072*

7 mm 160 mm 100 mm

4027006200

*8715883025096*

7 mm 210 mm 150 mm

4027006203

*8715883025102*

7 mm 110 mm 50 mm

4027006209

*8715883025126*

8 mm 160 mm 100 mm

4027006215

*8715883025140*

8 mm 210 mm 150 mm

4027006221

*8715883025164*

8 mm 260 mm 200 mm

4027006227

*8715883025188*

8 mm 310 mm 250 mm

4027006230

*8715883025195*

8 mm 360 mm 300 mm

4027006233

*8715883025201*

8 mm 460 mm 400 mm

4027006236

*8715883025218*

9 mm 160 mm 100 mm

4027006239

*8715883025225*

9 mm 260 mm 200 mm

4027006242

*8715883025232*

10 mm 110 mm 50 mm

4027006248

*8715883025256*

10 mm 160 mm 50 mm

4027006254

*8715883025270*

10 mm 210 mm 150 mm

4027006260

*8715883025294*

10 mm 260 mm 200 mm

4027006266

*8715883025317*

10 mm 310 mm 250 mm

4027006269

*8715883025324*

10 mm 450 mm 400 mm

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte

4027006272

*8715883025331*

10 mm 600 mm 550 mm

4027006275

*8715883025348*

10 mm 1000 mm 950 mm

4027006278

*8715883025355*

11 mm 310 mm 250 mm

4027006281

*8715883025362*

12 mm 160 mm 100 mm

4027006287

*8715883025386*

12 mm 210 mm 150 mm

4027006293

*8715883025409*

12 mm 260 mm 200 mm

4027006299

*8715883025423*

12 mm 310 mm 250 mm

4027006302

*8715883025430*

12 mm 450 mm 400 mm

4027006305

*8715883025447*

12 mm 600 mm 550 mm

4027006308

*8715883025454*

12 mm 1000 mm 950 mm

4027006311

*8715883025461*

13 mm 160 mm 100 mm

4027006314

*8715883025478*

13 mm 210 mm 150 mm

4027006317

*8715883025485*

13 mm 260 mm 200 mm

4027006320

*8715883025492*

13 mm 310 mm 250 mm

4027006323

*8715883025508*

14 mm 160 mm 100 mm

4027006326

*8715883025515*

14 mm 210 mm 150 mm

4027006332

*8715883025539*

14 mm 260 mm 200 mm

4027006335

*8715883025546*

14 mm 310 mm 250 mm

4027006338

*8715883025553*

14 mm 450 mm 400 mm

4027006341

*8715883025560*

14 mm 600 mm 550 mm
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artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte

4027006344

*8715883025577*

14 mm 1000 mm 950 mm

4027006347

*8715883025584*

15 mm 160 mm 100 mm

4027006350

*8715883025591*

15 mm 210 mm 150 mm

4027006353

*8715883025607*

15 mm 260 mm 200 mm

4027006356

*8715883025614*

15 mm 450 mm 400 mm

4027006359

*8715883025621*

16 mm 160 mm 100 mm

4027006362

*8715883025638*

16 mm 210 mm 150 mm

4027006365

*8715883025645*

16 mm 260 mm 200 mm

4027006368

*8715883025652*

16 mm 310 mm 250 mm

4027006371

*8715883025669*

16 mm 450 mm 400 mm

4027006374

*8715883025676*

16 mm 600 mm 550 mm

4027006377

*8715883025683*

16 mm 1000 mm 950 mm

4027006380

*8715883025690*

18 mm 250 mm 200 mm

4027006383

*8715883025706*

18 mm 450 mm 400 mm

4027006386

*8715883025713*

20 mm 250 mm 200 mm

4027006389

*8715883025720*

20 mm 450 mm 400 mm

4027006392

*8715883025737*

22 mm 250 mm 200 mm

4027006395

*8715883025744*

22 mm 450 mm 400 mm

4027006398

*8715883025751*

24 mm 250 mm 200 mm

4027006401

*8715883025768*

24 mm 450 mm 400 mm

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte

4027006404

*8715883025775*

25 mm 250 mm 200 mm

4027006407

*8715883025782*

25 mm 450 mm 400 mm

4027006410

*8715883025799*

26 mm 450 mm 400 mm

4027006413

*8715883025805*

28 mm 250 mm 200 mm

4027006416

*8715883025812*

28 mm 450 mm 400 mm

4027006419

*8715883025829*

30 mm 250 mm 200 mm

4027006422

*8715883025836*

30 mm 450 mm 400 mm

4027006425

*8715883025843*

32 mm 450 mm 400 mm

SDS+ hamerboor Profbox 4-snijder

· Voor boren in (gewapend) beton, (natuur)steen, cellenbeton, graniet, marmer, klinkers, tegels
· Volledig hardmetalen boorkop
· Optimale boormeelafvoer en trillingsarm door 4 grote afvoerspiralen
· Bestand tegen herhaaldelijk boren op bewapening
· Voorzien van centreerpunt voor eenvoudig aanvangen van het boren
· SDS+ aansluiting
· In kunststof box, verpakt per 10 stuks

artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte

4027006107

*8715883024785*

5 mm 110 mm 50 mm

4027006113

*8715883024808*

5 mm 160 mm 100 mm

4027006128

*8715883024853*

5,5 mm 110 mm 50 mm

4027006134

*8715883024877*

5,5 mm 160 mm 100 mm

4027006140

*8715883024891*

6 mm 110 mm 50 mm

4027006146

*8715883024914*

6 mm 160 mm 100 mm

4027006152

*8715883024938*

6 mm 210 mm 150 mm
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artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte

4027006158

*8715883024952*

6 mm 260 mm 200 mm

4027006164

*8715883024976*

6 mm 310 mm 250 mm

4027006170

*8715883024990*

6,5 mm 160 mm 100 mm

4027006176

*8715883025010*

6,5 mm 210 mm 150 mm

4027006182

*8715883025034*

6,5 mm 260 mm 200 mm

4027006188

*8715883025058*

6,5 mm 310 mm 250 mm

4027006197

*8715883025089*

7 mm 160 mm 100 mm

4027006206

*8715883025119*

8 mm 110 mm 50 mm

4027006212

*8715883025133*

8 mm 160 mm 100 mm

4027006218

*8715883025157*

8 mm 210 mm 150 mm

4027006224

*8715883025171*

8 mm 260 mm 200 mm

4027006245

*8715883025249*

10 mm 110 mm 50 mm

4027006251

*8715883025263*

10 mm 160 mm 100 mm

4027006257

*8715883025287*

10 mm 210 mm 150 mm

4027006263

*8715883025300*

10 mm 260 mm 200 mm

4027006284

*8715883025379*

12 mm 160 mm 110 mm

4027006290

*8715883025393*

12 mm 210 mm 160 mm

4027006296

*8715883025416*

12 mm 260 mm 210 mm

4027006329

*8715883025522*

14 mm 210 mm 150 mm
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SDS+ hamerboor 2-snijder

· Voor boren in (gewapend) beton, (natuur)steen, cellenbeton, graniet, marmer, klinkers, tegels
· Comfortabel boren door innovatief spiraalontwerp
· Zeer hoge boorsnelheid door optimale kopgeometrie
· Langere levensduur in beton en bewapening door versterkt hardmetaal met centreerpunt
· SDS+ aansluiting

artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte

4027000021

*8715883013413*

4 mm 110 mm 50 mm

4027000033

*8715883013420*

4 mm 160 mm 100 mm

4027000057

*8715883013444*

5 mm 110 mm 50 mm

4027000069

*8715883013451*

5 mm 160 mm 100 mm

4027000105

*8715883013499*

6 mm 110 mm 50 mm

4027000117

*8715883013505*

6 mm 160 mm 100 mm

4027000129

*8715883013512*

6 mm 210 mm 150 mm

4027000131

*8715883013529*

6 mm 260 mm 200 mm

4027000155

*8715883013567*

6,5 mm 160 mm 100 mm

4027000157

*8715883014892*

6,5 mm 160 mm 100 mm

4027000159

*8715883015363*

6,5 mm 260 mm 200 mm

4027000165

*8715883013581*

7 mm 160 mm 100 mm

4027000177

*8715883013598*

8 mm 110 mm 50 mm

4027000189

*8715883013604*

8 mm 160 mm 100 mm

4027000201

*8715883013611*

8 mm 210 mm 150 mm

4027000203

*8715883015370*

8 mm 260 mm 200 mm
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artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte

4027000213

*8715883013628*

8 mm 310 mm 250 mm

4027000216

*8715883015387*

8 mm 460 mm 400 mm

4027000261

*8715883013666*

10 mm 110 mm 50 mm

4027000273

*8715883013673*

10 mm 160 mm 100 mm

4027000285

*8715883013680*

10 mm 210 mm 150 mm

4027000297

*8715883013697*

10 mm 260 mm 200 mm

4027000309

*8715883013703*

10 mm 310 mm 250 mm

4027000321

*8715883013710*

10 mm 460 mm 400 mm

4027000357

*8715883013741*

12 mm 160 mm 100 mm

4027000369

*8715883013758*

12 mm 210 mm 150 mm

4027000381

*8715883013765*

12 mm 260 mm 200 mm

4027000383

*8715883013772*

12 mm 310 mm 250 mm

4027000393

*8715883013789*

12 mm 450 mm 400 mm

4027000417

*8715883013819*

14 mm 160 mm 100 mm

4027000429

*8715883013826*

14 mm 200 mm 150 mm

4027000441

*8715883013840*

14 mm 300 mm 250 mm

4027000446

*8715883015394*

15 mm 160 mm 100 mm

4027000447

*8715883014908*

16 mm 160 mm 100 mm

4027000448

*8715883015400*

15 mm 250 mm 200 mm

4027000453

*8715883013864*

16 mm 200 mm 150 mm

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte

4027000465

*8715883013888*

16 mm 300 mm 250 mm

4027000468

*8715883013895*

16 mm 450 mm 400 mm

4027000477

*8715883013901*

18 mm 200 mm 150 mm

4027000489

*8715883013925*

18 mm 300 mm 250 mm

4027000501

*8715883013932*

18 mm 450 mm 400 mm

4027000513

*8715883013949*

20 mm 200 mm 150 mm

4027000525

*8715883013956*

20 mm 300 mm 250 mm

4027000537

*8715883013963*

20 mm 450 mm 400 mm

4027000549

*8715883013970*

22 mm 250 mm 200 mm

4027000561

*8715883013987*

22 mm 450 mm 400 mm

4027000563

*8715883015417*

24 mm 250 mm 200 mm

4027000565

*8715883015424*

25 mm 250 mm 200 mm

4027000567

*8715883014014*

25 mm 450 mm 400 mm

SDS+ hamerborenset 2-snijder Profbox

· Voor boren in (gewapend) beton, (natuur)steen, cellenbeton, graniet, marmer, klinkers, tegels
· Comfortabel boren door innovatief spiraalontwerp
· Zeer hoge boorsnelheid door optimale kopgeometrie
· Langere levensduur in beton en bewapening door versterkt hardmetaal met centreerpunt
· SDS+ aansluiting 
· In profbox

artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte box

4027000045

*8715883013437*

4 mm 110 mm 50 mm 12 stuks

4027000081

*8715883013468*

5 mm 110 mm 50 mm 12 stuks
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artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte box

4027000093

*8715883013475*

5 mm 160 mm 100 mm 12 stuks

4027000141

*8715883013543*

6 mm 110 mm 50 mm 12 stuks

4027000153

*8715883013550*

6 mm 160 mm 100 mm 12 stuks

4027000225

*8715883013635*

8 mm 110 mm 50 mm 12 stuks

4027000237

*8715883013642*

8 mm 160 mm 100 mm 12 stuks

4027000249

*8715883013659*

8 mm 210 mm 150 mm 12 stuks

4027000333

*8715883013727*

10 mm 160 mm 100 mm 12 stuks

4027000345

*8715883013734*

10 mm 210 mm 150 mm 6 stuks

4027000405

*8715883013802*

12 mm 160 mm 100 mm 6 stuks

4027000445

*8715883013857*

14 mm 160 mm 100 mm 6 stuks

SDS+ hamerborenset 2-snijder

· Voor boren in (gewapend)beton, (natuur)steen, cellenbeton, graniet, marmer, klinkers, tegels
· Comfortabel boren door innovatief spiraalontwerp
· Zeer hoge boorsnelheid door optimale kopgeometrie
· Langere levensduur in beton en bewapening door versterkt hardmetaal met centreerpunt
· SDS+ aansluiting

artikelnummer / EAN set maten

4027000573

*8715883014038*

7-delig 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 8 x 110 mm
6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm

4027000585

*8715883014045*

12-delig 5 x 110 mm (2x), 6x  110 mm (2x), 6 x 160 (2x)
8 x 160 mm (2x), 10 x 160 mm (2x), 12 x 160 mm (2x)
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HOUTBOREN

Speedboor 155 mm

· Voor hard- en zacht hout, spaanplaat, balken, multiplex
· Snel en nauwkeurig boren
· Lange standtijd
· Uittreden met gering splintervorming
· 2 voorsnijders, verdiepte spaanvlakken
· Lange centreerpunt
· Schacht: 6-kant 1/4”

artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte

4027004231

*8715883014212*

6 mm 155 mm

4027004267

*8715883014236*

8 mm 155 mm

4027004303

*8715883014250*

10 mm 155 mm

4027004339

*8715883014274*

12 mm 155 mm

4027004375

*8715883014298*

13 mm 155 mm

4027004393

*8715883014304*

14 mm 155 mm

4027004429

*8715883014328*

16 mm 155 mm

4027004465

*8715883014342*

17 mm 155 mm

4027004483

*8715883014359*

18 mm 155 mm

4027004519

*8715883014373*

19 mm 155 mm

4027004537

*8715883014380*

20 mm 155 mm

4027004573

*8715883014403*

22 mm 155 mm

4027004609

*8715883014427*

24 mm 155 mm

4027004645

*8715883014441*

25 mm 155 mm
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artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte

4027004681

*8715883014465*

28 mm 155 mm

4027004717

*8715883014489*

30 mm 155 mm

4027004753

*8715883014502*

32 mm 155 mm

4027004789

*8715883014526*

35 mm 155 mm

4027004825

*8715883014540*

38 mm 155 mm

4027004861

*8715883014564*

40 mm 155 mm

Speedboor 400 mm

· Voor hard- en zacht hout, spaanplaat, balken, multiplex
· Snel en nauwkeurig boren
· Lange standtijd
· Uittreden met gering splintervorming
· 2 voorsnijders, verdiepte spaanvlakken
· Lange centreerpunt
· Schacht: 6-kant 1/4”

artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte

4027004249

*8715883014229*

6 mm 400 mm

4027004285

*8715883014243*

8 mm 400 mm

4027004321

*8715883014267*

10 mm 400 mm

4027004357

*8715883014281*

12 mm 400 mm

4027004411

*8715883014311*

14 mm 400 mm

4027004447

*8715883014335*

16 mm 400 mm

4027004501

*8715883014366*

18 mm 400 mm

4027004555

*8715883014397*

20 mm 400 mm

4027004591

*8715883014410*

22 mm 400 mm

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte

4027004627

*8715883014434*

24 mm 400 mm

4027004663

*8715883014458*

25 mm 400 mm

4027004699

*8715883014472*

28 mm 400 mm

4027004735

*8715883014496*

30 mm 400 mm

4027004771

*8715883014519*

32 mm 400 mm

4027004807

*8715883014533*

35 mm 400 mm

4027004843

*8715883014557*

38 mm 400 mm

Speed houtborenset 14-delig

· Voor hard- en zacht hout, spaanplaat, balken, multiplex
· Snel en nauwkeurig boren
· Lange standtijd
· Uittreden met gering splintervorming
· 2 voorsnijders, verdiepte spaanvlakken
· Lange centreerpunt
· Schacht: 6-kant 1/4”
· Set in handige opbergkistje
· Inhoud: 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22- 25 mm

artikelnummer / EAN set boorlengte

4027004879

*8715883014571*

14-delig 155 mm

Speedboor verlengstuk

· Verlengstuk
· Schacht: 6-kant 1/4”

artikelnummer / EAN lengte

4027004213

*8715883014205*

300 mm
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METAALBOREN

HSS metaalboor

· HSS spiraalboor DIN 338
· Voor de bewerking van gelegeerde en ongelegeerde stalen: CrNi, (giet)ijzer, V2A-Nirosta, V4A en 

kunststoffen
· Hittebestendig, hoge slijtvastheid en een hoge rondloopnauwkeurigheid
· Nauwkeurige boringen door groefgeslepen, symmetrische spiraalvorm
· Splitpoint maakt optimale centrering mogelijk
· Tot 1.400 N / mm²

artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte verpakt per

4027005203

*8715883016018*

1 mm 34 mm 12 mm 10 stuks

4027005219

*8715883016025*

1,5 mm 40 mm 18 mm 10 stuks

4027005235

*8715883016032*

2 mm 49 mm 24 mm 10 stuks

4027005251

*8715883016049*

2,5 mm 57 mm 30 mm 10 stuks

4027005267

*8715883016056*

3 mm 61 mm 33 mm 10 stuks

4027005283

*8715883016063*

3,1 mm 65 mm 36 mm 10 stuks

4027005299

*8715883016070*

3,2 mm 65 mm 36 mm 10 stuks

4027005315

*8715883016087*

3,3 mm 65 mm 36 mm 10 stuks

4027005331

*8715883016094*

3,5 mm 70 mm 39 mm 10 stuks

4027005347

*8715883016100*

3,8 mm 75 mm 43 mm 10 stuks

4027005363

*8715883016117*

4 mm 75 mm 43 mm 10 stuks

4027005379

*8715883016124*

4,1 mm 75 mm 43 mm 10 stuks

4027005395

*8715883016131*

4,2 mm 75 mm 43 mm 10 stuks

4027005411

*8715883016148*

4,5 mm 80 mm 47 mm 10 stuks

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte verpakt per

4027005427

*8715883016155*

4,8 mm 86 mm 52 mm 10 stuks

4027005443

*8715883016162*

4,9 mm 86 mm 52 mm 10 stuks

4027005459

*8715883016179*

5 mm 86 mm 52 mm 10 stuks

4027005475

*8715883016186*

5,1 mm 86 mm 52 mm 10 stuks

4027005491

*8715883016193*

5,2 mm 86 mm 52 mm 10 stuks

4027005507

*8715883016209*

5,5 mm 93 mm 57 mm 10 stuks

4027005523

*8715883016216*

5,8 mm 93 mm 57 mm 10 stuks

4027005539

*8715883016223*

6 mm 93 mm 57 mm 10 stuks

4027005555

*8715883016230*

6,5 mm 101 mm 63 mm 10 stuks

4027005571

*8715883016247*

7 mm 109 mm 69 mm 10 stuks

4027005587

*8715883016254*

7,5 mm 109 mm 69 mm 10 stuks

4027005603

*8715883016261*

8 mm 117 mm 75 mm 10 stuks

4027005619

*8715883016278*

8,5 mm 117 mm 75 mm 10 stuks

4027005635

*8715883016285*

9 mm 125 mm 81 mm 10 stuks

4027005651

*8715883016292*

9,5 mm 125 mm 81 mm 10 stuks

4027005667

*8715883016308*

10 mm 133 mm 87 mm 5 stuks

4027005683

*8715883016315*

10,5 mm 133 mm 87 mm 5 stuks

4027005699

*8715883016322*

11 mm 142 mm 94 mm 5 stuks

4027005715

*8715883016339*

12 mm 151 mm 101 mm 5 stuks

4027005731

*8715883016346*

13 mm 151 mm 101 mm 5 stuks
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HSS metaalborenset 19-delig

· HSS spiraalboor DIN 338 
· Voor de bewerking van gelegeerde en ongelegeerde stalen: CrNi, (giet)ijzer, V2A-Nirosta, V4A en 

kunststoffen
· Zeer hittebestendig, hoge slijtvastheid en hoge rondloopnauwkeurigheid
· Nauwkeurige boringen door groefgeslepen, symmetrische spiraalvorm
· Splitpoint maakt optimale centrering mogelijk
· Tot 1400 N/mm²
· Range oplopend met 0,5 mm
· Set inhoud: 1-10 mm

artikelnummer / EAN set

4027005747

*8715883016353*

19-delig

HSS Cobalt metaalboren

· Voor de bewerking van gelegeerde en ongelegeerde stalen; CrNi, (giet)ijzer, V2A-Nirosta, V4A, RVS
· Gelegeerd HSS- staal 5% Cobalt
· Zeer hittebestendig en hoge slijtvastheid
· Hoge rondloopnauwkeurigheid
· Nauwkeurige boringen door groefgeslepen, symmetrische spiraalvorm
· De splitpoint maakt optimale centrering mogelijk

artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte verpakt per

4027005763

*8715883028592*

1,0 mm 34 mm 12 mm 10 stuks

4027005768

*8715883028608*

1,5 mm 40 mm 18 mm 10 stuks

4027005773

*8715883028615*

2,0 mm 49 mm 24  mm 10 stuks

4027005778

*8715883028622*

2,5 mm 57 mm 30 mm 10 stuks

4027005783

*8715883028639*

3,0 mm 61 mm 33 mm 10 stuks

4027005788

*8715883028646*

3,1 mm 65 mm 36 mm 10 stuks

4027005793

*8715883028653*

3,2 mm 65 mm 36 mm 10 stuks

4027005798

*8715883028660*

3,3 mm 65 mm 36 mm 10 stuks

4027005803

*8715883028677*

3,5 mm 70 mm 39 mm 10 stuks

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte snijlengte verpakt per

4027005808

*8715883028684*

4,0 mm 75 mm 43 mm 10 stuks

4027005813

*8715883028691*

4,1 mm 75 mm 43 mm 10 stuks

4027005818

*8715883028707*

4,2 mm 75 mm 43 mm 10 stuks

4027005823

*8715883028714*

4,5 mm 80 mm 47 mm 10 stuks

4027005828

*8715883028721*

5,0 mm 86 mm 52 mm 10 stuks

4027005833

*8715883028738*

5.5 mm 93 mm 57 mm 10 stuks

4027005838

*8715883028745*

6,0 mm 93 mm 57 mm 10 stuks

4027005843

*8715883028752*

6,5 mm 101 mm 63 mm 10 stuks

4027005845

*8715883028905*

6,8 mm          109 mm 69 mm 10 stuks

4027005848

*8715883028769*

7 mm 109 mm 69 mm 10 stuks

4027005853

*8715883028776*

7,5 mm 109 mm 69 mm 10 stuks

4027005858

*8715883028783*

8,0 mm 117 mm 75 mm 10 stuks

4027005863

*8715883028790*

8,5 mm 117 mm 75 mm 10 stuks

4027005868

*8715883028806*

9,0 mm 125 mm 81 mm 10 stuks

4027005873

*8715883028813*

9,5 mm 125 mm 81 mm 10 stuks

4027005878

*8715883028820*

10,0 mm 133 mm 87 mm 5 stuks

4027005883

*8715883028837*

10,5 mm 133 mm 87 mm 5 stuks

4027005888

*8715883028844*

11,0 mm 142 mm 94 mm 5 stuks

4027005893

*8715883028851*

12,0 mm 151 mm 101 mm 5 stuks

4027005898

*8715883028868*

13,0 mm 151 mm 101 mm 5 stuks
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HSS Cobalt metaalborenset 19-delig

· Voor de bewerking van gelegeerde en ongelegeerde stalen; CrNi, (giet)ijzer,  

  V2A-Nirosta , V4A, RVS

· Gelegeerd HSS- staal 5% Cobalt

· Zeer hittebestendig en hoge slijtvastheid

· Hoge rondloopnauwkeurigheid

· Nauwkeurige boringen door groefgeslepen, symmetrische spiraalvorm

· De splitpoint maakt optimale centrering mogelijk

artikelnummer / EAN setinhoud

4027005903

*8715883028875*

19-delig: 1 - 10 mm

KOUDBEITELS

SDS+ platbeitel

· Voor gebruik in beton, cellenbeton, kalkzandsteen, metselwerk
· Sterke gesmede beitel met lange levensduur
· Optimale slagkrachtoverbrenging
· Naslijpbaar
· Met SDS+ aansluiting

artikelnummer / EAN beitelbreedte beitellengte

4027001454

*8715883014168*

20 mm 250 mm

SDS+ puntbeitel

· Voor gebruik in beton, cellenbeton, kalkzandsteen, metselwerk
· Sterke gesmede beitel met lange levensduur
· Optimale slagkrachtoverbrenging
· Naslijpbaar
· Met SDS+ aansluiting
· Model rond

artikelnummer / EAN beitellengte

4027001466

*8715883014175*

250 mm
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SDS+ spadebeitel

· Voor gebruik in beton, cellenbeton, kalkzandsteen, metselwerk
· Sterke gesmede beitel met lange levensduur
· Optimale slagkrachtoverbrenging
· Naslijpbaar
· Met SDS+ aansluiting

artikelnummer / EAN beitelbreedte beitellengte

4027001478

*8715883014182*

40 mm 250 mm

SDS+ tegelbeitel

· Voor gebruik in beton, cellenbeton, kalkzandsteen, metselwerk
· Sterke gesmede beitel met lange levensduur
· Optimale slagkrachtoverbrenging
· Naslijpbaar
· Met SDS+ aansluiting

artikelnummer / EAN beitelbreedte beitellengte

4027001490

*8715883014199*

40 mm 250 mm

SDS+ gutsbeitel

· Voor gebruik in beton, cellenbeton, kalkzandsteen, metselwerk
· Sterke gesmede beitel met lange levensduur
· Optimale slagkrachtoverbrenging
· Naslijpbaar
· Met SDS+ aansluiting

artikelnummer / EAN beitelbreedte beitellengte

4027001442

*8715883014151*

22 mm 250 mm

SDS+ beitelset

· Voor gebruik in beton, cellenbeton, kalkzandsteen, metselwerk
· Sterke gesmede beitel met lange levensduur
· Optimale slagkrachtoverbrenging
· Naslijpbaar
· Met SDS+ aansluiting
· Set punt-, plat-, spade- en tegelbeitel

artikelnummer / EAN set  beitellengte

4027001430

*8715883014144*

4-delig 250 mm
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SDS max platbeitel

· Voor gebruik in beton, cellenbeton, kalkzandsteen, metselwerk
· Sterke gesmede beitel met lange levensduur
· Optimale slagkrachtoverbrenging
· Naslijpbaar
· Met SDS max aansluiting

artikelnummer / EAN beitelbreedte beitellengte

4027001031

*8715883014069*

25 mm 280 mm

4027001050

*8715883014076*

25 mm 400 mm

4027001069

*8715883014083*

25 mm 600 mm

SDS max puntbeitel

· Voor gebruik in beton, cellenbeton, kalkzandsteen, metselwerk
· Sterke gesmede beitel met lange levensduur
· Optimale slagkrachtoverbrenging
· Naslijpbaar
· Met SDS max aansluiting
· Model rond

artikelnummer / EAN beitellengte

4027001088

*8715883014090*

280 mm

4027001107

*8715883014106*

400 mm

4027001126

*8715883014113*

600 mm

 

SDS max spadebeitel

· Voor gebruik in beton, cellenbeton, kalkzandsteen, metselwerk
· Sterke gesmede beitel met lange levensduur
· Optimale slagkrachtoverbrenging
· Naslijpbaar
· Met SDS max aansluiting

artikelnummer / EAN beitelbreedte beitellengte

4027001145

*8715883014120*

50 mm 400 mm

4027001164

*8715883014137*

75 mm 300 mm
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SDS max gutsbeitel

· Voor gebruik in beton, cellenbeton, kalkzandsteen, metselwerk
· Sterke gesmede beitel met lange levensduur
· Optimale slagkrachtoverbrenging
· Naslijpbaar
· Met SDS max aansluiting

artikelnummer / EAN beitelbreedte beitellengte

4027001012

*8715883014052*

26 mm 300 mm

DECOUPEERZAAGBLADEN

Decoupeerzaagblad hout fijn normaal

· Geschikt voor hard-zacht hout, houtvezelplaten, multiplex en kunststof
· Zaagsnede fijn
· Zaagsnelheid normaal
· Verpakt per 5 stuks
· Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
· Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hikoki

artikelnummer / EAN lengte 
(zaagblad)

snijlengte tand-
afstand

stamdikte 
(zaagblad)

aantal 
tanden per 
inch

staal-
soort

toepassing zaagdikte

4043000192

*8715883016537*

75 mm 50 mm 1,3 mm 1,27 mm 20 CV hard-zacht hout, 
houtvezelplaten,
multiplex en 
kunststof

2-20 mm

4043000101

*8715883016407*

100 mm 75 mm 2,5 mm 1,45 mm 10 CV hard-zacht hout,
triplex en kunststof

30 mm

4043000108

*8715883016414*

100 mm 75 mm 2,5 mm 1,45 mm 10 CV hard-zacht hout,
triplex en kunststof

60 mm

4043000115

*8715883016421*

100 mm 75 mm 4 mm 1,45 mm 6 C hard-zacht hout,
triplex en kunststof

60 mm

4043000178

*8715883016513*

100 mm 75 mm 2 mm 1,27 mm 12 BiM kunststoffen, 
verlijmt hout,  
gelamineerde 
houtvezelplaten en 
plexiglas

3-40 mm

4043000185

*8715883016520*

110 mm 90 mm 3 mm 1,45 mm 8 CV hard-zacht hout, 
houtvezelplaten,
spaanplaten  
en kunststof

6-60 mm
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Decoupeerzaagblad hout normaal  snel

· Geschikt voor hard-zacht hout
· Zaagsnede normaal
· Zaagsnelheid snel
· Verpakt per 5 stuks
· Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
· Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hikoki

artikelnummer / EAN lengte 
(zaagblad)

snij-
lengte

tandafstand stamdikte 
(zaagblad)

aantal 
tanden 
per inch

staal- 
soort

toepassing zaagdikte

4043000122

*8715883016438*

100 mm 75 mm 4 mm 1,25 mm 6 CV hard-zacht hout 60 mm

4043000136

*8715883016452*

100 mm 75 mm 4 mm 1,25 mm 6 CV hard-zacht hout 60 mm

4043000129

*8715883016445*

132 mm 110 mm 4 mm 1,25 mm 6 CV hard-zacht hout 60 mm

Decoupeerzaagblad hout grof  normaal

· Geschikt voor hard-zacht hout, triplex en kunststof
· Zaagsnede grof
· Zaagsnelheid normaal
· Verpakt per 5 stuks
· Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
· Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hikoki

artikelnummer / EAN lengte 
(zaagblad)

snij-
lengte

tandafstand stamdikte 
(zaagblad)

aantal 
tanden 
per inch

staal-
soort

toepassing zaagdikte

4043000143

*8715883016469*

100 mm 75 mm 3 mm 1,25 mm 8 CV hard-zacht hout, triplex 
en kunststof

60 mm

Decoupeerzaagblad hout fijn snel

· Geschikt voor hard-zacht hout, houtvezelplaten, multiplex en kunststof
· Zaagsnede fijn
· Zaagsnelheid snel
· Verpakt per 5 stuks
· Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
· Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hikoki

artikelnummer / EAN lengte 
(zaagblad)

snij-
lengte

tandafstand stamdikte 
(zaagblad)

aantal 
tanden per 
inch

staal-
soort

toepassing zaagdikte

4043000199

*8715883016544*

115 mm 90 mm 2,2 - 3,2 mm 1,45 mm 8 - 11 CV hard-zacht hout, 
houtvezelplaten,
multiplex en kunststof

1-80 mm



96

Decoupeerzaagblad metaal

· Geschikt voor zacht staal, aluminium, non ferro metaal en kunststoffen
· Zaagsnede normaal
· Zaagsnelheid normaal
· Verpakt per 5 stuks
· Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
· Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hikoki

artikelnummer / EAN lengte 
(zaagblad)

snijlengte tand-
afstand

stamdikte 
(zaagblad)

aantal 
tanden 
per inch

staalsoort toepassing zaagdikte

4043000150

*8715883016476*

75 mm 50 mm 1,2 mm 1 mm 21 HSS zacht staal, aluminium, 
non ferro metaal

1,5-3 mm

4043000157

*8715883016483*

75 mm 50 mm 2,0 mm 1 mm 12 HSS zacht staal, aluminium, 
non ferro metaal

3-6 mm

4043000171

*8715883016506*

100 mm 75 mm 3,0 mm 1,15 mm 8 HSS zacht staal, aluminium,  
non ferro metaal en 
kunststoffen

2-20 mm

4043000164

*8715883016490*

132 mm 110 mm 1,2 mm 1,15 mm 21 HSS zacht staal, aluminium, 
non ferro metaal

1,5-65 mm

RECIPROZAAGBLADEN

Reciprozaagblad hout

· Geschikt voor hout, kunststof en rigipsplaten
· Zaagsnede normaal
· Zaagsnelheid snel
· Verpakt per 5 stuks
· Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
· Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hikoki

artikelnummer / EAN lengte 
(zaagblad)

snijlengte tand-
afstand

stamdikte 
(zaagblad)

aantal 
tanden 
per inch

staalsoort toepassing zaagdikte

4043000206

*8715883016551*

150 mm 130 mm 4,2 mm 1,27 mm 6 CV hout, kunststof  
en rigipsplaten

20-100 mm

4043000220

*8715883016575*

230 mm 210 mm 5 - 6,5 mm 1,27 mm 4 - 5 stuks CV nat hout en takken 15-150 mm
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Reciprozaagblad metaal en hout

