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FESTOOL STOFZUIGER 230V
CTL MIDI I
Ideaal voor montage-, inbouw- of renovatie-
werkzaamheden. Inclusief Bluetooth®-
module en handmatige filterreiniging.
Opgenomen vermogen 350-1200W
Reservoir-/filterzakvolume 15/12.5L

FESTOOL WERKLAMP
KAL II
Duurzame, robuuste werklamp. Uitstekende lichtcapaciteit door 
12 krachtige LED’s. Zeer nauwkeurig werken door brede en 
homogene verlichting van middelgrote oppervlakten. 
Met geïntegreerde 7.2V/2.9Ah Li-Ion accu, voertuig 
laadadapter en netadapter 230V. 

Geleverd in transporttas.
Lichtcapaciteit 12 x 1.5W
Luxwaarde 133
Lichtspreidingshoek 170 graden

FESTOOL VLAKSCHUURMACHINE
RTS 400 REQ-PLUS / RTSC 400 LI-BASIC
Gelijk aan DTS / DTSC zie hierboven.
Deze uitvoering is met rechthoekige 
StickFix schuurzool 100 x 150 mm.

Nu met gratis sets Festool Granat schuurpapier K80 / K120 / K180 ter waarde van € 25,40!

FESTOOL DELTASCHUURMACHINE
DTS 400 REQ-PLUS / DTSC 400 LI-BASIC
Ideaal bij verticale vlakken of bovenhands werken. Voor het schuren met één hand van 
kleine en smalle vlakken. Afschuren van verf en lak van kozijnen. Het schuren van vlak 
natuurhout en fineren vóór het lakken. Schuren nabij randen van verschillende materialen. 
Zowel in 230V als op accu.
Inclusief unieke Festool service en 3 jaar garantie

Inclusief:
StickFix schuurzool 80 x 130 mm
Festool PROTECTOR
Longlife stofopvangzak
In SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Opgenomen vermogen 250W · Onbelast toerental 6000 – 12000 min · Schuurbewegingen 12000 – 24000 min 
· Schuuruitslag 2mm · Verwisselbare schuurzool 80 x 130 mm · Aansluiting stofafzuiging Ø 27 mm

Nu met gratis sets Festool Granat schuurpapier K80 / K120 / K180 ter waarde van € 30,20!

FESTOOL STOFZUIGER 230V
CTL 26 E
Compacte stofzuiger voor de werk- en bouwplaats. 
Geschikt voor nat- en droogzuigen. Afzuiging bij 
elektrisch gereedschap dankzij geïntegreerde in-
/uitschakelautomaat. Toelating voor stofklasse L.
Opgenomen vermogen 350-1200W
Reservoir-/filterzakvolume 26/24L

MET

GRATIS 
STOFZAKKEN

- FESTOOL ACTIE - FESTOOL ACTIE -

MET

GRATIS 
SCHUURPAPIER

RTSC400

DTSC400

DTS400

RTS400

Inclusief unieke Festool service en 3 jaar garantie. Inclusief unieke Festool service en 3 jaar garantie.

MET

GRATIS 
SCHUURPAPIER

MET

GRATIS 
STOFZAKKEN Art. nr. 321335

Art. nr. 231419

Art. nr. 231413

Art. nr. 231415

Art. nr. 231417

Art. nr. 231416

Art. nr. 231342Art. nr. 231844

Nu met gratis set 
stofzakken ter 
waarde van € 18,90!

Art. nr. 231346

Nu met gratis set 
stofzakken ter 
waarde van € 41,60!409,00479,00

Nu:

159,00175,00

Nu:

289,00335,00

Nu:

249,00295,00

Nu:

249,00295,00

Nu:

289,00335,00

Nu:

519,00606,00

Nu:
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* MAKITA ACTIE * MAKITA ACTIE *

MAKITA BOOR-SCHROEFMACHINE 
40V MAX
DF001GZ
Deze sterke, zeer compacte 40V Max 
machine is bij uitstek geschikt 
voor zware boor- en schroef-
werkzaamheden met grote 
diameters. 

Klaar voor slangenboren tot 50 mm en gatzagen tot maar liefst 152 
mm! Voorzien van Active Feedback sensing Technology (AFT) die de 
machine uitschakelt zodra deze klemt.

Snelspanboorkop : 1.5 - 13 mm

Nu met gratis XGT 40V Max 2.0Ah accu t.w.v. € 115 
(Na registratie op www.makita.nl/aanbieding)

MAKITA RECIPROZAAG 18V
DJR187ZK
Zeer snelle accu reciprozaag. Voorzien van twee instelbare toerentallen, afgestemd op 
hout en metaal. Middels het kliksysteem is een zaagblad heel gemakkelijk te verwisselen. 
Goed beschermd tegen binnendringen van vocht en stof.

