
49.-

VANAF

2.95

VOOR DE PROFESSIONAL!

Profnorm. Compleet assortiment voor de professional.

Dispenser en uitvulplaatjes
• Dispenser incl. 7 diktes uitvulplaatjes 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 mm) 
• De uitvulplaatjes zijn voorzien van stelpootjes en 
gesoevereinde schroefgaten om goed te kunnen 
positioneren en fixeren  
•  Dispenser en uitvulplaatjes zijn ook los verkrijgbaar 
Bnr.: 11083495

Deurkrukgarnituur
• Incl. bevestigingsmateriaal 
• Geschikt voor deurdikte 40 en 56 mm 
• Model: L, L-haaks, U en sigaar   
• Verkrijgbaar in RVS en zwart

Rozet
• Incl. bevestigingsmateriaal
• Model: blind, sleutel en cilinder RVS 2.95 - Zwart 6.95 
• Toiletgarnituur RVS 17.50 - Zwart 27.95

VANAF

17.50

STELPRODUCTEN
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VANAF

17.95

Waterpas AZ
• Horizontale libel voorzien van vergrotingslens en 
lichtgevend plaatje 
• Met onbreekbare acryl libellen, schokbestendige 
kunststof eindkappen en een anti-slipgreep
Bnr.: 10001270 40 cm 17.95
Bnr.: 10001271 60 cm 21.50
Bnr.: 10001272 80 cm 22.95

4.50 2.50

Dry marker
• Speciaal voor diepe gaten tot 35 mm  
• Voor markeringen op bijv. hout,  
metaal, beton, kunststof en tegels
• Incl. slijper
Bnr.: 10327402
• Reservestiften, 12 stuks
Bnr.: 10327408 3.95

Kraspen
• Met 6-kant schacht, en een CBN-geslepen HM-punt
Bnr.: 2010636

Multifinder Plus
• Universele detector voor het 
opsporen van hout, metaal, koper, 
ijzer en stroomvoerende draden
• In de metaalmodus worden zelfs 
niet-spanningvoerende leidingen 
onder pleisterwerk gevonden 
• Eéntoetsbediening 
• Incl. batterijen
Bnr.: 10437039

57.95

82.50

17.95

LaserRange-Master Gi3
• Laser afstandsmeter met groene  
lasertechnologie
• Meetbereik binnen: 0,3 tot 30 m
• Meetnauwkeurigheid: ± 2 mm
• De DLD-technologie resulteert in een 
extreem felle, groene laserpunt
Bnr.: 10835684

Multimeter 8900
• Geschikt voor het meten van  
spanning, stroom en weerstand
• Meet spanning tot 250 volt, stroom tot 10 volt en 
weerstand tot 20 mega ohm
• Met overspanningsbeveiliging en 3,5” LCD display 
• Incl. batterij
Bnr.: 11014279



Profnorm. Compleet assortiment voor de professional.

PTFE olie
• Universeel smeermiddel 
voor het behandelen van 
mechanische onderdelen van 
metaal en kunststof
• Inhoud: 500 ml
Bnr.: 10650119

Multispray
• Roestverwijderaar, 
smeermiddel, contactspray - 
en onderdelenreiniger
• Smart Straw voor zowel 
breed als nauwkeurig 
spuiten
• 360º ventiel
• Inhoud: 450 ml
Bnr.: 10004033

Trikot poetslappen
• Pluisvrij, zacht en hoog 
absorptievermogen
• Doos à 2 kg
Bnr.: 10567811

4.756.-

5.50

Cleaner
• Reinigingsmiddel 
voor niet poreuze 
oppervlakken
• Voor het ontvetten 
en reinigen van 
ondergronden van 
glas, kunststof,  
metaal, poedergecoat  
aluminium en 
keramiek
• Inhoud: 1000 ml
Bnr.: 10000988

9.95

Universal  
PU-Cleaner
• Krachtige reiniger 
voor PU-schuim en 
polyurethaanschuim-
pistolen
• Verwijdert vlekken 
en resten van zowel 
1- als 2-componenten 
polyurethaanschuim
• Inhoud: 500 ml
Bnr.: 10000981 

7.50

7.60

Vaseline spray
• Transparant, 
universeel smeer- en 
beschermingsmiddel met 
zeer goede hechting
• Bestand tegen 
temperaturen van -30°C  
tot +160°C
• Inhoud: 500 ml
Bnr.: 10589776

6.60

Contactspray
• Verwijdert olie, vuil,  
stroomresten en 
condensatie uit gevoelige 
elektronische en 
elektrische appatatuur
• Met Smart Straw 
spuitsysteem
• Inhoud: 250 ml
Bnr.: 10659450
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Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen prijzen, modellen, kleuren en overige specificaties toch nog afwijken. 
Specificaties volgens opgave fabrikant. Aan kennelijke zet- en drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen zijn in euro’s, excl. BTW en 
verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig van 30 augustus t/m 21 september 2022 of zolang de voorraad strekt.

99.95 19.95

COMPLEET ASSORTIMENT VOOR DE PROFESSIONAL

Werkbroek 
Denim stretch X1900  
• 55% katoen, 15% polyamide,  
30% polyester denim gecoat
•  Extra brede spijkerzakken met gereed-
schaphouder en extra gereedschapsvak, 
rits voor vaste of losse spijkerzakken
• Maat: 44 t/m 62

Functionele en 
comfortabele 

werkbroek met  
diverse zakken 

Softshell jack  
• Flexibel en veelzijdig  
softshell jack met verstelbare capuchon 
•  Donkere reflectie op de schouders  
en rug plus stevige ritsen 
• Gemaakt van een elastisch, wind- en waterdicht weefsel 
•  Verlengde achterkant, verstelbaar met trekkoord
• Maat: XS t/m 4XL

Piqué polo  
• 60% katoen, 40% polyester 
• Met ribboordkraag, split aan zijkant  
en verstevigde nek- en schoudernaden 
• Kleur: zwart 
• Maat: XS t/m 4XL

115.-


