
OP=OP

PROMAT

Dopsleutelset 
55-delig
839.984.5004

  Deze set bestaat uit een omvangrijk assortiment met de meest gangbare maatvoeringen. 
De set is vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal. Geleverd in kunststof koff er.

Aandrijving 1/4 + 1/2 "
Sleutelwijdtes 4-32 mm
Aandrijving 6,3 / 12,5 mm

van 84,10 voor

69,00

Cadeautip!
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HULTAFORS

Duimstok 59
305.190.0102

  Gefabriceerd van zachte berk met Zweedse 
stalen scharnieren, die zorgen voor slanke 
delen en een uitstekende fl exibiliteit. De 
metrische schaal is aan beide zijden zwart 
met de decimeters in het rood.

7,85

BAHCO

Schrijfhaak 
9048
540.194.0503

  Voor het aft ekenen van lijnen en het testen 
van haaksheid en hoeklengtes. Afneembare 
randhouder voor het makkelijker aft ekenen 
van het werkstuk. De balanspin zorgt voor 
stabiliteit van schrijfhaak op de rand van een 
werkstuk. Lengte: 300 mm.

van 30,98 voor

21,20

van 68,97 voor

42,00

WERA

Bitset 
Mini-check
647.122.1429

  Een 7-delige bitset (PH-PZ en Torx) met één universele 
houder met RVS-huls, spanring en sterke magneet, 
geschikt om direct op de machine aan te sluiten of in de 
boorhouder van de boor-
machine en zes bits, 
taaihard (Z).

van 18,71 voor

9,00

WERA

Schroevendraaierset
7-delig 
647.124.0164

  De zeskantige kling die door de hele 
handgreep loopt, is gemaakt van hoog-
waardig materiaal. Bij het slaan met een 
hamer of ander extreem gebruik, breken 
de schroevendraaiers niet. 

Handige wandhouder

GRATIS fl esopener!

ARROW 

Tackerkit
T 2025K
904.117.0000

  Ontworpen om zowel ronde als 
platte nieten te schieten in de maten 
T20 en T25. Incl. nietverwijderaar, 
riemtackerhouder, verpakking T25 
nieten ronden kop 14 mm en verpak-
king T20 nieten rechte kop 10 mm.

van 29,04 voor

21,20

nieten ronden kop 14 mm en verpak-

+

1000 nieten 1000 nieten

OP=OP

voor de feestdagen!

OP=OP

Handig

zakformaat
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HULTAFORS

Werkmes 
Heavy 
Duty GK
305.637.0502

  Sterk en duurzaam basismes voor 
wrikken, breken en hakken. Lemmet 
van Japans messenstaal, 
gehard tot 58-60 HRC. 

HULTAFORS

Werkmes 
VVS
 305.637.0505

  Loodgietersmes met vijl voor 
verwijderen van bramen. Lemmet van 
2,5 RVS staal, gehard tot 57-59 HRC. 

HULTAFORS

Werkmes
RFR GH
305.637.0508

  Solide mes met frictiegrip, 
speciaal vervaardigd voor de 
vakman. Met RVS lemmet van 
2,5 mm, gehard tot 
57-59 HRC. 57-59 HRC. 

van 9,92 voor

7,85
van 10,29 voor

8,00
van 12,28 voor

9,70

Davidschaaf 
Combi
112.132.0101

  Geschikt voor vlak-, neus-, hol- en bol-
schaven. Tevens ook ideaal voor steken, 
krabben en snijden.

12,95

STANLEY

Gereedschapskoff er
564.188.0112 

  Voorzien van een gereedschapsbakje voor handgereedschappen 
en kleine onderdelen. De grote roestvrij metalen sluitingen zorgen 
voor extra stevigheid, evenals de doorlopende scharnier aan de 
achterzijde. Afmetingen: 49,7 x 22,2 x 29,3 cm.

van 45,28 voor

30,00vanaf

21,50

PROMAT

Voorhamer
838.110.0214-15

  Van gesmeed staal met 
steel van essenhout.

Artikelnummer Gewicht Voor

838.110.0214 4 kg 21,50

838.110.0215 5 kg 26,50

KNIPEX

Twinkey
353.322.0201 

  Multifunctionele sleutel voor sluitwerken, 
gemaakt van licht zink- en persgietijzer. 
Beschikt over 2 schakelkastsleutels die 
d.m.v. 2 magneten aan elkaar kunnen 
worden verbonden. 

