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De aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 1 maart t/m 30 april 2021

  HIKOKI ACTIE             HOGE KORTING  

HIKOKI BOOR-SCHROEFMACHINE
DS18DBL2WPZ
De compacte krachtpatser met koolborstelloze motor! 
Complete set met twee accu’s (5.0Ah) en oplader. 

HIKOKI BOOR-SCHROEFMACHINE
DS18DBSLWFZ
Compacte boor-schroefmachine met koolborstelloze 
motor en zeer hoge boorsnelheid. Complete set met 
twee accu’s (5.0Ah) en oplader. 

HIKOKI SLAGMOERSLEUTEL 
WR18DBDL2WPZ
Deze uitermate krachtige slagmoersleutel is voorzien 
van koolborstelloze motor en instelbaar toerental. 
Met het hoogste aandraaimoment in zijn klasse! 
Stof- en waterbestendig volgens IP65 norm. 
Complete set met twee accu’s (5.0Ah) en oplader. 

HIKOKI SLAGSCHROEVENDRAAIER 
WH18DBDL2WPZ
Zeer krachtige slagschroevendraaier met 
koolborstelloze motor en instelbaar toerental. 
Stof- en waterbestendig volgens IP65 norm. 
Complete set met twee accu’s (5.0Ah) en oplader. 

MAKITA COMBISET
DLX3090TX1
Speciaal nu: De twee vertrouwde Makita krachtpatsers 
(DDF484 en DTD153) in één set en we hebben de derde 
accu er alvast voor u bij gedaan!!

Voor slechts: 

MAKITA HANDGEREEDSCHAPSET
P-90635
Zeer volledige Makita handgereed-
schapset overzichtelijk opgeborgen 
in stevige koffer met aluminium frame.

1

2

3

4

5

6

6 TIPS VOOR HET KIEZEN VAN 
DE BESTE INLEGZOOL

STEUN OP DE PLAATSEN WAAR HET NODIG IS
Een ‘gezonde’ voet heeft goed grondcontact met de hiel, de middenvoet en de voorvoet. 

SCHOKDEMPING TIJDENS STAAN EN LOPEN
Als schoenen te plat zijn, kunnen de schokken van elke stap doordringen tot in je knie en soms zelfs 
tot in je nek. Inlegzolen met schokdemping in je veiligheidsschoenen of -laarzen kunnen dan je 
loopcomfort aanzienlijk verhogen. 

GOEDE VOCHTOPNAME
De inlegzool en het afdeklaagje moeten ademend en goed vochtabsorberend zijn. Dat houdt de 
voeten koel en droog.

ANTIBACTERIEEL EN ADEMEND
Heb je snel last van zweetvoeten? Kies dan voor inlegzolen van ademend, sneldrogend materiaal. 
Inlegzolen met antibacteriële eigenschappen voorkomen ook nare zweetvoetengeurtjes.

INLEGZOLEN MET KUSSEN
Inlegzolen met een kussen erin werken pijn- en drukverlagend. Heel prettig bij bijvoorbeeld 
achillespees- en hielspoorklachten. Of bij problemen met de voorvoet. 

EXTRA ESD-BESCHERMING
ESD staat voor Electro Static Discharge. Deze extra bescherming is nodig als je op plaatsen met 
elektronische onderdelen werkt.

BATA 
VEILIGHEIDSSCHOEN
PWR 312
Volnerf zwart lederen Bata S3 veiligheids-
schoen. Dit hoge model is voorzien van 
Walkline® 2.0 technologie en uitermate 
geschikt voor werkzaamheden in de 
(zware) bouw en de agrarische sector. 
Dankzij de PU/rubber zool bestand tegen 
extreme hitte en brandstof. 

Leverbaar in drie breedtematen.

BATA BICKZ 
VEILIGHEIDSSCHOEN
BICKZ 731
Hip sneaker model van Bata. Deze S3 
veiligheidsschoen met composiet neus en 
hittebestendige, rubberen loopzool met 
antislip technologie is elektrisch resistent 
(ESD) en daardoor bij uitstek geschikt 
wanneer men veelvuldig met elektriciteit in 
aanraking komt tijdens de werkzaamheden. 