Maximale zaagcapaciteit hout: 255 mm
Maximale zaagcapaciteit pijpen/buizen: 130 mm

Nu met gratis LXT 18V 5.0Ah accu t.w.v. € 90 
(Na registratie op www.makita.nl/aanbieding)

MAKITA BOOR-
SCHROEFMACHINE 18V 
DDF481ZJ
Compacte krachtpatser uit het 18V programma van Makita. 
Voorzien van sterke en energiezuinige koolborstelloze 
motor. Is ook bij zwaardere belasting constant op toeren en 
krachtig. Beveiligd tegen overbelasting en diepontlading.

Snelspanboorkop : 1.5 – 13 mm

Nu met gratis LXT 18V 5.0Ah accu t.w.v. € 90 
(Na registratie op www.makita.nl/aanbieding)

MAKITA SLAGSCHROEVENDRAAIER 
40V MAX 
TD001GZ
De nieuwe, ijzersterke 40V Max slagschroevendraaier 
van Makita voor het zware werk. Naast vier instelbare 
toerentallen heeft de machine ook zes automatische 
standen voor het werken met bouten en (zelfborende) 
schroeven. Onder de kop van de machine zit een 
programmeerbare snelwisseltoets waarmee je snel kunt 
wisselen tussen de vier instelbare toerentallen. 

Aansluiting : 1/4” zeskant
Maatrange : M4 – M14

Nu met gratis XGT 40V Max 2.0Ah accu t.w.v.€ 115 
(Na registratie op www.makita.nl/aanbieding)

MAKITA BOVEN- 
KANTENFREES 18V 
DRT50ZJX2
Bijzonder sterke en veelzijdige accu kantenfrees. Biedt 
dezelfde kracht en prestaties als een gelijkwaardige gesnoerde 
uitvoering dankzij de hoogwaardige koolborstelloze motor. 
Constante rotatiesnelheid ongeacht werkbelasting. Tevens te 
gebruiken als bovenfrees. Voorzien van Soft Start en dubbele 
LED verlichting.

Schacht diameter : 6 – 8 mm
Maximale invaldiepte : 35 mm

Nu met gratis LXT 18V 5.0Ah accu t.w.v. € 90 
(Na registratie op www.makita.nl/aanbieding)

MAKITA COMBIHAMER 18V
DHR243ZJW
Lichte en compacte 18V combihamer met SDS-Plus 
opname en ingebouwde stofafzuiging. 

Gecertificeerd door TNO. Hoge productiviteit 
dankzij de energiezuinige koolborstelloze motor. 
Met verwisselbare boorkop (SDS-Plus en 
snelspanboorkop).

Ideaal boorbereik in beton : 4 – 16 mm
Snelspanboorkop : 1.5 – 13 mm

Nu met gratis LXT 18V 5.0Ah accu t.w.v. € 90 
(Na registratie op www.makita.nl/aanbieding)

MET 
GRATIS 
ACCU!

MET 
GRATIS 
ACCU!

MET 
GRATIS 
ACCU!

MET 
GRATIS 
ACCU!

MET 
GRATIS 
ACCU!

MET 
GRATIS 
ACCU!

Art. nr. 325942

Art. nr. 325930

Art. nr. 326000

Art. nr. 326242

Art. nr. 325980

Art. nr. 326050

189,00229,00

Nu:

145,00179,00

Nu:

169,00209,00

Nu:

195,00239,00

Nu:

249,00315,00

Nu:

219,00275,00

Nu:

https://www.tekoppele.nl/treffers/makita-boor-schroefmachine-40v-max
https://www.tekoppele.nl/treffers/makita-slagschroevendraaier-40v-max
https://www.tekoppele.nl/treffers/makita-boor-schroefmachine-18v
https://www.tekoppele.nl/treffers/makita-reciprozaag-18v
https://www.tekoppele.nl/treffers/makita-bovenkantenfrees-18v
https://www.tekoppele.nl/treffers/makita-combihamer-18v


MSA HELM MET 
GELAATSCHERM
V-GARD 950
De moderne en dynamische witte V-Gard 
950 helm is gemaakt van met rubber 
verstevigd ABS voor meer sterkte en 
bescherming tegen vervorming. Met 
ingebouwd gelaatsscherm en voorzien 
van een gootje dat regen en vuil 
afvoert. Gecertificeerd voor gebruik 
in ATEX omgevingen en geschikt voor 
gehoorbescherming. Met verstelbaar 
binnenwerk.

3M OORDOP
E.A.R. FLEXIBLE FIT
Oordop met stevige, maar flexibele 
steel. Doordat de schuimtip niet 
hoeft te worden gekneed, blijft de 
oordop schoon en daarmee geschikt 
voor werken met vuile handen of 
handschoenen. Kan met één hand 
in het oor geplaatst worden. In 
dispenser van 100 paar.