· Geschikt voor metaal en hout
· Zaagsnede normaal
· Zaagsnelheid snel
· Verpakt per 5 stuks
· Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
· Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hikoki

artikelnummer / EAN lengte 
(zaagblad)

snijlengte tand-
afstand

stamdikte 
(zaagblad)

aantal 
tanden per 
inch

staalsoort toepassing zaagdikte

4043000213

*8715883016568*

300 mm 280 mm 4,2 mm 1,27 mm 6 bi-metaal hard-zacht hout, 
verlijmd hout, hout met 
spijkers

6-250 mm

Reciprozaagblad metaal

· Geschikt voor metaal, blik, buis en profielen
· Zaagsnede normaal
· Zaagsnelheid normaal
· Verpakt per 5 stuks
· Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
· Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hikoki

artikelnummer / EAN lengte 
(zaagblad)

snijlengte tand-
afstand

stamdikte 
(zaagblad)

aantal 
tanden per 
inch

staalsoort toepassing zaagdikte

4043000227

*8715883016582*

200 mm 180 mm 1,4 mm 0,9 mm 18 Bi-metaal dun metaal, blik, buis, 
profielen

1,5-3 mm

4043000234

*8715883016599*

230 mm 210 mm 1,8 mm 0,9 mm 14 Bi-metaal dik (non ferro) metaal, 
blik, buis en profielen

2-8 mm
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DIAMANTZAGEN

Diamantzaagblad universeel

· Turbo segmenten met 10 mm segmenthoogte
· Geluidsarme kern
· Universele diamantzaag voor gebruik zonder waterkoeling, geschikt voor het afwisselend 
  zagen van middelharde tot harde materialen 
· Uitgevoerd met 3 specifieke diamantsegmenten voor een gemakkelijke aanzet

artikelnummer / EAN diameter (zaagblad) diameter (asgat)

4057200011

*8715883026208*

115 mm 22,2 mm

4057200015

*8715883026215*

125 mm 22,2 mm

4057200019

*8715883026222*

180 mm 22,2 mm

4057200023

*8715883026239*

230 mm 22,2 mm

Diamantslijpkop beton

· Voor gebruik in harde steensoorten en beton
· Brede segmentverdeling voor gelijkmatig slijpen
· Hoge kwaliteit en zeer lange levensduur
· De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging

artikelnummer / EAN diameter (schijf) segmenthoogte diameter (asgat)

4056000202

*8715883026246*

125 mm 4 mm 22,2 mm

Diamantdozen boor

· Diamantboor voor gebruik zonder waterkoeling in baksteen en andere abrasieve materialen
· Uitgerust met afgeschuinde segmenten; voor een gemakkelijke en snelle aanzet
· Schroefdraad M16
· Laser gelast, dus 100% garantie tegen tandbreuk

artikelnummer / ean boorlengte boordiameter aantal segmenten opname

4056000182

*8715883010382*

60 mm 82 mm 4 stuks 16 mm
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GATZAGEN

Hardmetaal gatzaag

· Voor gebruik in hard- zachthout, MDF, betonplex, laminaat, Multiplex, spaanplaat, 
TRESPA, PVC, PE, nylon, polyester (ook glasvezel versterkt), gasbeton, gipsplaten en 
blokken, wandtegels (tot krashardheid 6)

· Probleemloos, secuur en braamvrij boren in de meest voorkomende bouwmaterialen
· Niet geschikt voor metalen (ferro en non-ferro) Hiervoor is de Bi-metaal versie
· Zeer lange standtijd en naslijpbaar

artikelnummer / EAN diameter boordiepte

4047000779

*8715883016889*

22 mm 52 mm

4047000805

*8715883016896*

25 mm 52 mm

4047000831

*8715883016902*

32 mm 52 mm

4047000857

*8715883016919*

35 mm 52 mm

4047000883

*8715883016926*

44 mm 52 mm

4047000909

*8715883016933*

51 mm 52 mm

4047000935

*8715883016940*

60 mm 52 mm

4047000961

*8715883016957*

64 mm 52 mm

4047000987

*8715883016964*

76 mm 52 mm

4047001013

*8715883016971*

79 mm 52 mm

4047001039

*8715883016988*

83 mm 52 mm

4047001065

*8715883016995*

114 mm 52 mm

4047001091

*8715883017008*

127 mm 52 mm
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Bi-metaal gatzaag  8% cobalt

· Bi-metaal gatzaag voor snel, zuiver en exact ronde gaten boren van grotere diameters in  
  staal, (giet) ijzer, RVS, non-ferro, kunststoffen en hout (met spijkers)
· Laser gelast, dus 100% garantie tegen tandbreuk· Geschikt voor (giet)ijzer, staal, RVS,  
  non-ferro, kunststoffen, hout (met spijkers)
· HSS 8% Cobalt uitvoering
· Het juiste toerental en eventuele koeling/smering verhogen de lange standtijd 

artikelnummer / EAN diameter boordiepte

4047000103

*8715883016629*

16 mm 32 mm

4047000129

*8715883016636*

19 mm 32 mm

4047000155

*8715883016643*

20 mm 32 mm

4047000181

*8715883016650*

22 mm 32 mm

4047000207

*8715883016667*

25 mm 32 mm

4047000233

*8715883016674*

27 mm 32 mm

4047000259

*8715883016681*

30 mm 32 mm

4047000285

*8715883016698*

32 mm 32 mm

4047000311

*8715883016704*

35 mm 32 mm

4047000337

*8715883016711*

40 mm 32 mm

4047000363

*8715883016728*

44 mm 32 mm

4047000389

*8715883016735*

51 mm 32 mm

4047000415

*8715883016742*

54 mm 32 mm

4047000441

*8715883016759*

57 mm 32 mm

4047000467

*8715883016766*

60 mm 32 mm
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artikelnummer / EAN diameter boordiepte

4047000493

*8715883016773*

64 mm 32 mm

4047000519

*8715883016780*

70 mm 32 mm

4047000545

*8715883016797*

73 mm 32 mm

4047000571

*8715883016803*

76 mm 32 mm

4047000597

*8715883016810*

79 mm 32 mm

4047000623

*8715883016827*

83 mm 32 mm

4047000649

*8715883016834*

92 mm 32 mm

4047000675

*8715883016841*

102 mm 32 mm

4047000701

*8715883016858*

111 mm 32 mm

4047000727

*8715883016865*

127 mm 32 mm

4047000753

*8715883016872*

133 mm 32 mm
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Gatzaaghouder 14 mm t/m 30 mm

· Houder gatzaag Bi-metaal
· Hardmetaal 14 t/m 30 mm met korte en lange centreerboor

artikelnummer / EAN opname

4047001117

*8715883017015*

6-kant opname

Gatzaaghouder powerlock 32 mm t/m 152 mm

· Houder gatzaag Bi-metaal
· Hard-metaal 32 t/m 152 mm met korte en lange centreerboor

artikelnummer / EAN opname

4047001143

*871588301702

6-kant opname

Hardmetaal centreerboor gatzaag 6,35 x 95 mm

· Voor Hardmetaal gatzaag

artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte

4047001187

*8715883017299*

6,35 mm 95 mm

HSS centreerboor gatzaag 6,35 x 80 mm

· Voor (lagere) Bi-metaal versie 
 
 

artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte

4047001173

*8715883017275*

6,35 mm 80 mm
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HSS centreerboor gatzaag 6,35 x 100 mm

· Voor (hogere) Bi-hardmetaal versie

artikelnummer / EAN boordiameter boorlengte

4047001179

*8715883017282*

6,35 mm 100 mm

Gatzaag combiset Bi-metaal en hardmetaal 14-delig

· Uniek en speciaal voor de installateur
·  Bi-metaal gatzaag voor snel, zuiver en exact ronde gaten boren van grotere diameters in staal,  

(giet) ijzer, RVS, non-ferro, kunststoffen en hout (met spijkers)
· Probleemloos, secuur en braamvrij boren in de meest voorkomende bouwmaterialen

artikelnummer / EAN set

4047001169

*8715883017039*

14-delig: 

· 16, 19, 22, 30, 35, 51, 76 mm Bi-Metaal 8% Cobalt
· 22, 35, 76 mm hardmetaal
· Inclusief houders en centreerboren

SCHUURMIDDELEN

Vlaklamellenschijf

· Voorzien van Zirkonium mineralen op een glasfiber drager, conische uitvoering
· Bij uitstek toepasbaar op laag- en hoog gelegeerd staal, RVS en aluminium
· Extra hoge standtijd

artikelnummer / EAN diameter (schijf) korrel diameter (asgat)

4062001231

*8715883007535*

115 mm 40 22,23 mm

4062001243

*8715883007542*

115 mm 60 22,23 mm

4062001255

*8715883007559*

115 mm 80 22,23 mm

4062001267

*8715883007566*

115 mm 120 22,23 mm

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN diameter (schijf) korrel diameter (asgat)

4062001279

*8715883007573*

125 mm 40 22,23 mm

4062001291

*8715883007580*

125 mm 60 22,23 mm

4062001303

*8715883007597*

125 mm 80 22,23 mm

4062001315

*8715883007603*

125 mm 120 22,23 mm

SLIJPSCHIJVEN

Doorslijpschijf A30S BF41

· Voor algemeen gebruik
· Bij uitstek geschikt voor universele toepassingen bij het doorslijpen van staal en RVS
· Vlakke schijf vervaardigd zonder ijzer, zwavel en chloor bestanddelen

artikelnummer / EAN diameter (schijf) dikte (schijf) diameter (asgat)

4062000503

*8715883007443*

115 mm 2,5 mm 22,23 mm

4062000525

*8715883007450*

125 mm 2,5 mm 22,23 mm

4062000547

*8715883007467*

180 mm 2,5 mm 22,23 mm

4062000569

*8715883007474*

230 mm 2,5 mm 22,23 mm

4062000591

*8715883007481*

230 mm 3,0 mm 22,23 mm
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Doorslijpschijf A46V BF41

· Voor universeel gebruik
· Bij uitstek geschikt voor universele toepassingen bij het doorslijpen van staal en RVS
· Vlakke schijf vervaardigd zonder ijzer, zwavel en chloor bestanddelen
· Hoge standtijd
· Snel slijpen en makkelijk in gebruik

artikelnummer / EAN diameter (schijf) dikte (schijf) diameter (asgat)

4062000657

*8715883007511*

115 mm 1,6 mm 22,23 mm

4062000679

*8715883007528*

125 mm 1,6 mm 22,23  mm

Doorslijpschijf A60V BF41

· Voor universeel gebruik
· Bij uitstek geschikt voor universele toepassingen bij het doorslijpen van staal en RVS
· Vlakke schijf vervaardigd zonder ijzer, zwavel en chloor bestanddelen
· Hoge standtijd
· Snel slijpen en makkelijk in gebruik

artikelnummer / EAN diameter (schijf) dikte (schijf) diameter (asgat)

4062000613

*8715883007498*

115 mm 1,0 mm 22,23  mm

4062000635

*8715883007504*

125 mm 1,0 mm 22,23  mm

Doorslijpschijf A60V BF41 in blik van 10 stuks

· Voor universeel gebruik
· Bij uitstek geschikt voor universele toepassingen bij het doorslijpen van staal en RVS
· Hoge standtijd
· Snel slijpen en makkelijk in gebruik
· Verpakt in blik van 10 stuks schijven

artikelnummer / EAN diameter (schijf) dikte (schijf) diameter (asgat)

4062000637

*8715883015035*

125 mm 1,0 mm 22,23  mm
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Afbraamschijf A30S BF27

· Voor algemeen gebruik
· Bij uitstek geschikt voor diverse afbraamtoepassingen op staal en RVS
· Schijf vervaardigd zonder ijzer, zwavel en chloor bestanddelen

artikelnummer / EAN diameter (schijf) dikte (schijf) diameter (asgat)

4062000132

*8715883007405*

115 mm 6,4 mm 22,23 mm

4062000149

*8715883007412*

125 mm 6,4 mm 22,23 mm

4062000166

*8715883007429*

180 mm 6,4 mm 22,23 mm

4062000183

*8715883007436*

230 mm 6,4 mm 22,23 mm

BITS

Bits Phillips

· T.b.v. handgebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
· Voor maximale belasting
· Voor Phillips kruiskop-schroeven (PH)
· 1/4” zeskant aandrijving
· DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3

artikelnummer / EAN lengte aandrijving (maat) verpakt per

4014000132

*8715883009133*

25 mm PH 1 10 stuks

4014000144

*8715883009140*

25 mm PH 2 10 stuks

4014000156

*8715883009157*

25 mm PH 3 10 stuks

4014000204

*8715883009195*

25 mm PH 1 25 stuks

4014000216

*8715883009201*

25 mm PH 2 25 stuks

4014000228

*8715883009218*

25 mm PH 3 25 stuks
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Tinbits Phillips

· T.b.v. handgebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
· Uitvoering: Titanium nitride
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Voor maximale belasting
· Voor Phillips kruiskop-schroeven (PH)
· 1/4” zeskant aandrijving
· DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3

artikelnummer / EAN lengte aandrijving (maat) verpakt per

4014001032

*8715883009409*

25 mm PH 1 5 stuks

4014001049

*8715883009416*

25 mm PH 2 5 stuks

4014001066

*8715883009423*

25 mm PH 3 5 stuks

Bits Pozidrive

· T.b.v. handgebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
· Voor maximale belasting
· Voor Pozidrive kruiskop-schroeven (PZ)
· 1/4” zeskant aandrijving
· DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3

artikelnummer / EAN lengte aandrijving (maat) verpakt per

4014000168

*8715883009164*

25 mm PZD 1 10 stuks

4014000180

*8715883009171*

25 mm PZD 2 10 stuks

4014000192

*8715883009188*

25 mm PZD 3 10 stuks

4014000240

*8715883009225*

25 mm PZD 1 25 stuks

4014000252

*8715883009232*

25 mm PZD 2 25 stuks

4014000264

8715883009249

25 mm PZD 3 25 stuks
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Tinbits Pozidrive

· T.b.v. handgebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
· Uitvoering: Titanium nitride
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Voor maximale belasting
· Voor Pozidrive kruiskop-schroeven (PZ)
· 1/4” zeskant aandrijving
· DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3

artikelnummer / EAN lengte aandrijving (maat) verpakt per

4014001083

*8715883009430*

25 mm PZD 1 5 stuks

4014001100

*8715883009447*

25 mm PZD 2 5 stuks

4014001117

*8715883009454*

25 mm PZD 3 5 stuks

Bits Gleuf

· T.b.v. handgebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
· Voor maximale belasting
· Voor sleuf-schroeven
· 1/4” zeskant aandrijving
· DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3

artikelnummer / EAN lengte aandrijving (maat) verpakt per

4014000605

*8715883009317*

25 mm 0,5 x 4,0 mm 10 stuks

4014000621

*8715883009324*

25 mm 1,0 x 5,5 mm 10 stuks

4014000637

*8715883009331*

25 mm 1,2 x 6,5 mm 10 stuks

Bits Torx

· T.b.v. handgebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
· Voor maximale belasting
· Voor Torx-schroeven (TX)
· 1/4” zeskant aandrijving
· DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
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artikelnummer / EAN lengte aandrijving (maat) verpakt per

4014000402

*8715883009256*

25 mm T 10 10 stuks

4014000416

*8715883009263*

25 mm T 15 10 stuks

4014000430

*8715883009270*

25 mm T 20 10 stuks

4014000444

*8715883009287*

25 mm T 25 10 stuks

4014000458

*8715883009294*

25 mm T 30 10 stuks

4014000472

*8715883009300*

25 mm T 40 10 stuks

Bits inbus

· T.b.v. handgebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
· Voor maximale belasting
· Voor inbusbouten
· 1/4” zeskant aandrijving
· DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3

artikelnummer / EAN lengte sleutelwijdte verpakt per

4014000803

*8715883009348*

25 mm 2,0 mm 10 stuks

4014000821

*8715883009355*

25 mm 2,5 mm 10 stuks

4014000839

*8715883009362*

25 mm 3,0 mm 10 stuks

4014000857

*8715883009379*

25 mm 4,0 mm 10 stuks

4014000875

*8715883009386*

25 mm 5,0 mm 10 stuks

4014000893

*8715883009393*

25 mm 6,0 mm 10 stuks
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Bithouder

· Magnetische bithouder met borgring

artikelnummer / EAN lengte aansluiting in inches verpakt per

4014001374

*8715883009485*

50 mm 1/4 inch 2 stuks

Bithouder

· Magnetische bithouder met veer

artikelnummer / EAN lengte aansluiting in inches verpakt per

4014001353

*8715883009478*

50 mm 1/4 i nch 2 stuks

Bithouder

· Bithouder met snelwisselsysteem
· Bit wordt door houder altijd op zijn plaats gehouden en kan alleen door handmatige 
  ontgrendeling uit de houder worden verwijderd

artikelnummer / EAN lengte aansluiting in inches verpakt per

4014001332

*8715883009461*

50 mm 1/4 inch 1 stuks
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Bitset 10-delig

· Bitset Phillips - Pozidrive
· T.b.v. handgebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
· Voor maximale belasting
· 1/4” zeskant aandrijving
· DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
· Verpakt in handige kunststof cassette

artikelnummer / EAN set

4014001416

*8715883009492*

10-delig

Bitset 31-delig

· Bitset Phillips - Pozidrive - inbus - gleuf - Torx
· T.b.v. handgebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
· Voor maximale belasting
· 1/4” zeskant aandrijving
· DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
· Verpakt in handige kunststof cassette

artikelnummer / EAN set

4014001446

*8715883009508*

31-delig

Bitset 32-delig verchroomd

· Bitset Phillips - Pozidrive - inbus - gleuf - Torx
· T.b.v. handgebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
· Voor maximale belasting
· Makkelijk te wisselen door bithouder met automatische uitwerpfunctie
· Bitjes zijn overzichtelijk op kleur gerangschikt
· Verpakt in handige kunststof cassette
· 1/4” zeskant aandrijving

Inhoud:

· Phillips maat 1,2, 2, 3
· Pozidrive maat 1,2, 2, 3
· Gleuf maat 3, 4, 5, 6
· Torx maat 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
· Inbus (6-kant) maat 3, 4, 5, 6
· Torx Tamper maat 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
· Bithouder

artikelnummer / EAN set

4014001452

*8715883017268*

32-delig
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Bitset 15-delig

· Bitset Pillips - Pozidrive - inbus - gleuf - Torx
· T.b.v. handgebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
· Voor maximale belasting
· Makkelijk te wisselen door bithouder met automatische uitwerpfunctie
· Bitjes zijn overzichtelijk op kleur gerangschikt
· Verpakt in handige kunststof cassette
· 1/4” zeskant aandrijving

Inhoud: 

· Phillips maat 1, 2, 3
· Pozidrive maat 1, 2, 3
· Torx maat 10, 15, 20, 25, 30
· Bithouder
· Inbus 3, 4, 5

artikelnummer / EAN set

4014001458

*8715883019484*

15-delig

Bitset 56-delig

· Bitset Pillips - Pozidrive - inbus - gleuf - Torx
· T.b.v. handgebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
· Voor maximale belasting
· Makkelijk te wisselen door bithouder met automatische uitwerpfunctie
· Bitjes zijn overzichtelijk op kleur gerangschikt
· Verpakt in handige kunststof cassette
· 1/4” zeskant aandrijving

Inhoud: 

· Phillips maat 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3
· Pozidrive maat 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3
· Gleuf maat 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6
· Zeskant 3, 4, 5
· Torx maat 15, 2 x 20, 2 x 25, 2 x 27, 2 x 30, 2 x 40
· Torx T maat 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
· Verlengd: Phillips maat 2, 3 Pozidrive maat 1, 2 Torx maat 20, 25 gleuf maat 6
· Bithouder (met automatische uitwerpfunctie)

artikelnummer / EAN set

4014001464

*8715883019491*

56-delig
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Bitset ratelsleutelset 26-delig

· Bitset Pillips - Pozidrive - inbus - gleuf - Torx
· T.b.v. handgebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
· Voor maximale belasting
· Bitjes zijn overzichtelijk op kleur gerangschikt
· Verpakt in handige kunststof cassette
· 1/4” zeskant aandrijving

Inhoud:

· Phillips maat 1, 2, 3
· Pozidrive maat 1, 2, 3
· Gleuf maat 4,5, 5 en 6,5
· Torx maat 10, 15, 20, 25, 30
· Inbus (zeskant) maat 3, 4, 5, 6
· Ratelsleutel 1/4” 
· Bithouder
· Doppen 1/4” DR 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm en 13 mm

artikelnummer / EAN set

4014001470

*8715883019507*

26-delig

MULTIZAAGBLADEN

Multizaagblad UN02 standaard

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster, Makita, Einhell, Würth, 
  Milwaukee, Metabo, Hikoki en andere gangbare Multi-Cutters
· Supercut

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044193950

*8715883029339*

78 mm 44 mm 3 stuks

4044193961

*8715883029346*

78 mm 44 mm 11 stuks
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Multizaagblad UN04 standaard

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster, Makita, Einhell, Würth,
  Milwaukee, Metabo, Hikoki en andere gangbare Multi-Cutters

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194001

*8715883028325*

40 mm 34 mm 3 stuks

4044194012

*8715883028332*

40 mm 34 mm 11 stuks

4044194018

*8715883029353*

40 mm 34 mm 115 stuks

Multizaagblad UN08 standaard

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster, Makita, Einhell, Würth,
  Milwaukee, Metabo, Hikoki en andere gangbare Multi-Cutters

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194023

*8715883028349*

42 mm 65 mm 3 stuks

4044194034

*8715883028356*

42 mm 65 mm 11 stuks

4044194038

*8715883029360*

42 mm 65 mm 115 stuks

Multizaagblad UN06 precisie

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster, Makita, Einhell, Würth,
  Milwaukee, Metabo, Hikoki en andere gangbare Multi-Cutter
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artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194045

*8715883028363*

40 mm 34 mm 3 stuks

4044194056

*8715883028370*

40 mm 34 mm 11 stuks

4044194058

*8715883029377*

40 mm 34 mm 115 stuks

Multizaagblad UN09 precisie

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
·  Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster, Makita, Einhell, Würth,  

Milwaukee, Metabo, Hikoki en andere gangbare Multi-Cutters

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194060

*8715883029384*

42 mm 68 mm 3 stuks

4044194062

*8715883029391*

42 mm 68 mm 11 stuks

4044194064

*8715883029407*

42 mm 68 mm 115 stuks

 

Multizaagblad UN11 Bi-metaal

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
·  Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster, Makita, Einhell, Würth,  

Milwaukee, Metabo, Hikoki en andere gangbare Multi-Cutter

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194067

*8715883028387*

60 mm 45 mm 3 stuks

4044194078

*8715883028394*

60 mm 45 mm 11 stuks

4044194080

*8715883029414*

60 mm 45 mm 115 stuks
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Multizaagblad UN12 Bi-metaal

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
·  Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster, Makita, Einhell, Würth, 
Milwaukee, Metabo, Hikoki en andere gangbare Multi-Cutters

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194082

*8715883029421*

78 mm 44 mm 3 stuks

4044194084

*8715883029438*

78 mm 44 mm 11 stuks

4044194086

*8715883029445*

78 mm 44 mm 115 stuks

Multizaagblad UN15 Bi-metaal

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
·  Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster, Makita, Einhell, Würth, 
Milwaukee, Metabo, Hikoki en andere gangbare Multi-Cutters

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194089

*8715883028400*

60 mm 28 mm 3 stuks

4044194100

*8715883028417*

60 mm 28 mm 11 stuks

4044194103

*8715883029452*

60 mm 28 mm 115 stuks

Sikkel diamant UN35

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
· |Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster, Makita, Einhell, Würth,
  Milwaukee, Metabo, Hikoki en andere gangbare Multi-Cutters

artikelnummer / EAN breedte 
(zaagsnede)

dikte verpakt per 

4044194111

*8715883028424*

58 mm 2 mm 1 stuks
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Segment zaagblad hardmetaal UN45

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
·  Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster, Makita, Einhell,  

Würth, Milwaukee, Metabo, Hikoki en andere gangbare Multi-Cutter

artikelnummer / EAN breedte (zaagsnede) dikte verpakt per

4044194115

*8715883029469*

63 mm 2,2 mm 1 stuks

Multizaagblad set hout UN93

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
·  Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster, Makita, Einhell,  

Würth, Milwaukee, Metabo, Hikoki en andere gangbare Multi-Cutters

artikelnummer / EAN inhoud lengte breedte aantal

4044194122

*8715883028431*

Multizaagblad UN04 standaard
Multizaagblad UN06 precisie

40 mm
40 mm

34 mm
34 mm

5 stuks
6 stuks

Multizaagblad set hout-metaal UN92

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
·  Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster, Makita, Einhell,  

Würth, Milwaukee, Metabo, Hikoki en andere gangbare Multi-Cutters

artikelnummer / EAN inhoud lengte breedte aantal

4044194133

*8715883028448*

Multizaagblad UN04 standaard
Multizaagblad UN06 precisi 
Multizaagblad UN08 standaard 
Multizaagblad UN11 bi-metaal

40 mm
40 mm
42 mm
60 mm

34 mm
34 mm
65 mm
45 mm

1 stuks
1 stuks
1 stuks
1 stuks
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Segmentmes sikkel UN75

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
·  Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster, Makita, Einhell,  
Würth, Milwaukee, Metabo, Hikoki en andere gangbare Multi-Cutters

artikelnummer / EAN breedte (zaagsnede) dikte verpakt per

4044194135

*8715883029476*

55 mm 0,9 mm 3 stuks

Multizaagblad SC02 standaard

· Supercut
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
· Geschikt voor de volgende machines: Fein, Festool

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194138

*8715883029483*

78 mm 44 mm 3 stuks

4044194140

*8715883029490*

78 mm 44 mm 11 stuks

Multizaagblad SC04 standaard

· Supercut
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
· Geschikt voor de volgende machines: Fein, Festool

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194144

*8715883028455*

40 mm 34 mm 3 stuks

4044194155

*8715883028462*

40 mm 34 mm 11 stuks

4044194158

*8715883029506*

40 mm 34 mm 115 stuks
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Multizaagblad SC08 standaard

· Supercut
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
·  Geschikt voor de volgende machines: Fein, Festool

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194166

*8715883028479*

42 mm 65 mm 3 stuks

4044194177

*8715883028486*

42 mm 65 mm 11 stuks

4044194180

*8715883029513*

42 mm 65 mm 115 stuks

Multizaagblad SC06 precisie

· Supercut
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
·  Geschikt voor de volgende machines: Fein, Festool

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194188

*8715883028493*

40 mm 34 mm 3 stuks

4044194199

*8715883028509*

40 mm 34 mm 11 stuks

4044194202

*8715883029520*

40 mm 34 mm 115 stuks

Multizaagblad SC09 precisie

· Supercut
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
· Geschikt voor de volgende machines: Fein, Festool

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194204

*8715883029537*

42 mm 68 mm 3 stuks

4044194206

*8715883029544*

42 mm 68 mm 11 stuks

4044194208

*8715883029551*

42 mm 68 mm 115 stuks
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Multizaagblad SC11 Bi-metaal

· Supercut
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
· Geschikt voor de volgende machines: Fein, Festool

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194210

*8715883028516*

60 mm 45 mm 3 stuks

4044194221

*8715883028523*

60 mm 45 mm 11 stuks

4044194223

*8715883029568*

60 mm 45 mm 115 stuks

Multizaagblad SC12 Bi-metaal

· Supercut
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
· Geschikt voor de volgende machines: Fein, Festool

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194225

*8715883029575*

78 mm 44 mm 3 stuks

4044194227

*8715883029582*

78 mm 44 mm 11 stuks

4044194229

*8715883029599*

78 mm 44 mm 115 stuks
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Multizaagblad SC15 Bi-metaal

· Supercut
· Afwisselende vertandingen
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
·  Geschikt voor de volgende machines: Fein, Festool

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194232

*8715883028530*

60 mm 28 mm 3 stuks

4044194243

*8715883028547*

60 mm 28 mm 11 stuks

4044194248

*8715883029605*

60 mm 28 mm 115 stuks

 

Sikkel diamant SC35

Sikkel diamant· Supercut
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
·  Geschikt voor de volgende machines: Fein, Festool

artikelnummer / EAN breedte (zaagsnede) dikte verpakt per

4044194254

*8715883028554*

58 mm 2 mm 1 stuks

Multizaagblad set hout SC93

· Supercut
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
· Geschikt voor de volgende machines: Fein, Festool

artikelnummer / EAN inhoud lengte (zaagblad) breedte aantal

4044194265

*8715883028561*

Multizaagblad SC04 standaard
Multizaagblad SC06 precisie

40 mm
40 mm

34 mm
34 mm

5 stuks
6 stuks



122

Multizaagblad set hout-metaal SC92

· Universeel
· Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
· Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
· Geschikt voor de volgende machines: Fein, Festool
· Supercut

artikelnummer / EAN inhoud lengte (zaagblad) breedte aantal

4044194276

*8715883028578*

Multizaagblad SC04 standaard
Multizaagblad SC06 precisie
Multizaagblad SC08 standaard
Multizaagblad SC11 Bi-metaal

40 mm
40 mm
42 mm
60 mm

34 mm
34 mm
65 mm
45 mm

1 stuks
1 stuks
1 stuks
1 stuks

Multizaagblad Starlock 4TAIZ 32 BSPB hout

· Bi-metaal invalzaagblad hardhout
· Invallend zagen in geplastificeerde plaat of hardhout (bijv. voor inbouw ventilatierooster)
· Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)
· Houten onderdelen (bijv. deuvels, pennen van hardhout) vlak afzagen
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster

 
 

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194320

*8715883030779*

50 mm 32 mm 1 stuks

4044194321

*8715883030786*

50 mm 32 mm 5 stuks

Multizaagblad Starlock 4TAIZ 32 APB Bi-metaal

· Bi-metaal invalzaagblad hout en metaal
· Diep invallend zagen in hout, abrasieve houten materialen, kunststoffen
· Doorzagen van non-ferrobuizen en profielen met kleinere afmetingen
· Doorzagen van niet geharde spijkers, schroeven en staalprofielen met kleinere afmetingen
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster 
 

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194323

*8715883030809*

50 mm 32 mm 1 stuks

4044194324

*8715883030816*

50 mm 32 mm 5 stuks

NIEUW

NIEUW
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Multizaagblad Starlock 4TAIZ 32 AT carbide

· Carbide invalzaagblad metaal, MetalMax
· Doorzagen van geharde schroeven en nagels
· Snijden van INOX/roestvrij staal (bijv. keukenfrontafdekking)
· Invallend zagen in sterk abrasieve materialen (bijv. fiberglas, gipskartonplaten, cementgebonden 
  vezelplaten enz.)
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194325

*8715883030823*

40 mm 32 mm 1 stuks

4044194326

*8715883030830*

40 mm 32 mm 5 stuks

Multizaagblad Starlock 4TAIZ 32 EPC hout

Multizaagblad Starlock 4TAIZ 32 EPC hout

· HCS invalzaagblad hout
· Invallend zagen in zacht hout (bijv. voor inbouw ventilatierooster)
· Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)
· Houten onderdelen (bijv. deuvels, pennen) vlak afzagen
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194329

*8715883030861*

50 mm 32 mm 1 stuks

4044194330

*8715883030878*

50 mm 32 mm 5 stuks

Multizaagblad Starlock 4TAIZ 32 AB Bi-metaal

· Bi-metaal invalzaagblad metaal
· Spijkers vlak doorzagen
· Koperen buis vlak doorzagen
· Invallend zagen in gipskartonplaten
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194332

*8715883030892*

50 mm 32 mm 1 stuks

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Segmentzaagblad Starlock 4TACZ 85 RT3 carbide

· HM-RIFF segmentzaagblad
· Voegen bij wand- en vloertegels uitfrezen
· Kleinere uitsparingen in zachte wandtegels
· Groeven in cellenbeton frezen, voor het leggen van kabels en buizen onder het pleisterwerk
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster

artikelnummer / EAN verpakt per

4044194322

*8715883030793*

1 stuks

Multizaagblad Starlock 4TAIZ 32 RT5 carbide

· Bi-metaal invalzaagblad metaal
· Spijkers vlak doorzagen
· Koperen buis vlak doorzagen
· Invallend zagen in gipskartonplaten
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster

artikelnummer / EAN lengte (zaagblad) breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194335

*8715883030922*

50 mm 32 mm 1 stuks

Segmentzaagblad Starlock 4TACZ 85 RD4 diamant

· ACZ 85 RD Diamant-RIFF segmentzaagblad
· Kleinere uitsnijdingen in zachte wandtegels frezen
· Uitsparingen in epoxy/glasvezelkunststof frezen (bijv. romp van boot)
· Voegen bij wandtegels uitfrezen
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster

artikelnummer / EAN breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194327