8-delig

353 knipex twin key

van 36,30 voor

23,95
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MAKITA

Kettingzaag 
UC3041A
428.435.0202

  Compacte 1800W kettingzaag van slechts 4,7 kg. 
Heeft  automatische kettingsmering en motor- 
en kettingrem. Voorzien van 3/8”zaag-
ketting, overbelastingbeveiliging, 
soft -start en een 200 ml 
oliereservoir.

119,00

119,00

Drietraps instel-
bare blaaspijp

van 252,89 voor

199,00

van 180,29 voor

159,00
van 114,95 voor

89,00

MAKITA

Bladblazer 
LXT DUB362Z
428.417.9512 

  Lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion 
bladblazer. Ideaal voor opruimwerkzaamheden 
van stadsparken, woonwijken, bij scholen, 
ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige 
omgeving. Excl. accu's.

MAKITA

Dubbele 
oplader 
LXT DC18RD
428.232.0841

  Met deze compacte snellader kun je razendsnel 
twee accu's gelijktijdig opladen. Voor Li-ion 
accu’s van 14,4V en 18V. 

MAKITA

Accu klopboor-/
schroefmachine 
LXT DHP484ZJ
428.230.2224

  Snelle en robuuste 18V machine. 
3 functies; boren, schroeven en 
klopboren. Met  2000 toeren per 
minuut boor je makkelijk in staal 
en door de klopfunctie kun je 
ook boren in (bak)steen. Zonder 
accu’s en lader in Mbox.

MAKITA

Accu 18V 5Ah 
LXT BL0850B
428.232.0886

  Geschikt voor het meest gangbare machine-
assortiment voor dagelijks intensief gebruik. 
Uitwisselbaar met alle LXT-machines. Ideaal voor 
vakmensen in de bouw en industrie die dagelijks 
veel van hun machines vragen. In deze brochure 
belichten wij dan ook grotendeels de LXT-machines. 

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen4 Prijzen zijn inclusief BTW



METABO

Afkortzaag
KGS 216 M
409.230.4137

  Semi-professionele afkortzaag met 2 
zaagbladen, laser en een lamp voor 
het uitlichten van de werkplek.

Vermogen: 1500 W
Onbelast toerental: 5000/min
Max. zaagbreedte: 305 mm
Max. zaagdiepte: 65 mm
Afm. zaagblad: 216 x 30 mm

Semi-professionele afkortzaag met 2 
zaagbladen, laser en een lamp voor 

+

van 302,50 voor

229,00

METABO

Bandenpomp 
RF 60
409.233.1733

  Max. werkdruk 12 bar, slanglengte 35 cm. 
De manometer heeft  rubberen omman-
teling ter bescherming. Geleverd met 
EURO en ARO/Orion steeknippel 1/4", plus 
bandenvulnippel en balnaald.

 Max. druk 12 Bar

van 39,93 voor

30,00

vanaf 219,01 voor

175,00

METABO

Compressor 
BASIC 250 / 24 W
409.233.0032-33

  Licht, compact en krachtig instapmodel met 1,5kW vermogen. Met 
24 liter reservoirinhoud en max. werkdruk van 8 bar. Met hoogwaar-
dige drukschakelaar met goed afl eesbare manometers. Voorzien 
van robuuste wielen en rubberen voet voor makkelijk transport. 
Met overbelastingsbeveiliging tegen oververhitting van de motor. 
Geluidsdrukniveau 97 dB(A). Max. toerental 2.850 /min.

Max. werkdruk 8 bar
Aanzuigvermogen 220 l/min.
Ketelinhoud 24 liter

van 19,36 voor

14,45

RODAC

Blaaspistool 
RC099
498.233.1515

  Een A-kwaliteit ergonomisch kunststof 
blaaspistool met een korte gebogen tuit 
van circa 120 mm. Aansluiting 1/4’’.

Artikelnummer Omschrijving Van Voor

409.233.0033 Oliegesmeerd 219,01 175,00

409.233.0032 Olievrij 231,11 192,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2021. 5Prijzen zijn inclusief BTW



720 watt

BOSCH

Haakse slijper 
GWS 7-125 
229.235.0010 

  Deze machine heeft  een klein greepomtrek voor betere grip, met 
platte drijfwerkkop voor comfortabel werken, ook op kleine plaat-
sen. De sterke 720 watt motor zorgt voor voldoende kracht 
tijdens het slijpen en weegt slechts 1900 gram.