SNR : 35 dB (A)

Normering : EN 352-2

OXXA IMPACT 
WERKHANDSCHOEN 
X-CUT-FLEX IP
Uiterst comfortabele, snijbestendige werk-
handschoenen met nitril foam coating voor 
zeer goede grip op droge, vettige en olieachtige 
voorwerpen. De TPR-handbescherming zorgt 
voor optimale bescherming van de hand, vingers 
en pols tegen hoge impact. 
Verkrijgbaar in de maten 6 tot en met 12.

Uitslag waarde : 4X42DP
Snijbeschermingsniveau : D

Normering : EN 388:2016

FISCHER DUOPOWER PLUGGEN  

PAKKET DUOPOWER PLUGGEN FISCHER 
300 STUKS 6x30 / 300 STUKS 8x40 / 100 STUKS 10x50

Nu tijdelijk met gratis Kelfort SDS-Plus hamerborenset!

IRONSIDE DOPSLEUTELSET
IN STERKE KUNSTSTOF KOFFER
Zeer complete 35-delige dopsleutelset 
met 1/4” aansluiting.
Inclusief ratel, dopschroevendraaier, 
adapter en verlengstukken.

IRONSIDE STEEKSLEUTELSET
IN DOOS
8-delige steeksleutelset met zeer goede pasvorm. 
Van chroom-vanadiumstaal. 

Metrische maten.

Sleutelwijdtes : 6 – 22 mm

KELFORT HOOFDLAMP
VERSTELBAAR MET WIT EN ROOD LICHT
Inclusief clips voor helmbevestiging.
Vermogen: 3 Watt
Lichtopbrengst: 50-140 lumen  
Gebruiksduur 8-16 uur

OOK VERKRIJGBAAR IN IP65 VERSIE MET ALLEEN WIT LICHT
Vermogen: 10 Watt
Lichtopbrengst: 600-1600 lumen 
Gebruiksduur 5-10 uur

KELFORT AFZETLINT
OP ROL
Een rol afzetlint van 500 meter in 
afrolkarton. Gemaakt van sterk, 
scheurvrij PE zonder spiraalwerking.
Breedte: 80 mm
Kleurcombinaties : rood / wit 
en geel /zwart 

Art. nr. 239578

Art. nr. 239579

Maat 9: 239100
Maat 10: 239102 

Art. nr. 118100

Art. nr. 118321

Art. nr. 781017

Art. nr. 781015

Art. nr. 558992Art. nr. 990084

Art. nr. 558990

89,50109,17

Nu:

57,5068,00

Nu:

12,9517,32

Nu:

49,9590,00

Nu:

45,0067,05

Nu:

19,5044,04

Nu:

29,95     59,15

Nu:

12,9518,75

Nu:

11,9515,16

Nu:

10,9513,65

Nu:

Koop nu een pakket Fischer Duopower pluggen en ontvang een 
SDS-Plus hamerborenset (1515891) van Kelfort cadeau!

https://www.tekoppele.nl/treffers/msa-helm-met-gelaatscherm
https://www.tekoppele.nl/treffers/ironside-dopsleutelset
https://www.tekoppele.nl/treffers/3m-oordop
https://www.tekoppele.nl/treffers/ironside-steeksleutelset
https://www.tekoppele.nl/treffers/oxxa-impact-werkhandschoen
https://www.tekoppele.nl/treffers/kelfort-hoofdlamp
https://www.tekoppele.nl/treffers/fischer-duopower-pluggen
https://www.tekoppele.nl/treffers/kelfort-afzetlint


KELFORT THERMOSET 
GRIJS
Een comfortabele set thermo onderkleding 
van 100% polyester. Ergonomische 
pasvorm, lichtgewicht, ademend en 
voorzien van antibacteriële finish. 
Geschikt voor intensieve lichamelijke 
inspanningen of wisselende activiteiten 
onder koude omstandigheden.

Verkrijgbaar in de maten
S, M, L, XL en XXL

FISCHER FBS II BETONSCHROEVEN 
DE KRACHTIGE BETONSCHROEF VOOR ABSOLUUT INSTALLATIEGEMAK

De FBS II levert met zijn snelle en eenvoudige montage echte 

topprestaties: de Fischer betonschroeven staan voor absolute 

betrouwbaarheid en zijn echte ROCKSTARS in beton. De innovatieve 

vorm van het draad en de diep in de ondergrond snijdende tanden, 

garanderen hoge trek- en afschuifkrachten in beton. Het gevarieerde 

assortiment betonschroeven biedt vele toepassingsmogelijkheden, 

bijvoorbeeld het bevestigen van leuningen, hoeklijnen of voetplaten. 

Daarnaast zijn ze uitermate geschikt voor de verankering van 

houtconstructies aan beton. De 6mm variant, met M8 binnen- of 

buitendraad, biedt daarnaast een veelvoud van mogelijkheden in de 

installatiesector.

