
www.tekoppele.nl

Pr
ijz

en
 z

ijn
 e

xc
lu

si
ef

 B
TW

 e
n 

ev
en

tu
el

e 
ve

rw
ijd

er
in

gs
bi

jd
ra

ge
.

WD-40 MULTISPRAY
450ml Smart Straw 
WD-40 Multi-Use Product maakt vastzittende schroeven en mechanismen 
los en smeert stroef lopende sloten en cilinders. Het voorkomt hinderlijk 
piepen en kraken van scharnieren en functioneert als contactspray en 
reiniger bij verschillende elektrische en elektronische onderdelen.
 

Unieke eigenschappen:
Eén bus. Duizenden toepassingen. 

Gebruiksvriendelijk door Smart Straw.
 

KELFORT SCHOENVEGER
De Kelfort schoenveger beschikt over vier borstels, gemonteerd op 
gegalvaniseerd staal. Met fl ens voor bodembevestiging. 
Afmeting 35 x 32 x 22 cm. PVC borstelharen van ca. 80 mm.

De ideale schoen-
veger voor op de 
bouw, werk
en privé! 

KELFORT
PALLETWAGEN
Voorzien van zware hydraulische pomp, met overlastventiel. 
De vulopening van het hydraulisch systeem is eenvoudig 
bereikbaar. Zeer nauwkeurig zakken bij b.v. porselein en 
glas. Tandem vorkrollen en stuurwielen zijn bekleed met 
polyurethaan voor geluidloze voortbeweging.
 
Max. laadvermogen 2.500 kg
Lifthoogte 200 mm.
Vorkmaat 1.100x540 mm.
Gewicht 75 kg.

KELFORT ROLPLATEAU
Plateau van multiplex 7- tot 9-voudig 
verlijmd en rubber wielen. Voorzien van 
genopte anti-sliplaag. Kleur grijs.
 
Max. laadvermogen 250 kg
Wieldiameter 100 mm.
Afmeting 300x600 mm.

Bij afname van
12 stuks:

Gratis speel-
kaarten!

met GRATIS 

rolplateau 
t.w.v. € 37,50

 

Nieuw!

Art.nr.: 690088

Art.nr.: 270151

Art.nr.: 219504

Art.nr.: 270144

Normaal: 39,95  Nu:

 € 29,95

Normaal: 9,25  Nu:

 € 5,95

Setprijs:

 € 269,00

Per 12 st.: 

€ 4,95
p/st.

p/st.

Eibergen
T: 0545 - 461212

Lochem
T: 0573-258710

Winterswijk
T: 0543-532299



www.tekoppele.nl

KELFORT HAMERBORENSET
7-delige set in kunststof cassette. Type 4-snijder. Zeer robuust 
met 4 snijvlakken voor hoge levensduur met ingelaten hardme-
talen kop voor extreme duurzaamheid in wapening en krachtige 
boorprogressie. Geoptimaliseerd kop- en spriaaldesign voor zeer 
effectief boormeeltransport en minimale stofverstuiving ook in 
diepe boorgaten. 

Inhoud: 
- 5x50/110 mm 
- 6x50/110 mm 
- 8x50/110 mm
- 6x100/160 mm 

KELFORT HANDVEGER + STOFBLIK
Veger: Blank hout, met 70 mm kokos vezels, lengte 310 mm. 

IRONSIDE STIFTSLEUTELSET
6-delige lange T-vorm inbussleutelset 
met maatvoering 2.5, 3, 4, 5, 6, en 8 mm. 
Aan één zijde gehard, chroom 
vanadium staal. 

Levering in handige foudraal.

IRONSIDE ASSORTIMENTSDOOS
Polypropyleen, met 21 verstelbare bakjes. Doorzichtige 
deksel, voorzien van kunststof sluitingen. 

Maten: S, M en L

S = 310x240x50 mm 
M = 380x290x60 mm
L = 460x350x80 mm

IRONSIDE AFBREEKMES
Met autolock mesblokkering en metalen meshouder. 
Mesbreedte 18 mm en 110 mm bladlengte. 

KELFORT
KWASTENPAKKET 
Assortiment bestaande uit 15
ronde en 10 platte kwasten. 
Voor verf op waterbasis en 
voor éénmalig gebruik, 
materiaal varkenshaar. 

KELFORT GRONDVERF 
Ademende alkydharsgrondverf voor houtwerk. 
Buiten te gebruiken. Droog binnen 4 uur, 
overschilderbaar na 24 uur (bij 15 °C) met een 
dekkende verf op terpentine- of waterbasis. 

Kleur wit, 750 ml. 

RESERVEMESJES         
Verpakt per 10 mesjes.

 

Nieuw!

IRONSIDE METALEN SCHRAAG
Metalen schraag met handgreep. 
Voorzien van antislip coating. 
Gewicht 4,5 kg. 

Afmeting 1.000x800x400 mm,
en een capaciteit van 150 kg. 

 

Nieuw!

Blik: Metaal, met houten 
steel, werkbreedte 220 mm. 