Schijfdiameter: 125 mm
Onbelast toerental: 11.000 min-1

van 84,64 voor

75,00
van 43,56 voor

23,00

BOSCH

Klikmoer
229.235.0199

  Hele handige hulp voor de haakse 
slijper. Zonder gereedschap een-
voudig schijven verwisselen.  

RED

Diamantzaagblad 
K801
327.179.0500 

  Diamant zaagblad van RED is het nieuwe kwaliteits-
merk voor o.a. het zagen in beton, klinker, baksteen 
of dakpan. De extreem lange levensduur en zaag-
precisie versnellen en veraangenamen uw infra werk-
zaamheden direct. De K801 is t.o.v. de K201 voorzien 
van een speciale segmentvorm voor een nóg betere 
prestatie, betere koeling en meer 
zuivere zaagsnede. 
Ø 300x20 mm

prestatie, betere koeling en meer 

192,4036,30

RED

Diamantzaagblad 
K835
327.179.0570 

  Deze krachtige en snelle 
"Premium" lijn diamant-
zaag is geschikt voor 
tegels (keramiek, porselein 
en terrazzo). Met gesloten 
turborand voor een 
precieze en zeer fi jne 
zaagsnede. Voorzien 
van koelgaten. 
Maat 125 x 22,23.

Deze krachtige en snelle 
"Premium" lijn diamant-

tegels (keramiek, porselein 
en terrazzo). Met gesloten 

van 23,61 voor

17,95

3M

Gehoorkap 
Optime 1
406.239.0510

  Sterke koptelefoon met hoofdband 
en opvouwbare hoofdbeugel. Brede 
met zacht schuimplastic gevulde 
afdichtingsringen garanderen 
een goede pasvorm en 
weinig druk. 

SNR 27 db

afdichtingsringen garanderen 

SNR 27 db

van 24,30 voor

21,95

3M

Gehoorkap kid
H510AK
406.239.0517

  Gehoorbeschermer voor jongere dragers, inclusief 
kinderen ouder dan 5 jaar. Lichtgewicht, met zachte 
brede kussens die gemakkelijk te vervangen zijn, 
smalle cups en een draadhoofdband. Geschikt voor 
o.a. concerten en vuurwerk. 
Biedt bescherming tot 27 dB 
en kan worden gebruikt 
in geluidsniveaus van 
87-98 dB.
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FEIN

Multimaster 
MM 300
601.235.3007

  De eff ectieve multimaster 
voor verbouwing en reno-
vatie met de basisuitrusting 
voor zagen in hout, metalen, 
gipsplaten en kunststoff en. gipsplaten en kunststoff en. 

van 237,16 voor

212,00
vanaf 39,99 voor

29,95

WOODIES

Spaanplaat-
schroeven 
Verzinkt
256.350.0959-60

  Voorzien van een extra diepe TX indruk en freesribben onder 
de kop. Hierdoor wordt het materiaal geruimd, waardoor de 
kop beter verzinkt. Verzinkt met platverzonken kop. 
Maat 4.0 x 40 of 4.0 x 50. 
Incl. gratis bit in doosje.

vanaf 8,40 voor

6,00

voor

Artikelnummer Lengte Gewicht Van Voor

345.990.0237 23,0 cm 480 gram 39,99 29,95

345.990.0239 47,6 cm 1,1 kg 49,99 37,50

FISKARS

Bijl
345.990.0237/39

  Universeel en gemaakt van staal, met kunststof steel. 

345.990.0237 345.990.0239

CONNEX

Schroeven-
magneet
182.188.0500

  Krachtige magneet waarmee u 
schroeven, spijkers, bitjes, boortjes 
en handgereedschap altijd binnen 
handbereik hebt. Beschikt over 
sterke clip voor eenvoudige beves-
tiging aan uw broek, riem of andere 
gewenste plek.

van 14,04 voor

8,75
van 5,49 voor

4,80

WOODIES

Spaanplaatschroef
Ultimate
256.350.0956

  Voorzien van een extra diepe TX indruk en freesribben onder 
de kop: hierdoor wordt het materiaal geruimd, waardoor de 
kop beter verzinkt. Door de schachtribben en de speciale 
schroefdraad worden de schroeven gemakkelijker en 
sneller het hout ingedraaid. Per doos 200 schroeven.

Gratis bit meegeleverd
Diameter 4 mm
Lengte: 25 mm

250 watt
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WOLF GARTEN

Blower 
LBV 2600E
656.417.9526

  Veelzijdige, sterke blower die naast het blazen ook 
bladeren opzuigt en versnippert tot 1/10e deel! Heeft  
een instelbare snelheid tot 270 km/u en een grote 
opvangzak van 50 liter. Het ondersteunende wiel 
maakt de machine plezierig in gebruik.