6 TIPS VOOR HET KIEZEN VAN DE BESTE INLEGZOOL
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BAHCO SNELKLEMMENSET
QC-300A-2P
Superieure Bahco snelklemmen met omkeerbare bek in een duo pack. 
Met een maximale klemkracht van maar liefst 300kg en Quick-release-systeem! 
Klembereik: 0 – 300mm.

DX KOGELLAGERSCHARNIER
RVS
RVS geborstelde kogellagerscharnieren met afgeronde hoeken. 
CE gecertificeerd. Maximale draagkracht 40 kg (76x76mm) of 
80 kg (89x89mm) bij plaatsing van vier scharnieren.

DX INBOORPAUMELLE
Zwart gecoate stalen inboorpaumelle met zwarte nylon ring, 
geheel volgens de nieuwste trend! Voor gebruik op houten 
kozijnen en opdek binnendeuren.

ALTREX TDO TRAP
DUBBEL OPLOOPBAAR
Speciaal voor de professional die méér vraagt. De enige echte 
robuuste Altrex trap voor bouw en industrie, veiligheid op het 
hoogste niveau nu voor een wel heel scherpe prijs!

TDO 2 x 3 treden 

TDO 2 x 4 treden

TDO 2 x 5 treden

TDO 2 x 6 treden

DX GLIJLAGERSCHARNIER
VERZINKT / RVS
SKG*** veiligheidsscharnieren met nylon glijlagers. In verzinkte en RVS uitvoering, met afgeronde 
hoeken. CE gecertificeerd. Zware deuren kunnen nu worden afgehangen met minder scharnieren 
die langer meegaan, maximale draagkracht maar liefst 150 kg bij plaatsing van vier scharnieren.
Afmeting : 89x89 mm

BAHCO ½” EN ¼” 
DOPPENSET
S910
Uitgebreide Bahco reguliere- en lange 
doppenset met ring-steeksleutelset, metrisch 
zeskant.

KELFORT HANDTACKER
HEAVY DUTY
Professionele Kelfort handtacker 
voor nieten van 6 tot en met 14mm

IRONSIDE COMBISCHAAR
Dé multifunctionele schaar van Ironside! Uitermate 
geschikt voor het knippen van diverse materialen, 
van papier tot takken.

BAHCO RINGRATELSLEUTELSET
S4RM/3T
Drie omschakelbare ringratelsleutels van Bahco in handzaam 
etui. Langere levensduur van uw schroeven en moeren door 
Dynamic-Drive ™! Sleutelmaten: 8 – 19 mm.

BAHCO ¼” BIT-DOPPENSET
2058/S26
Handige 26-delige Bahco set voor gleuf-, 
Phillips-, Pozidrive-, TORX®- 
en zeskantschroeven!

 Inhoud:
•  18 bits
• 5 doppen
• 1 bit ratel
• 1 adapter
• 1 bithouder

KELFORT WEGWERPKWASTENSET
Assortiment van 15 ronde en 10 platte verfkwasten voor eenmalig 
gebruik (voor verf op waterbasis)

IRONSIDE TORPEDO WATERPAS
Schok- en stootbestendige Ironside aluminium torpedo waterpas. 
Voorzien van drie libellen en twee sterke magneten.

Lengte : 250 mm

CARAT 
HANDSCHUURBLOK
DIAMANT
Flexibele Carat diamant handschuur-
blokken voor droog en nat gebruik. 
Voor het bewerken van hoeken, randen 
en kleine oppervlakten. Geschikt voor 
diverse natuursteen soorten, beton, 
polyester en kunststof. 

Leverbaar in korrel 60, 120, 200 en 400. 

CARAT RACER 
DIAMANTZAAGBLADENSET
3-PACK
Drie diamantzaagbladen in één set voor het zagen 
van tegels en natuursteen. De Racer bladen zagen 
extreem snel en zonder kartels achter te laten. 
Voorzien van extra dun segment (1.2 mm).

Afmeting : 125 mm 

CARAT HANDMIXER 
1600W / 1900W
Sterke Carat handmixer voor het mengen 
van onder andere tegellijm, cement en 
verf. Uitgerust met robuuste motor met 
twee versnellingen. 

Wordt geleverd in een koffer inclusief 
mengstaaf 14cm rond. 
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