*8715883030847*

85 mm 1 stuks

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Segmentzaagblad Starlock 4TACZ 85 EB Bi-metaal

· Bi-metaal segmentzaagblad hout en metaal, gebogen
·  Deurkozijn bij de vloer inkorten (zacht hout, hardhout, gefineerde platen,  
geplastificeerde platen)

· Laminaat/parket uitzagen (bijv. voor inbouw van tussenwand)
· Inkorten van kleinere profielstrips (bijv. aluminium afdekstrips)
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster

artikelnummer / EAN breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194328

*8715883030854*

85 mm 1 stuks

Segmentzaagblad Starlock 4TACZ 100 BB Bi-metaal

· Bi-metaal segmentzaagblad hout en metaal, gebogen
· Deurstijl bij de vloer inkorten (zacht hout, hardhout, gefineerde platen, geplastificeerde platen)
· Laminaat/parket uitzagen (bijv. voor inbouw van tussenwand)
· Inkorten van kleinere profielplinten (bijv. aluminium afdekstrips)
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster

artikelnummer / EAN breedte (zaagsnede) verpakt per

4044194336

*8715883030939*

100 mm 1 stuks

Multizaagblad Starlock 4TAII 65 APB Bi-metaal

· Bi-metaal invalzaagblad metaal
· Spijkers vlak doorzagen
· Koperen buis vlak doorzagen
· Invallend zagen in gipskartonplaten
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster

artikelnummer / EAN breedte (zaagsnede) lengte (zaagblad) verpakt per

4044194333

*8715883030908*

65 mm 50 mm 1 stuks

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Schuurplateau Starlock 4TAIZ 32 BSPB hout

· Bi-metaal invalzaagblad hardhout
· Invallend zagen in geplastificeerde plaat of hardhout (bijv. voor inbouw ventilatierooster)
· Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)
· Houten onderdelen (bijv. deuvels, pennen van hardhout) vlak afzagen
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster

artikelnummer / EAN verpakt per

4044194337

*8715883030946*

1 stuks

Tegellijmverwijderaar Starlock 4TAVZ 70 RT4 carbide

· HM-RIFF specieverwijderaar
· Voegen bij wand- en vloertegels uitfrezen
· Specie of tegellijm verwijderen (bijv. bij vervanging van beschadigde tegels)
· Voegen in de kleinste hoekjes verwijderen met hardmetalen punt (schuur- en vijltong)
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster

artikelnummer / EAN verpakt per

4044194331

*8715883030885*

1 stuks

Multizaagblad Starlock 4TAVZ 93 G

· 4TAVZ 93 G Schuurplateau
· Schuurplateau met microklithechting
· Snel en eenvoudig verwisselen van de schuurbladen
· Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein, Multimaster

artikelnummer / EAN materiaal verpakt per breedte

4044194334

*8715883030915*

kunststof 1 stuks 93 mm

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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VEILIGHEIDSBOX

PBM box

Deze goed gevulde PBM 13-delige box bestaat uit: 

 · Bouwhelm wit ABS 6 punts binnenwerk en draaiknop Zevij-Necomij artnr. 4054199271
 · Veiligheidsbril transparant verstelbaar Zevij-Necomij artnr. 4054195128
 · Ruimzichtbril polycarbonaat transparant: 3M
 · Oogspoelfles gevuld 250 ml
 · Gehoorbeschermer premium 30 dB Zevij-Necomij artnr. 4054250520
 · 5x Stofmasker P3 met ventiel Zevij-Necomij artnr. 4055194982
 · Handschoenen latex grip maat 10 Zevij-Necomij artnr. 4054800053
 · Verbandtrommel universeel Zevij-Necomij artnr. 4054194105
 · Grijze 4tecx box 400 x 300 x 285 mm (25,6 l)

artikelnummer / EAN

4054194107

*8715883938747*

KLEDING

Werksokken basic

· Extra versteviging aan de hiel en tenen
· Bevat elastan, waardoor de sok goed aansluit
· Behoudt de vorm, zelfs na meerdere wasbeurten
· Verpakt per 3 paar

artikelnummer / EAN sokmaat kleur

4053199001

*8715883029674*

39/42 grijs/zwart

4053199007

*8715883029681*

43/46 grijs/zwart

NIEUW



129

OOGBESCHERMING

Veiligheidsbril clear

· Anti-condens
· 99 % UV bescherming
· Zacht neusstuk voor extra comfort
· Geïntegreerde wenkbrauw bescherming
· Breed beschermend glas voor complete bescherming van het oog
· Transparant glas

artikelnummer / EAN materiaal (montuur) kleur (montuur)

4054195103

*8715883027083*

kunststof transparant/rood

 

Veiligheidsbril smoke

· Anti-condens
· 99 % UV bescherming
· Zacht neusstuk voor extra comfort
· Geïntegreerde wenkbrauw bescherming
· Breed beschermend glas voor complete bescherming van het oog
· Donker glas

artikelnummer / EAN materiaal (montuur) kleur (montuur)

4054195113

*8715883027090*

kunststof zwart/rood

Veiligheidsbril clear verstelbaar

· Verstelbaar met een in de lengte verstelbare brillenpoot
· 99 % UV bescherming
· Anti-condens
· Zacht neusstuk voor extra comfort
· Breed beschermend glas voor complete bescherming van het oog
· Indirect ventilatiesysteem
· Transparant glas

artikelnummer / EAN materiaal (montuur) kleur (montuur)

4054195128

*8715883027106*

kunststof zwart
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Veiligheidsbril smoke verstelbaar

· Verstelbaar met een in de lengte verstelbare brillenpoot
· 99 % UV bescherming
· Anti-condens
· Zacht neusstuk voor extra comfort
· Breed beschermend glas voor complete bescherming van het oog
· Indirect ventilatiesysteem
· Donker glas

artikelnummer / EAN materiaal (montuur) kleur (montuur)

4054195136

*8715883027113*

kunststof zwart

Overzetbril clear

· Transparant glas
· Anti-condens
· 99 % UV bescherming
· Zacht neusstuk voor extra comfort
· Indirect ventilatiesysteem
· Universele neus-fitting
· Past over de meeste recept brillen

artikelnummer / EAN materiaal kleur (montuur)

4054195144

*8715883027120*

kunststof transparant

HOOFDBESCHERMING

PE helm

· Het binnenwerk is eenvoudig in te stellen door een pinlock schuifinstelling
· De helmschaal is gemaakt van UV-bestendig High Density polyethyleen en daardoor 
  comfortabel om te dragen
· Voorzien van een 6-punts plastic binnenwerk
· Voorzien van gemakkelijk vervangbare badstof zweetband
· 30 mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
· Drie ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
· Gewicht: 330 gram
· Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm 
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artikelnummer / EAN materiaal kleur

4054199201

*8715883027137*

PE (polyetheen) geel

4054199215

*8715883027144*

PE (polyetheen) blauw

4054199229

*8715883027151*

PE (polyetheen) wit

s voorzien van een 6-punts plastic binnenwerk

ABS helm

· Biedt uitstekende hoofdbescherming
· Zeer eenvoudig in te stellen door het binnenwerk met draaiknopinstelling
· De helmschaal is gemaakt van UV-bestendig ABS en daardoor zeer sterk en comfortabel om te dragen
· Voorzien van een 6-punts nylon binnenwerk
· Voorzien van gemakkelijk vervangbare badstof zweetband
· 30 mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
· Drie ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
· Gewicht: 357 gram
· Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm

artikelnummer / EAN materiaal kleur

4054199243

*8715883027168*

kunststof (ABS) geel

4054199257

*8715883027175*

kunststof (ABS) blauw

4054199271

*8715883027182*

kunststof (ABS) wit
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GEHOORBESCHERMING

Gehoorkap 28 dB

· Bescherming tot 28 dB
· Gehoorkap met hoofdband
· Geschikt voor licht industriële omgeving
· Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die gemakkelijk te vervangen zijn
· Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
· Door de afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle hoofdafmetingen
 
 

 

artikelnummer / EAN

4054250506

*8715883027199*

Gehoorkap 30 dB

ap 30 dB · Bescherming tot 30 dB
· Gehoorkap met hoofdband
· Geschikt voor gebruik in zeer lawaaierige omgeving
· Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die makkelijk te vervangen zijn
· Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
· Door de afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle hoofdafmetingen

artikelnummer / EAN

4054250520

*8715883027205*

Gehoorkap 29 dB

· Bescherming tot 29 dB
· Met steekbevestiging voor gebruik met helmen
· Geschikt voor 4tecx helmen
· Geschikt voor de meeste werkomstandigheden
· Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die gemakkelijk te vervangen zijn

artikelnummer / EAN

4054250534

*8715883027212*
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Oordoppen 24 dB(A)

De gele oordoppen zijn samenrolbare oordopjes met een gemiddelde dempingswaarde van SNR 24 
dB(A). De oordopjes verdelen de druk gelijkmatig voor uitstekende gehoorbescherming.

· Gemaakt van een langzaam expanderend polyurethaanschuim
·  Deze oordoppen verdelen de druk gelijkmatig, waardoor uw oor goed afgesloten wordt  

en de oordoppen erg prettig zitten
· Oordopjes voor eenmalig gebruik
· 200 paar oordopjes in handige dispenserdoos
· Per paar hygiënisch verpakt in een plastic zakje
· Diameter: 12 mm

artikelnummer / EAN

4054250548

*8715883027229*

HANDBESCHERMING

Handschoen Winter Grip

De Winter Grip is een allround winterhandschoen. De naadloze binnenhandschoen van acryl
garandeert warme handen en een hoog draagcomfort. De foam latex coating geeft extra grip 
en is erg flexibel. Slijtvast en geschikt voor natte en droge oppervlakken.

· Coating: foam latex
· Liner: acryl
· Manchetstijl: elastisch manchet
· Verpakt per paar

artikelnummer / EAN handschoenmaat

4054800196

*8715883030557*

9

4054800209

*8715883030564*

10

4054800222

*8715883030571*

11

NIEUW
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Handschoen snijbestendige Nitrile Foam

Snijbestendige handschoen met zwarte micro foam nitrile coating en blauw/wit bestendige  
(HDPE) liner, zorgt voor versteviging tussen duim en wijsvinger. Gemaakt volgens HTC (Hybrid 
Coating Technology) principe.

· Coating: nitrile
· Slijtvast en oliebestendig
· Uitstekende schuurweerstand
· Verpakt per paar

artikelnummer / EAN handschoenmaat

4054800235

*8715883019514*

9

4054800248

*8715883019521*

10

4054800261

*8715883019538*

11

Handschoen Nitrile Foam

De Nitrile Foam is een foam nitril gecoate handschoen op een comfortabele nylon/lycra liner. 
De foam nitril coating geeft een hoge schuurweerstand en behoudt een zeer goede grip zelfs 
in vettige-, olieachtige omstandigheden.

· Handschoen met nitrile foam-coating
· Nylon drager
· Bijzonder goede vingergevoeligheid
· Coating stoot olie, vet en vocht af
· Manchetstijl: elastisch manchet
· Verpakt per paar

artikelnummer / EAN handschoenmaat

4054800001

*8715883030403*

9

4054800014

*8715883030410*

10

4054800027

*8715883030427*

11

NIEUW
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Handschoen Latex Grip

De Latex Grip is een soepele, robuuste latex werkhandschoen, die een geweldige behendigheid,  
een goede weerstand tegen scheuren en uitstekende grip biedt. De geruwde latex coating  
is sterk en slijtvast en biedt goede grip op zowel natte en droge oppervlakken.

· Polyester-/katoenbreiwerk met natuurlijke latex-coating
· Handpalm met coating
· Volledig ruw oppervlak
· Naadloos breiwerk
· Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige behendigheid en een goede 
  weerstand tegen scheuren
· Beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve detergenten of alcoholen
· Ademende handrug om zweten te verminderen
· Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
· Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
· Verpakt per paar

artikelnummer / EAN handschoenmaat

4054800040

*8715883030434*

9

4054800053

*8715883030441*

10

4054800066

*8715883030458*

11

Handschoen Latex Grip Lite

De Latex Grip Lite is een foam latex gecoate handschoen op een nylon liner. De foam latex coating geeft 
een formidabele grip in droge omstandigheden.

· Coating: foam latex
· Liner: nylon
· Manchetstijl: elastisch manchet
· Verpakt per paar

artikelnummer / EAN handschoenmaat

4054800079

*8715883030465*

9

4054800092

*8715883030472*

10

4054800105

*8715883030489*

11

NIEUW
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Handschoen PU zwart

Zwarte nylon handschoen met zwarte PU coating.

· Coating: PU
· Liner: nylon
· Manchetstijl: elastisch manchet
· Voordeelverpakking (verpakt per 3 paar)

artikelnummer / EAN handschoenmaat

4054800118

*8715883030496*

9

4054800131

*8715883030502*

10

4054800144

*8715883030519*

11

Handschoen PU wit

Witte nylon handschoen met witte PU coating.

· Coating: PU
· Liner: nylon
· Manchetstijl: elastisch manchet
· Voordeelverpakking (verpakt per 3 paar)

artikelnummer / EAN handschoenmaat

4054800157

*8715883030526*

9

4054800170

*8715883030533*

10

4054800183

*8715883030540*

11

NIEUW

NIEUW
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Verbandkoffer BHV

De verbandkoffer BHV is goedgekeurd door Het Oranje Kruis. De verbandkoffer BHV is zo ingericht,  
dat zowel de professional als de amateur nooit misgrijpt. De verbandkoffer BHV wordt geleverd met 
het unieke goedkeuringsnummer VD 73-42. 

· Gewicht: 2,5 kg
· Afmetingen: 33 x 23 x 13 cm
· Verbandkoffer BHV volgens de richtlijnen van het jaar 2016
· De verbandkoffer BHV moet voor iedere werknemer binnen één minuut bereikbaar zijn

artikelnummer / EAN

4054194101

*8715883905060*

Verbandtrommel B

De B-verbandtrommels met wandhouder zijn gefabriceerd van stevig kunststof. Ze zijn geschikt voor 
voertuigen, binnenvaart en eenvoudige bedrijfsvormen. Doordat deze trommels klein, compact en 
compleet zijn, zijn ze geschikt voor bedrijfswagens, landbouwvoertuigen en als extra, ondersteunende 
trommel. In vrachtwagens met een laadvermogen van meer dan 500 kg is een verbandtrommel verplicht.  
De verbandtrommels worden geleverd inclusief wandhouder.  

· Gewicht: 800 gram
· Afmetingen: 27 x 18 x 18 cm
· De verbandtrommel is geschikt tot 10 personen

artikelnummer / EAN

4054194110

*8715883900317*

Blusdeken

Met deze glasfiber blusdeken valt een brand op eenvoudige wijze in de kiem te smoren, 
vooral als er geen brandblusser in de buurt is of als deze methode te rigoureus is. De blusdeken is te 
gebruiken in een bedrijf of kantoor, maar ook thuis. Een blusdeken is een goedkoop, 
veilig en onderhoudsvrij blusmiddel. De blusdekens zijn tot 500 °C te gebruiken. 
De blusdekens zijn conform de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. Daar waar beroepsmatig met vuur gewerkt wordt, is een blusdeken onmisbaar. 

· Gewicht: 1,5 kg
· Afmetingen: 120 x 180 cm

artikelnummer / EAN

4054194125

*8715883905626*
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ADEMHALINGSBESCHERMING

Stofmasker FFP1

·  FFP1 bescherming tegen vaste deeltjes en water aërosolen waarvan de concentratie niet 
groter is dan 4x de Maximale Aanvaarde Concentratie (MAC-waarde)

· Zonder uitademventiel

artikelnummer / EAN

4055194974

8715883006309

Stofmasker FFP2 met ventiel

·  FFP2 bescherming tegen vaste deeltjes en vloeibare aërosolen waarvan de concentratie  
niet groter is dan 10x de Maximale Aanvaarde Concentratie (MAC-waarde)

· Met uitademventiel

artikelnummer / EAN

4055194966

8715883006293

Stofmasker FFP3 met ventiel

·  FFP3 bescherming tegen vaste en vloeistofdeeltjes van (on)schadelijk en giftig fijnstof 
waarvan de concentratie niet groter is dan 50x de Maximale Aanvaarde Concentratie  
(MAC-waarde)

· Met uitademventiel

artikelnummer / EAN

4055194982

8715883026802
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TRAPPEN

Enkel oploopbare industrietrap

· De 4tecx trappen voldoen aan de Warenwet en NEN 2484
· Voor professioneel gebruik (Arbo)
· De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
· De spreidbeveiliging vanaf uitvoering 6 treden voorkomt ongewild inklappen van de trap 
  tijdens gebruik
· Het robuuste kokerprofiel (dichte) van de treden maakt de trap extra stevig
· De antislip voeten zorgen voor stabiliteit van de trap
· Belastbaar tot 150 kg
· 5 jaar fabrieksgarantie

artikelnummer / EAN aantal (treden) materiaal uitvoering gewicht opberglengte werkhoogte stahoogte

4041000103

*8715883015899*

3 aluminium enkel 6,1 kg 1,45 m 2,70 m 0,70 m

4041000119

*8715883015905*

4 aluminium enkel 7,0 kg 1,70 m 2,95 m 0,95 m

4041000135

*8715883015912*

5 aluminium enkel 8,0 kg 1,95 m 3,20 m 1,20m

4041000151

*8715883015929*

6 aluminium enkel 9,1 kg 2,20 m 3,40 m 1,40 m

4041000156

*8715883938563*

7 aluminium enkel 10,1 kg 2,45 m 3,65 m 1,65 m

4041000159

*8715883935579*

8 aluminium enkel 11,3 kg 2,70 m 3,90 m 1,90 m

Dubbel oploopbare industrietrap

· De 4tecx trappen voldoen aan de Warenwet en NEN 2484
· Voor professioneel gebruik (Arbo)
· De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
· Het robuuste kokerprofiel (dichte) van de treden maakt de trap extra stevig
· Door de twee bordessen ontstaan twee extra veilige en comfortabele werkplekken
· Voorzien van inklapbare steunbeugel voor compact transport en opberggemak
· De antislip voeten zorgen voor stabiliteit van de trap
· Belastbaar tot 150 kg
· 5 jaar fabrieksgarantie

artikelnummer / EAN aantal (treden) materiaal uitvoering gewicht opberglengte werkhoogte stahoogte

4041000167

*8715883015936*

2 x 3 aluminium dubbel 7,3 kg 0,75 m 2,70 m 0,70 m
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artikelnummer / EAN aantal (treden) materiaal uitvoering gewicht opberglengte werkhoogte stahoogte

4041000183

*8715883015943*

2 x 4 aluminium dubbel 8,9 kg 1,00 m 2,95 m 0,95 m

4041000199

*8715883015950*

2 x 5 aluminium dubbel 10,0 kg 1,25 m 3,20 m 1,20 m

4041000215

*8715883015967*

2 x 6 aluminium dubbel 12,0 kg 1,50 m 3,40 m 1,40 m

4041000220

*8715883908382*

2 x 7 aluminium dubbel 13,3 kg 1,75 m 3,65 m 1,65 m

4041000225

*8715883909822*

2 x 8 aluminium dubbel 14,7 kg 2,00 m 3,90 m 1,90 m

4041000228

*8715883938570*

2 x 10 aluminium dubbel 18,1 kg 2,50 m 4,35 m 2,35 m

LADDERS

Reformladder 2-delig alu

 · De 4tecx ladders voldoen aan de Warenwet en NEN 2484 en EN 131
 · Voor professioneel gebruik (Arbo)
 · De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
 · Voorzien van stabiliteitsbalk
 · Het robuuste kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig
 · De antislip voeten zorgen voor stabiliteit van de ladder
 · Belastbaar tot 150 kg
 · 5 jaar fabrieksgarantie

artikelnummer / EAN aantal (treden) materiaal gewicht stahoogte werkhoogte stahoogte vrijstaand 
(reform)

werkhoogte 
(vrijstaand)

4041000303

*8715883017046*

2 x 12 aluminium 15,6 kg 4,95 m 6,95 m 2,30 m 4,30 m

4041000316

*8715883017053*

2 x 14 aluminium 17,8 kg 5,75 m 7,75 m 2,80 m 4,80 m
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Reformladder 3-delig alu

 · De 4tecx ladders voldoen aan de Warenwet en NEN 2484 en EN 131
 · Voor professioneel gebruik (Arbo)
 · De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
 · Voorzien van stabiliteitsbalk
 · Het robuuste kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig
 · De antislip voeten zorgen voor stabiliteit van de ladder
 · Belastbaar tot 150 kg
 · 5 jaar fabrieksgarantie

artikelnummer / EAN aantal (treden) materiaal gewicht stahoogte werkhoogte stahoogte vrijstaand 
(reform)

werkhoogte 
(vrijstaand)

4041000329

*8715883017060*

3 x 10 aluminium 19,9 kg 5,50 m 7,50 m 2,55 m 4,55 m

4041000342

*8715883017077*

3 x 12 aluminium 26,3 kg 7,05 m 9,05 m 3,05 m 5,05 m

STEIGERS

Kamersteiger zonder luik

De kamersteiger van 4tecx, met een hoogwaardige extrusiebuis, is uitermate geschikt 
voor montage- en onderhoudswerkzaamheden binnen en buiten. De treden met antislip
zijn direct aan de staander gelast.
 
De voordelen op een rij: 

 · Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
 · Opbouwframes voorzien van antislip
 · Flexibele kraagbuis
 · Eenvoudig te vervoeren en gemakkelijk in- en uit te klappen
 · Zeer sterk en robuust scharnierstuk 
 
Technische specificaties: 

 · Maximale belasting 2 kN/m2

 · Voldoet aan de EN 1004 / EN 1298
 · 5 jaar fabrieksgarantie
 · TUV certificaat 

Alle 4tecx -steigers voldoen aan de NEN-EN 1004, klasse 3 en zijn voorzien van de benodigde 
sterkte- en stabiliteitsberekeningen. Met een buisdikte van 5 cm en wanddikte van 2,2 mm 
behoort deze kamersteiger tot de sterkste in zijn soort.

artikelnummer / EAN hoogte breedte  lengte materiaal gewicht werkhoogte stahoogte

4041000360

*8715883908283*

1,90 m 0,75 m 1,90 m aluminium 33,5 kg 3,00 m 0 - 1 m

NIEUW
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Kamersteiger met luik

De kamersteiger van 4tecx, met een hoogwaardige extrusiebuis, is uitermate geschikt 
voor montage- en onderhoudswerkzaamheden binnen en buiten. De treden met antislip 
zijn direct aan de staander gelast.
 
De voordelen op een rij: 

 · Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
 · Opbouwframes voorzien van antislip
 · Flexibele kraagbuis
 · Eenvoudig te vervoeren en gemakkelijk in- en uit te klappen
 · Zeer sterk en robuust scharnierstuk 
 
Technische specificaties: 

 · Maximale belasting 2 kN/m2

 · Voldoet aan de EN 1004 / EN 1298
 · 5 jaar fabrieksgarantie
 · TUV certificaat

Alle 4tecx -steigers voldoen aan de NEN-EN 1004, klasse 3 en zijn voorzien  
van de benodigde sterkte- en stabiliteitsberekeningen.
Met een buisdikte van 5 cm en wanddikte van 2,2 mm behoort deze kamersteiger  
tot de sterkste in zijn soort.

artikelnummer / EAN hoogte breedte  lengte materiaal gewicht werkhoogte stahoogte

4041000361

*8715883907729*

1,90 m 0,75 m 1,90 m aluminium 33,5 kg 3,00 m 0 - 1 m

STEIGER ONDERDELEN

Opzetstuk steiger

4tecx heeft een handige uitbreiding voor de aluminium kamersteiger. Het van aluminium gemaakte 
opzetstuk is licht in gewicht en heeft een wanddikte van 2,2 mm. 
De treden zijn voorzien van ribbels (antislipprofiel) om uitglijden te voorkomen. 

· Treden voorzien van antislip profiel
· Inclusief 2 borgclips
· Universeel opzetstuk
· Plat opvouwbaar
· Voldoet aan de EN 1004 norm

artikelnummer / EAN hoogte breedte  lengte gewicht aantal (treden)

4041000362

*8715883901109*

0,90 m 0,75 m 1,90 m 10 kg 3

NIEUW

NIEUW
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Bussenset steiger

Bussenset met kogelpennen

artikelnummer / EAN uitvoering verpakt per

4041000363

*8715883938853*

met borging 4 stuks

Schoor horizontaal

Horizontale rolsteigerschoor 190 cm lang. Deze 4tecx schoor is uitwisselbaar met andere 
gangbare merken.

artikelnummer / EAN lengte diameter

4041000364

*8715883930529*

1,90 m 5 cm

Platform met luik

Rolsteiger platform 4tecx 190 cm met luik, universeel en uitwisselbaar met andere gangbare 
merken. Platforms zijn gemaakt van een gelast aluminium frame met een dek van watervast 
multiplex voorzien van een antislip toplaag. De maximale werkbelasting is 250 kg per platform.

· Materiaal platform: watervast multiplex hout met antislip toplaag
· Maximale belasting: 250 kg (klasse 3)
· Uitwisselbaar met andere gangbare merken
· Dubbel gedragen profiel bestaande uit hoogwaardige legeringen
· Opleghaken van massief aluminium 2 cm dik
· Opzwaai beveiliging

artikelnummer / EAN hoogte lengte breedte  gewicht

4041000365

*8715883903257*

0,06 m 1,90 m 0,60 m 12 kg

NIEUW

NIEUW

NIEUW



145

Platform zonder luik

Rolsteiger platform 4tecx 190 cm zonder luik, universeel en uitwisselbaar met andere 
gangbare merken. Platforms zijn gemaakt van een gelast aluminium frame met een dek 
van watervast multiplex voorzien van een antislip toplaag. De maximale werkbelasting is 250 kg 
per platform.

· Materiaal platform: watervast multiplex hout met antislip toplaag
· Maximale belasting: 250 kg (klasse 3)
· Dubbel gedragen profiel bestaande uit hoogwaardige legeringen
· Opleghaken van massief aluminium 2 cm dik

artikelnummer / EAN hoogte lengte breedte  gewicht

4041000366

8715883900133

0,06 m 1,90 m 0,60 m 12 kg

Schoor diagonaal

Diagonale rolsteigerschoor voor de 4tecx kamersteiger.
Deze 4tecx schoor is uitwisselbaar met andere gangbare merken.

artikelnummer / EAN lengte diameter

4041000367

*8715883906517*

2,22 m 5 cm

Wiel kamersteiger

Universeel zwenkwiel. Past op de 4tecx kamersteiger en andere gangbare merken. Een rubber 
steigerwiel met stalen voetplaat die makkelijk in gebruik is inclusief borgclip. Maximale belasting 
van 300 kg.

artikelnummer / EAN uitvoering diameter (wiel)

4041000368

*8715883908443*

enkel geremd 125 mm

NIEUW
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Borgclips voor wielen

Deze borgclip is uitstekend te gebruiken om de opbouwframes van de rolsteigers onderling  
te koppelen. Let op: Dit is alleen van toepassing op de standaard rolsteigers met een rechte 
pen. Het voordeel is dat alles goed vast zit. Ook te gebruiken bij kamersteiger wielen montage.

artikelnummer / EAN lengte diameter verpakt per

4041000369

*8715883938754*

65 mm 9,5 mm 4 stuks

NIEUW
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PU-SCHUIMEN

Pistoolpurschuim B3

· Professioneel pistoolschuim
· Brandwerendheidsklasse B3
· 1-component isolatie- en montageschuim ontwikkeld voor het afdichten en vullen van 
  voegen, naden en aansluitingen van bouwdelen
· Het schuim hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en vocht uit de ondergrond
· Zeer nauwkeurig te doseren

artikelnummer / EAN inhoud

4058000111

*8715883027311*

750 ml

Purschuim B3

· Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, naden en kieren
· Groot vullend vermogen
· Brandwerendheidsklasse B3
· Het schuim hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en vocht uit de ondergrond

artikelnummer / EAN inhoud

4058000103

*8715883005999*

750 ml

Purschuim Low Expansion

· Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, naden en kieren
· Het schuim hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en vocht uit de ondergrond

artikelnummer / EAN inhoud

4058000132

*8715883026574*

750 ml
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Pistoolpurschuim elastisch superieur

Een professioneel flexibel 1-component pistoolschuim op polyurethaan basis. Door het flexibele karakter 
kan een duurzame en sterk isolerende (lucht)afdichting worden gecreëerd. 

· Het heeft een uitstekende hechting
· Duurzaam dichtende functie
· Hoge isolerende waarde
· Beschikt over een A+ label voor VOC-gehalte
· Getest tot 1050 Pa
· Luchtdichte geluidsisolatie tot 63 dB
· Hoge opbrengst

artikelnummer / EAN inhoud

4058000135

*8715883029957*

750 ml

Pistoolpurschuim flexibel basic

Een flexibel 1-component isolerend polyurethaanschuim met een zeer hoge opbrengst.  
Dit is speciaal ontwikkeld voor het afdichten en opvullen van voegen, naden, aansluitingen  
en toepasbaar bij lage temperaturen

· Specifiek getest conform de richtlijnen van NEN-EN 1026: 2000
· Voor toepassing in details bij ‘passiefhuizen’ en energieneutrale woningen en gebouwen
· Geluidsisolerend
· Hoge opbrengst
· Kan verwerkt worden tot -15° C

artikelnummer / EAN inhoud

4058000136

*8715883938860*

750 ml

Reinigingsdoekjes

· Verwijdert eenvoudig niet uitgeharde siliconenkit, PU-schuim, olie, vele lijmen, verf en vet van 
  handen, gereedschap en oppervlakken
· Vuiloplossend vermogen
· Handig formaat
· Inhoud: 80 doekjes per bus

artikelnummer / EAN

4058321417

*8715883006736*

NIEUW
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4058000402

transparant 310 ml

4058000413

wit 310 ml

4058000424

zilvergrijs 310 ml

4058000435

jasmijn 310 ml

4058000446

grijs 310 ml

4058000457

trijs 310 ml

4058000468

zwart 310 ml

Montagekit High Tack

Acrylkit Constructiekit

Siliconenkit NeutraalSiliconenkit Basic

4058000883

310 ml

4058000662

wit 310 ml

4058000666

zwart 310 ml

4058001023

transparant 310 ml

4058001025

wit 310 ml

4058000312

wit 290 ml

4058000321

grijs 290 ml

4058000330

zwart 290 ml

4058000806

wit 310 ml

Glaskit

4058000632

wit 290 ml

ONDERGRONDEN

hetzelfde
materiaal

 

poreuze
materialen

 
hout, board, vezel-
plaat, gips, steen, 
gasbeton, beton

niet-poreuze
materialen

 
metaal, kunststof,

aluminium, geverfde 
ondergronden, glas

hout

board 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5

hout, multiplex, tropisch hout vezelplaat 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5

regelwerk, schroten 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5

steen

baksteen, beton 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5

gasbeton 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5

gipsplaten 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5

keramische tegels 5 1, 5 1

aardewerk

emaille, porselein, keramiek 5 2, 3, 5 2, 3, 5

metalen

metaal, lood, zink 1, 3, 5 1, 3, 5 3, 5

isolatiematerialen

glaswol 1 1

PU-schuimplaten 2, 3 2, 3 2, 3

kunststoffen

formica kunststofplaten 2, 3, 5 2, 3, 5 2, 3, 5

polyester 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 2, 3, 5

PVC (hard) 2, 3, 5 2, 3, 5 2, 3, 5

diversen

gevelplaten 3, 5 3, 5 3, 5

glas 5 3, 5 5

spiegels 2, 3, 5 2, 3 2, 3

kurk 1 1

* Bij poedercoatings is het altijd noodzakelijk vooraf een 
hechtingsproef uit te voeren, daar in veel coatings gebruik 
wordt gemaakt van wasachtige bestanddelen die de hechting 
van de kit teniet doen.

Algemeen: Het toe te passen product alleen daar 
gebruiken waarvoor advies wordt gegeven en de juiste 
voorbehandelingsmaatregelen treffen alvorens het toe 
te passen. Alleen dan zal er een correcte voegafdichting 
plaatsvinden voor langere tijd.