 2600 watt
 Opvangzak 50 liter

van 100,01 voor

65,00

van 79,99 voor

59,00
van 41,48 voor

24,95

WOLF GARTEN

Snoeischaar 
RR4000
656.416.0433 

  Comfortabele snoeischaar voor regelmatig 
gebruik. Heeft  een prettig, ergonomisch handvat 
voor krachtig knippen van takken met 22 mm 
doorsnede. Geschikt voor middelgrote tot grote 
handen en zowel voor links- als rechtshandigen.

gebruik. Heeft  een prettig, ergonomisch handvat 
voor krachtig knippen van takken met 22 mm 
doorsnede. Geschikt voor middelgrote tot grote 
handen en zowel voor links- als rechtshandigen.

van 25,99 voor

17,50

Opzuigen én 
versnipperen

WOLF GARTEN

Straatbezemset
656.990.0108

  Bestaande uit de SB 400 M Straatbezem en de ZM 
140 Houten Handgreep van Essenhout. Met deze 
straatbezem kunt u uw tuin en straat onder alle 
weersomstandigheden moeiteloos schoonmaken. 
Heeft  x-vormige, inwendige borstelharen en ver-
schillende borstelhaarmaterialen die zorgen voor 
een snelle reiniging.

WOLF GARTEN

Takkenschaar 
RR900T
656.416.0531 

  Met verstelbare papegaaienbek die tot wel 4x meer kracht knipt dan 
vergelijkbare modellen! Met ergonomisch gevormde handgrepen 
met anti-slip van hoogwaardig geëloxeerd aluminium. De hefboom-
armen zijn in lengte uitschuifbaar tot 90 cm. Maakt een zeer 
scherpe snede bij takken tot ca. Ø 50 mm.

Krachtig

59,

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen8 Prijzen zijn inclusief BTW



van 100,97 voor

59,00
2,2 - 4

,0 m

2,2 - 4
,0 m

2,2 - 4
,0 m

WOLF GARTEN

Takkenzaag 
pro 370 + steel
656.140.0240

  Mooie zaagset met gebogen zaagblad met extreem 
gladde snede, om bacteriën en verrotting te voorkomen, 
een takhaak en een schors schraper om de overtollige 
boomschors te verwijderen. Deze takkenzaag kan ge-
bruikt worden met de bijgeleverde Variosteel ZM-V4. 

Lengte variabel tussen 220 - 400 cm
Mes lengte is 37 cm

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2021. 9Prijzen zijn inclusief BTW



EUROM

Wi-Fi kachel
Hot Shot 2000
715.709.2010

  Deze compacte keramische kachel is uitgerust 
met WiFi, waardoor de kachel eenvoudig met 
de smartphone via de Eurom app bediend kan 
worden. Daarnaast kan de Hot Shot bediend 
worden met de afstandsbediening (incl. 
meegeleverde batterijen). Met 2000W vermogen 
verwarmt deze kachel een ruimte tot 60 m³. 
Ook geschikt voor de zomermaanden door de 
koudelucht ventilator.

Bedienbaar
via Wi-Fi!

van 85,00 voor

71,40

29,95 47,50

REMKO

Elektroheater 
2000 watt
855.700.0120 

  Stevige en betrouwbare kwaliteitsheater 
met een verwarmingscapaciteit van 2.0 
kW en een luchtcapaciteit van 220 m3/ 
uur. Door het geringe gewicht fl exibel 
inzetbaar en eenvoudig te transporteren.

van 211,75 voor

129,00

OLIMPIA SPLENDID

Elektrische kachel
Caldo Relax
533.990.0207

  Ventilatorkachel in wit/pastel blauwe uitvoering. 
Beschikt over ventilatorregeling en over-
verhittingsbeveiliging.

Verwarmingscapaciteit: 2 kW
Aansluitspanning: 220 V

OLIMPIA SPLENDID

Convector kachel
Caleo Metal
533.990.0209

  Elektrische kachel die je gebruikt 
wanneer extra warmte gewenst 
is. De elektrische bijverwarming 
heeft  een maximaal vermogen van 
2000 watt en heeft  3 verschillende 
warmtestanden die je zelf kunt 
instellen: 750 - 1250 - 2000 W. 

