
Eibergen
T: 0545 - 461212

Lochem
T: 0573-258710

Winterswijk
T: 0543-532299
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UNION SPIJKERAPPARAAT 
4AF/IF50U

Art.nr.: 117075

 € ,00333

Spijkerlengte tot 50 mm
Magazijncapaciteit 400 op draad 
en 200 op plastic coilnagels
Beveiligd tegen dubbel schieten
Draaibare luchtuitlaat
Instelbare inslagdiepte
Regelbaar slagsysteem 
(enkel- en meerschotsysteem)
Rubberen neus voor bescherming 
van het materiaal
Thermo handvat
In stevige kunststof koffer

DIAMANT HANDSCHUURBLOK
K60 / K120 /  K200 / K400

Art.nr.: 178500-178506

 € ,959

Flexibele diamant handschuurblokken 
voor droog of nat gebruik
Bewerken van hoeken, randen, kleine 
oppervlakken en moeilijk bereikbare 
plekken
Geschikt voor terrazzo, graniet, 
marmer, beton, overige natuursteen,
polyester en kunststoffen.

FENTO KNIEBESCHERMER
Type: 200

Art.nr.: 239016

 € ,0059

Succesvolle kniebeschermer met 
zeer groot ergonomisch comfort 
Flexibele buitenlaag gemaakt 
van slijtvast polyethyleen 
100% waterdicht
Lengte 29cm.

CARAT MUURZAAGMACHINE 
W-3714

Art.nr

 € ,001295
.: 235230

Vermogen 2100 W / Zaagblad 370 x 30 mm
Ideaal voor het zagen van uitsparingen 
in baksteen- en betonmuren
De zaag blijft tijdens het zagen volledig 
omsloten, waardoor geen water
en stof rondvliegt
Zaagt snel en op de millimeter 
nauwkeurig in baksteen en beton.
Zaagt extreem diep tot wel 15 cm.

Incl. 
gratis zaagblad
t.w.v. € 265,-

KELFORT VENTILATOR

Art.nr.: 700090-700096

Tafelmodel
22 W / 2 standen
€ 14,50

Tafelmodel
35 W / 3 standen
€ 17,50

Staand model
45 W / 3 standen
€ 22,50

Vloermodel
80 W / 3 standen
€ 39,50

OP=OP!

MAKITA 18 V COMBISET
DLX3090TX1

Art.nr.: 326042
 € ,00439

DTD153: Compacte slagschroevendraaier 
voor uiteenlopende schroef- en 
montagewerk (M4-M16)

DDF484: Snelle, robuuste 
en duurzame boor-/schroefmachine 
voor allround klussen

DML801: Compacte lamp met 
roteer- en vouwbare kop
Onmisbare, gouden combinatie 
voor iedere professional.

OP=OP!

Nu met gratis
3e accu!
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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. 

De aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2019

PERFECTPRO WERKRADIO
Soloworker DAB+

Art.nr.: 786350

 € ,0079

DAB+ Digitale Radio ontvangst
20 voorkeuze-zenders FM en DAB+
FM ontvangst met RDS zenderinformatie
Aux ingang voor externe MP3 speler
Oplaadbaar Lithium-Ion accu
Speelt ongeveer 6 tot 8 uur op één laadbeurt
Toetsblokkering functie
Schokbestendig
Regen-, vuil, en stofbestendig

DECOUPEERZAAGMACHINE
GST 90 BE

Art.nr.: 230215

 € ,00129

Krachtige 650 watt motor 
Verbeterd zaagbladspansysteem 
voor hoge zaagprecisie
Buigvaste stalen voetplaat
4-traps-pendeling voor 
splintervrije snedes
Regelelektronica om aangepast 
aan het materiaal te kunnen 
werken
Blaasfunctie voor vrij zicht

RUBI TEGELSNIJPLANK
TX 700

Art.nr.: 184058

 € ,00349

Voor het intensief snijden van keramische 
tegels, ideaal voor het snijden van gres
Verstevigd breekmechanisme
Snijlengte (diagonaal) 50 x 50 cm
1.000 kg breeksysteem vermogen
Draaibare vooraanslag met centrale as 
Dubbele set geleiders voor grotere 
zichtbaarheid en weerstand tegen het 
buigen van grootformaat tegels
Pasklare, verwisselbare 
snijwieltjes van Ø 6 tot 22 mm

OP=OP!

GEDEMINERALISEERD WATER

Art.nr.: 575118

 € ,6017

Inhoud 25 l
Vrij van minerale zouten en
chloor en voorkomt kalkaanslag. 
Het is daardoor uitstekend te gebruiken 
voor o.a. accu’s, stoomstrijkijzers, 
ruitensproeiers en luchtbevochtigers. 

HANDZAGENSET PRIZECUT

Art.nr.: 999352

 € ,5019

Handgreep met comfortabele 
greep en ondersteuning
Langdurige scherpte door de 
universele vertanding, hardpoint 
tanden
Voor het zagen van alle soorten 
hout

2X 550MM 
1X 300MM HARDPOINT

Setprijs:

SLIJPSERVICE
Wist u dat...? Te Koppele naast het leveren van 
houtbewerkingsgereedschappen ook het slijpen 
van deze gereedschappen voor u kan verzorgen? 

- Zaagbladen
- Schaafmessen
- Freeskoppen
- Spiraalfrezen en slotkastfrezen
- Bovenfrezen
- Boren
- Drevelboren (incl. meetprotocol)
- Beslag- en cilinderkopboren
- Gatensteekbeitels
- Freeskettingen
- Profielbeitels
- Diamantgereedschap