LIJM- EN KITWIJZER

4058000636

wit 310 ml

Seal it all kitAcrylkit Crackvrij

4058000866

wit 310 ml

Montagekit
High Tack
Constructiekit
Acryl Crackvrij
Seal it all

1

2

3

4

5
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oppervlak
< 0,6m2 binnenbeglazing + enkelglas
> 0,6m2 enkelglas + dubbelglas

overschilderen
alkydhars verven
acrylaat-dispersie verven
niet overschilderen
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aansluitvoegen
tussen trap en wand
tussen kozijn en muur / vensterbank en muur
scheuren in muren (glad oppervlak)
scheuren in muren (korrelig oppervlak)
tussen glas en glas

vo
ch
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e
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mt

en

op tegels
op kunststoffen
op metalen

dilatatievoegen
in vloeren
in wanden

doorvoeringen, naden en kieren
buizen en kabels door wand en vloer
naden in dakbeschot
rondom vensterbanken, raam- en deurkozijn
naden tussen binnenwanden en plafond

verlijmingen
isolatieplaten en panelen op wanden
spiegels
plinten en dorpels

B
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n 
In

du
st

rie
 B
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dilatatievoegen
in gevels
in vloeren / galerijen

aansluitvoegen

on
de

rgr
on

de
n

geschilderd hout
kunststof
PVC (hard)
polyacrylaat
polycarbonaat
metalen
natuursteen
beton
gasbeton
glas
poedercoatings*

vervorming voegafdichting

vo
lge

ns
 IS

O 
11

.60
0 vervorming tot 7,5%

vervorming tot 12,5%
vervorming tot 20%
vervorming tot 25%

D
iv

er
se

n

verwijderaar niet uitgehard pur

niet uitgehard pur + kit + lijm
duurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen
uitstekend smeermiddel en roestoplosser.
vetvrij, glij-, bescherm-, scheidings- en onderhoudsmiddel voor kunststoffen, hout, rubber en metalen

kleurloos smeer-, glij- en scheidingsmiddel voor metaal, rubber, kunststoffen e.a. materialen

Geschikt
Beperkt geschikt
Niet geschikt
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PU-reiniger

· 100% (H) CFK-vrij reiningsmiddel
· Reinigt en verwijdert niet uitgehard PUR-schuim razendsnel
· De eenvoudigste en meest efficiënte manier om het pistool te reinigen

artikelnummer / EAN inhoud

4058302390

*8715883006729*

500 ml

KITTEN

Montagekit

· Universeel toepasbare montagelijm op basis van neopreen rubber
· De lijm hardt uit door het verdampen van het oplosmiddel en vormt een sterke, duurzame, 

vochtbestendige, blijvend flexibele verbinding

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4058000883

*8715883006187*

wit 310 ml

High Tack

· Hoogwaardige, ijzersterke 1 componenten lijmkit met een zeer hoge aanvangshechting  
op basis van MS polymeer

· Ondersteunen van de lijmverbinding is in de regel niet meer nodig
· Het product is reukloos, neutraal, siliconen- en isocyanaatvrij
· Na het aanbrengen reageert de High Tack met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam 

rubber

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4058000662

*8715883006156*

wit 290 ml

4058000666

*8715883904735*

zwart 290 ml

N
IE

U
W
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Acrylkit

· Hoogwaardige acrylaatkit op dispersie basis
· Het product is vrijwel reukloos en niet corrosief ten opzichte van metalen
· Na het aanbrengen vormt het product een plastisch elastisch rubber door verdampen van het 
  water uit de massa

 

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4058000806

*8715883006163*

wit 310 ml

Acrylkit crackvrij

· Hoogwaardige en overschilderbare acrylaatkit voor het afdichten van aansluitvoegen voor binnen en 
  buiten
· Voorkomt verkleuring van verf
· Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
· Niet corrosief t.o.v. metalen

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4058000866

8715883938501

wit 310 ml

Seal-it-all kit

· Universele hoogwaardige, hybride afdichting voor vele toepassingen en vrijwel alle ondergronden 
  binnen en buiten
· Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf
· Krimp- en blaasvrij
· UV-, weer- en vochtbestendig
· Niet corrosief t.o.v. metalen
· Oplosmiddel- en siliconenvrij
· Snelle uitharding en hecht zonder primer op de meeste- en vochtige ondergronden
· Blijvend elastisch

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4058000636

8715883901888

wit 290 ml

NIEUW

NIEUW
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Constructiekit

· Hoogwaardige en ijzersterke 1 component lijm- en voegkit op basis van MS polymeer
· Het product is reukloos, neutraal en isocyanaatvrij
· Na het aanbrengen reageert de 4tecx constructiekit met het vocht uit de lucht en vormt een 
  duurzaam rubber

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4058000312

*8715883006040*

wit 290 ml

4058000321

*8715883006057*

grijs 290 ml

4058000330

*8715883006064*

zwart 290 ml

Glaskit Basic

· Droog afmesbare 1 component siliconenkit voor het afdichten van beglazingsvoegen
· Neutraal en reukloos
· Na het aanbrengen reageert de siliconen met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam 
  rubber
· Beperkt overschilderbaar met synthetische- en watergedragen verven

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4058000632

*8715883006132*

wit 310 ml

Siliconenkit Basic

· Universele 1-component siliconenkit voor het afdichten van bouw- en beglazingsvoegen
· Uitstekend UV en weerbestendig
· Na het aanbrengen reageert de siliconen met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam 

rubber
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artikelnummer / EAN kleur inhoud

4058001023

*8715883006200*

transparant 310 ml

4058001025

*8715883006217*

wit 310 ml

Siliconenkit neutraal

· Veelzijdige sanitair ingestelde 1-component siliconenkit voor het afdichten van bouw-  
  en beglazingsvoegen
· Zuurvrij
· Na het aanbrengen reageert de siliconen met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam rubber

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4058000402

*8715883006088*

transparant 310 ml

4058000413

*8715883006095*

wit 310 ml

4058000424

*8715883006101*

zilvergrijs 310 ml

4058000435

*8715883006118*

jasmijn 310 ml

4058000446

*8715883006125*

grijs 310 ml

4058000457

*8715883008488*

transparant trijs 310 ml

4058000468

*8715883008495*

zwart 310 ml
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LIJMEN

Constructielijm Expresse

· Bruisend
· 15 minuten klemmen
· Bruin (houtkleur)
· Houdbaarheid: 1 jaar mits verpakking goed gesloten en tussen de 10 °C  
  en 25 °C bewaard is 

artikelnummer / EAN inhoud verpakking

4024000123

*8715883010726*

310 ml koker

VERVEN, MENIES EN SEALERS

Acryl grondverf

Geschikt voor binnen en buiten gebruik,  op basis van een waterverdunbare alkydhars-
combinatie. Belangrijkste eigenschappen:  

· Sneldrogend
· Goede vloeiing en vulling
· Gemakkelijk verwerkbaar 

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4039000112

*8715883007337*

wit 0,75 l

4039000124

*8715883007344*

wit 2,5 l

4039000126

*8715883016001*

crèmewit (RAL 9001) 2,5 l

4039000132

*8715883009126*

grijs 0,75 l

4039000136

*8715883007351*

grijs 2,5 l

4039000138

8715883030007

zwart 0,75 l

4039000140 

8715883030014

zwart 2,5 l
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Grondverf

· Een goed vullende sneldrogende grondverf voor binnen en buiten gebruik. Op basis van een 
  waterverdunbare alkydhars-combinatie. Bij uitstek geschikt als ondergrond voor watergedragen 
  (oplosmiddelarme) systemen. Uitstekend geschikt voor het gronden van deuren, schroten, kozijnen, 
  boeiboorden, etc. (nieuw en reeds behandelde ondergronden)
· Sneldrogend
· Goede dekking
· Verbeterde vloeiing en vulling
· Gemakkelijk verwerkbaar
· Goede watervastheid
· Zeer goed schuurbaar

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4039000016

*8715883007252*

wit 0,75 l

4039000028

*8715883007269*

wit 2.5 l

4039000032

*8715883008204*

wit 5 l

4039000040

*8715883007276*

grijs 0,75 l

4039000052

*8715883007283*

grijs 2.5 l

4039000056

*8715883008211*

grijs 5 l

4039000058

*8715883029988*

zwart 0,75 l

4039000060

8715883030014

zwart 2,5 l

Snelgrond

Een sneldrogende grondverf voor binnen en buiten

Belangrijkste eigenschappen:

· Goede vloeiing en vulling
· Uitstekende hechting
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artikelnummer / EAN kleur inhoud

4039000064

*8715883007290*

wit 0,75 l

4039000076

*8715883007306*

wit 2,5 l

4039000080

*8715883008228*

wit 5 l

4039000088

*8715883007313*

grijs 0,75 l

4039000100

*8715883007320*

grijs 2,5 l

4039000104

*8715883008235*

grijs 5 l

Aflak hoogglans

· Een gemakkelijk verwerkbare, goed vullende hoogglans aflak met een hoge dekkracht.
· Voor binnen en buiten.
· Deze aflak op basis van alkydhars is goed weerbestendig en bestand tegen reinigen onder 
  hoge druk en de meeste reinigingsmiddelen.
· Uitstekend geschikt voor de bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, 
  boeiboorden en staalconstructies

artikelnummer / EAN kleur RAL inhoud

4039000216

*8715883026710*

zuiver wit 9010 0,75 l

4039000232

*8715883026734*

crèmewit 9001 0,75 l

4039000248

*8715883026758*

antracietgrijs 7016 0,75 l

4039000256

*8715883026765*

staalblauw 5011 0,75 l

4039000264

*8715883026772*

dennengroen 6009 0,75 l

4039000272

*8715883026789*

gitzwart 9005 0,75 l
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Aflakverf zijdeglans

 
 · Een gemakkelijk verwerkbare, goed vullende zijdeglans aflak met een hoge dekkracht
 · Voor binnen en buiten
 ·  Deze aflak op basis van alkydhars is goed weerbestendig en bestand tegen reinigen onder hoge 

druk en de meeste reinigingsmiddelen
 ·  Uitstekend geschikt voor de bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, 

boeiboorden en staalconstructies

artikelnummer / EAN kleur RAL inhoud

4039000224

*8715883026727*

zuiver wit 9010 0,75 l

4039000240

*8715883026741*

crèmewit 9001 0,75 l

Houtsealer

· Houtsealer speciaal voor het afdichten en beschermen van grote hout oppervlakken
· Hoog waterafdichtend vermogen
· Na 30 minuten stofdroog en na twee uur overschilderbaar met alle voorkomende laksystemen
· Goed vullend
· UV-bestendig
· Watergedragen
· Verlengt de levensduur van hout
· Verspuitbaar
· Minimaal 12 maanden houdbaar

artikelnummer / EAN inhoud

4039000208

*8715883019439*

0,75 l

Randsealer

· Randsealer speciaal voor het afdichten en beschermen van onbehandeld plaatmateriaal 
  en kopse kanten
· Hoog waterafdichtend vermogen
· Na 20 minuten stofdroog en na twee uur overschilderbaar met alle voorkomende laksystemen
· Goed vullend
· UV-bestendig
· Watergedragen
· Verlengt de levensduur van hout
· Verspuitbaar
· Mininimaal 12 maanden houdbaar

artikelnummer / EAN inhoud

4039000200

8715883019422

0,75 l
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Metaal menie

· Een luchtdrogende roestwerende menie
· Voor buiten- en binnentoepassing
· Op basis van PU gemodificeerde alkydhars
· Geschikt voor het bewerken van hout dat met beton of metselwerk in aanraking komt
· Goede vloeiing en vulling
· Uitstekende hechting
· Slag- en krasvast
· Roestwerend
· Duurzaam elastisch

artikelnummer / EAN inhoud

4039000148

*8715883007368*

0,75 l

4039000160

*8715883007375*

2,5 l

Loodvrije menie

· Een luchtdrogende roestwerende menie
· Voor buiten- en binnentoepassing
· Op basis van PU gemodificeerde alkydhars
· Geschikt voor het bewerken van hout dat met beton of metselwerk in aanraking komt
· Goede vloeiing en vulling
· Uitstekende hechting
· Slag- en krasvast
· Roestwerend
· Duurzaam elastisch

artikelnummer / EAN verpakking inhoud

4039000172

*8715883007382*

blik (met dop/deksel) 0,75 l

4039000184

*8715883007399*

blik (met dop/deksel) 2,5 l

4039000192

*8715883008242*

emmer 5 l

Kitchen & bath muurverf

· Speciaal ontwikkelde zijdematte, watergedragen, schimmelbestendige muur- en plafondverf. 
Het behandelen van muren en plafonds in vochtige ruimtes waar kans op schimmelvorming 
aanwezig is, zoals keukens en badkamers. Toepasbaar op minerale ondergronden zoals 
baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters, beton, gipsplaat en stucwerk

· Schimmelbestendig
· Vuilafstotend
· Zeer goed reinigbaar
· Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
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artikelnummer / EAN kleur inhoud

4039000144

*8715883939058*

wit 0,75 l

4039000145

*8715883939065*

wit 2,5 l

Voorstrijk

 ·  Extra dekkende, gepigmenteerde grondering/voorstrijk voor binnen en buiten, gebaseerd  
op een acrylaat dispersie. Extra dekkende voorstrijk geschikt voor metsel- en pleisterwerk, beton en gasbeton

 · Beperkt het indringen van afwerksystemen in de ondergrond
 · Extra gepigmenteerd voor dekking eerste laag
 · Egaliseert zuigingsverschillen
 · Waterdamp doorlatend
 · Oplosmiddelvrij
 · Verhoogt open tijd afwerklaag
 · Niet verzeepbaar

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4039000278

*8715883902243*

wit 5 l

4039000279

*8715883939072*

wit 10 l

Muurverf klasse 2

· Een volledig oplosmiddel- en professionele muurverf voor binnen. Uitstekend geschikt 
  voor renovatie en nieuwbouw. Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- 
  en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen
· Goed dekkend en verspuitbaar
· Spanningsarm
· Goed afwasbaar
· Spatvrij en aanzetvrij
· Zeer milde geur
· Lange opentijd
· Schrobklasse 2

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4039000280

*8715883906746*

wit 5 l

4039000281

*8715883939089*

wit 10 l
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SMEERMIDDELEN

Slotspray

· Smeermiddel voor (cilinder) sloten
· Vermindert slijtage en verdringt water
· Roest- en corrosiewerend

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4058191953

*8715883006774*

transparant 150 ml

Siliconen smeerspray

· Een vetvrij, glij-, bescherm-, scheidings- en onderhoudsmiddel
· Toepasbaar op kunststoffen, hout, rubber en metalen
· Vormt een schone, niet uithardende glijlaag en beschermt tegen oxidatie en corrosie
·  Speciaal geschikt voor loopbanden, zaagbladen, kogellagers, schuifrails, tandwielen, 
schuifdaken, deuren, rolluiken en scharnieren

Eigenschappen: 

· Verhindert vastplakken van kleefstofresten aan drukpersen en leidingen
· Voorkomt vastkleven van goederen aan lopende banden, spleten, glijvlakken en glijbanen
· Rubberdelen worden verzorgd, verweren niet en vriezen of kleven niet vast
· Laat het schuifdak en de veiligheidsgordels van auto’s licht lopen
· Uitstekend scheidingsmiddel voor spuitgietvormen

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4058302431

*8715883006743*

transparant 300 ml

PTFE spray

·  Een kleurloos, smeer-, glij-, en scheidingsmiddel voor metaal, rubber en andere materialen
·  Universeel toepasbaar in de elektrotechniek, elektro-mechanica, kunststofverwerking,  
papier- en textielindustrie

·  Voor schuifrails, transportbanden, tandwielen, synthetische pallen, geleidingen  
van schuifdaken, sloten, scharnieren, schuifdeuren enz. 

Eigenschappen: 

· Gegarandeerd een langdurige zelfsmering
· Voorkomt slijtage en vastplakken
· Waterafstotend
· Bestand tegen temperaturen van -50 °C tot 260 °C

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4058303279

*8715883006750*

transparant 400 ml
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HANDREINIGING

Handcleaner Special

· Krachtige handreiniger voor het verwijderen van industriële vervuilingen
  Bevat geen oplosmiddelen
· Geformuleerd op basis van Aloe Vera extracten, Jojoba esters en een huidvriendelijk
  schuurmiddel

Toepassing:

· Verwijderen van middelzware tot zware industriële vervuilingen zoals smeermiddelen, 
  vet, remvloeistof en cement
· Dermatologisch getest en goedgekeurd
· Voldoet aan AFNOR NF-T

artikelnummer / EAN inhoud

4009000132

*8715883010399*

4,5 l

Handcleaner Yellow

· Uiterst krachtige pasteuze handreiniger op basis van Aloe Vera extracten, Jojoba esters 
  en huidvriendelijke schuurmiddelen

Toepassing:

·  Uitermate geschikt voor het verwijderen van zware industriële hardnekkige vervuiling  
 zoals smeermiddelen, vet, verf, lak, inkt, lijm en teer

 · Dermatologisch getest en goedgekeurd
 · Voldoet aan AFNOR NF-T

artikelnummer / EAN inhoud

4009000144

*8715883010405*

4,5 l

Handpomp

· Duurzame handpomp (kunststof) ten behoeve van de 4tecx handcleaners
· Bespaar kosten met deze stevige pomp voor zuinige dosering
· Geschikt voor 4,5 l

artikelnummer / EAN materiaal

4009000168

*8715883010429*

kunststof
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Wandhouder

· Stalen wandhouder ten behoeve van de 4tecx handcleaners
· Inclusief montagemateriaal

artikelnummer / EAN materiaal

4009000156

*8715883010412*

staal

SPUITBUSSEN

Zinkspray

·  Duurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen
· Als beschermlaag van metalen na lassen, snijden of boren
· Voor het herstellen van de galvaniseerlaag, beschermlaag na puntlassen
· Voor het beschermen van koppelingen van buizen en pijpen
 
Eigenschappen:

· Overschilderbaar
· Puntlas- en hittebestendig tot 300 °C
· Uitstekende hechting op de meeste metalen
·  Stofdroog: 5 tot 7 min, kleefvrij: 20 tot 30 min, volledige uitharding:  
24 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte)

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4058303277

8715883901284

zilver 400 ml

Zinkspray Alu glanzend

·  Voor koudverzinken van ijzer/staal, reparatie beschadigde delen zink 
in o.a. staalbouw, aanhangerbouw, hekwerken, bouw en industrie

·  Beschermt als ondergrond glanzend en duurzaam tegen corrosievorming
·  Door kleurechtheid lijkt oppervlak ‘vers’ verzinkt metaal
·  Droogt snel, hecht sterk, overschilderbaar
·  Hittebestendig tot ca. 250°C

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4018003056

8715883901284

grijs/zilver 500 ml
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Zinkspray 97% mat

· Zinkstofrijke spraycoating
· Voorkomt en beschermt maximaal tegen corrosie op ijzer/staal
· Zinklaag (elastische, zelfherstellende zinkfilm) droogt snel, is onderlaag voor alle verf
· Voor staalbouw, bijwerken beschadigingen, behandeling uitlaat, verbinding, bocht en pijp
· Goede geleiding, ideaal voor puntlassen
· Hittebestendig tot 350°C

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4018003067

*8715883904711*

grijs/zilver 500 ml

Primer grondlaag

· Universele, sneldrogende grondverf met hoge vulgraad, gebaseerd op unieke harscombinatie
· Uitstekend voor spuitklaar maken van metaal, hout, kunststof en vele andere ondergronden
· Hecht zeer goed op glad en poreus oppervlak
· Penetreert de roestige ondergrond en sluit deze af
· Overschilderbaar na 10 minuten, hanteerbaar na 30 minuten
· Roestwerend

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4018001109

*8715883901895*

wit 500 ml

4018001123

*8715883939096*

rood 500 ml

4018001212

*8715883905916*

grijs 500 ml

Industrielak (deklaag)

· Sneldrogende lak, voor toepassing op metaal, beton, hout en metselwerk
· Zeer hoge dekkracht en lang behoud van kleur en/of glans
· Kras- en stootvast

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN RAL kleur glansgraad inhoud

4018005105

*8715883908467*

1007 veiligheidsgeel hoogglans 500 ml

4018005109

*8715883939102*

1018 zinkgeel hoogglans 500 ml

4018005113

*8715883902892*

2000 geeloranje hoogglans 500 ml

4018005117

*8715883902137*

2002 bloedoranje hoogglans 500 ml

4018005119

*8715883904193*

2011 dieporanje hoogglans 500 ml

4018005121

*8715883939119*

3000 vuurrood hoogglans 500 ml

4018005125

*8715883905749*

3020 verkeersrood hoogglans 500 ml

4018005129

*8715883939126*

5010 gentiaanblauw hoogglans 500 ml

4018005133

*8715883901772*

5000 nationaalblauw hoogglans 500 ml

4018005137

*8715883905282*

5015 hemelsblauw hoogglans 500 ml

4018005139

*8715883939133*

5012 licht blauw hoogglans 500 ml

4018005141

*8715883905893*

6009 dennengroen hoogglans 500 ml

4018005143

*8715883907248*

6032 signaalgroen hoogglans 500 ml

4018005145

*8715883935197*

6011 resedagroen hoogglans 500 ml

4018005147

*8715883939157*

6005 mosgroen hoogglans 500 ml

4018005149

*8715883905480*

7024 grafietgrijs hoogglans 500 ml

4018005153

*8715883905275*

7042 verkeersgrijs hoogglans 500 ml

4018005157

*8715883933988*

9001 crèmewit hoogglans 500 ml

4018005161

*8715883939171*

9005 diepzwart hoogglans 500 ml

4018005165

*8715883939188*

9005 diepzwart mat 500 ml
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artikelnummer / EAN RAL kleur glansgraad inhoud

4018005169

*8715883939195*

9010 zuiverwit hoogglans 500 ml

4018005173

*8715883901581*

9010 zuiverwit mat 500 ml

4018005175

*8715883939201*

9006 aluminium hoogglans 500 ml

4018005177

*8715883905152*

transparant hoogglans 500 ml

4018005185

*8715883904865*

4001 signaalviolet hoogglans 500 ml

4018005189

*8715883939140*

8002 signaalbruin hoogglans 500 ml

4018005193

*8715883939164*

7035 licht grijs hoogglans 500 ml

4018005197

*8715883905800*

7005 muisgrijs hoogglans 500 ml

Industrielak (deklaag) metallic zilver

·  Professionele lak, sneldrogend en uitstekend voor toepassing op metaal, beton, hout en metselwerk
· Zeer hoge dekkracht en lang behoud van kleur en glans
· Kras- en stootvast

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4018005181

*8715883939218*

aluminiumzilver 500 ml

ER

Industrielak (deklaag) hittebestendig

· Professionele deklaag voor metaal dat aan zéér hoge temperaturen wordt blootgesteld (bijv. kachelpijp of uitlaat)
· Hecht uitstekend, bestand tegen benzine en chemicaliën, weerbestendig
· Hittebestendig tot ca. 650°C

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4018007121

*8715883939225*

zwart 500 ml
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Multimarker 360° fluoriserend

· Professionele, opvallende markeringsverf
· Multifunctioneel om te schrijven, te markeren waar gaten geboord moeten worden en waar 
  leidingen komen.
· Levensduur: 8-12 maanden
· Hoog dekkend vermogen, weerbestendig, hoge mechanische weerstand
· Geschikt voor metaal, beton, steen, hout, asfalt, metselwerk en gipsblokken

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4018009104

*8715883905565*

roze 500 ml

4018009108

*8715883906968*

rood 500 ml

4018009112

*8715883942218*

oranje 500 ml

4018009116

*8715883908214*

geel 500 ml

4018009120

*8715883934237*

blauw 500 ml

4018009124

*8715883905497*

groen 500 ml

4018009128

*8715883905503*

zwart 500 ml

4018009132

*8715883937467*

wit 500 ml
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Krijtspray

· Professionele, zeer opvallende markeringsverf op basis van kalk
· Milieuvriendelijk, uiterst geschikt voor golfbanen, asfalt, beton, tuin-/ landbouw  
  en evenementen (beurs, wedstrijd, kermis en calamiteiten)
· Inclusief veiligheidskap
· Levensduur is enkele dagen tot weken, hangt af van laagdikte, weer, belasting 
  en ondergrond
· Dekt zeer goed
· Voor metaal, beton, asfalt, steen, hout, metselwerk en gras
· Eenvoudig te verwijderen met water en zeep

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4018009136

*8715883901604*

oranje 500 ml

4018009140

*8715883939232*

blauw 500 ml

4018009144

*8715883902007*

roze 500 ml

4018009148

*8715883904018*

rood 500 ml

4018009152

*8715883903950*

geel 500 ml

4018009156

*8715883901635*

groen 500 ml

4018009160

*8715883905510*

wit 500 ml

Lijnmarker superieur

· Professionele, zeer duurzame belijningverf voor binnen en buiten
· Blijft zeker 1 à 2 jaar goed zichtbaar
· Uitstekend dekkend vermogen, vuilafstotend
· Zeer geschikt voor snel, eenvoudig belijnen van beton, asfalt, hout, steen, metaal, 
  bitumen (magazijn-, fabrieksvloer, parkeerplaats en recreatiepark)
· Eenvoudig te reinigen
· Combineer met 4-wiel markeringswagen

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4018009164

*8715883940085*

wit 500 ml

4018009168

*8715883940337*

geel 500 ml
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Lijnmarker

· Zeer duurzame belijningverf voor binnen en buiten
· Blijft zeker 1 à 2 jaar goed zichtbaar
· Uitstekend dekkend vermogen, vuilafstotend
· Zeer geschikt voor snel, eenvoudig belijnen van beton, asfalt, hout, steen, metaal,  
  bitumen (magazijn-, fabrieksvloer, parkeerplaats en recreatiepark)
· Eenvoudig te reinigen
· Combineer met 4-wiel markeringswagen

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4018009172

*8715883939249*

geel 750 ml

4018009176

*8715883903882*

blauw 750 ml

4018009180

*8715883903554*

oranje 750 ml

4018009184

*8715883940399*

rood 750 ml

4018009188

*8715883904124*

roze 750 ml

4018009192

*8715883939256*

wit 750 ml

Vlekkencoating isolerend

· Sneldrogend isoleermiddel
· Speciaal voor eenvoudig behandelen van doorslaande vlekken in ondergrond  

(vochtkringen, roestplekken, roetaanslag, vet en nicotine)
· Droogt wit op en is binnen en buiten schrobvast
· Als onderlaag van muurverven en/of spackspray

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4018010101

*8715883939270*

wit 500 ml
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Bouwmarker 180° fluoriserend

· Zeer goed zichtbare markeringsverf
· Multifunctioneel voor bouw en infra om hoogtes aan te geven, stippen te zetten  
  en te markeren waar gaten geboord moeten worden waar leidingen komen
· Inclusief veiligheidskap
· Levensduur: 8-12 maanden, hoog dekkend vermogen, weerbestendig, hoge mechanische
  weerstand
· Geschikt voor metaal, beton, asfalt, steen, hout, metselwerk, gipsblokken, piketpaaltjes en tunnels  
  (in combinatie met meetapparatuur)

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4018009196

*8715883939263*

rood 500 ml

4018009200

*8715883905404*

oranje 500 ml

4018009204

*8715883905336*

geel 500 ml

4018009208

*8715883934725*

groen 500 ml

4018009212

*8715883905541*

wit 500 ml

4018009216

*8715883903127*

zwart 500 ml

4018009220

*8715883901611*

rood 500 ml

4018009224

*8715883909211*

heldergeel 500 ml

Spackspray

· Structuurmaker op basis van PU-dispersie om spackstructuren na te bootsen
· Voor herstel en bijwerken van bestaand/nieuw spackwerk
· Op vele ondergronden toepasbaar
· Hoog standvermogen, overschilderbaar
· Afwerking met alle gangbare muurverven
· Ondergrond eventueel vooraf isoleren met 4tecx Vlekkencoating isolerend

artikelnummer / EAN kleur inhoud

4018010105

*8715883903431*

wit 500 ml
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Vochtregulerende folies voor de bouw

Art. nr. 4061300240 Art. nr. 4061300210   1,5 m
Art. nr. 4061300212   2,0 m

Klimaatklasse 2, 3 en 4:
Woningen, kantoren, scholen, wasserijen, zwembaden, sauna's

Voor hellende of platte daken en gevelelementen

Dampdichte folie:
Voorkomt condensatie van vocht in de constructies

Dampremmende folie:
Voorkomt condensatie van vocht in de constructies

Het tijdelijk dichtmaken van raam, 
en deursparingen tijdens nieuwbouw en schade aan ramen

TIJDELIJKE TOEPASSING

Tijdelijke beglazing

3-laags, gewapende 
transparante folie

PERMANENTE TOEPASSING - Binnenzijde

174     Foliewijzer

FOLIEWIJZER

Klimaatklasse 2 en 3:
Woningen, kantoren, scholen

Voor hellende of platte daken en gevelelementen



Art. nr. 4061300310   1,5 m
Art. nr. 4061300312   2,0 m

Art. nr. 4061300410

Zachte ondergronden,  
wel rechtstreeks op glas/steenwol

Voor zowel zachte  
en harde ondergronden (bijv. dakbeschot)

Gevelelementen Gevel- en dakelementen

Art. nr. 4061301710   1,5 m
Art. nr. 4061301712   2,0 m

TIJDELIJKE TOEPASSING

Beglazingsfolie

PERMANENTE TOEPASSING - Buitenzijde

Dampdichte folie:
Waterkerend en damp-doorlatend, versterkt de isolatie

Dampremmende folie:
Waterdicht en extreem dampdoorlatend, versterkt de isolatie
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BOUWFOLIES

Dampdichte folie gewapend

· Meerlaagse met een wapeningsnet versterkte dampdichte folievoorzien van gecoat 
  aluminium
· De rode kleur van het etiket wijst erop dat de folie aan de binnenzijde (de warme zijde) van  
  het isolatiemateriaal in dak en gevelconstructies wordt toegepast
· Geschikt voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2 en 3 zoals woningen, 
  kantoren en winkels
· Daarnaast is deze folie geschikt voor gebouwen met klimaatklasse 4 (zwembaden, sauna’s 
  en wasserijen)

artikelnummer / EAN lengte breedte  

4061300240

*8715883005951*

50 m 1,5 m

Dampremmende folie gewapend

· 3-laagse, gewapende en dampremmende folie
· De rode kleur van het etiket en de bedrukking op de folie wijzen erop dat de folie aan de 
  binnenzijde (de warme zijde) van het isolatiemateriaal in dak- en gevelconstructie wordt  
  toegepast
· Geschikt voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2 en 3 zoals woningen, 
  kantoren en winkels
· Folie is versterkt met een wapeningsnet om het scheuren van de folie te voorkomen

artikelnummer / EAN lengte breedte  

4061300210

*8715883005944*

50 m 1,5 m

4061300212

*8715883011884*

50 m 2,0 m

Dampdoorlatende folie gewapend

· 3-laagse, gewapende, waterkerende, dampdoorlatende folie
· De blauwe kleur van het etiket en de bedrukking wijzen erop dat de folie aan de buitenzijde 
  (de koude zijde) wordt toegepast
· De binnenconstructie wordt beschermd tegen vochtinvloeden van buitenaf, zoals regen en 
  stuifsneeuw, en kan waterdamp van binnenuit worden geventileerd
· Deze folie wordt gebruikt als mandragende, dampdoorlatende, waterkerende folie in hellende 
  daken >25 graden en gevels

artikelnummer / EAN lengte breedte  

4061300310

*8715883005968*

50 m 1,5 m

4061300312

*8715883011907*

50 m 2,0 m
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Waterdichte damp-open spinvlies

· 3-laagse waterdicht en damp-open spinvliesmembraam
· Het membraam dient aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenconstructie van de hellende 
  dak- en gevelconstructies te worden toegepast
· De binnenconstructie wordt beschermd tegen vochtinvloeden van buitenaf, zoals regen en 
  stuifsneeuw, en kan waterdamp van binnenuit worden geventileerd
· Deze folie wordt gebruikt als dampopen en waterdicht membraam in hellende daken > 15 graden en 
  gevels

artikelnummer / EAN lengte breedte  

4061300410

*8715883005975*

50 m 1,5 m

Beglazingsfolie gewapend

· 3-laagse, gewapende en transparante folie
· Folie kan worden toegepast voor het tijdelijk dichtmaken van raam- en deursparingen tijdens 
  nieuwbouw en bij schade aan ramen
· Is tevens geschikt voor gebruik als dampremmende folie voor geïsoleerde gebouwendie behoren tot 
  klimaatklassen 2 en 3, zoals woningen, kantoren en winkels
· Daarnaast kan de folie onder afwerkvloeren en voor het afdekken van bouwmaterialen worden 
  gebruikt

artikelnummer / EAN lengte breedte  

4061301710

*8715883005982*

50 m 1,5 m

4061301712

*8715883011921*

50 m 2,0 m

LOODVERVANGER

4tflex loodvervanger

· Gemodificeerde bitumen met een aluminium strekgaas als inlage. De toplaag is
  voorzien van PE korrels in de kleur zwart
· Kan worden toegepast in alle bouwdetail waarin een waterdichte laag vereist is
· Het kan bladlood in alle gevallen vervangen
· Waterdicht
· Druksterkte 0,2 N/mm2
· UV bestendig

artikelnummer / EAN lengte breedte dikte gewicht (kwaliteit)

4060199103

*8715883027038*

12 m 150 mm 3,3 mm 3,7 kg/m²
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artikelnummer / EAN lengte breedte dikte gewicht (kwaliteit)