OXXA WINTERHANDSCHOEN 
X-FROST
Naadloos gebreide thermowerkhandschoen 
met acryl voering. Uitermate geschikt voor 
werkzaamheden in koude omgevingen tot 
-30°C. De HPT coating zorgt voor excellente 
grip en flexibiliteit in zowel vochtige als 
droge omstandigheden. Waterafstotend.

Kleur : zwart / grijs
Normering : EN 388 (3232) / EN 511 (020)

Verkrijgbaar in de maten
8 (M) , 9 (L), 10 (XL) en 11 (XXL)

Betonschroef FBS II   
HEAVY METAL   
in beton  

Maak nu bij aankoop van een doosje FBS II  
kans op één van de 12 Golden tickets t.w.v. € 250,-  

en bezoek jouw favoriete Rockstar!

Fischer heeft tijdelijk enkele “Golden Tickets” verstopt in de 
verpakkingen. Dit “Golden Ticket” met een waarde van  maar 
liefst € 250,- kan via Ticketmaster worden gebruikt om een 
concert, poppodium, festival, sportevenement of tentoonstelling 
naar keuze te bezoeken.

Golden Tickets

Elke bouwsituatie vereist specifieke aandacht en oplossingen. 
Hierbij is kennis van bouwtechniek, regelgeving en project-
management uitermate relevant. GB adviseert u graag op het 
gebied van spouw-, kozijn- en elementverankering. 
Sinds 1881 werken wij samen met de bouwbranche aan 
continue verbetering van onze oplossingen. 

het uiteindelijke resultaat voor alle betrokken 
partijen uitstekend,… en in lijn met de geldende 
wetten en regels. 

Voor onze spouwankeradviezen worden de huidige 
richtlijnen zoals beschreven in de Eurocode 6 ge-
volgd. De ankerplannen voor houten (stel-)kozijnen 
en houten binnenspouwbladen worden opgesteld 
conform de huidige richtlijnen van het KVT.

KORTOM, MAAK GEBRUIK VAN DE GB ADVIES SERVICE!

Neem contact met ons op via techniek@gb.nl of via uw 
ijzerwaren vakhandel.

www.gb.nl

Maat 9: 239111
Maat 10: 239112 

Art. nr. 253473 t/m 253477

24,9532,40

Nu:

     59,15

4,755,95

Nu:

https://www.tekoppele.nl/treffers/kelfort-thermoset
https://www.tekoppele.nl/treffers/oxxa-winterhandschoen


■ EIBERGEN
 Kiefteweg 4
 7151 HT Eibergen
 T: 0545 - 46 12 12
 E: info@tekoppele.nl

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

■ LOCHEM
 Hanzeweg 15
 7241 CS Lochem
 T: 0573 - 25 87 10
 E: lochem@tekoppele.nl

 Ma-Vr: 07.30 - 17.00 u.

■ WINTERSWIJK
 v/d Heijdenstraat 10
 7102 JA Winterswijk
 T: 0543 - 53 22 99
 E: winterswijk@tekoppele.nl

 Ma-Vr: 07.30 - 17.00 u.
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De aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 1 januari t/m 28 februari 2021

ALTREX SHUTTLE 
LIFTSYSTEEM
De Shuttle is een modulair liftsysteem dat door middel van een lier 
een last tot 30 kg naar boven hijst. De Shuttle is toepasbaar op een 
RS TOWER 52 rolsteiger en bestaat uit geleideprofielen, een lier 
en diverse consoles. De geleidingsprofielen zijn eenvoudig aan de 
sporten te klemmen en de lier wordt bediend met een accuboor. 
Het systeem kan worden uitgevoerd met een Carrier set of Solar 
panel.

Met de Carrier set hijs je veilig én ergonomisch alle materialen 
naar je werkplek op de steiger. De Carrier set komt met een eigen 
console. Daarnaast past de kratdrager ook op de console van het 
Solar panel. Met het Solar panel hijs je veilig en snel één zonnepaneel 
per keer naar boven.

• Licht in gewicht

• Snel en gemakkelijk te monteren

• Te bedienen met slechts een accuboormachine

• Veilig hijsen van gereedschappen en zonnepanelen

• Flexibiliteit door het gebruik van 1 en 2 meter profielen

• Platformhoogte 6,20 m / Werkhoogte 8,20 m

Scan deze code voor 
informatie video!

Shuttle liftsysteem: Carrier set: Solar panel:

MET
CARRIER 

SET

MET
SOLAR
PANEL 

 895,00
Nu:  195,00

Nu:  699,00
Nu:

Art. nr. 265776 Art. nr. 265784 Art. nr. 265786

https://www.tekoppele.nl/treffers/altrex-shuttle-liftsysteem