Max.
2000 watt

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen10 Prijzen zijn inclusief BTW



In diverse kleuren 
verkrijgbaar

van 43,95 voor

36,00

van 74,00 voor

65,00 van 234,99 voor

159,00
46

,6
 c

m

voor

33 cm

INTERSTEEL

Brievenbus 
Summus
376.315.9301/04 

  Hard kunststof brievenbus, verkrijgbaar in de kleuren zwart 
en groen. Ruim, praktisch en met 100% waterdichte deksel.

 Authentiek
 Afsluitbaar 

tussenschot
 Incl. 2 sleutels

In diverse kleuren In diverse kleuren 
39

0 
m

m

140 mm
280 mm

HARDBRASS

Brievenbus 
Allux 200
320.315.9313

  Strak vormgegeven, afsluitbare gegalvaniseerd stalen 
brievenbus. Geschikt voor wandmontage of plaatsing op 
statief. Kleur: zwart.

van 67,00 voor

49,00

HARDBRASS

Pakket-
brievenbus 
ALLUX 600G
320.315.9340

  Mooi vormgegeven hoge postkast van 
gegalvaniseerd staal die vooral geschikt is 
voor pakketten. De inwerpopening (maar 
liefst 320 mm breed en 155 mm hoog) 
is zo ontworpen dat pakketten die erin 
worden gestopt, naar de onderzijde van 
de kast verdwijnen en niet meer uit de 
postkast ‘te vissen’ zijn.

INTERSTEEL

Digitale deurcamera 
DDV 3.0
376.312.9413

  Snel zien wie er voor uw deur staat, zonder de deur 
te hoeven openen. Dat is het voordeel van deze deur-
spion met 3,2 inch lcd-scherm. Zowel horizontaal als 
verticaal bruikbaar. Stijlvol model met rvs-kleurige 
rand en kunststof scherm. Afmetingen: 12,5 x 6,8 cm. 
Geschikt voor deurdiktes van 3,8 tot 7,2 cm. Ideaal 
voor vele toepassingen. Geleverd incl. batterijen.
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GRIFFON

Montagelijm 
Polymax Hightack 
Express Wit
473.984.5006

  Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge 
aanvangshechting en zeer snelle sterkte opbouw 
op basis van SMP-Polymer. Temperatuurbestendig 
van -40°C tot +100°C en overschilderbaar. Voor het 
lijmen en monteren van vele materialen op vrijwel 
alle ondergronden. Geschikt voor binnen- en buiten 
en alle professionele toepassingen.

12 kokers in
thermobox

Eén druppel is genoeg voor 
ca. 2 cm² lijmoppervlak! 

van 131,84 voor

95,60

15,95

thermobox

GRIFFON

Secondelijm + 
activator
473.570.4845

  Voor het lijmen en monteren van vrijwel alle 
materialen, zoals hout, spaanplaat, MDF, rub-
ber, metaal, glas, keramiek en vele kunststoff en.
Ideaal voor een snelle afwerking van keukens, 
vloeren, wanden, meubels en plafonds. 

BISON

Alleslijm
473.570.0110

  Lijmt papier, karton, textiel, diverse kunststoff en, piepschuim (Tempex), 
leer en kleine stukjes hout, glas, keramiek, porselein en metaal.

Inhoud: 25 ml

2,95

Voor
vrijwel alle

materialen
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STEINEL

Lijmpistool 
Gluematic 3002
533.180.0024 

  Beschikt over een groot smelt-
vermogen voor hobbyist 
en vakman. Eenvoudig 
hanteerbaar dankzij mecha-
nisch toevoermechanisme. 

van 30,49 voor

19,95

van 43,92 voor

29,95
van 37,27 voor

29,95

ROTHENBERGER

Soldeer-
branderset
533.237.1901

  Hoge kwaliteit soldeerbrander met 
kunststof behuizing. Tevens met 
gasontsteking en 5 bussen C200 super 
gas. Met een werktemperatuur van 
650 ºC en met brander. Ideaal voor 
solderen, ontdooien en reparatiewerk-
zaamheden in sanitair, verwarming of 
koelingstoepassingen.

van 6,40 voor

4,50
6,406,406, voor

4,504,504,
WELLER

Soldeerbout
SP25NEU
533.236.0527

  High-Performance LED soldeerbout voorzien van de laatste 
LED technologie. 3 High-Performance gepantenteerde LED’s 
leveren licht op het werk tijdens gebruik.