4060199116

*8715883027045*

12 m 200 mm 3,3 mm 3,7 kg/m²

4060199128

*8715883027052*

12 m 250 mm 3,3 mm 3,7 kg/m²

4060199135

*8715883027069*

12 m 300 mm 3,3 mm 3,7 kg/m²

4060199147

*8715883027076*

12 m 400 mm 3,3 mm 3,7 kg/m²

BIG BAGS EN PUINZAKKEN

Big Bag 1.000 kg

· Stevige Big Bag PP geweven
· De Big Bag is ideaal voor het verpakken 
van rond grind, split en zand
· De Big Bags hebben een open bovenkant 
en een vlakke bodem
· Voorzien van 4 hijslussen van 30 cm
· Belastbaar tot 1.000 kg
· Veiligheidsfactor 5:1
· A1 kwaliteit
· Voorzien van safety label

artikelnummer / EAN uitvoering hoogte breedte gewicht (kwaliteit)

4025000104

*8715883908313*

met rood stiksel 900 mm 900 mm 180 g/m²

Big Bag 1.500 kg

· Stevige Big Bag PP geweven
· De Big Bag is ideaal voor het verpakken van rond grind, split en zand
· De Big Bags hebben een open bovenkant en een vlakke bodem
· Voorzien van 4 hijslussen van 30 cm
· Belastbaar tot 1.000 of 1.500 kg
· Veiligheidsfactor 5:1
· A1 kwaliteit
· Voorzien van safety label

artikelnummer / EAN uitvoering hoogte breedte gewicht (kwaliteit)

4025000106

*8715883015318*

met rood stiksel 910 mm 910 mm 180 g/m²

NIEUW
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Puinruimzakken

· Stevige puinruimzakken PP geweven
· Puinruimzakken zijn steviger dan traditionele vuilniszakken en ideaal voor transport 
  en opslag van bouwafval, puin en zand
· De puinruimzak is herbruikbaar

artikelnummer / EAN uitvoering verpakt per hoogte breedte

4025000139

*8715883015325*

met rood stiksel 4 stuks 1.000 mm 650 mm

4025000142

*8715883015325*

met rood stiksel 10 stuks 1.000 mm 650 mm

DEKKLEDEN

Dekkleed

· Elk kleed is rondom voorzien van een gelaste zoom met om de meter een aluminium ring
· Zoom met versterkingskoord
· Licht van gewicht dus gemakkelijk hanteerbaar
· Zeer sterk en scheurvast
· Soepel en plooibaar, ook bij lage temperaturen
· Verkrijgbaar in diverse maten

artikelnummer / EAN breedte  lengte gewicht (kwaliteit) kleur

4026100214

*8715883002608*

2 m 3 m 100 g/m² oranje

4026100243

*8715883002615*

3 m 4 m 100 g/m² oranje

4026100272

*8715883002622*

4 m 5 m 100 g/m² oranje

4026100301

*8715883002639*

4 m 6 m 100 g/m² oranje
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artikelnummer / EAN breedte  lengte gewicht (kwaliteit) kleur

4026100330

*8715883002646*

5 m 8 m 100 g/m² oranje

4026100359

*8715883002653*

6 m 8 m 100 g/m² oranje

4026100388

*8715883002660*

6 m 10 m 100 g/m² oranje

4026100417

*8715883002677*

8 m 10 m 100 g/m² oranje

4026100446

*8715883002684*

10 m 12 m 100 g/m² oranje

4026200103

*8715883015042*

2 m 3 m 150 g/m² blauw/groen

4026200121

*8715883015059*

3 m 4 m 150 g/m² blauw/groen

4026200139

*8715883015066*

4 m 6 m 150 g/m² blauw/groen

4026200157

*8715883015073*

6 m 8 m 150 g/m² blauw/groen

4026200175

*8715883015080*

8 m 10 m 150 g/m² blauw/groen

4026200193

*8715883015332*

10 m 12 m 150 g/m² blauw/groen

VOEGENBAND

Voegenband

Een voegafdichting voor diverse aansluitingen zoals: 

· Aansluitingen van metselwerk met deur- en/of raamkozijnen metselwerk met betonkolommen
· Aansluitingen bij gevel- en dakelementen
· Damwandprofielen en golfplaten

· Kwaliteit BG1 met Komo Keur
· Bij gehanteerde voegbreedte is de voeg zowel slagregendicht als winddicht
· UV bestendig 

artikelnummer / EAN type kleur rollengte doosinhoud lengte geschikt voor 
voegbreedte

4029000134

*8715883014915*

10/2 zwart 12,5 m 30 rol 375 m 2 mm

4029000140

*8715883014922*

10/3 zwart 10 m 30 rol 300 m 3 mm
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artikelnummer / EAN type kleur rollengte doosinhoud lengte geschikt voor 
voegbreedte

4029000146

*8715883014939*

10/4 zwart 8 m 30 rol 240 m 4 mm

4029000152

*8715883014946*

15/2 zwart 12,5 m 20 rol 250 m 2 mm

4029000158

*8715883014953*

15/3 zwart 10 m 20 rol 200 m 3 mm

4029000164

*8715883014960*

15/4 zwart 8 m 20 rol 160 m 4 mm

4029000170

*8715883014977*

15/4 zwart 5,6 m 20 rol 112 m 6 mm

4029000176

*8715883014984*

20/2 zwart 12,5 m 15 rol 187,5 m 2 mm

4029000182

*8715883014991*

20/3 zwart 10 m 15 rol 150 m 3 mm

4029000188

*8715883015004*

20/4 zwart 8 m 15 rol 120 m 4 mm

4029000190

*8715883015356*

20/6 zwart 5,6 m 15 rol 84,0 m 6 mm

4029000194

*8715883015011*

20/8 zwart 4,3 m 15 rol 64,5 m 8 mm

4029000200

*8715883015028*

30/6 zwart 5,6 m 10 rol 56,0 m 6 mm

4029000204

*8715883012126*

40/2 zwart 12,5 m 7 rol 87,5 m 2 mm
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BOUWSLANGEN

Bouwslang Tricotech

·  Met speciale gestrikte anti-twist inlagen, ter voorkoming van torsie en uitzetting  
van de slang

· Werkdruk 10 bar bij 20 °C
· Temperaturbereik van -10 tot +60 °C
· Binnenwand PVC zwart, glad
· Buitenwand PVC geel, glad

 
 

artikelnummer / EAN gewicht (kwaliteit 
lengte)

lengte diameter (inwendig) diameter 
(uitwendig)

barstdruk

4094000111

*8715883015110*

150 g/m 25 m 12,5 mm 17 mm 25 bar

4094000119

*8715883015127*

150 g/m 50 m 12,5 mm 17 mm 25 bar

4094000127

*8715883015134*

270 g/m 50 m 19,0 mm 25 mm 25 bar
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SPIJKERWIJZER
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A
Aluminium daktrims 1/2 6 6
Aluminium geprof. Platen 1/2 6 6
Aluminium profielen 1/2 6 6
B
Balkverbinders 4 4 5/6 5/6
Binnenbetimmering 3 3 1/2 6 6
Boeiboorden 3 3 1/2 6 6
Borstweringskozijnstijlbeugel 6 6
Buitenbetimmering 3 3 1/2 6 6
D
Dagstukken 1/2 6 6
E
Eikenhouten planken 1/2 6 6
G
Geprof. Aluminium platen 1/2 6 6
Gevelplaten 3 3
Grenenhouten planken 3 3
H
Hardhouten planken 3 3 1/2 6 6
Hechthout 3 3 1/2 6 6
Hoekanker (zwaar) 6 6
I
Isolatieplaten 6
K
Klisjes / Klampen 1/2 1/5 5
Koplatten / Afwerklatten 3 3 1/2 1/2
Kozijnhoeken 4 4 5/6 5/6
Kunststofplaten 3 3 6 6
L
Lijsten 3 3 1/2 1/2 1/2
Loodknelstrippen 6 6
M
Merantie planken 3 3 1/2 1/6 6
Merbau planken 3 3 1/2 1/6 6
Multiplex 3 3 1/2 1/6 6
N
Noniushangers 6
P
Plaatstaal 6 6
Plinten 3 3 1/2
Profielen 6 6
R
Rabatdelen 3 3

Red-Cederhout 3 3
Regelwerk 6 6
Ruggen 1/2 5/6 5/6
S
Schroten 3 3
Spaanplaat 3 3 1/2 1/2/6 5/6
Stalen strippen 6 6
T
Teakhout 3 3 1/2 1/2/6 6
Tochtstripregels 3 3
Triplex 3 3 1/2 1/2/6 6184     Spijkerwijzer
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Welke nagel dient u te gebruiken voor welke specifieke bevestiging? 
Omdat er nogal wat mogelijkheden zijn is in het schema hiernaast een overzicht gemaakt van de toepassingen. Met behulp van deze 
spijkerwijzer ziet u in één oogopslag welke nagel u nodig hebt voor een bepaalde bevestiging. Dat is des te handiger omdat er de 
laatste jaren veel nieuwe soorten nagels op de markt zijn verschenen.

Z1-Klisjesnagel voorboren met SDS-boor 4 mm
Z2- Regelnagel voorboren voor diameter 4,5- 5,5 en 6,5 met resp.
SDS-boor 4, 5 en 6 mm
Z3-Plintnagel voorboren met SDS-boor 4 mm
Z5-Bekistingnagel voorboren met SDS-boor 5 mm

alu  : aluminium
rok  : roodkoper
rvs  : roestvaststaal
verzinkt  : 10 micron
glansverzinkt (glv) : 5 micron

nagels gehard

Buig / Breekhoek 45° - 90°

bkv

bolverzonken
kop

ck

conische
kop

pk

platte
kop

pgk

platgeruite
kop

vk

verloren
kop

bk

bombé
kop

Stalen nagels
(gehard / verzinkt)

STALEN NAGELS - CK (gehard / verzinkt)1

Stalen nagels
(gehard / blauw)

lengte in mm 30 - 40 - 50 - 60   Zie pagina 102

STALEN NAGELS - CK + BKV (gehard / blauw)2

Roestvaststalen nagels
(bk + vk + pgk)

lengte in mm 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 65   Zie pagina 102 en 103

ROESTVASTSTALEN NAGELS - 304 - BK + VK + PGK3

IJzeren schroefnagels
(glansverzinkt)

lengte in mm 32 - 40   Zie pagina 106

IJZEREN SCHROEFNAGELS - PK (glansverzinkt)4

Z1-Klisjesnagels
(gehard / verzinkt)

lengte in mm 40 - 50   Zie pagina 106

Z1-KLISJESNAGELS - CK (gehard / verzinkt)5

lengte in mm 30 - 40 - 50 - 60   Zie pagina 102



186

STALEN NAGELS

Stalen nagels CK

· Met plat-conische kop
· Vervaardigd uit een speciaal electrostaal met een hoog koolstofgehalte
· Mechanisch verzinkt (zinklaag min. 10 μm)
· Hoge hardheid (52-54 Rc)
· Een buig/breekhoek van 45° - 90° afhankelijk van de hoek waarom gebogen wordt
· Geschikt voor het monteren van zacht- en hardhout op steenachtige ondergrond

artikelnummer / EAN dikte lengte verpakt per

4073000035

*8715883008501*

2,5 mm 30 mm 250 stuks

4073000048

*8715883008518*

2,5 mm 40 mm 250 stuks

4073000061

*8715883008525*

2,5 mm 50 mm 250 stuks

4073000074

*8715883008532*

3,0 mm 40 mm 250 stuks

4073000087

*8715883008549*

3,0 mm 50 mm 250 stuks

4073000100

*8715883008556*

3,0 mm 60 mm 250 stuks

Stalen nagels BKV

· Met bol verzonken kop
· Vervaardigd uit een speciaal electrostaal met een hoog koolstofgehalte
· Mechanisch verzinkt (zinklaag min. 10 μm)
· Hoge hardheid (52-54 Rc)
· Een buig/breekhoek van 45° - 90° afhankelijk van de hoek waarom gebogen wordt
· Geschikt voor het monteren van zacht- en hardhout op steenachtige ondergrond

artikelnummer / EAN dikte lengte inhoud (gewicht)

4073000403

*8715883008563*

2,5 mm 30 mm 1000 g

1

2
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artikelnummer / EAN dikte lengte inhoud (gewicht)

4073000416

*8715883008570*

2,5 mm 40 mm 1000 g

4073000429

*8715883008587*

2,5 mm 50 mm 1000 g

4073000442

*8715883008594*

3,0 mm 40 mm 1000 g

4073000455

*8715883008600*

3,0 mm 50 mm 1000 g

4073000468

*8715883008617*

3,0 mm 60 mm 1000 g

Roestvaststalen nagels 304 BK

· Met bolle kop
· Vervaardigd van roestvaststaal met een kwaliteit volgens norm AISI-304/1.4301/V2A
· Met 18% Chroom en 8-10% Nikkel
· De trekvastheid bedraagt 800-900 N/q mm
· Een speciale productie, o.a. met RVS-gereedschap, waarborgt de roestvastheid van de nagels
· Ze zijn volledig weerbestendig, ook in zoute zeelucht en in sterk verontreinigde industriegebieden
· De nagels zijn bestendig tegen vele zouten en zuren
· Roestvaststalen nagels worden toegepast voor buitenbetimmeringen, scheeps- en jachtbouw, het 
  bevestigen van gevelplaten, profielen, boeiboorden etc.

artikelnummer / EAN dikte lengte inhoud (gewicht)

4073000605

*8715883008624*

1,6 mm 25 mm 1000 g

4073000621

*8715883008631*

1,8 mm 30 mm 1000 g

4073000637

*8715883008648*

2,1 mm 40 mm 1000 g

4073000653

*8715883008655*

2,4 mm 45 mm 1000 g

4073000669

*8715883008662*

2,4 mm 50 mm 1000 g

4073000685

*8715883008679*

2,7 mm 55 mm 1000 g

4073000701

*8715883008686*

3,0 mm 65 mm 1000 g

3
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Roestvaststalen nagels 304 PGK

· Met plat-geruite-verzonken kop
· Vervaardigd van roestvaststaal met een kwaliteit volgens norm AISI-304/1.4301/V2A
· Met 18% Chroom en 8-10% Nikkel
· De trekvastheid bedraagt 800-900 N/mm2

· Een speciale productie, o.a. met RVS-gereedschap, waarborgt de roestvastheid van de 
  nagels
· Ze zijn volledig weerbestendig, ook in zoute zeelucht en in sterk verontreinigde 
  industriegebieden
· De nagels zijn bestendig tegen vele zouten en zuren
· Roestvaststalen nagels worden toegepast voor buitenbetimmeringen, scheeps- 
  en jachtbouw, het bevestigen van gevelplaten, profielen, boeiboorden etc.

artikelnummer / EAN dikte lengte inhoud (gewicht)

4073001201

*8715883008754*

1,6 mm 25 mm 1000 g

4073001213

*8715883008761*

1,8 mm 30 mm 1000 g

4073001225

*8715883008778*

2,1 mm 40 mm 1000 g

4073001237

*8715883008785*

2,4 mm 50 mm 1000 g

4073001249

*8715883008792*

3,0 mm 65 mm 1000 g

Roestvaststalen nagels 304 VK

· Met verloren kop
· Vervaardigd van roestvaststaal met een kwaliteit volgens norm AISI-304/1.4301/V2A
· Met 18% Chroom en 8-10% Nikkel
· De trekvastheid bedraagt 800-900 N/mm2

· Een speciale productie, o.a. met RVS-gereedschap, waarborgt de roestvastheid van de 
  nagels
· Ze zijn volledig weerbestendig, ook in zoute zeelucht en in sterk verontreinigde 
  industriegebieden
· De nagels zijn bestendig tegen vele zouten en zuren
· Roestvaststalen nagels worden toegepast voor buitenbetimmeringen, scheeps- en 
  jachtbouw, het bevestigen van gevelplaten, profielen, boeiboorden etc. 

artikelnummer / EAN dikte lengte inhoud (gewicht)

4073000922

*8715883008693*

1,6 mm 25 mm 1000 g

4073000938

*8715883008709*

1,8 mm 30 mm 1000 g

4073000954

*8715883008716*

2,1 mm 40 mm 1000 g

4073000970

*8715883008723*

2,4 mm 45 mm 1000 g

3

3
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artikelnummer / EAN dikte lengte inhoud (gewicht)

4073000986

*8715883008730*

2,4 mm 50 mm 1000 g

4073001002

*8715883008747*

2,7 mm 55 mm 1000 g

Schroefnagels glans PK

· Vervaardigd van ijzer met een trekvastheid van 800-900 N/mm2

· In de schacht van de nagel is een speciaal, spiraalvormig schroefprofiel gewalst
· Tijdens het inslaan draait de nagel zich in het hout
· Door dit schroefprofiel wordt de uittrekweerstand van de nagel 3x zo hoog als van een gladde nagel
· Voor het maken van houtconstructies
· In harde houtsoorten voorboren

artikelnummer / EAN dikte lengte verpakt per

4073001412

*8715883008808*

3,8 mm 32 mm 1000 stuks

4073001429

*8715883008815*

3,8 mm 40 mm 1000 stuks

Klisjesnagels CK

· Vervaardigd van speciaal gehard staal (hardheid min. 50 HRc), verzinkt, met plat-conische kop (CK) 
· Voor tijdelijke bevestiging van klisjes, klosjes en klampen.
· Monteren in 4 mm voorgeboord gat
· Eenvoudig te verwijderen door met de hamer aan de zijkant te slaan, waardoor de nagel breekt
· In de schacht zijn zeer nauwkeurige schuine ribben gewalst voor een perfecte hechting in het 
  voorgeboorde gat in het beton
· De nagels zijn verzinkt met min. 5 μm zink

artikelnummer / EAN dikte lengte verpakt per

4073001653

*8715883008822*

4,5 mm 40 mm 125 stuks

4073001667

*8715883008839*

4,5 mm 50 mm 125 stuks

4

5
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PLUGGEN

Nylon plug

· De klassieke nylon plug, schacht met twee weerhaken en diepe vertanding
· Voor massieve bouwmaterialen zoals beton en massieve steen, inclusief spaanplaat

artikelnummer / EAN diameter (plug) lengte (plug) boordiepte diameter (schroef) verpakt per

4063001002

*8715883024617*

5 mm 25 mm 35 mm 2,5 - 4 mm 100 stuks

4063001006

*8715883024624*

6 mm 30 mm 40 mm 3,5 - 5 mm 100 stuks

4063001010

*8715883024631*

8 mm 40 mm 55 mm 4,5 - 6 mm 100 stuks

4063001014

*8715883024648*

10 mm 50 mm 65 mm 6 - 8 mm 50 stuks

4063001018

*8715883024655*

12 mm 60 mm 75 mm 8 - 10 mm 25 stuks

4063001022

*8715883024662*

14 mm 70 mm 85 mm 10 - 12 mm 20 stuks

Nagelplug platkop

· Voor snel montagewerk in de afbouw.
· Voor massieve bouwstoffen en metselwerk
· Compleet met voorgemonteerde elektrolytische verzinkte schroefnagel voorzien van platkop

artikelnummer / EAN diameter (plug) lengte (plug) lengte (nuttig) verpakt per

4063001026

*8715883024679*

5 mm 35 mm 15 mm 100 stuks

4063001030

*8715883024686*

5 mm 40 mm 20 mm 100 stuks

4063001034

*8715883024693*

6 mm 40 mm 15 mm 100 stuks

4063001038

*8715883024709*

6 mm 60 mm 35 mm 100 stuks

4063001042

*8715883024716*

6 mm 80 mm 55 mm 100 stuks

4063001046

*8715883024723*

8 mm 60 mm 20 mm 100 stuks
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artikelnummer / EAN diameter (plug) lengte (plug) lengte (nuttig) verpakt per

4063001050

*8715883024730*

8 mm 80 mm 40 mm 100 stuks

4063001054

*8715883024747*

8 mm 100 mm 60 mm 100 stuks

4063001058

*8715883024754*

8 mm 120 mm 80 mm 100 stuks

Nagelplug cilinderkop

· Voor snel montagewerk in de afbouw.
· Voor massieve bouwstoffen en metselwerk
· Compleet met voorgemonteerde elektrolytische verzinkte schroefnagel voorzien van cilinderkop

artikelnummer / EAN diameter (plug) lengte (plug) lengte (nuttig) verpakt per

4063002107

*8715883026130*

5 mm 40 mm 20 mm 100 stuks

4063002111

*8715883026147*

6 mm 40 mm 15 mm 100 stuks

4063002115

*8715883026154*

6 mm 60 mm 35 mm 100 stuks

4063002119

*8715883026161*

6 mm 80 mm 55 mm 100 stuks

4063000600

*8715883024761*

8 mm 60 mm 20 mm 100 stuks

Hoekankerplug met slagnagel

· Geschikt voor de montage van hoekankers in beton, natuursteen met hoge dichtheid, volle  
  baksteen, volle kalkzandsteen, lichtbeton, cellenbeton, gipsblokken, geperforeerde baksteen, 
  geperforeerde kalkzandsteen en holle bouwsteen van lichtbeton
· Nylon nagelplug
· De nagelplug zet uit wanneer de nagel wordt ingeslagen en zet zich vervolgens klem tegen 
  de boorgatwand

artikelnummer / EAN diameter (plug) lengte (plug) lengte (nuttig) verpakt per

4063000832

*8715883011976*

8 mm 45 mm 5 mm 100 stuks



192

Inslagkraagplug

· Geschikt voor de montage van hoekankers in beton, natuursteen met hoge dichtheid, volle 
  baksteen, volle kalkzandsteen, lichtbeton, cellenbeton, gipsblokken, geperforeerde baksteen, 
  geperforeerde kalkzandsteen en holle bouwsteen van lichtbeton
· Nylon nagelplug
· De nagelplug zet uit wanneer de nagel wordt ingeslagen en zet zich vervolgens klem tegen 
  de boorgatwand

artikelnummer / EAN diameter (plug) lengte (plug) lengte (nuttig) verpakt per

4063000912

*8715883011983*

6 mm 40 mm 15 mm 500 stuks

Spanhuls

· Voor het snel en eenvoudig bevestigen van regelwerk in beton, gasbeton, kalkzandsteen  
en metselwerk

· De spanhuls blijft goed zitten omdat beton niet uitzet
· Blauw verzinkt
· Gehard

artikelnummer / EAN diameter lengte (plug) verpakt per

4020200212

*8715883026253*

5 mm 50 mm 200 stuks

4020200223

*8715883026260*

6 mm 30 mm 200 stuks

4020200234

*8715883026277*

6 mm 40 mm 200 stuks

4020200245

*8715883026284*

6 mm 50 mm 200 stuks

4020200256

*8715883026291*

6 mm 60 mm 200 stuks

4020200267

*8715883026307*

6 mm 80 mm 200 stuks

4020200278

*8715883026314*

8 mm 70 mm 100 stuks

4020200289

*8715883026321*

8 mm 90 mm 100 stuks

4020200300

*8715883026338*

8 mm 110 mm 100 stuks

4020200311

*8715883026345*

8 mm 130 mm 100 stuks

4020200322

*8715883026352*

8 mm 150 mm 100 stuks
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BUNDELBANDEN

Kabelbinders kunststof zwart

Een kabelbinder (ook wel tie-wrap genoemd) wordt gebruikt om onder andere kabels  
en draden te bundelen.

· UV-bestendig
· Materiaal: Polyamide 6.6
· Geschikt voor gebruik tussen: -40 °C tot +85 °C
· Ontvlambaarheid: UL 94 V2 (V0 beschikbaar)
· Normering: UL E75050, Lloyd’s, GL 59425-08HH, Mil-23190D
· Verpakt per 100 stuks

artikelnummer / EAN lengte breedte

4098000001

8715883029711

100 mm 2,5 mm

4098000009

8715883029728

140 mm 3,6 mm

4098000012

*8715883030281*

160 mm 4,8 mm

4098000014

*8715883030298*

190 mm 4,8 mm

4098000017

8715883029735

200 mm 3,6 mm

4098000025

8715883029742

200 mm 4,8 mm

4098000027

*8715883030304*

200 mm 7,6 mm

4098000033

8715883029759

250 mm 4,8 mm

4098000041

8715883029766

300 mm 3,6 mm

4098000044

*8715883030311*

300 mm 7,6 mm

4098000049

8715883029773

300 mm 4,8 mm

4098000057

8715883029780

370 mm 4,8 mm

4098000065

8715883029797

370 mm 7,6 mm

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN lengte breedte

4098000073

8715883029803

430 mm 4,8 mm

4098000075

*8715883030328*

450 mm 7,6 mm

4098000078

*8715883030335*

530 mm 9,0 mm

4098000081

8715883029810

540 mm 7,6 mm

4098111189

*8715883030342*

780 mm 9,0 mm

Kabelbinders kunststof naturel

rs kunststof naturel Een kabelbinder (ook wel tie-wrap genoemd) wordt gebruikt om onder andere kabels  
en draden te bundelen.

· UV-bestendig
· Materiaal: Polyamide 6.6
· Geschikt voor gebruik tussen: -40 °C tot +85 °C
· Ontvlambaarheid: UL 94 V2 (V0 beschikbaar)
· Normering: UL E75050, Lloyd’s, GL 59425-08HH, Mil-23190D
· Verpakt per 100 stuks

artikelnummer / EAN lengte breedte

4098111105

*8715883029834*

100 mm 2,5 mm

4098111114

*8715883029841*

140 mm 3,6 mm

4098111123

*8715883029858*

200 mm 3,6 mm

4098111132

*8715883029865*

200 mm 4,8 mm

4098111141

8715883029940

250 mm 4,8 mm

4098111150

8715883029872

300 mm 3,6 mm

4098111159

8715883029889

300 mm 4,8 mm

4098111168

8715883029896

370 mm 4,8 mm

4098111177

8715883029902

370 mm 7,6 mm
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artikelnummer / EAN lengte breedte

4098111186

8715883029919

430 mm 4,8 mm

4098111195

8715883030342

540 mm 47,6 mm

4098111204  

8715883029933

780 mm 9,0 mm

SCHROEVEN

Gipsplaatschroef fijne draad

· Trompetkop, zwart gefosfateerd, staal
· Fijne draad
· Scherpe punt
· Fijne spoed in te zetten voor verbindingen waarin de schroef in metaalprofiel moet grijpen
· Verpakt per 1000 stuks
· Aandrijving Philips

artikelnummer / EAN diameter lengte

4097000123

*8715883010559*

3,6 mm 25 mm

4097000134

*8715883010566*

3,6 mm 35 mm

4097000145

*8715883010573*

3,6 mm 45 mm

4097000156

*8715883010580*

3,6 mm 55 mm

 

Gipsplaatschroef grove draad

· Trompetkop, zwart gefosfateerd, staal
· Grove draad
· Scherpe punt
· Grove spoed in te zetten voor bevestigingen in houtprofiel
· Verpakt per 1000 stuks
· Aandrijving Philips

 

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN diameter lengte

4097000231

*8715883010597*

3,9 mm 25 mm

4097000244

*8715883010603*

3,9 mm 35 mm

4097000257

*8715883010610*

3,9 mm 45 mm

4097000270

*8715883010627*

3,9 mm 55 mm

Gipsplaatschroef band fijne draad

· Trompetkop, zwart gefosfateerd, staal
· Fijne draad
· Scherpe punt
· Fijne spoed in te zetten voor verbindingen waarin de schroef in metaalprofiel moet grijpen
· Op band van 50 stuks
· Verpakt per 1000 stuks
· Aandrijving Philips

artikelnummer / EAN diameter lengte

4097000425

*8715883010634*

3,6 mm 25 mm

4097000438

*8715883010641*

3,6 mm 35 mm

4097000451

*8715883010658*

3,6 mm 45 mm

4097000464

*8715883010665*

3,6 mm 55 mm

Gipsplaatschroef band grove draad

 grof draad
· Trompetkop, zwart gefosfateerd, staal
· Grove draad
· Scherpe punt
· Grove spoed in te zetten voor bevestigingen in houtprofiel
· Op band van 50 stuks
· Verpakt per 1000 stuks
· Aandrijving Philips
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artikelnummer / EAN diameter lengte

4097000716

*8715883010672*

3,9 mm 25 mm

4097000729

*8715883010689*

3,9 mm 35 mm

4097000742

*8715883010696*

3,9 mm 45 mm

4097000755

*8715883010702*

3,9 mm 55 mm

Spaanplaatschroef  PK  Pozidrive verzinkte uitvoering

· Materiaal: verzinkt
· De schroeven zijn zowel binnen als buiten te gebruiken in spaanplaat en hout, hardhout en MDF
· De grove spoed en scherpe punt zorgen ervoor dat de schroef makkelijk in het hout draait
· Schroef (modelkop): plat verzonken kop
· Schroef (aandrijving): Pozidrive

artikelnummer / EAN diameter lengte verpakt per

4095630010

*8715883006316*

3 mm 16 mm 200 stuks

4095630020

*8715883006323*

3 mm 20 mm 200 stuks

4095630030

*8715883006330*

3 mm 25 mm 200 stuks

4095630040

*8715883006347*

3 mm 30 mm 200 stuks

4095630055

*8715883006354*

3 mm 40 mm 200 stuks

4095630070

*8715883006361*

3,5 mm 16 mm 200 stuks

4095630080

*8715883006378*

3,5 mm 20 mm 200 stuks

4095630090

*8715883006385*

3,5 mm 25 mm 200 stuks

4095630100

*8715883006392*

3,5 mm 30 mm 200 stuks

4095630110

*8715883006408*

3,5 mm 35 mm 200 stuks

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN diameter lengte verpakt per

4095630120

*8715883006415*

3,5 mm 40 mm 200 stuks

4095630122

*8715883006668*

3,5 mm 50 mm 200 stuks

4095630130

*8715883006422*

4 mm 16 mm 200 stuks

4095630140

*8715883006439*

4 mm 20 mm 200 stuks

4095630150

*8715883006446*

4 mm 25 mm 200 stuks

4095630160

*8715883006453*

4 mm 30 mm 200 stuks

4095630170

*8715883006460*

4 mm 35 mm 200 stuks

4095630180

*8715883006477*

4 mm 40 mm 200 stuks

4095630190

*8715883006484*

4 mm 45 mm 200 stuks

4095630200

*8715883006491*

4 mm 50 mm 200 stuks

4095630210

*8715883006507*

4 mm 60 mm 200 stuks

4095630220

*8715883006514*

4 mm 70 mm 200 stuks

4095630240

*8715883006675*

4,5 mm 30 mm 200 stuks

4095630250

*8715883006682*

4,5 mm 35 mm 200 stuks

4095630260

*8715883006521*

4,5 mm 40 mm 200 stuks

4095630270

*8715883006538*

4,5 mm 45 mm 200 stuks

4095630280

*8715883006545*

4,5 mm 50 mm 200 stuks

4095630285

*8715883006552*

4,5 mm 60 mm 200 stuks

4095630287

*8715883006699*

4,5 mm 70 mm 200 stuks

4095630289

*8715883011747*

4,5 mm 80 mm 200 stuks
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artikelnummer / EAN diameter lengte verpakt per

4095630291

*8715883011754*

5 mm 30 mm 200 stuks

4095630293

*8715883011761*

5 mm 35 mm 200 stuks

4095630330

*8715883006569*

5 mm 40 mm 200 stuks

4095630340

*8715883011778*

5 mm 45 mm 200 stuks

4095630350

*8715883006576*

5 mm 50 mm 200 stuks

4095630360

*8715883006583*

5 mm 60 mm 200 stuks

4095630370

*8715883006590*

5 mm 70 mm 200 stuks

4095630380

*8715883006606*

5 mm 80 mm 200 stuks

4095630390

*8715883006613*

5 mm 90 mm 200 stuks

4095630400

*8715883006620*

5 mm 100 mm 200 stuks

4095630408

*8715883011785*

5 mm 120 mm 200 stuks

4095630418

*8715883011792*

6 mm 40 mm 100 stuks

4095630422

*8715883011808*

6 mm 50 mm 100 stuks

4095630430

*8715883006637*

6 mm 60 mm 100 stuks

4095630440

*8715883011815*

6 mm 70 mm 100 stuks

4095630450

*8715883006644*

6 mm 80 mm 100 stuks

4095630460

*8715883011822*

6 mm 90 mm 100 stuks

4095630470

*8715883006996*

6 mm 100 mm 100 stuks

4095630475

*8715883011839*

6 mm 110 mm 100 stuks

4095630480

*8715883006651*

6 mm 120 mm 100 stuks
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artikelnummer / EAN diameter lengte verpakt per

4095630490

*8715883011846*

6 mm 130 mm 100 stuks

4095630492

*8715883011853*

6 mm 140 mm 100 stuks

4095630510

*8715883006705*

6 mm 150 mm 100 stuks

4095630520

*8715883006712*

6 mm 160 mm 100 stuks

Spaanplaatschroef PK Torx verzinkte uitvoering

· Materiaal: verzinkt
· De schroeven zijn zowel binnen als buiten te gebruiken in spaanplaat en hout, hardhout  
  en MDF
· De grove spoed en scherpe punt zorgen ervoor dat de schroef makkelijk in het hout draait
· Schroef (modelkop): plat verzonken kop
· Schroef (aandrijving): Torx

artikelnummer / EAN diameter lengte aandrijving (maat) verpakt per

4095500104

*8715883012577*

3 mm 16 mm T 10 200 stuks

4095500107

*8715883012584*

3 mm 20 mm T 10 200 stuks

4095500110

*8715883012591*

3 mm 25 mm T 10 200 stuks

4095500113

*8715883012607*

3 mm 30 mm T 10 200 stuks

4095500116

*8715883012614*

3 mm 40 mm T 10 200 stuks

4095500119

*8715883012621*

3,5 mm 16 mm T 15 200 stuks

4095500122

*8715883012638*

3,5 mm 20 mm T 15 200 stuks

4095500125

*8715883012645*

3,5 mm 25 mm T 15 200 stuks

4095500128

*8715883012652*

3,5 mm 30 mm T 15 200 stuks

4095500131

*8715883012669*

3,5 mm 35 mm T 15 200 stuks
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artikelnummer / EAN diameter lengte aandrijving (maat) verpakt per