  
- 8x100/160 mm 
- 10x100/160 mm 
- 12x100/160 mm

Normaal: 56,04  Nu:

 € 29,00

Normaal: 3,63  Nu:

 € 2,90

Normaal: 25,37  Nu:

 € 15,90

Normaal: 13,95 Nu:

 € 6,50

Normaal: 13,95 Nu:

 € 9,90

Normaal: 10,23 Nu:

 € 5,90

Normaal: 6,68 Nu:

 € 3,90

Normaal: 9,05  Nu:

 € 5,90

Normaal: 57,89  Nu:

 € 36,90

Normaal: 2,72  Nu:

 € 1,99

Art.nr.: 175978

Art.nr.: 183756

Art.nr.:
619500

Art.nr.: 573000

Art.nr.: 189920/22/24

Art.nr.: 180283

Art.nr.: 122526

Art.nr.: 690100

Art.nr.: 
690726

Normaal: 1,34  Nu:

 € 0,99

Normaal: 31,18  Nu:

 € 19,00
Art.nr.: 265300
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ALTREX VOUWSTEIGER RS44
Compacte  opvouwbare kamersteiger professioneel en voor smalle ruimtes
Geschikt voor buiten en ideaal voor binnen de hoogte in? Het systeem is 
uit te breiden met componenten uit de RS TOWER 4-serie. Zo kun je deze 
kamersteiger eenvoudig uitbouwen tot een werkhoogte van 7.80 meter. 
Door zijn smalle frames van 0.75 meter past hij makkelijk door een 
deuropening. Het platform is verkrijgbaar in de lengte: 1.85. 

Veiligheid, zekerheid en kwaliteit op elk niveau. Je gaat voor zekerheid. Daarom kies je voor sterk en solide. Klimoplossingen van Altrex geven je dat veilige 
gevoel. Ze zijn gemaakt voor jou en voor het werk dat jij doet. Steigers, trappen en ladders die op iedere hoogte aanvoelen als vaste grond onder je voeten. 

Van oersterke standaard tot innovatief maatwerk, het Altrex assortiment past bij elke vraag en iedere klus.

ALTREX FALCO (FDO) 
Dubbel oploopbaar. De trap voor professioneel gebruik.
De Falco is gemaakt voor intensief gebruik. De robuust vormgegeven 
trap is ideaal voor elke professionele klus. Het unieke scharnier-
systeem van het bordes maakt deze trap opvallend veilig in gebruik.

Smal,
past door een 
deuropening
Doorbouwen 

mogelijk!

Vouwbaar daardoor compact, 
150mm wielen!

Relax. Het is een Altrex.

Relax. Het is een Altrex.

• Dubbel oploopbaar, aan 
beide zijden te gebruiken

• Meer gebruiksgemak door 
slim scharniersysteem

• Meer stevigheid door enkel 
kokerprofi el

• Grote antislip-voeten 
zorgen voor betrouwbare 
stabiliteit.

ALTREX TAURUS (TDO)  
Dubbel oploopbaar. De robuuste trap voor bouw en industrie.
De Taurus is gemaakt voor intensief gebruik en het unieke scharnier-
systeem van het bordes maakt de trap opvallend veilig in gebruik. 
De vuilafstotende zwarte coating maakt deze trap geschikt voor elke 
professionele klus en de steunbeugel biedt je extra veiligheid.

Relax. Het is een Altrex.

• Dubbel oploopbaar, aan 
beide zijden te gebruiken

• Robuuste treden door 
dubbel kokerprofi el

• Meer gebruiksgemak door 
slim scharniersysteem

• Voor intensief, professioneel 
gebruik

• Beugel opklapbaar

Art.nr.: 265430

Normaal: 297,-  Nu:

 € 259,00

2x2 Norm.: 112,-  Nu:

 € 89,00
2x2 Norm.: 130-  Nu:

 € 99,00
2x4 Norm.: 192,-  Nu:

 € 159,00
2x3 Norm.: 227,-  Nu:

 € 179,00
2x5 Norm.: 228,-  Nu:

 € 189,00
2x4 Norm.: 262,-  Nu:

 € 199,00
2x6 Norm.: 252,-  Nu:

 € 209,00
2x5 Norm.: 302,-  Nu:

 € 229,00
2x6 Norm.: 340,-  Nu:

 € 259,00

Vanaf: 

€ 89 ,00

 

Vanaf: 

€ 99 ,00

 

 Art. nr. Type Treden Inklapb. Opberg-  Prijs Sta- Max. werk- Gewicht  
    beugel lengte (m)  hoogte(m) hoogte (m) (kg) 
 265582 FDO 2 2x2 Nee 0,50 € 89,00 0,45 2,45 4,8 
 265584 FDO 4 2x4 Ja 1,00 € 159,00 0,95 2,95 8,6 
 265585 FDO 5 2x5 Ja 1,25 € 189,00 1,20 3,20 10,0 
 265586 FDO 6 2x6 Ja 1,50 € 209,00 1,40 3,40 12,0 