4095500134

*8715883012676*

3,5 mm 40 mm T 15 200 stuks

4095500137

*8715883012683*

4 mm 16 mm T 20 200 stuks

4095500140

*8715883012690*

4 mm 20 mm T 20 200 stuks

4095500143

*8715883012706*

4 mm 25 mm T 20 200 stuks

4095500146

*8715883012713*

4 mm 30 mm T 20 200 stuks

4095500149

*8715883012720*

4 mm 35 mm T 20 200 stuks

4095500152

*8715883012737*

4 mm 40 mm T 20 200 stuks

4095500155

*8715883012744*

4 mm 45 mm T 20 200 stuks

4095500158

*8715883012751*

4 mm 50 mm T 20 200 stuks

4095500161

*8715883012768*

4 mm 60 mm T 20 200 stuks

4095500164

*8715883012775*

4 mm 70 mm T 20 200 stuks

4095500167

*8715883012782*

4,5 mm 30 mm T 25 200 stuks

4095500170

*8715883012799*

4,5 mm 35 mm T 25 200 stuks

4095500173

*8715883012805*

4,5 mm 40 mm T 25 200 stuks

4095500176

*8715883012812*

4,5 mm 45 mm T 25 200 stuks

4095500179

*8715883012829*

4,5 mm 50 mm T 25 200 stuks

4095500182

*8715883012836*

4,5 mm 60 mm T 25 200 stuks

4095500185

*8715883012843*

5 mm 30 mm T 25 200 stuks

4095500188

*8715883012850*

5 mm 40 mm T 25 200 stuks

4095500191

*8715883012867*

5 mm 45 mm T 25 200 stuks
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artikelnummer / EAN diameter lengte aandrijving (maat) verpakt per

4095500194

*8715883012874*

5 mm 50 mm T 25 200 stuks

4095500197

*8715883012881*

5 mm 60 mm T 25 200 stuks

4095500200

*8715883012898*

5 mm 70 mm T 25 200 stuks

4095500203

*8715883012904*

5 mm 80 mm T 25 200 stuks

4095500206

*8715883012911*

5 mm 90 mm T 25 200 stuks

4095500209

*8715883012928*

5 mm 100 mm T 25 200 stuks

4095500212

*8715883012935*

6 mm 50 mm T 25 100 stuks

4095500215

*8715883012942*

6 mm 60 mm T 25 100 stuks

4095500218

*8715883012959*

6 mm 70 mm T 25 100 stuks

4095500221

*8715883012966*

6 mm 80 mm T 25 100 stuks

4095500224

*8715883012973*

6 mm 90 mm T 25 100 stuks

4095500227

*8715883012980*

6 mm 100 mm T 25 100 stuks

4095500230

*8715883012997*

6 mm 110 mm T 25 100 stuks

4095500233

*8715883013000*

6 mm 120 mm T 25 100 stuks

4095500236

*8715883013017*

6 mm 130 mm T 25 100 stuks

4095500239

*8715883013024*

6 mm 140 mm T 25 100 stuks

4095500242

*8715883013031*

6 mm 150 mm T 25 100 stuks

4095500245

*8715883013048*

6 mm 160 mm T 25 100 stuks
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Spaanplaatschroef PK Pozidrive RVS uitvoering

· Materiaal: RVS A2
· De schroeven zijn zowel binnen als buiten te gebruiken in spaanplaat en hout, hardhout en MDF
· De grove spoed en scherpe punt zorgen ervoor dat de schroef makkelijk in het hout draait
· Schroef (model kop): platverzonkenkop
· Schroef (aandrijving): Pozidrive

artikelnummer / EAN diameter lengte verpakt per

4095400102

*8715883012133*

3 mm 16 mm 200 stuks

4095400106

*8715883012140*

3 mm 20 mm 200 stuks

4095400110

*8715883012157*

3 mm 30 mm 200 stuks

4095400114

*8715883012164*

3 mm 35 mm 200 stuks

4095400118

*8715883012171*

3 mm 40 mm 200 stuks

4095400122

*8715883012188*

3,5 mm 16 mm 200 stuks

4095400126

*8715883012195*

3,5 mm 20 mm 200 stuks

4095400130

*8715883012201*

3,5 mm 25 mm 200 stuks

4095400134

*8715883012218*

3,5 mm 30 mm 200 stuks

4095400138

*8715883012225*

3,5 mm 35 mm 200 stuks

4095400142

*8715883012232*

3,5 mm 40 mm 200 stuks

4095400146

*8715883012249*

4 mm 16 mm 200 stuks

4095400150

*8715883012256*

4 mm 20 mm 200 stuks

4095400154

*8715883012263*

4 mm 25 mm 200 stuks

ga verder op de volgende pagina >>>
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artikelnummer / EAN diameter lengte verpakt per

4095400158

*8715883012270*

4 mm 30 mm 200 stuks

4095400162

*8715883012287*

4 mm 35 mm 200 stuks

4095400166

*8715883012294*

4 mm 40 mm 200 stuks

4095400170

*8715883012300*

4 mm 45 mm 200 stuks

4095400174

*8715883012317*

4 mm 50 mm 200 stuks

4095400178

*8715883012324*

4 mm 60 mm 200 stuks

4095400182

*8715883012331*

4 mm 70 mm 200 stuks

4095400186

*8715883012348*

4,5 mm 30 mm 200 stuks

4095400190

*8715883012355*

4,5 mm 35 mm 200 stuks

4095400194

*8715883012362*

4,5 mm 40 mm 200 stuks

4095400198

*8715883012379*

4,5 mm 45 mm 200 stuks

4095400202

*8715883012386*

4,5 mm 50 mm 200 stuks

4095400206

*8715883012393*

4,5 mm 60 mm 200 stuks

4095400210

*8715883012409*

5 mm 30 mm 200 stuks

4095400214

*8715883012416*

5 mm 35 mm 200 stuks

4095400218

*8715883012423*

5 mm 40 mm 200 stuks

4095400222

*8715883012430*

5 mm 45 mm 200 stuks

4095400226

*8715883012447*

5 mm 50 mm 200 stuks

4095400230

*8715883012454*

5 mm 60 mm 200 stuks

4095400234

*8715883012461*

5 mm 70 mm 200 stuks
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artikelnummer / EAN diameter lengte verpakt per

4095400238

*8715883012478*

5 mm 80 mm 200 stuks

4095400242

*8715883012485*

5 mm 90 mm 200 stuks

4095400246

*8715883012492*

5 mm 100 mm 200 stuks

4095400250

*8715883012508*

6 mm 40 mm 100 stuks

4095400254

*8715883012515*

6 mm 50 mm 100 stuks

4095400258

*8715883012522*

6 mm 60 mm 100 stuks

4095400262

*8715883012539*

6 mm 70 mm 100 stuks

4095400266

*8715883012546*

6 mm 80 mm 100 stuks

4095400270

*8715883012553*

6 mm 100 mm 100 stuks

4095400274

*8715883012560*

6 mm 120 mm 100 stuks
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ASSORTIMENTSDOZEN 

Assortiment sluitringen 1075-delig DIN 125 A verzinkt

· Kunststof assortimentsdoos 9-vaks met sluitring DIN 125 A
· Sluitring in vlakke uitvoering

Inhoud: 

· M3: 250 stuks
· M4: 250 stuks
· M5: 200 stuks
· M6: 200 stuks
· M8: 100 stuks
· M10: 25 stuks
· M12: 20 stuks
· M14: 15 stuks
· M16: 15 stuks

artikelnummer / EAN

4095630732

*8715883018654*

Assortiment carrosserieringen 455-delig verzinkt

· Kunststof assortimentsdoos 9-vaks met carrosseriering DIN 9021
· Sluitring in vlakke uitvoering

Inhoud:

· M4: 200 stuks
· M5: 100 stuks
· M6: 50 stuks
· M6 (6 x 30 x 1,25): 20 stuks
· M8: 25 stuks
· M8: (8 x 30 x 1,25): 20 stuks
· M10: 15 stuks
· M10 (10 x 30 x 1,25): 20 stuks
· M12: 5 stuks

artikelnummer / EAN

4095630738

*8715883018661*
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Assortiment veerringen 1069-delig DIN 127 B verzinkt 

· Kunststof assortimentsdoos 9-vaks met veerring DIN 127 B
· Gemaakt van verenstaal
· Zorgt voor extra weerstand waardoor de moer niet losloopt

Inhoud:

· M3: 250 stuks
· M4: 250 stuks
· M5: 200 stuks
· M6: 200 stuks
· M8: 100 stuks
· M10: 25 stuks
· M12: 20 stuks
· M14: 12 stuks
· M16: 12 stuks

artikelnummer / EAN

4095630744

*8715883018678*

Assortiment tandveerringen 794-delig DIN 6798 A verzinkt

· Kunststof assortimentsdoos 9-vaks met tandveerring DIN 6798 A
· Zijn voorzien van vertanding in de binnen- of buitenkant, of allebei
·  Met deze vertanding grijpt de ring zich vast in het bevestigde materiaal en in de kop  

van de bout
· Op die manier is je boutverbinding beschermd tegen losdraaien

Inhoud:

· M3: 250 stuks
· M4: 200 stuks
· M5: 100 stuks
· M6: 100 stuks
· M8: 75 stuks
· M10: 25 stuks
· M12: 20 stuks
· M14: 12 stuks
· M16: 12 stuks

artikelnummer / EAN

4095630750

*8715883018685*
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Assortiment asborgringen 555-delig DIN 6799 blank

· Assortiment asborgringen DIN 6799 blank, in kunststof assortimentsdoos 9-vaks
· Voor assen met voorbewerkte groef, 
· Materiaal van verenstaal met hoog blijvende veerkracht
· Kunnen grote axiale drukken weerstaan

Inhoud:

· 1,5 mm: 80 stuks
· 1,9 mm: 80 stuks
· 2,3 mm: 80 stuks
· 3,2 mm: 80 stuks
· 4,0 mm: 65 stuks
· 5,0 mm: 50 stuks
· 6,0 mm: 50 stuks
· 7,0 mm: 40 stuks
· 8,0 mm: 30 stuks

artikelnummer / EAN

4095630756

*8715883018692*

Assortiment afdichtringen koper 92-delig DIN 7603 A

· Assortiment afdichtringen, in kunststof assortimentsdoos 9-vaks, DIN 7603 A koper

Inhoud:

· 18 x 22 x 1,5: 15 stuks
· 20 x 24 x 1,5: 15 stuks
· 22 x 27 x 1,5: 15 stuks
· 24 x 29 x 2,0: 10 stuks
· 26 x 32 x 2,0: 10 stuks
· 28 x 34 x 2,0: 10 stuks
· 30 x 36 x 2,0: 8 stuks
· 32 x 38 x 2,0: 6 stuks
· 33 x 39 x 2,0: 3 stuks

artikelnummer / EAN

4095630762

*8715883018708*

Assortiment plaatschroeven 390-delig DIN 968 zwart 

· Assortiment plaatschroeven DIN 968 zwart gepass. in kunststof assortimentsdoos 9-vaks
· Plaatschroef zelftappend voorzien van bolkop met Philips aandrijving en aangeperste ring

Inhoud:

· 3,5 x 13: 75 stuks
· 3,9 x 19: 50 stuks
· 4,2 x 13: 50 stuks
· 4,2 x 16: 50 stuks
· 4,2 x 19: 40 stuks
· 4,2 x 25: 35 stuks
· 4,8 x 16: 35 stuks
· 4,8 x 19: 30 stuks
· 4,8 x 25: 25 stuks
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artikelnummer / EAN

4095630768

*8715883018715*

Assortiment metaalschroeven 427-delig DIN 84 en moeren DIN 934 verzinkt 

· Assortiment metaalschroeven DIN 84 en moeren DIN 934, verzinkt, in kunststof doos
·  Het cilindrische ontwerp van de schroefkop maakt deze schroef bijzonder geschikt voor 

schroefverbindingen die u niet wil laten verzinken

Inhoud:

· DIN 84 M3 x 25: 50 stuks
· DIN 84 M3 x 40: 35 stuks
· DIN 84 M4 x 25: 30 stuks
· DIN 84 M4 x 40: 25 stuks
· DIN 84 M5 x 25: 25 stuks
· DIN 84 M5 x 40: 15 stuks
· DIN 84 M6 x 25: 16 stuks
· DIN 84 M6 x 40: 10 stuks
· DIN 84 M6 x 50: 8 stuks
· DIN 934 M3: 85 stuks
· DIN 934 M4: 55 stuks
· DIN 934 M5: 40 stuks
· DIN 934 M6: 34 stuks

artikelnummer / EAN

4095630774

*8715883018722*

Assortiment tapbouten DIN 933 en moeren DIN 934 320-delig verzinkt

· Assortiment tapbouten DIN 933 en moeren DIN 934 in kunststof doos
·  Een tapbout is een bout met zeskante kop, waarvan de metrische draad tot onder de kop doorloopt
· De toepassing hiervan is het verbinden en bevestigen van onderdelen

Inhoud:

· DIN 933 M5 x 12: 20 stuks
· DIN 933 M5 x 16: 20 stuks
· DIN 933 M5 x 20: 20 stuks
· DIN 933 M5 x 25: 20 stuks
· DIN 933 M6 x 12: 20 stuks
· DIN 933 M6 x 16: 15 stuks
· DIN 933 M6 x 20: 15 stuks
· DIN 933 M6 x 25: 15 stuks
· DIN 933 M6 x 30: 15 stuks
· DIN 934 M5: 80 stuks
· DIN 934 M6: 80 stuks

artikelnummer / EAN

4095630780

*8715883018739*
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Assortiment speednuts 368-delig verzinkt

· Kunststof assortimentsdoos 9-vaks met speednut, vervaardigd uit verenstaal
· Elektrolytisch verzinkt, geel gepassiveerd

Inhoud:

· 3,5 mm SNU1219: 50 stuks
· 4,2 mm SNU0536: 50 stuks
· 4,8 mm SNU0537: 32 stuks
· 5,5 mm SNU0538: 18 stuks
· 6,3 mm SNU5113: 18 stuks
· 3,5 mm SNU1212: 50 stuks
· 4,2 mm SNU0176: 50 stuks
· 4,8 mm SNU0177: 50 stuks
· 5,5 mm SNU0178: 50 stuks

artikelnummer / EAN

4095630786

*8715883018746*

Assortiment spanbussen 136-delig DIN 1481

· Kunststof assortimentsdoos 9-vaks met spanbus DIN 1481 blank
· Er zijn geen pluggen of schroeven vereist voor de enkelvoudige spanhuls
· Hierdoor is een eenvoudige montage gewaarborgd
· Dankzij de geometrie van de spanhuls kan deze eenvoudig in het boorgat worden gedrukt
· Geschikt voor rachelwerk, onderconstructies van hout en metaal, metalen profielen

Inhoud:

· 4 x 50: 50 stuks
· 5 x 50: 20 stuks
· 5 x 60: 20 stuks
· 6 x 50: 15 stuks
· 6 x 60: 5 stuks
· 6 x 70: 4 stuks
· 8 x 50: 10 stuks
· 8 x 60: 10 stuks
· 8 x 70: 2 stuks

artikelnummer / EAN

4095630792

*8715883018753*

Assortiment inlegspieën 90-delig DIN 6885 verzinkt

· Assortiment inlegspieën DIN 6885, verzinkt, vlak met ronde einden, in kunststof 
  assortimentsdoos 9-vaks
· De spie is bedoeld als vormgesloten demontabele borging tegen verdraaiing van de naaf ten 
  opzichte van de as

Inhoud:

· 5 x 5 x 20: 16 stuks
· 5 x 5 x 32: 13 stuks
· 5 x 5 x 40: 12 stuks
· 6 x 6 x 20: 16 stuks
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· 6 x 6 x 32: 9 stuks
· 8 x 7 x 40: 9 stuks
· 8 x 7 x 50: 7 stuks
· 10 x 8 x 50: 5 stuks
· 10 x 8 x 63: 3 stuks

artikelnummer / EAN

4095630798

*8715883018760*

Assortiment trekveren 116-delig verzinkt

· Assortiment trekveren in kunststof assortimentsdoos 9-vaks
· Gemaakt van verenstaal

Inhoud: 

· T85: 20 stuks
· T91: 20 stuks
· T126: 15 stuks
· T137: 15 stuks
· T151: 12 stuks
· T159: 10 stuks
· T162: 10 stuks
· T165: 8 stuks
· T209: 6 stuks

artikelnummer / EAN

4095630804

*8715883018777*

Assortiment drukveren 105-delig verzinkt

· Assortiment drukveren, verzinkt, in kunststof assortimentsdoos 9-vaks
· Materiaal van verenstaal met hoog blijvende veerkracht
·  Toegepast in een zeer brede range zoals klepjes in dashbordkastjes, perforators, batterijcontacten, 

drukknoppen voor toiletsystemen, veiligheidskleppen in leidingsystemen

Inhoud:
· C128: 18 stuks
· C148: 18 stuks
· C173: 15 stuks
· C174: 15 stuks
· C197: 15 stuks
· C203: 8 stuks
· C242: 6 stuks
· C247: 5 stuks
· C267: 5 stuks

artikelnummer / EAN

4095630810

*8715883018784*
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Assortiment splitpennen 580-delig verzinkt

· Kunststof assortimentsdoos 9-vaks, met splitpen
·  Een splitpen kan worden gebruikt als bevestigingsmateriaal om bijvoorbeeld twee platen 
aan elkaar te maken

·  Een splitpen kan ook worden gebruikt om te verhinderen dat een moer van  
de schroefdraad loopt

Inhoud:

· 1,6 x 25: 100 stuks
· 1,6 x 40: 100 stuks
· 2,0 x 40: 100 stuks
· 2,5 x 40: 90 stuks
· 3,2 x 40: 75 stuks
· 3,2 x 50: 50 stuks
· 4,0 x 32: 25 stuks
· 4,0 x 50: 20 stuks
· 5,0 x 50: 20 stuks

artikelnummer / EAN

4095630816

*8715883018791*

Assortiment afdichtringen koper 284-delig DIN 7603 A

· Assortiment afdichtringen DIN 7603 A koper, in kunststof assortimentsdoos 18-vaks

Inhoud:

·  4 x 8 x 1,0: 25 stuks
·  5 x 9 x 1,0: 25 stuks
·  6 x 10 x 1,0: 25 stuks
·  6 x 12 x 1,0: 25 stuks
·  8 x 12 x 1,0: 25 stuks
·  8 x 14 x 1,0: 25 stuks
· 10 x 14 x 1,0: 15 stuks
· 10 x 16 x 1,0: 15 stuks
· 12 x 16 x 1,5: 15 stuks
· 12 x 18 x 1,5: 15 stuks
· 13 x 18 x 1,5: 10 stuks
· 14 x 18 x 1,5: 10 stuks
· 14 x 20 x 1,5: 10 stuks
· 16 x 20 x 1,5: 10 stuks
· 16 x 22 x 1,5: 10 stuks
· 17 x 21 x 1,5: 8 stuks
· 18 x 22 x 1,5: 8 stuks
· 18 x 24 x 1,5: 8 stuks

artikelnummer / EAN

4095630822

*8715883018807*
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Assortiment afdichtringen koper 188-delig DIN 7603 C

· Assortiment afdichtring DIN 7603 C koper, in kunststof assortimentsdoos 18-vaks

Inhoud:

·  6 x 10 x 1,5: 16 stuks
·  8 x 12 x 1,5: 16 stuks
·  8 x 14 x 1,5: 22 stuks
· 10 x 14 x 1,5: 20 stuks
· 10 x 16 x 1,5: 10 stuks
· 12 x 16 x 2,0: 10 stuks
· 12 x 18 x 2,0: 10 stuks
· 14 x 20 x 2,0: 8 stuks
· 14 x 21 x 2,0: 8 stuks
· 16 x 20 x 2,0: 8 stuks
· 16 x 22 x 2,0: 8 stuks
· 18 x 22 x 2,0: 8 stuks
· 18 x 24 x 2,0: 8 stuks
· 24 x 30 x 2,5: 7 stuks
· 20 x 26 x 2,0: 7 stuks
· 22 x 27 x 2,0: 7 stuks
· 26 x 32 x 2,5: 7 stuks

artikelnummer / EAN

4095630828

*8715883018814*

Assortiment fiberringen 405-delig

· Assortiment fiberringen, in kunststof assortimentsdoos 18-vaks
·  Fiberringen zijn geschikt voor de afdichting van koppelingen welke aangesloten  

zijn op het drinkwaternet
· De ringen zijn alleen geschikt voor koud en warm water en niet voor heet water

Inhoud:

· 5 x 8: 40 stuks
· 6 x 9: 40 stuks
· 6,5 x 10: 40 stuks
· 7 x 10: 40 stuks
· 8 x 12: 25 stuks
· 8, 5 x 14: 20 stuks
· 9 x 14: 20 stuks
· 9, 5 x 14: 20 stuks
· 10 x 14: 20 stuks
· 11 x 17: 20 stuks
· 12 x 16: 20 stuks
· 12,5 x 18: 20 stuks
· 14 x 18: 15 stuks
· 15 x 19: 15 stuks
· 16 x 21: 15 stuks
· 17 x 22: 15 stuks
· 18 x 24: 10 stuks
· 19 x 23: 10 stuks

artikelnummer / EAN

4095630834

*8715883018821*
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Assortiment asborgringen uitwendig 262-delig DIN 471 gefosfateerd

· Assortiment asborgringen uitwendig DIN 471 gefosfateerd, in kunststof assortimentsdoos, 
  18-vaks
· Materiaal verenstaal met hoog blijvende veerkracht

Inhoud:

· 10 x 1,0: 18 stuks
· 11 x 1,0: 18 stuks
· 12 x 1,0: 18 stuks
· 13 x 1,0: 18 stuks
· 14 x 1,0: 18 stuks
· 15 x 1,0: 18 stuks
· 16 x 1,0: 15 stuks
· 17 x 1,0: 15 stuks
· 18 x 1,2: 15 stuks
· 19 x 1,2: 15 stuks
· 20 x 1,2: 15 stuks
· 21 x 1,2: 15 stuks
· 22 x 1,2: 12 stuks
· 23 x 1,2: 12 stuks
· 24 x 1,2: 12 stuks
· 25 x 1,2: 12 stuks
· 26 x 1,2: 8 stuks
· 27 x 1,2: 8 stuks

artikelnummer / EAN

4095630840

*8715883018838*

Assortiment asborgringen inwendig 262-delig DIN 472 gefosfateerd

· Assortiment asborgringen inwendig, DIN 472 gefosfateerd, in kunststof assortimentsdoos  
  18-vaks
· Materiaal verenstaal met hoog blijvende veerkracht

Inhoud:

· 10 x 1,0: 18 stuks
· 11 x 1,0: 18 stuks
· 12 x 1,0: 18 stuks
· 13 x 1,0: 18 stuks
· 14 x 1,0: 18 stuks
· 15 x 1,0: 18 stuks
· 16 x 1,0: 15 stuks
· 17 x 1,0: 15 stuks
· 18 x 1,0: 15 stuks
· 19 x 1,0: 15 stuks
· 20 x 1,0: 15 stuks
· 21 x 1,0: 15 stuks
· 22 x 1,0: 12 stuks
· 23 x 1,2: 12 stuks
· 24 x 1,2: 12 stuks
· 25 x 1,2: 12 stuks
· 26 x 1,2: 8 stuks
· 27 x 1,2: 8 stuks

artikelnummer / EAN

4095630846

*8715883018845*
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Assortiment plaatschroeven 500-delig DIN 7981 verzinkt

· Assortiment zelftappende plaatschroeven DIN 7981 verzinkt met Phillips aandrijving, in kunststof assortimentsdoos 18-vaks

Inhoud:

· 2,9 x 13: 75 stuks
· 3,5 x 13: 60 stuks
· 3,6 x 16: 40 stuks
· 3,5 x 19: 35 stuks
· 3,5 x 25: 20 stuks
· 4,2 x 13: 35 stuks
· 4,2 x 16: 35 stuks
· 4,2 x 19: 35 stuks
· 4,2 x 25: 25 stuks
· 4,8 x 16: 25 stuks
· 4,8 x 19: 25 stuks
· 4,8 x 25: 18 stuks
· 4,8 x 32: 12 stuks
· 5,5 x 19: 16 stuks
· 5,5 x 25: 12 stuks
· 5,5 x 32: 10 stuks
· 6,3 x 19: 12 stuks
· 6,3 x 25: 10 stuks

artikelnummer / EAN

4095630852

*8715883018852*

Assortiment plaatschroeven 488-delig  DIN 7983 verzinkt

· Assortiment zelftappende plaatschroeven DIN 7983 verzinkt met Phillips aandrijving, in kunststof assortimentsdoos 18-vaks

Inhoud:

· 2,9 x 13: 75 stuks
· 3,5 x 13: 60 stuks
· 3,6 x 16: 40 stuks
· 3,5 x 19: 35 stuks
· 3,5 x 25: 20 stuks
· 4,2 x 13: 35 stuks
· 4,2 x 16: 35 stuks
· 4,2 x 19: 35 stuks
· 4,2 x 25: 25 stuks
· 4,8 x 16: 25 stuks
· 4,8 x 19: 25 stuks
· 4,8 x 25: 18 stuks
· 4,8 x 32: 12 stuks
· 5,5 x 19: 16 stuks
· 5,5 x 25: 12 stuks
· 5,5 x 32: 10 stuks
· 6,3 x 25: 10 stuks
· 6,3 x 38: 4 stuks

  

artikelnummer / EAN

4095630858

*8715883018869*
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Assortiment plaatschtoeven 440-delig DIN 7981 + DIN 7983 zwart

· Assortiment plaatschroeven DIN 7981 en DIN 7983 zwart gepassiveerd in kunststof  
  assortimentsdoos 18-vaks
· Plaatschroef zelftappend voorzien van bolkop met Philips aandrijving

Inhoud:

· DIN 7981: 3,5 x 13: 50 stuks
· DIN 7981: 3,5 x 16: 40 stuks
· DIN 7981: 3,5 x 25: 20 stuks
· DIN 7981: 4,2 x 13: 30 stuks
· DIN 7981: 4,2 x 16: 20 stuks
· DIN 7981: 4,2 x 25: 10 stuks
· DIN 7981: 4,8 x 19: 25 stuks
· DIN 7981: 4,8 x 25: 15 stuks
· DIN 7981: 5,5 x 25: 10 stuks

· DIN 7983: 3,5 x 13: 50 stuks
· DIN 7983: 3,5 x 16: 40 stuks
· DIN 7983: 3,5 x 25: 20 stuks
· DIN 7983: 4,2 x 13: 30 stuks
· DIN 7983: 4,2 x 16: 20 stuks
· DIN 7983: 4,2 x 25: 10 stuks
· DIN 7983: 4,8 x 19: 25 stuks
· DIN 7983: 4,8 x 25: 15 stuks
· DIN 7983: 5,5 x 25: 10 stuks

artikelnummer / EAN

4095630864

*8715883018876*

Assortiment spanbussen 418-delig DIN 1481

· Kunststof assortimentsdoos 18-vaks met spanbus DIN 1481 blank
· Er zijn geen pluggen of schroeven vereist voor de enkelvoudige spanhuls
· Hierdoor is een eenvoudige montage gewaarborgd
· Dankzij de geometrie van de spanhuls kan deze eenvoudig in het boorgat worden gedrukt
· Geschikt voor rachelwerk, onderconstructies van hout en metaal, metalen profielen

Inhoud:

· 1,5 x 8: 50 stuks
· 1,5 x 12: 50 stuks
· 2,0 x 10: 50 stuks
· 2,0 x 16: 40 stuks
· 2,5 x 30: 25 stuks
· 3,0 x 14: 25 stuks
· 3,0 x 16: 20 stuks
· 3,0 x 20: 20 stuks
· 3,0 x 24: 20 stuks
· 3,0 x 30: 15 stuks
· 4,0 x 16: 25 stuks
· 4,0 x 20: 20 stuks
· 4,0 x 24: 15 stuks
· 4,0 x 30: 12 stuks
· 4,0 x 40: 8 stuks
· 5,0 x 20: 12 stuks
· 5,0 x 40: 6 stuks
· 6,0 x 40: 5 stuks

artikelnummer / EAN

4095630870

*8715883018883*
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Assortiment stelschroeven 473-delig DIN 916 zwart

· Kunststof assortimentsdoos 18-vaks met stelschroef DIN 916
· Zwart gepassiveerd
· Met kegelpunt

Inhoud:

· M4 x 8: 75 stuks
· M4 x 12: 50 stuks
· M5 x 8: 50 stuks
· M5 x 16: 40 stuks
· M6 x 8: 40 stuks
· M6 x 10: 40 stuks
· M6 x 12: 35 stuks
· M6 x 16: 30 stuks
· M8 x 10: 25 stuks
· M8 x 12: 20 stuks
· M8 x 16: 15 stuks
· M8 x  20: 10 stuks
· M8 x 25: 8 stuks
· M10 x 12: 10 stuks
· M10 x 16: 8 stuks
· M10 x 20: 8 stuks
· M12 x 20: 5 stuks
· M12 x 30: 4 stuks

artikelnummer / EAN

4095630876

*8715883018890*

Assortiment diverse sluitringen 1700-delig verzinkt

· Assortiment sluitringen DIN 125 A, DIN 9021 en 127 B verzinkt, in stalen koffer

Inhoud:

· DIN 125 A M6: 200 stuks
· DIN 125 A M6: 200 stuks
· DIN 125 A M8: 200 stuks
· DIN 125 A M10: 200 stuks
· DIN 125 A M12: 100 stuks
· DIN 9021 M6: 200 stuks
· DIN 9021 M8: 100 stuks
· DIN 9021 M10: 50 stuks
· DIN 9021 M12: 50 stuks
· DIN 127 B M6: 200 stuks
· DIN 127 B M8: 200 stuks
· DIN 127 B M10: 100 stuks
· DIN 127 B M12: 100 stuks

artikelnummer / EAN

4095630882

*8715883018906*



218

 Assortiment tap- en zeskantbouten M6 710-delig verzinkt

· Stalen assortimentskoffer met tap- en zeskantbout DIN 933 en DIN 931 M6
·  Een tapbout is een bout met zeskante kop, waarvan de metrische draad tot onder  
de kop doorloopt

· De toepassing hiervan is het verbinden en bevestigen van onderdelen

Inhoud:
 

· DIN 933 M6 x 12: 80 stuks 
· DIN 933 M6 x 16: 70 stuks 
· DIN 933 M6 x 20: 60 stuks 
· DIN 933 M6 x 25: 45 stuks
· DIN 933 M6 x 30: 70 stuks
· DIN 933 M6 x 35: 65 stuks
· DIN 933 M6 x 40: 60 stuks
· DIN 933 M6 x 45: 50 stuks
· DIN 931 M6 x 50: 50 stuks
· DIN 931 M6 x 60: 45 stuks
· DIN 931 M6 x 70: 40 stuks
· DIN 931 M6 x 80: 35 stuks
· DIN 931 M6 x 100: 40 stuks

artikelnummer / EAN

4095630888

*8715883018913*

Assortiment tap- en zeskantbouten M8 365-delig verzinkt

· Stalen assortimentskoffer met tap- en zeskantbout DIN 933 en DIN 931 M8
·  Een tapbout is een bout met zeskante kop, waarvan de metrische draad  
tot onder de kop doorloopt

· De toepassing hiervan is het verbinden en bevestigen van onderdelen

Inhoud:
 

· DIN 933 M8 x 12: 40 stuks 
· DIN 933 M8 x 16: 35 stuks
· DIN 933 M8 x 20: 30 stuks
· DIN 933 M8 x 25: 25 stuks
· DIN 933 M8 x 30: 40 stuks
· DIN 933 M8 x 35: 35 stuks
· DIN 933 M8 x 40: 35 stuks
· DIN 933 M8 x 45: 30 stuks
· DIN 933 M8 x 50: 25 stuks
· DIN 931 M8 x 60: 20 stuks
· DIN 931 M8 x 80: 20 stuks
· DIN 931 M8 x 100: 12 stuks
· DIN 931 M8 x 120: 18 stuks

artikelnummer / EAN

4095630894

*8715883018920*
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Assortiment tap- en zeskantbouten M10 175-delig verzinkt

· Stalen assortimentskoffer met tap- en zeskantbout DIN 933 en DIN 931 M10
·  Een tapbout is een bout met zeskante kop, waarvan de metrische draad  

tot onder de kop doorloopt
· De toepassing hiervan is het verbinden en bevestigen van onderdelen