 Art. nr. Type Treden Inklapb. Opberg-  Prijs Sta- Max. werk- Gewicht  
    beugel lengte (m)  hoogte(m) hoogte (m) (kg) 
 265608 TDO2  2x2  Nee  0,50 € 99,00  0,45  2,45  3,5 
 265609 TDO3 2x3 Ja 0,75 € 179,00 0,70 2,70 7,9 
 265610 TDO4 2x4 Ja 1,00 € 199,00 0,95 2,95 9,4 
 265611 TDO5 2x5 Ja 1,25 € 229,00 1,20 3,20 11,0 
 265612 TDO6 2x6 Ja 1,50 € 259,00 1,40 3,40 12,6 



Eibergen

Kiefteweg 4
7151 HT Eibergen

T: 0545-461212

Ma-Vr 

Lochem Winterswijk 

E: info@tekoppele.nl

Za

Hanzeweg 15
7241 CS Lochem

T: 0573-258710
E: lochem@tekoppele.nl

Ma-Vr 07.30-17.00 u.

v/d Heijdenstraat 10
7102 JA Winterswijk

T: 0543-532299
E: winterswijk@tekoppele.nl

Ma-Vr 07.30-17.00 u.: 08.30-12.30 u.
: 07.30-17.30 u. 

Pr
ijz

en
 z

ijn
 e

xc
lu

si
ef

 B
TW

 e
n 

ev
en

tu
el

e 
ve

rw
ijd

er
in

gs
bi

jd
ra

ge
. P

rij
sw

ijz
ig

in
ge

n 
en

 z
et

fo
ut

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n.

 A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
zo

la
ng

 d
e 

vo
or

ra
ad

 s
tr

ek
t.

De aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 1 maart t/m 30 april 2019

BATA VEILIGHEIDSSCHOEN
TYPE RAFT & SURF
Bovenkant uit mesh/TPU-neusbescherming
FlexGuard® kunststof tussenzool
Thermoplastisch neus
Bata Cool Comfort® / OutDry®-voering
Twee densiteiten PU-zool

Verkrijgbaar in zowel standaard 
breedte (W) als extra breed (XW). 
Maten: W 36-49 / XW 38-48

De Raft S3 veiligheidsschoen is volledig 
metaal vrij en waterdicht.�Deze werk-
schoenen beschikken over de Flex Grip 
welke een adaptieve werking heeft met de 
ondergrond.

De Surf S3 veiligheidsschoenen zijn 
volledig metaal vrij, ESD en waterdicht. De 
schoenen�begeleiden de Walkline® van de 
voet, wat resulteert in minder vermoeid-
heid en beter energie behoud bij de drager.

BATA RAFT
S3 ESD

BATA SURF
S3 ESD

individual 
footcare

Als goed werkgever voorziet u uw
medewerkers natuurlijk graag van de juiste 
veiligheidsschoenen; dat is ook uw 
verantwoordelijkheid. Geven de verstrekte 
veiligheidsschoenen problemen, dan kan dit 
leiden tot gezondheidsklachten, verzuim en
gevaarlijke werkomstandigheden. Ook het 
zelf vervangen van de inlegzool door een 
andere, niet-gecertificeerde (steun-) zool 
kan voor onveilige situaties zorgen.

Laat de Bata adapt®
pasbus voorrijden
Onze footwear-consultant rijdt de Bata 
adapt pasbus bij zowel grote als kleine 
bedrijven voor. De bus is uitgerust met 
specialistische scanapparatuur, die de 
voeten van uw werknemers nauwkeurig
opmeten op uw bedrijfslocatie. Aan de hand 
van die metingen zijn de juiste en perfect 
passende veiligheidsschoenen samen te 
stellen. U kunt de pasbus bestellen via uw 
geselecteerde Bata dealer. Zij helpen u 
graag verder.

Veiligheidsschoenen op 
maat met Bata adapt®

Het Bata adapt stappenplan biedt simpel en snel een passende oplossing 
voor perfect zittende en gecertificeerd veilige veiligheidsschoenen.

www.bataindustrials.nl/adapt

BATA INDUSTRIALS: TECHNOLOGIE EN MENSEN MET ELKAAR VERBINDEN.
 

Bij Bata Industrials gaan we voor niets anders dan de beste veiligheidsschoen! De 
combinatie van technologie-gerichte aanpak en menselijke expertise is wat Bata echt 
onderscheidt. Elk detail telt bij de ontwikkeling van veiligheidsschoenen die aan onze 
hoge kwaliteitseisen voldoen. Daarom gebruiken we de meest geavanceerde technologie 
en werken we samen met topwetenschappers. In ons eigen laboratorium zoomen we in 
op zelfs de kleinste details. We gebruiken uitsluitend eersteklas natuurlijke materialen 
en creëren de beste pasvorm. Dat leidt tot optimaal draagcomfort en veiligheid.

 

Nieuw!

 

Nieuw!

Art. nr.: 
241332-241336

Art. nr.: 
241322-241326

Normaal: 97,80  Nu:

 € 82,75

Normaal: 102,95  Nu:

 € 87,50