Inhoud:

· DIN 933 M10 x 16: 15 stuks
· DIN 933 M10 x 20: 15 stuks
· DIN 933 M10 x 25: 12 stuks
· DIN 933 M10 x 30: 12 stuks 
· DIN 933 M10 x 35: 20 stuks
· DIN 933 M10 x 40: 20 stuks 
· DIN 933 M10 x 45: 15 stuks
· DIN 933 M10 x 50: 15 stuks
· DIN 933 M10 x 60: 12 stuks
· DIN 931 M10 x 70: 12 stuks
· DIN 931 M10 x 80: 10 stuks
· DIN 931 M10 x100: 7 stuks
· DIN 931 M10 x 120: 10 stuks

artikelnummer / EAN

4095630900

*8715883018937*

Assortiment tap- en zeskantbouten M12 141-delig verzinkt

· Stalen assortimentskoffer met tap- en zeskantbout DIN 933 en DIN 931 M12
·  Een tapbout is een bout met zeskante kop, waarvan de metrische draad  

tot onder de kop doorloopt
· De toepassing hiervan is het verbinden en bevestigen van onderdelen

Inhoud:

· DIN 933 M12 x 20: 12 stuks
· DIN 933 M12 x 25: 10 stuks
· DIN 933 M12 x 30: 22 stuks 
· DIN 933 M12 x 30: 22 stuks
· DIN 933 M12 x 35: 15 stuks 
· DIN 933 M12 x 40: 15 stuks
· DIN 933 M12 x 45: 12 stuks
· DIN 933 M12 x 50: 12 stuks
· DIN 933 M12 x 60: 10 stuks
· DIN 931 M12 x 70: 10 stuks
· DIN 931 M12 x 80: 10 stuks
· DIN 931 M12 x100: 3 stuks
· DIN 931 M12 x 120: 10 stuks

artikelnummer / EAN

4095630906

*8715883018944*
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Assortiment tapbouten 500-delig DIN 933 verzinkt

· Stalen assortimentskoffer met tapbout DIN 933, M6, M8, M10
·  Een tapbout is een bout met zeskante kop, waarvan de metrische draad  
tot onder de kop doorloopt

· De toepassing hiervan is het verbinden en bevestigen van onderdelen

Inhoud:

· M6 x 16: 70 stuks
· M6 x 20: 60 stuks
· M6 x 30: 70 stuks
· M6 x 40: 30 stuks
· M8 x 16: 35 stuks
· M8 x 20: 50 stuks
· M8 x 30: 40 stuks
· M8 x 40: 30 stuks
· M8 x 50: 25 stuks
· M10 x 20: 30 stuks
· M10 x 30: 25 stuks
· M10 x 50: 15 stuks
· M10 x 60: 20 stuks

artikelnummer / EAN

4095630912

*8715883018951*

Assortiment binnenzeskantbouten 525-delig DIN 912 verzinkt

· Assortiment binnenzeskantbout DIN 912 M6, M8, M10 verzinkt. In stalen koffer
· Inbusaandrijving en metrische draad
· Cilinderkop

Inhoud:

· M6 x 16: 60 stuks
· M6 x 20: 50 stuks
· M6 x 30: 35 stuks
· M6 x 40: 25 stuks
· M8 x 16: 60 stuks
· M8 x 20: 55 stuks
· M8 x 25: 50 stuks
· M8 x 30: 40 stuks
· M8 x 40: 30 stuks
· M10 x 16: 35 stuks
· M10 x 20: 30 stuks
· M10 x 30: 20 stuks
· M10 x 40: 35 stuks

artikelnummer / EAN

4095630918

*8715883018968*
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Assortiment diverse moeren 950-delig verzinkt

· Stalen assortimentskoffer met diverse moeren DIN 934, 985 en 1587 verzinkt

Inhoud:

· DIN 934 Zeskantmoer M6: 250 stuks 
· DIN 934 Zeskantmoer M8: 140 stuks
· DIN 934 Zeskantmoer M10: 60 stuks
· DIN 934 Zeskantmoer M12: 40 stuks
· DIN 1587 Dopmoer M8: 10 stuks
· DIN 985 Borgmoer M6: 200 stuks 
· DIN 985 Borgmoer M8: 120 stuks
· DIN 985 Borgmoer M10: 55 stuks
· DIN 985 Borgmoer M12: 35 stuks
· DIN 1587 Dopmoer M6: 10 stuks
· DIN 1587 Dopmoer M10: 10 stuks
· Vleugelmoer M6: 10 stuks
· Vleugelmoer M8: 10 stuks

artikelnummer / EAN

4095630924

*8715883018975*

Assortiment spaanplaatschroeven Pozidrive 1272-delig verzinkt

· Stalen assortimentskoffer met spaanplaatschroef platkop Pozidrive verzinkt
· Inclusief schroefbits

Inhoud:

· 3,5 x 16: 200 stuks
· 3,5 x 25: 200 stuks
· 4,0 x 30: 100 stuks
· 4,0 x 35: 90 stuks
· 4,0 x 40: 150 stuks
· 4,0 x 50: 100 stuks
· 5,0 x 40: 90 stuks
· 5,0 x 45: 80 stuks
· 5,0 x 50: 70 stuks
· 5,0 x 60: 60 stuks
· 5,0 x 80: 50 stuks
· 5,0 x 100: 45 stuks
· 6,0 x 120: 35 stuks
· PZ 2: 1 stuks
· PZ 3: 1 stuks

artikelnummer / EAN

4095630930

*8715883018982*
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Assortiment spaanplaatschroeven Torx 1273-delig verzinkt

· Stalen assortimentskoffer met spaanplaatschroef platkop torx verzinkt
· Inclusief schroefbits

Inhoud:

· 3,5 x 16: 200 stuks
· 3,5 x 25: 200 stuks
· 4,0 x 30: 100 stuks
· 4,0 x 35: 90 stuks
· 4,0 x 40: 150 stuks
· 4,0 x 50: 100 stuks
· 5,0 x 40: 90 stuks
· 5,0 x 45: 80 stuks
· 5,0 x 50: 70 stuks
· 5,0 x 60: 60 stuks
· 5,0 x 80: 50 stuks
· 5,0 x 100: 45 stuks
· 6,0 x 120: 35 stuks
· T15: 1 stuks
· T20: 1 stuks
· T25: 1 stuks

artikelnummer / EAN

4095630936

*8715883018999*

Assortiment plaatschroeven zelfborend zeskantkop 2040-delig verzinkt

· Stalen assortimentskoffer met zelfborende plaatschroef DIN 7504N  
  en zeskant DIN 7504K met Phillips aandrijving
· Zeskantplaatschroef voorzien van aangeperste ring

Inhoud:
· DIN 7504N 3,5 x 9,5: 200 stuks
· DIN 7504N 3,5 x 13: 200 stuks
· DIN 7504N 4,2 x 13: 200 stuks
· DIN 7504N 4,2 x 16: 140 stuks
· DIN 7504N 4,2 x 25: 200 stuks
· DIN 7504N 4,8 x 16: 200 stuks
· DIN 7504N 4,8 x 25: 150 stuks
· DIN 7504K 4,8 x 32: 100 stuks
· DIN 7504K 4,8 x 13: 200 stuks
· DIN 7504K 4,8 x 19: 150 stuks
· DIN 7504K 4,8 x 25: 125 stuks
· DIN 7504K 6,3 x 19: 75 stuks
· DIN 7504K 6,3 x 32: 100 stuks

artikelnummer / EAN

4095630942

*8715883019002*
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Assortiment Uno- Fix- en nylon slagplug 505-delig

· Stalen assortimentskoffer met uno-, fix-, en slagplug

Inhoud: 

· Uno plug 6 x 37: 30 stuks 
· Uno plug 8 x 50: 15 stuks
· Uno plug 10 x 60: 10 stuks
· Fix plug 5 x 25: 100 stuks
· Fix plug 6 x 30: 100 stuks
· Fix plug 8 x 40: 50 stuks
· Fix plug 10 x 50: 30 stuks
· Slagplug 6 x 40: 50 stuks
· Slagplug 6 x 60: 30 stuks
· Slagplug 6 x 80: 25 stuks
· Slagplug 8 x 60: 25 stuks
· Slagplug 8 x 80: 15 stuks
· Slagplug 8 x 100: 25 stuks

artikelnummer / EAN

4095630948

*8715883019019*

Assortiment moeren en diverse sluitringen 1720-delig RVS A2 

· Stalen assortimentskoffer met diverse moeren en ringen M6 t/m M10 DIN 125 A, DIN 921, DIN 934 en DIN 985 RVS A2

Inhoud:

· DIN 125 A Sluitring M6: 200 stuks
· DIN 125 A Sluitring M8: 100 stuks
· DIN 125 A Sluitring M10: 100 stuks
· DIN 921 Carr.ring M6: 110 stuks
· DIN 921 Carrosseriering M8: 125 stuks
· DIN 921 Carrosseriering M10: 50 stuks
· DIN 934 Zeskantmoer M6: 250 stuks
· DIN 934 Zeskantmoer M8: 280 stuks
· DIN 934 Zeskantmoer M10: 60 stuks
· DIN 985 Borgmoer M6: 225 stuks
· DIN 985 Borgmoer M8: 120 stuks
· DIN 985 Borgmoer M10: 100 stuks

artikelnummer / EAN

4095630954

*8715883019026*
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Assortiment tapbouten 879-delig DIN 933 RVS A2

· Stalen assortimentskoffer met tapbout DIN 933 M6 t/m M10 RVS A2
·  Een tapbout is een bout met zeskante kop, waarvan de metrische draad 
 tot onder de kop doorloopt

· De toepassing hiervan is het verbinden en bevestigen van onderdelen

Inhoud:

· M6 x 16: 70 stuks 
· M8 x 50: 25 stuks
· M6 x 20: 60 stuks 
· M8 x 60: 20 stuks
· M6 x 30: 40 stuks 
· M10 x 20: 35 stuks
· M6 x 40: 60 stuks 
· M10 x 30: 27 stuks
· M8 x 20: 30 stuks 
· M10 x 50: 15 stuks
· M8 x 30: 40 stuks 
· M10 x 60: 22 stuks
· M8 x 40: 35 stuks

artikelnummer / EAN

4095630960

*8715883019033*

Assortiment spaanplaatschroeven Pozidrive 1272-delig RVS A2

· Stalen assortimentskoffer met spaanplaatschroef platkop Pozidrive RVS A2
· Inclusief schroefbits

Inhoud:

· 3,5 x 16: 200 stuks
· 3,5 x 25: 200 stuks
· 4,0 x 30: 100 stuks
· 4,0 x 35: 90 stuks
· 4,0 x 40: 150 stuks
· 4,0 x 50: 100 stuks
· 5,0 x 40: 90 stuks
· 5,0 x 45: 80 stuks
· 5,0 x 50: 70 stuks
· 5,0 x 60: 60 stuks
· 5,0 x 80: 50 stuks
· 5,0 x 100: 45 stuks
· 6,0 x 120: 35 stuks
· Bit PZ 2: 1 stuks
· Bit PZ 3: 1 stuks

artikelnummer / EAN

4095630966

*8715883019040*
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Assortiment spaanplaatschroeven Torx 1318-delig RVS A2

· Stalen assortimentskoffer met spaanplaatschroef platkop Torx RVS A2
· Inclusief schroefbits

Inhoud:

· 3,5 x 20: 200 stuks
· 3,5 x 25: 200 stuks
· 4,0 x 30: 100 stuks
· 4,0 x 35: 90 stuks
· 4,0 x 40: 150 stuks
· 4,0 x 45: 125 stuks
· 4,0 x 50: 100 stuks
· 5,0 x 40: 90 stuks
· 5,0 x 50: 70 stuks
· 5,0 x 60: 60 stuks
· 5,0 x 80: 50 stuks
· 5,0 x 100: 45 stuks
· 6,0 x 120: 35 stuks
· T15: 1 stuks
· T20: 1 stuks
· T25: 1 stuks

artikelnummer / EAN

4095630972

*8715883019057*
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POMPEN

Pomp vlakzuiger VZS 15/7

· Dompelpomp voor zuiver water met vaste bestanddelen
· Geschikt voor opstelling in putten met kleine afmetingen
· Installatie: vast of verplaatsbaar in verticale positie
· Automatische ontluchting via airlock
· Vlakzuigend tot 2 mm
· Inzetbaar vanaf 5 mm water
· Maximum overdompeldiepte: 7 m

artikelnummer / EAN capaciteit opvoerhoogte temperatuur 
(gebruikstemperatuur)

korrelgrootte 
(maximaal)

vermogen techniek 
(motor)

4049000164

*8715883026703*

7000 l/h 5,2 m 0 - 35 °C 10 mm 770 W elektro

Dompelpomp DPS 7/140

· Dompelpomp voor troebel/vuil water zonder vezels
· Pomphuis, waaier, kopstuk en pomprooster van techno polymeer
· Motor, rotoras en schroeven van RVS
· Ingebouwde thermische beveiliging
· Permanent ingeschakelde condensator
· Installatie vast of verplaatsbaar in verticale positie

artikelnummer / EAN capaciteit opvoerhoogte temperatuur 
(gebruikstemperatuur)

korrelgrootte 
(maximaal)

vermogen techniek 
(motor)

4049000103

*8715883019446*

8400 l/h 7 m 0 - 35 °C 5 mm 280 W elektro
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Dompelpomp DPV 9/230

· Dompelpomp voor licht vervuild water
· Pomphuis, waaier, kopstuk en pomprooster van techno polymeer
· Motor, rotoras, schroeven van RVS
· Ingebouwde thermische beveiliging
· Permanent ingeschakelde condensator
· Installatie vast of verplaatsbaar in verticale positie

artikelnummer / EAN capaciteit opvoerhoogte temperatuur 
(gebruikstemperatuur)

korrelgrootte 
(maximaal)

vermogen techniek 
(motor)

4049000119

*8715883019453*

13800 l/h 9 m 0 - 35 °C 25 mm 650 W elektro

Hydrofoorpomp 42/50

· Hydrofoorpomp voor schoon water
· Voorzien van zelfaanzuigende centrifugaalpomp
· Voorzien van manometer, drukschakelaar en membraamvat
· Gesloten luchtgekoelde asynchroon motor
· Permanent ingeschakelde condensator
· Maximale aanzuigdiepte bedraagt 8 m

artikelnummer / EAN capaciteit opvoerhoogte temperatuur 
(gebruikstemperatuur)

korrelgrootte 
(maximaal)

vermogen techniek 
(motor)

4049000135

*8715883019460*

3000 l/h 42 m -10 - 35 °C 0 mm 700 W elektro
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DEURDRANGERS

Deurdranger TS 2073

 · Inclusief schaararm
 · Sluitkracht 2/3/5 volgens EN 1154 A
 · Geschikt voor brandwerende deuren
 · Openingsdemping tussen 70° en 180° openingshoek
 · Geschikt voor binnendeuren
 · Instelbare sluitsnelheid en eindslag
 · Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
 · 5 jaar garantie, CE gecertificeerd

artikelnummer / EAN lengte breedte hoogte max. deurbreedte

4051000106

*8715883019125*

243 mm 56 mm 41 mm 1.250 mm

Deurdranger TS 5083

 · Inclusief schaararm
 · Sluitkracht 1-5 volgens EN 1154 A
 · Geschikt voor brandwerende deuren
 · Openingsdemping tussen 70° en 180° openingshoek
 · Geschikt voor binnendeuren
 · Instelbare sluitsnelheid en eindslag
 · Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
 · 5 jaar garantie, CE gecertificeerd

artikelnummer / EAN lengte breedte hoogte max. deurbreedte

4051000112

*8715883019132*

243 mm 56 mm 41 mm 1.250 mm

Deurdranger TS 4192

 · Inclusief glijarm
 · Sluitkracht 1-4 volgens EN 1154 A
 · Geschikt voor brandwerende deuren
 · Openingsdemping tussen 70° en 180° openingshoek
 · Geschikt voor binnen- en buitendeuren
 · Instelbare sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping
 · Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
 · 5 jaar garantie, CE gecertificeerd 

artikelnummer / EAN lengte breedte hoogte max. deurbreedte

4051000363

*8715883026192*

243 mm 56 mm 41 mm 1.100 mm
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Deurdranger TS 6193B

 · Inclusief glijarm
 · Sluitkracht 2-5 volgens EN 1154 A
 · Geschikt voor brandwerende deuren
 · Openingsdemping tussen 70° en 180° openingshoek
 · Geschikt voor binnen- en buitendeuren
 · Instelbare sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping
 · Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
 · 5 jaar garantie, CE gecertificeerd

artikelnummer / EAN lengte breedte hoogte max. deurbreedte

4051000124

*8715883019156*

287 mm 62 mm 49 mm 1.250 mm

Deurdranger TS 6193G

 · Inclusief glijarm
 · Sluitkracht 2-5 volgens EN 1154 A
 · Geschikt voor brandwerende deuren
 · Openingsdemping tussen 70° en 180° openingshoek
 · Geschikt voor binnen- en buitendeuren
 · Instelbare sluitsnelheid, eindslag en 
 · Instelbare openingsdemping
 · Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
 · 5 jaar garantie, CE gecertificeerd

artikelnummer / EAN lengte breedte hoogte max. deurbreedte

4051000130

*8715883019163*

287 mm 62 mm 49 mm 1.250 mm
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DEURDRANGER ACCESSOIRES

Montageplaat TS 2073

Montageplaat voor TS 2073

artikelnummer / EAN

4051000166

*8715883019170*

Montageplaat TS 5083

Montageplaat voor TS 5083

artikelnummer / EAN

4051000179

*8715883019187*

Montageplaat TS 6193

Montageplaat voor TS 6193

artikelnummer / EAN

4051000192

*8715883019194*

Vastzetinrichting schaararm

Vastzetinrichting voor schaararm

artikelnummer / EAN

4051000205

*8715883019200*
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Console G

Glijarm console G-montage zilver

artikelnummer / EAN

4051000218

*8715883019217*

Console TS 6193

Body console voor TS 6193 zilver

artikelnummer / EAN

4051000231

*8715883019224*

Console TS 2073 en TS 5083

Body console voor TS 2073 en TS 5083 zilver 
 
 
 
 
 
 
 
 

artikelnummer / EAN

4051000244

*8715883019231*
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Vastzetinrichting glijarm

Vastzetinrichting mechanisch voor glijarm

artikelnummer / EAN

4051000257

*8715883019248*

Openingsbegrenzerset

Openingsbegrenzing toebehoren set

artikelnummer / EAN

4051000270

*8715883019255*

Sluitvolgorderegelaar DIN-L

Sluitvolgorde regeling SR 1335 mm voor TS 6193 DIN-L zilver

artikelnummer / EAN

4051000283

*8715883019262*

Sluitvolgorderegelaar DIN-R

Sluitvolgorde regeling SR 1335 mm voor TS 6193 DIN-R zilver

artikelnummer / EAN

4051000296

*8715883019279*
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SLOTEN 

RVS loopslot 1255/87

· Met roestvrijstalen voorplaat
· Eenvoudig omlegbare dagschoot
· Messing dagschoot
· Inclusief sluitplaat P1255
· Voor inbouwmaten zie werktekeningen op: www.4tecx.com

artikelnummer / EAN doornmaat draairichting

4045560103

*8715883026031*

50 mm 2 LS

4045560107

*8715883026048*

50 mm 1 RS

RVS kastslot 1256/87

· Met roestvrijstalen voorplaat
· Messing nachtschoot
· Inclusief sluitplaat P1256
· Voor inbouwmaten zie werktekeningen op: www.4tecx.com

artikelnummer / EAN doornmaat

4045560111

*8715883026055*

50 mm

RVS kastslot profielcilinder 1258/87

· Met roestvrijstalen voorplaat
· Messing nachtschoot
· Geschikt voor 17 mm europrofielcilinder
· Inclusief sluitplaat P1256
· Voor inbouwmaten zie werktekeningen op: www.4tecx.com

artikelnummer / EAN doornmaat

4045560115

*8715883026062*

50 mm
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RVS badkamer/wc-slot 1264/87

· Met roestvrijstalen voorplaat
· Eenvoudig omlegbare dagschoot
· Messing dagschoot
· Messing nachtschoot
· Inclusief sluitplaat P1266
· Voor inbouwmaten zie werktekeningen op: www.4tecx.com

artikelnummer / EAN doornmaat h.o.h. maat draairichting

4045560119

*8715883026079*

50 mm PC 63 2 LS

4045560123

*8715883026086*

50 mm PC 63 1 RS

RVS klavier dag/nachtslot 1266/87

· Met roestvrijstalen voorplaat
· Eenvoudig omlegbare dagschoot
· Messing dagschoot
· Messing nachtschoot
· Aantal sleutels: 2
· Inclusief sluitplaat P1266
· Voor inbouwmaten zie werktekeningen op: www.4tecx.com

artikelnummer / EAN doornmaat h.o.h. maat draairichting

4045560127

*8715883026093*

50 mm PC 55 2 LS

4045560131

*8715883026109*

50 mm PC 55 1 RS



239

Deurslot pc dag/nacht 1269/87

· Met roestvrijstalen voorplaat
· Eenvoudig omlegbare dagschoot
· Messing dagschoot
· Messing nachtschoot
· Geschikt voor 17mm europrofielcilinder
· Inclusief sluitplaat P1266
· Voor inbouwmaten zie werktekeningen op: www.4tecx.com

artikelnummer / EAN doornmaat h.o.h. maat draairichting

4045560135

*8715883026116*

50 mm PC 55 2 LS

4045560139

*8715883026123*

50 mm PC 55 1 RS

Loopslot 1255/82

· Geschikt voor binnendeuren woningbouw
· Materiaal dagschoot messing
· Materiaal slotkast: staal verzinkt
· Afgeronde voorplaat
· Montagetype: insteek
· Dagschoot eenvoudig omkeerbaar
· Materiaal voorplaat: staal gelakt
· Slotkastdiepte: 80 mm
· Slotkasthoogte: 116,5 mm

artikelnummer / EAN doornmaat lengte breedte draairichting

4045451013

*8715883014588*

50 mm 174 mm 20 mm 2 LS

4045451022

*8715883014595*

50 mm 174 mm 20 mm 1 RS

Kastslot 1256/82

· Geschikt voor binnendeuren woningbouw
· Aantal klavieren: 2
· Aantal sleutels: 2
· Aantal sluitingen: 5
· Materiaal dagschoot messing
· Materiaal slotkast: staal verzinkt
· Afgeronde voorplaat
· Montagetype: insteek
· Materiaal voorplaat: staal gelakt
· Slotkastdiepte: 80 mm

· Slotkasthoogte: 116,5 mm

artikelnummer / EAN doornmaat lengte breedte

4045451031

*8715883014601*

50 mm 174 mm 20 mm
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Kastslot profielcilinder 1258/82

· Geschikt voor binnendeuren woningbouw
· Materiaal slotkast: staal verzinkt
· Afgeronde voorplaat
· Montagetype: insteek
· Materiaal voorplaat: staal gelakt
· Slotkastdiepte: 80 mm
· Slotkasthoogte: 116,5 mm
· Geschikt voor 17 mm europrofielcilinder

artikelnummer / EAN doornmaat lengte breedte

4045451040

*8715883014618*

50 mm 174 mm 20 mm

Badkamer/WC slot 1264/84

· Geschikt voor binnendeuren woningbouw
· Materiaal dagschoot messing
· Materiaal slotkast: staal verzinkt
· Afgeronde voorplaat
· Montagetype: insteek
· Dagschoot eenvoudig omkeerbaar
· Materiaal voorplaat: staal gelakt
· Slotkastdiepte: 80 mm
· Slotkasthoogte: 116,5 mm

artikelnummer / EAN doornmaat lengte breedte draairichting

4045451049

*8715883014625*

50 mm 174 mm 20 mm 2 LS

4045451058

*8715883014632*

50 mm 174 mm 20 mm 1 RS

Klavier dag/nachtslot 1266/84

· Geschikt voor binnendeuren woningbouw
· Aantal klavieren: 2
· Aantal sleutels: 2
· Aantal sluitingen: 5
· Materiaal dagschoot messing
· Materiaal slotkast: staal verzinkt
· Afgeronde voorplaat
· Montagetype: insteek
· Dagschoot eenvoudig omkeerbaar
· Materiaal voorplaat: staal gelakt
· Slotkastdiepte: 80 mm, slotkasthoogte: 116,5 mm

artikelnummer / EAN doornmaat lengte breedte draairichting

4045451067

*8715883014649*

50 mm 174 mm 20 mm 2 LS

4045451076

*8715883014656*

50 mm 174 mm 20 mm 1 RS



241

Cilinder dag/nachtslot 1269/84

· Geschikt voor binnendeuren woningbouw
· Materiaal dagschoot messing
· Materiaal slotkast: staal verzinkt
· Afgeronde voorplaat
· Montagetype: insteek
· Dagschoot eenvoudig omkeerbaar
· Materiaal voorplaat: staal gelakt
· Slotkastdiepte: 80 mm, s Slotkasthoogte: 116,5 mm

artikelnummer / EAN doornmaat lengte breedte draairichting

4045451085

*8715883014663*

50 mm 174 mm 20 mm 2 LS

4045451094

*8715883014670*

50 mm 174 mm 20 mm 1 RS

Veiligheidsslot 4119/86U

· Kwalitatief hoogwaardige serie veiligheidssloten
· Met roestvrijstalen voorplaat
· Eenvoudig omlegbare dagschoot
· Voor inbouwmaten zie werktekeningen op: www.4tecx.com
· Zonder sluitplaat
· SKG keurmerk

artikelnummer / EAN draairichting steekmaat

4045430025

*8715883005593*

2 LS PC 55

4045430026

*8715883005609*

1 RS PC 55

Veiligheidsslot 4119/87T

· Kwalitatief hoogwaardige serie veiligheidssloten
· Met roestvrijstalen voorplaat
· Eenvoudig omlegbare dagschoot
· Voor inbouwmaten zie werktekeningen op: www.4tecx.com
· Zonder sluitplaat
· SKG keurmerk

artikelnummer / EAN h.o.h. maat draairichting

4045430065

*8715883005616*

PC 55 2 LS

4045430066

*8715883005623*

PC 55 1 RS



242

Loopslot 735-17U-60

· Kwalitatief hoogwaardige serie utiliteitssloten
· Met roestvrijstalen voorplaat
· Eenvoudig omlegbare dagschoot
· Gelagerde tuimelaar
· Opvulbussen
· Ongelakte kast
· Voor inbouwmaten zie werktekeningen op: www.4tecx.com
· Zonder sluitplaat

artikelnummer / EAN draairichting

4045440203

*8715883009058*

2 LS

4045440216

*8715883009065*

1 RS

Cilinderkastslot 738-17U-60

· Kwalitatief hoogwaardige serie utiliteitssloten
· Met roestvrijstalen voorplaat
· Gelagerde tuimelaar
· Opvulbussen
· Ongelakte kast
· Voor inbouwmaten zie werktekeningen op: www.4tecx.com
· Zonder sluitplaat

artikelnummer / EAN h.o.h. maat

4045440332

*8715883009072*

PC 72

Badkamer/WC slot 744-17U-60

· Kwalitatief hoogwaardige serie utiliteitssloten
· Met roestvrijstalen voorplaat
· Eenvoudig omlegbare dagschoot
· Zamac nachtschoot
· Gelagerde tuimelaar
· Opvulbussen
· Aangepast klavier
· Ongelakte kast
· Voor inbouwmaten zie werktekeningen op: www.4tecx.com
· Zonder sluitplaat

artikelnummer / EAN draairichting

4045440123

*8715883009034*

2 LS

4045440131

*8715883009041*

1 RS
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Cilinder dag/nachtslot 749-17U-60

· Kwalitatief hoogwaardige serie utiliteitssloten
· Met roestvrijstalen voorplaat
· Eenvoudig omlegbare dagschoot
· Zamac nachtschoot
· Gelagerde tuimelaar
· Opvulbussen
· Aangepast klavier
· Ongelakte kast
· Voor inbouwmaten zie werktekeningen op: www.4tecx.com
· Zonder sluitplaat

artikelnummer / EAN h.o.h. maat draairichting

4045440012

*8715883009010*

PC 72 2 LS

4045440019

*8715883009027*

PC 72 1 RS

Centraal slot 749/37U-60

· Kwalitatief hoogwaardige serie utiliteitssloten
· Met roestvrijstalen voorplaat
· Gelagerde tuimelaar
· Opvulbussen
· Aangepast klavier
· Ongelakte kast
· Voor inbouwmaten zie werktekeningen op: www.4tecx.com
· Zonder sluitplaat

artikelnummer / EAN h.o.h. maat draairichting

4045440636

*8715883009089*

PC 72 1 RS
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VALDORPELS

Valdorpels

· Montage middels voorgemonteerde zelftappende schroeven of met behulp  
  van de hulpstukken (bijgeleverd) aan de einden
· Automatische scheef instelling
· Slag 20 mm
· Brandwerend 60 minuten (gecertificeerd)
· Geluidwerend 52 dB, met No Air 3 dB extra (gecertificeerd)

artikelnummer / EAN lengte binnenmaat freesmaat lengte in te korten

4052000103

*8715883026659*

830 mm 13 x 30 mm 13,2 x 30 mm tot 150 mm

4052000109

*8715883026666*

930 mm 13 x 30 mm 13,2 x 30 mm tot 150 mm

4052000115

*8715883026673*

1030 mm 13 x 30 mm 13,2 x 30 mm tot 150 mm

4052000121

*8715883026680*

1130 mm 13 x 30 mm 13,2 x 30 mm tot 150 mm
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KABELHASPELS

Kabelhaspel NL H07RN

· Kunststof kabelhaspel met verzinkt stalen frame
· Thermisch beveiligd
· Dubbel geïsoleerd
· KEMA Keur
· Materiaal: neopreen
· 3x schuko
· H07RN
· IP 44

artikelnummer / EAN aantal (aders) diameter (ader) lengte (kabel) model

4023001106

*8715883002707*

3  1,5 mm² 25 m Nederlands

4023001129

*8715883002714*

3  1,5 mm² 50 m Nederlands

4023001152

*8715883002721*

3  2,5 mm² 25 m Nederlands

4023001175

*8715883002738*

3  2,5 mm² 40 m Nederlands

Kabelhaspel BE H07RN

· Kunststof kabelhaspel met verzinkt stalen frame
· Thermisch beveiligd
· Dubbel geïsoleerd
· KEMA Keur
· Materiaal: neopreen
· Met Belgische penaarde
· 3x schuko
· H07RN
· IP 44

artikelnummer / EAN aantal (aders) diameter (ader) lengte (kabel) model

4023000106

*8715883007658*

3  1,5 mm² 25 m Belgisch

4023000129

*8715883007665*

3  1,5 mm² 50 m Belgisch

4023000152

*8715883007672*

3  2,5 mm² 25 m Belgisch

4023000175

*8715883007689*

3  2,5 mm² 40 m Belgisch
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Kabelhaspel KBR 15T

· Kunststof kabelhaspel voor binnen gebruik
· Thermisch beveiligd
· Lichtoprolbare PVC kabel
· Gemaakt uit breukvrij kunststof
· 4x schuko
· Beschikbaar met Belgische penaarde
· IP 20

artikelnummer / EAN aantal (aders) diameter (ader) lengte (kabel) model

4023001444

*8715883018166*

3  1,5 mm² 15  m Belgisch

4023001448

*8715883018173*

3  1,5 mm² 15  m Nederlands

Kabelhaspel KBR 15T incl. wandhouder

· Kunststof kabelhaspel voor binnen gebruik incl. wandhouder
· Thermisch beveiligd
· Lichtoprolbare PVC kabel
· Gemaakt uit breukvrij kunststof
· Wandhouder is voorzien van uitsparing voor plaatsing van twee spuitbussen
· 4x schuko
· Beschikbaar met Belgische penaarde
· IP 20

artikelnummer / EAN aantal (aders) diameter (ader) lengte (kabel) model

4023001452

*8715883018180*

3  1,5 mm² 15  m Belgisch

4023001456

*8715883018197*

3  1,5 mm² 15  m Nederlands
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VERDEELDOZEN

Verdeeldoos KVM 8000

· Volledige geïsoleerde en volrubberen verdeeldoos IP 44
· Ingang Schuko stekker 250 V
· Kabel H07RN (neopreen)
· F 3G2,5 220 V
· Vermogen 3,5 kW
· Uitgang 8x Schuko

artikelnummer / EAN lengte (kabel) model

4023001404

*8715883017206*

2,5  m Nederlands

4023001407

*8715883017213*

2,5  m Belgisch

Verdeeldoos KVM 3020

· Volledige geïsoleerde en volrubberen erdeeldoos IP 44
· Ingang CEE 5x 16 A
· Kabel H07RN-F 3G2,5 (neopreen)
· Vermogen 5,5 kW bij volledige belasting
· Uitgang 2x Schuko en 2x 16 A

artikelnummer / EAN lengte (kabel) model

4023001410

*8715883017220*

2,5  m Nederlands

4023001413

*8715883017237*

2,5  m Belgisch
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Verdeeldoos KVM 4011

· Volledige geïsoleerde en volrubberen verdeeldoos IP 44
· Ingang CEE 5x 32 A
· Kabel H07RN-F 3G2,5 (neopreen)
· Vermogen 11 kW bij volledige belasting
· Uitgang 4x Schuko, 1x 16 A en 1x 32 A
· Beveiliging 1x B 16 A en 3x B 16 A

artikelnummer / EAN lengte (kabel) model

4023001416

*8715883017244*

2,5  m Nederlands

4023001419

*8715883017251*

2,5  m Belgisch

 

VERLICHTING

Bouwlamp LED Economy line Klasse 1 (230V)

· LED bouwlamp, zwarte behuizing met glas, 5 m kabel H07RN-F 3G1 mm²
· Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen, op verstelbaar statief (inclusief)
· Spanning: 230 V
· Kabel: 5 m
· Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
· SMD-LED
· IP 65

artikelnummer / EAN vermogen lichtopbrengst kleur 
(temperatuur)

hoogte breedte diepte

4035000234

*8715883030588*

50 W 5.500 lm 5.000 K 310 mm 230 mm 330 mm

4035000235

*8715883030595*

100 W 11.000 lm 5.000 K 375 mm 290 mm 380 mm

4035000236

*8715883030601*

150 W 16.500 lm 5.000 K 425 mm 360 mm 475 mm
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Rondomlamp LED 50W Economy line (230V)

· Handige 360° lamp, klasse 1 lamp die de werkruimte gelijkmatig rondom verlicht
· Het vermogen bedraagt 50 W, de lichtopbrengst is 4.000 Lumen
· Deze 360° lamp heeft een beschermkap met slagvast polycarbonaat
· De voet heeft een kabel opwikkel mogelijkheid
· Verder voorzien van twee spatwaterdichte contactdozen (IP 44) en een handige ophanghaak
· Veiligheidsklasse I
· IP 54 
 
 

artikelnummer / EAN

4035000242

*8715883938464*

Bouwlamp LED 80W Economy line Klasse 1 (230V)

LED bouwlamp 80 W, aluminium behuizing met slagvaste polycarbonaat antiverblindingsruit. 
Voorzien van geïntegreerde handgreep, 5 voudig verstelbare steunbeugel en 2 contactdozen.

· Spanning: 230 V
· Kabel: 5 m
· Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
· Contactdozen: 2x schuko met randaarde
· IP 54

artikelnummer / EAN vermogen lichtopbrengst kleur 
(temperatuur)

hoogte breedte diepte

4035001255

*8715883030649*

80 W 8.000 lm 5.000 K 120 mm 290 mm 340 mm

Bouwlamp LED Economy line Klasse 2 (230V)

LED bouwlamp, zwarte behuizing met glas, 5 meter kabel H07RN-F 3G1 mm². SMD-LED, 
dubbel geïsoleerd. Klasse II, verstelbaar d.m.v. kartelknoppen, op verstelbaar statief.

· Spanning: 230 V
· Kabel: 5 m 
· Kabelsoort: H07RN-F (neopreen) Incl. statief
· IP 54

NIEUW
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artikelnummer / EAN vermogen lichtopbrengst kleur 
(temperatuur)

hoogte breedte diepte

4035001339

*8715883935555*

50 W 5.500 lm 5.000 K 340 mm 400 mm 250 mm

4035001340

*8715883937450*

100 W 11.000 lm 5.000 K 340 mm 400 mm 250 mm

4035001341

*8715883902304*

150 W 16.500 lm 5.000 K 440 mm 500 mm 260 mm

Bouwlamp LED Top line Klasse 2 (230V)

· LED armaturen voor vaste opstelling binnen handbereik als terrein- of werplekverlichting/ 
wallwashing of mobiel gebruik op statief. Op verstelbaar statief
· Laag verbruik - hoge lichtopbrengst
· Incl. 5 m H07RN-F aansluitsnoer
· Stralingshoek: 120°
· Beschermingswaarde: IP 65
· Garantie: 2 jaar
· Klasse 2
·  Voldoet aan de IEC normen voor verlichting voor ruw gebruik en de aanvullende eisen  

van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
· Voltage: 230 V
· Kleur: grijs
· Energielabel: A++

artikelnummer / EAN vermogen lichtopbrengst kleur
(temperatuur)

hoogte breedte diepte gewicht

4035001235

*8715883027250*

15 W 2.350 lm 5.000 K 340 mm 400 mm 250 mm 3,70 kg

4035001247

*8715883026512*

35 W 5.600 lm 5.000 K 340 mm 400 mm 250 mm 4,95 kg

4035001252

*8715883026529*

55 W 8.100 lm 5.000 K 440 mm 500 mm 260 mm 5,45 kg

Bouwlamp LED Accu Economy line Klasse 3

· Snoerloos en draagbaar
· Stralingshoek: 106°
· Beschermingswaarde: IP 44
· Warm-up tijd: <1 s
· Schakel cycli: 15.000
· Inclusief 220 - 240 V adapter en 12 V autolader

artikelnummer / EAN vermogen licht
opbrengst

kleur
(temperatuur)

branduren oplaadtijd hoogte breedte diepte

4035001301

*8715883029612*

20 W 1.400 lm 4.000 K 2,5 uren 6-7 uren 246 mm 186 mm 166 mm
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Bouwlamp LED Accu Top line Klasse 3

· Snoerloos en draagbaar
· Stralingshoek: 120°
· Beschermingswaarde: IP 65
· Warm-up tijd: <1 s
· Schakel cycli: 10.000
· Inclusief 230 V adapter en 12 V autolader
· Met laad- en ontlaadbescherming

artikelnummer / EAN vermogen lichtop-
brengst

kleur
(temperatuur)

oplaadtijd branduren hoogte breedte diepte

4035001308

*8715883027342*

20 W 1.500 lm 6.500 K 5 uren tot 4 uur 319 mm 216 mm 184 mm

4035001336

*8715883027359*

50 W 950/ 2.050
/4.100 lm

6.500 K 6 uren 3/6/12 uur 
(3 standen)

418 mm 336 mm 284 mm

Bouwlamp LED Accu Prof line Klasse 3

LED DUAL accu-bouwlamp voorzien van 1 ultra helle LED lamp. Gemonteerd op een kantelbaar 
statief met magnetische voet. Lamp is op verschillende manieren te gebruiken: Als acculamp of 
continu aan het lichtnet. Door de meegeleverde stekkertrafo is er altijd een veilige spanning van 
12 V 

· Accu is tevens te gebruiken als powerbank voor mobiele telefoons
· Spanning: Accu Li-Ion 7,4 V - 4,4 Ah

artikelnummer / EAN vermogen lichtop-
brengst

kleur
(temperatuur)

oplaadtijd branduren hoogte breedte diepte

4035001310

*8715883030618*

30 W 2.700 lm 6.500 K 2,5 uren 2-4 uren 130 mm 250 mm 270 mm

4035001338

*8715883030625*

50 W 4.500 lm 6.500 K 3 uren 3-6 uren 290 mm 270 mm 130 mm

Werklamp LED Accu 10 W Klasse 1

10 W Power LED werklamp. Verder wordt er een compacte 10 W Power-LED werklamp  
met inklapbare beugel (aluminium/ABS) met 4 lichtstanden toegevoegd 

· Door zijn afmeting: 171 x 125 x 44 mm is deze erg handzaam
· Oplaadbaar via USB en 230 V
· Plaatsbaar in diverse posities, compact vormgegeven en lichtgewicht
· Steun is tevens voorzien van sterke magneet
· Aan achterzijde bevindt zich een handige batterij-indicator, aan/uitschakelaar  

en USB Power-bank, USB kabel meegeleverd
· Voor gebruik binnen en buiten (IP 65)
· Lichtopbrengst: 1.000 lm

artikelnummer / EAN

4035001290

*8715883938457*

NIEUW



NIEUW

253

Zaklamp

· 3 W power LED 220 Lumen
· Aluminium
· 4 lichtstanden
· Instelbare lichtbundel (focus/flood)
· 230 V Lader USB auto lader
· Incl. adapters  en Li-Ion batterij
· Spatwaterdicht en schokbestendig
· Verpakt in luxe doos met magneetsluiting

artikelnummer / EAN

4012000001

*8715883938969*

Zaklamp

· 3 W 160 Lumen
· Aluminium
· 4 lichtstanden
· Instelbare lichtbundel
· Exclusief batterijen (AAA)
· Verpakt in luxe doos

artikelnummer / EAN

4012000002

*8715883931533*

Zaklamp penlight

· 3 W 250 lumen
· Aluminium
· kleur: zwart
· Inclusief batterijen (AAA)
· Clip met magneet

artikelnummer / EAN

4012000003

*8715883904742*

NIEUW

NIEUW
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Looplamp

· 3 W COB LED 380 Lumen
· Zeer robuuste lamp
· ABS/met anti slip behuizing
· Li-Ion batterij
· Magneet en riemclip
· Inclusief 230 V Lader en USB autolader (Via de USB kabel kan lamp in de auto  
worden opgeladen)
· Brandduur 4 uur
· Verpakt in doos

artikelnummer / EAN

4012000004

*8715883948814*

Hoofdlamp

· 1 W Power LED 70 Lumen
· ABS Aluminium
· Zoomfunctie (spot en flood)
· Kantelbare lamp
· Hoofdband verstelbaar
· Inclusief batterijen (AAA)
· Verpakt in doos 

artikelnummer / EAN

4012000005

*8715883908290*

Statief 3-delig verzinkt 2 handvatten

Driepootstatief voor verlichtingsarmaturen, voorzien van ronde voetplaten met gat voor fixatie 
en met inwendige draad M10 voor het bevestigen van zwenkwielen.  
 
· Compleet met bevestigingsset M8 voor armatuur
· Uitschuifbaar van 1,00 m tot 2,75 m
· Geïsoleerde handgrepen.
· Gewicht 7 kg

artikelnummer / EAN

4035000201

*8715883030632*

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Oplader Top Line

Oplader t.b.v. Top Line

artikelnummer / EAN spanning vermogen

4035001342

*8715883931878*

24 V 20 W

4035001343

*8715883900218*

24 V 50 W

Oplader Prof Line

Oplader t.b.v. Prof Line

artikelnummer / EAN spanning vermogen

4035001346

*8715883905459*

12 V 30 W

4035001347

*8715883903301*

12.5 V 50 W

Accu Prof Line

Accu t.b.v. Prof Line

artikelnummer / EAN capaciteit (accu, batterij) spanning vermogen

4035001344

*8715883931922*

4,4 Ah 7,4 V 30 W

4035001345

*8715883000116*

8,8 Ah 7,4 V 50 W
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Aansluitkabel Prof Line

Aansluitkabel neopreen t.b.v. Prof Line. Geschikt voor 30 W en 50 W.

artikelnummer / EAN lengte (kabel) spanning

4035001348

*8715883932103*

5  m 230 V

4035001349

*8715883905251*

10  m 230 V

VERWARMING

Elektrische Heater T1.8

Elektrische heater in degelijke metalen behuizing. Ideaal voor op uw werkplek of bij u thuis.  
De heater is uitgerust met thermostaat en oververhittingsbeveiliging en vrijstaand te plaatsen. 

· Geen zuurstofverbruik
· Geluidsarme werking
· Oververhittingsthermostaat
· Reukloze, droge warmte afgifte
· Thermisch beveiligde motor
· RVS verwarmingselementen
· IP 21
· Temperatuurbereik 5 – 35 °C

artikelnummer / EAN vermogen capaciteit 
(kcal/h)

gewicht hoogte breedte diepte

4032000018

*8715883030366*

0,6/ 1,2/ 1,8 kW 559 / 1.118/ 
1.720 h

3,7 kg 303 mm 210 mm 197 mm

Elektrische Heater T3

Elektrische heater in degelijke metalen behuizing. Ideaal voor op uw werkplek of bij u thuis.  
De heater is uitgerust met thermostaat en oververhittingsbeveiliging en vrijstaand te plaatsen.

· Geen zuurstofverbruik
· Geluidsarme werking
· Oververhittingsthermostaat
· Reukloze, droge warmte afgifte
· Thermisch beveiligde motor
· RVS verwarmingselementen
· IP 24
· Temperatuurbereik 5 – 35 °C

artikelnummer / EAN vermogen capaciteit 
(kcal/h)

gewicht hoogte breedte diepte

4032000035

*8715883030373*

1,5 – 3,0 kW 1.430 – 2.860 h 5,3 kg 400 mm 260 mm 255 mm
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Elektrische Heater T5

Elektrische heater in degelijke metalen behuizing. Ideaal voor op uw werkplek of bij u thuis.  
De heater is uitgerust met thermostaat en oververhittingsbeveiliging en vrijstaand te plaatsen.

· Geen zuurstofverbruik
· Geluidsarme werking
· Oververhittingsthermostaat
· Reukloze, droge warmte afgifte
· Thermisch beveiligde motor
· RVS verwarmingselementen
· IP 24
· Temperatuurbereik 5 – 35 °C

artikelnummer / EAN vermogen capaciteit 
(kcal/h)

gewicht hoogte breedte diepte

4032000052

*8715883030380*

2,5 – 5,0 kW 2.150 – 4.300 h 6,4 kg 380 mm 350 mm 290 mm

Gasheater T17M

Gasheater in degelijke metalen behuizing. Uitsluitend te gebruiken in goed geventileerde ruimtes om te 
voorkomen dat er een tekort aan zuurstof ontstaat.

· Manueel ontstekingssysteem
· Aanpasbare hitte
· Oververhittingsthermostaat
· Elektronische klep
· Thermisch beveiligde motor
· RVS verwarmingselementen
· Luchtvolumestroom: 300 m2/h
· Druk 0,7 bar
· Verbruik: 1,16 kg/h

artikelnummer / EAN vermogen capaciteit 
(kcal/h)

gewicht hoogte breedte diepte

4032000069

*8715883030397*

10 – 16 kW 8.600 – 13.800 h 5,5 kg 300 mm 230 mm 550 mm
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PAPIER EN SANITAIRE PRODUCTEN

Papieren handdoeken recycled

Universele 1-laags papieren handdoek. Vouwdiepte 11,5 cm en daardoor in de meest 
gangbare dispensers te gebruiken. Door de z-vouw kan de handdoek gepakt worden zonder 
de dispenser aan te raken. 

 · 1-laags gerecycled
 · Zig/zag gevouwen
 · Geschikt voor de 4tecx handdoek dispenser
 · Aantal handdoeken: 5000 stuks
 · Afmeting handdoek: 20 x 250 mm

artikelnummer / EAN lengte breedte

4090194104

*8715883026819*

250 mm 230 mm

Papieren handdoeken reclycled tissue

Universele 2-laags papieren handdoek. Vouwdiepte 11,5 cm en daardoor in de meest 
gangbare dispensers te gebruiken. Door de z-vouw kan de handdoek gepakt worden zonder 
de dispenser aan te raken. 
  
 · 2-laags gerecycled
 · Zig/zag gevouwen
 · Geschikt voor de 4tecx handdoek dispenser
 · Aantal handdoeken: 3200 stuks
 · Afmeting handdoek: 20 x 160 mm

artikelnummer / EAN lengte breedte

4090194109

*8715883026826*

250 mm 230 mm

Toiletpapier recycled tissue

Traditioneel toiletpapier. Voor standaard dispensers.

· 2-laags recycled tissue wit
· Geschikt voor de 4tecx duo toiletrol dispenser
· Aantal rollen: 64 per pak (16 x 4)

artikelnummer / EAN aantal vellen per rol

4090194114

*8715883026833*

200
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Toiletpapier cellulose tissue

Traditioneel toiletpapier. Voor standaard dispensers.

 · 2-laags recycled tissue wit
 · Geschikt voor de 4tecx duo toiletrol dispenser

 

artikelnummer / EAN verpakt per (rollen) aantal vellen per rol

4090194119

*8715883026840*

42 (7 x 6) 400 

4090194121

*8715883028189*

48 (12 x 4) 200

Minirollen cellulose

Kokerloze cellulose poetspapierrollen welke van binnenuit afwikkelbaar zijn. Hygiënisch, natsterk, 
pluisarm en zacht papier met een hoge absorptie. Dit papier kan worden ingezet voor eenvoudige 
schoonmaakklussen zoals handdroging en het wegvegen van lichte vloeistoffen, zoals water. 

· 1-laags, wit, zwaar
· Geschikt voor de 4tecx minirol dispenser

artikelnummer / EAN verpakt per (rollen) lengte breedte

4090194124

*8715883026857*

12 120 m 210 mm

Midirollen recycled

Economische papierkwaliteit die van binnenuit, d.m.v. een scheurkoker, afwikkelbaar is. Wordt 
geproduceerd van hoogwaardige gerecyclede papiersoorten. Dit papier kan worden ingezet voor 
eenvoudige schoonmaakklussen zoals handdroging en het wegvegen van lichte vloeistoffen, zoals water.

 · 1-laags, recycled tissue wit
 · Geschikt voor de 4tecx midirol dispenser

artikelnummer / EAN verpakt per (rollen) lengte breedte

4090194129

*8715883026864*

6 300 m 200 mm
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Midirollen recycled

Kokerloze economische kwaliteit. Hygiënisch papier met hoge vochtopname. Wordt 
geproduceerd van hoogwaardige gerecyclede papiersoorten. Papier wordt ingezet voor 
eenvoudige schoonmaakklussen zoals handdroging en wegvegen lichte vloeistoffen, zoals 
water.

· 1-laags, recycled tissue wit
· Geschikt voor de 4tecx midirol dispenser

artikelnummer / EAN verpakt per (rollen) lengte breedte

4090194135

*8715883028196*

6 275 m 195 mm

Midirollen cellulose

Kokerloze midi rollen. Hygiënisch zacht en pluisarm poetspapier met een natuurlijk 
volume. Heeft een hoge absorptie en is natsterk. Papier wordt ingezet voor eenvoudige 
schoonmaakklussen zoals handdroging en wegvegen lichte vloeistoffen, zoals water. 
Veelal gebruikt in een midi dispenser.

 · 1-laags, wit, lange vezel, zwaar
 · Geschikt voor de 4tecx midirol dispenser

artikelnummer / EAN verpakt per (rollen) lengte breedte

4090194134

*8715883026871*

6 275 m 220 mm
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Midirollen cellulose

Goede kwaliteit verlijmd en natsterk papier die van binnenuit, d.m.v. een scheurkoker, afwikkelbaar is. 
Goed inzetbaar bij handdroging en algemene reiniging. Dit papier kan worden ingezet voor lichte en 
zwaardere schoonmaakklussen, zoals handdroging en het wegvegen lichte vloeistoffen zoals water, maar 
ook voor het verwijderen van vetten en olie.

· 2-laags, wit, geperforeerd
· Geschikt voor de 4tecx midirol dispenser

artikelnummer / EAN verpakt per (rollen) lengte breedte

4090194137

*8715883028202*

6 160 m 200 mm

Maxirol cellulose

Hygiënisch zacht en pluisarm poetspapier met een natuurlijk volume. Heeft een hoge absorptie en is 
natsterk. Wordt vooral ingezet bij handdroging, machinereparatie, oppervlaktereiniging 
en ontvetting.

· 1-laags, wit
· Geschikt voor de 4tecx metalen wand- en vloerhouder

artikelnummer / EAN verpakt per (rollen) lengte breedte

4090194139

*8715883026888*

2 1000 m 240 mm

Werkdoek Maxi 2-laags recycled

Economische en hygiënische kwaliteit die goed vocht opneemt. Voorzien van voedselcertificaat voor 
gebruik in de foodsector. Geperforeerd en verlijmd. Dit papier kan worden ingezet voor lichte en 
zwaardere schoonmaakklussen, zoals handdroging en het wegvegen lichte vloeistoffen zoals water, 
maar ook voor het verwijderen van vetten en olie. Voorzien van een scheurhuls (centerfeed).

· 2-laags, recycled, blauw
· Geschikt voor de 4tecx metalen wand- en vloerhouder

artikelnummer / EAN verpakt per (rollen) lengte breedte

4090194144

*8715883026895*

2 350 m 240 mm
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Werkdoek Maxi 3-laags recycled

Supersterk verlijmd papier voor intensieve cleaning. Voorzien van voedselcertificaat voor 
gebruik in de foodsector. Geperforeerd en verlijmd. Dit papier kan worden ingezet voor 
zwaardere schoonmaakklussen, zoals voor het verwijderen van vetten en olie. Pluisarm papier.
 
 · 3-laags, recycled, geperforeerd, blauw
 · Geschikt voor de 4tecx metalen wand- en vloerhouder

artikelnummer / EAN verpakt per (rollen) lengte breedte

4090194149

*8715883026901*

1 350 m 370 mm

Werkdoek Non Woven Xtra Strong

Krasvrije, natsterke, pluisarme, siliconenvrije en volumineuze doek welke oplosmiddelbestendig 
is. Absorbeert water, olie, inkten en maakt streeploos schoon. De doeken worden 
geproduceerd uit hoogwaardige cellulose vezels en gecombineerd, door hydroknit 
technologie, met polypropyleen vezels. Deze zorgen voor een uiterst natsterke doek. Hét 
alternatief voor poetslappen.

artikelnummer / EAN verpakt per lengte breedte

4090194154

*8715883026918*

150 stuks 420 mm 320 mm

Poetsdoeken op rol Xtra Strong

Krasvrije, natsterke, pluisarme, siliconenvrije en volumineuze doeken welke oplosmiddel-
bestendig zijn. Absorbeert water, olie, inkten en maakt streeploos schoon. De doeken 
worden geproduceerd uit hoogwaardige cellulose vezels en gecombineerd, door hydroknit 
technologie, met polypropyleen vezels. Deze zorgen voor een uiterst natsterke doek. Hét 
alternatief voor poetslappen.

· Geschikt voor de 4tecx metalen wand- en vloerhouder

artikelnummer / EAN lengte breedte aantal vellen per rol

4090194159

*8715883026925*

400 mm 330 mm 475
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Poetslappen tricot wit

Kwaliteit die wordt gesneden uit 100% katoenen hemden en T-shirts. De lappen hebben een snel 
opnamevermogen van alle vloeistoffen en veel lappen in een kilo. Door gebruik te maken van kleurloos 
materiaal kan probleemloos worden gewerkt met oplosmiddelen.

artikelnummer / EAN aantal lappen per kg inhoud (gewicht)

4090194161

*8715883028219*

14 10 kg

Handdoek dispenser

· Materiaal: kunststof wit transparant
· Geschikt voor z- en intergevouwen handdoeken met een vouwdiepte tot 11,5 cm

artikelnummer / EAN hoogte breedte diepte

4090194164

*8715883026932*

374 mm 275 mm 140 mm

Duo toiletrol dispenser

· Materiaal: kunststof wit transparant
· Geschikt voor toiletrollen met een maximale roldiameter van 15 cm

artikelnummer / EAN hoogte breedte diepte

4090194169

*8715883026949*

188 mm 295 mm 173 mm
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Dispenser Minirol

· Materiaal: kunststof wit transparant
· Geschikt voor minirollen

artikelnummer / EAN hoogte breedte diepte

4090194174

*8715883026956*

345 mm 180 mm 172 mm

Dispenser Midirol

· Materiaal: kunststof wit transparant
· Geschikt voor midirollen

artikelnummer / EAN hoogte breedte diepte

4090194179

*8715883026963*

365 mm 250 mm 230 mm

Wandrolhouder

· Materiaal: metaal
· Geschikt voor maxirollen of papierrollen van maximaal 38 cm breed en een maximale  
  diameter van 50 cm

artikelnummer / EAN lengte hoogte breedte

4090194184

*8715883026970*

450 mm 300 mm 230 mm
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Vloerstandaard

· Materiaal: metaal
· Geschikt voor papierrollen van maximaal 38 cm breed en een maximale diameter van 50 cm

artikelnummer / EAN lengte hoogte breedte

4090194189

*8715883026987*

450 mm 900 mm 450 mm
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LED werklamp 252

Lijmen 156

Lijmtang 49

Lijnmarker 169

Loodvervanger 4tflex 177

Loodvrije menie 160

Looplamp 254

Loopslot 242

M

Machine accessoires 73

Machines 227

Maxirollen 263

Maxirollen vloerstandaard 267

Maxirollen wandrolhouder 266

Meetgereedschap 40

Menie loodvrij 160

Menies 160
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Mes universeel 44

Messen 44

Messen reserve 45

Metaalboor HSS 87

Metaalboren 87

Metaalborenset HSS 89

Metaalschroeven assortimentsdoos 209

Metaalzaag 13

Metaalzaagblad 13

Metaal ijzermenie 160

Midirol dispenser 266

Midirollen 263

Minirol dispenser 266

Minirollen 260

Mobi-Box 69

Moeren divers assortimentskoffer 221

Moeren en ringen divers assortimentskoffer 221

Moersleutel 31

Moker 11

Moniertang 38

Montagekit 152

Montageplaat deurdranger 234

Monteerpen 18

Multimarker 168

Multizaagbladen 113

Muurverf 161

N

Nagelpluggen 190

Nagels 186

Nietmachines 57

Nijptang 39

Nylon- en slagplug assortimentskoffer 223

Nylon pluggen 190

O

Oordoppen 133

Opbergsystemen 68

Openingsbegrenzing set deurdranger 226

Opladers 255

Organizer 71

P

Papier en sanitaire producten 259

Papieren handdoeken 260

Patentkwast 51

PBM box 128

Penuitdrijver 16

Penuitdrijverset 17

Persoonlijke beschermingsmiddelen 127

Pijpensnijder 46

Pijpsnijder 46

Pijptang 40

Pistoolpurschuim 148

Plaatschroef zelfborend assortimentskoffer 208

Plaatschroeven assortimentsdoos 208

Platbeitel SDS max 93

Platbeitel SDS plus 91

Platbektang 34

Pluggen 190

Poetsdoeken 264

Poetslappen 264

Pomp handcleaner 163

Pompen 228

Potlood 57

Priem 19

Primer 160

PTFE spray 162

Puinruimzakken 178

Puntbeitel 15

Puntbeitel SDS max 93

Puntbeitel SDS plus 91

Puntschop 18
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PU-reiniger 152

Purpistolen 53

Purschuim 148

PU-schuimen 148

R

Radiatorkwast 52

Randsealer 159

Ratelsleutelset bitset 113

Reciprozaagblad hout 96

Reciprozaagblad metaal 97

Reciprozaagblad metaal & hout 97

Reciprozaagbladen 96

Reformladder 141

Reinigingsdoekjes 149

Reserve messen 45

Ringen divers assortimentskoffer 217

Ring-ratelsleutelset 30

Ringsleutel 24

Ringsleutelset 25

Ringsteeksleutel 26

Ringsteeksleutelset 27

Ritsbeitel 18

Roestvaststalen nagels 187

Rolbandmaat 41

Roller verf 52

Rondomlamp 250

Rondstroppen 64

S

Schildersgereedschap 51

Schop 55

Schroefnagels 189

Schroeven 195

Schroeven gipsplaat 195

Schroeven spaanplaat 197

Schroevendraaier VDE 22

Schroevendraaiers 19

Schroevendraaierset 21

Schroevendraaierset VDE 23

Schuifmaat 40

Schuurmiddelen 103

SDS max gutsbeitel 94

SDS max platbeitel 93

SDS max puntbeitel 93

SDS max spadebeitel 93

SDS plus beitelset 92

SDS plus gutsbeitel 92

SDS plus hamerboor 2-snijder 80

SDS plus hamerboor 4-snijder 74

SDS plus hamerborenset 2-snijder 82

SDS plus hamerborenset 4-snijder 78

SDS plus platbeitel 91

SDS plus puntbeitel 91

SDS plus spadebeitel 92

SDS plus tegelbeitel 92

Sealers 159

Seal it all 153

Siliconen smeerspray 162

Siliconenkit 154

Sleufbeitel 15

Sleutelgereedschap 24

Slijpschijven 104

Sloopbeitel 17

Sloten 237

Sloten RVS 237

Slotspray 162

Sluitringen assortimentsdoos 206

Sluitvolgorde regeling deurdranger 236

Smeermiddelen 162

Smeerspray siliconen 162

Snelgrond 157
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Snellijmtang 50

Snijgereedschap 44

Sokken 128

Spaanplaatschroeven 197

Spaanplaatschroeven assortimentskoffer 222

Spackspray 171

Spade 55

Spadebeitel SDS max 93

Spadebeitel SDS plus 92

Spanbanden 65

Spanbussen assortimentsdoos 210

Spanhulzen 192

Spanningzoeker 23

Spantechniek 63

Speed houtborenset 86

Speedboor 84

Speedboor verlengstuk 86

Speednuts assortimentsdoos 210

Splitpennen assortimentsdoos 212

Spuitbussen 164

Stalen nagels 186

Starlock multizaagbladen 122

Statief 254

Steek-ringratelsleutel 27

Steek-ringratelsleutelsets 30

Steeksleutel 28

Steeksleutelset 29

Steekwagens 62

Steel bats 56

Steel zandschop 56

Steenkruiwagen 61

Steigers 142

Stelschroeven assortimentsdoos 217

Stelwaterpas 43

Stiftsleutelset 34

Stofmaskers 138

Stratenmakers kruiwagen 61

Sysbox metaal ladesysteem 70

Sysbox metaal 70

T

Tandveerringen assortimentsdoos 207

Tangen 34

Tangen VDE 35

Tangenset 39

Tapbouten assortimentsdoos 209

Tapbouten assortimentskoffer 220

Tegelbeitel SDS plus 92

Telefoontang 35

Telefoontang VDE 35

Timmermanspotlood 57

Tinbits 107

Toiletpapier 260

Toiletrol dispenser 265

Transport 60

Trapezium mes 45

Trappen 140

Trekveren assortimentsdoos 211

V

Valdorpels 244

Vastzetinrichting deurdranger 234

VDE afstriptang 37

VDE combinatietang 37

VDE schroevendraaier 22

VDE schroevendraaierset 23

VDE tangen 35

VDE tangenset 39

VDE telefoontang 35
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VDE zijsnijtang 36

Veerringen assortimentsdoos 207

Veiligheidsbox 128

Veiligheidsbrillen 129

Veiligheidsslot 241

Verdeeldozen 248

Verbandkoffer BHV 137

Verbandtrommel 137

Verfroller 52

Verlichting 249

Verven 156

Verwarming 256

Vlaklamellenschijf 103

Vlakzuiger 228

Vlekkencoating 170

Vloerstandaard maxirollen 267

Voegbeitel 16

Voegenband 180

Voorstrijk 161

W

Wandhouder handcleaner 164

Wandrolhouder maxirollen 266

Waterpas 43

Waterpomptang 38

Werklamp 252

Werksokken 128

Z

Zagen 12

Zaklamp 253

Zandschop 55

Zandschopsteel 56

Zekeringsringen assortimentsdoos 214

Zijsnijtang 35

Zijsnijtang VDE 36

Zinkspray 164
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Lade 1: 
Doppen 75-delig

· 18 doppen ½” 10 - 32 mm

· 13 doppen ¼” 4,5 - 14 mm

· 6 verlengde doppen ½”

· 8 verlengde doppen ¼” 

· 2 ratels ½” + ¼” 

· 2 kruisstukken ½” + ¼”

· 2 cardangewrichten ½” + ¼”

· 1 handgreep kogelvergrendeling ¼”

· 17 bits

· verlengstukken

Lade 2: 
Sleutels 42-delig 

· 1 moersleutel 250 mm zink gefosfateerd

· 8 steeksleutels 6 - 22 mm 

· 8 ringsleutels 6 - 22 mm 

· 8 ringsteekratelsleutel: 8 - 19 mm   

· 9 stiftsleutels zeskant 

· 8 stiftsleutels Torx

Bijlage: Inhoud lades gereedschapswagen gevuld 144-delig
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Bijlage: Inhoud lades gereedschapswagen gevuld 144-delig

Lade 3: 
Tangen en schroevendraaiers 15-delig 

· 1 blikschaar D16 S

· 4 schroevendraaiers gleuf: 

  0,5 x 3,0 mm / 0,8 x 4,0 mm 

  1,0 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm 

· 2 schroevendraaiers Phillips: PH 1 en PH 2

· 1 spanningszoeker 140 mm

· 1 priem 102 mm

· 1 platbektang 160 mm 

· 1 telefoontang 200 mm

· 1 afstriptang 160 mm

· 1 krachtzijsnijtang 160 mm

· 1 combinatietang 160 mm 

· 1 waterpomptang 240 mm 

Lade 4: 
Overig 12-delig 
 
· 1 bitset 32 delig 

· 1 hamer 500 g 

· 1 koudbeitel 200 mm 

· 1 centerpons 120 mm 

· 1 penuitdrijver 3 mm 

· 1 penuitdrijver 4 mm 

· 1 penuitdrijver 5 mm 

· 1 penuitdrijver 6 mm 

· 1 metaalzaag 300 mm 

· 1 rolbandmaat chroom 5 m 

· 1 afbreekmes 18 mm 

· 1 pijpensnijder compact   



www.4tecx.com

Professional POWER