Spanning 230 V
Vermogen 25 W
Gewicht 260 g

CONNEX

Marktklem 
staal
COX861150
182.180.1050

Breedte: 150 mm

van 2,61 voor

2,00

BESSEY

Clippix 
XC2
542.180.5192

  Erg functioneel met een 
ergonomische hand-
greep.
ergonomische hand-

Cadeautip!
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TESA

Ducttape 
4613
114.578.1347-48

  Bekende ducttape met goede kleefkracht, zelfs op 
ruwe oppervlakken. Flexibel, waterafstotend en 
makkelijk met de hand afscheurbaar. Geschikt voor 
vele toepassingen. Verkrijgbaar in de kleuren grijs 
en zwart.

 50 m x 48 mm

van 7,36 voor

6,00

TECHNOTAPE

Tapedispenser 
621.578.4301

17,95

TECHNOTAPE

Doos verpakkingstape 
36 rollen 
621.875.0029

  Ideale verpakkingstape voor het sluiten van dozen. Deze 
transparante 28µ verpakkingstape beschikt over een goede 
aanvangskleefkracht en is prima verwerkbaar in combinatie 
met een tapedispenser.

Doos verpakkingstape 

transparante 28µ verpakkingstape beschikt over een goede 
aanvangskleefkracht en is prima verwerkbaar in combinatie 

doos á 36 rollen
van 84,94 voor

49,95

TECHNOTAPE

Aluminiumtape
Cold Weather
621.875.0041

  Voorzien van een solventbasis acrylaat belijming. 
Ondoordringbaar voor stoom en geschikt voor 
het afdichten van luchtkanalen, verwarmings-, 
ventilatie-, en airconditioningsinstallaties.

Verwerkbaar bij extra lage temperaturen
Hoge temperatuurbestendigheid 
Goede kleefkracht
50 mm x 45 m

van 9,97 voor

7,20
vanaf 1,65 voor

1,50

TESA

Maskeringstape 
4325
114.578.0862/64/65

  Makkelijk af te scheuren maskeringstape van fi jn crêpepa-
pier met sterke kleefkracht en perfect geschikt voor o.a. 
hechten, sealen, bevestigen en verpakken. Dikte 110 µm.

Artikelnummer Lengte Breedte Van Voor

114.578.0862

50 m

25 mm 1,65 1,50

114.578.0864 38 mm 2,48 2,10

114.578.0865 50 mm 3.28 3,0050 mm 3.28 3,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen14 Prijzen zijn inclusief BTW



4,70

HAMMERITE 

Metaallak
Zwart
510.577.0540

  Decoratieve, roestwerende metaallak die direct 
over roest geschilderd kan worden. Deze stopt het 
roestproces en biedt 
duurzame bescher-
ming. Zowel binnen als 
buiten te gebruiken.

 750 ml

van 38,01 voor

24,95
van 6,05 voor

3,50

FRENCKEN

Kneedbaar 
houtvul-
middel
297.576.2011

  Houtvulmiddel voor het herstellen 
van kleine beschadigingen en het 
opvullen van noesten en nerven. 
Sneldrogend en overschilderbaar. 

 50 ml

CON:P

Timmer-
manspot-
loodslijper
182.186.2088

* Excl. potlood

van 3,61 voor

1,95

van 15,43 voor

10,85

PICA

Markeerpotlood
3030
533.990.0057

  Constructiemarker voor professionels. De universele, 
grafi ete vulling maakt markeren mogelijk op bijna 
alle ondergronden: nat, droog, glad, stroef, stoff ig of 
bedekt met olie. Makkelijk te verwijderen op gladde 
ondergronden.

POST-IT® 

Extreme Notes
406.397.0160-61

  Blijven plakken in de moeilijkste omstandigheden. Ze zijn waterbe-
stendig, sterk en beschrijfbaar. Geschikt voor zowel binnen als buiten 
en op nagenoeg alle ondergronden, mits aangebracht op een droog 
oppervlak.

Artikelnummer Maten Aantal Voor

406.397.0161 76x76 mm 3 blokjes 5,95

406.397.0160 114x171 mm 2 blokjes 20,95

vanaf 

4,79

BASIC

Penselenset
1577
561.184.9497

  Penselen op kaart, 
9 stuks.
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ILLBRUCK

Purschuim
FM310
610.576.1623

  Geschikt voor afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en 
kieren van o.a. scheidingswanden met plafonds. Máár ook voor scheidingswanden 
onderling, aansluitnaden van nokken, kepers, dakkapellen en doorvoeringen van 
leidingen. 

Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
Zeer goede akoestische eigenschappen

van 7,96 voor

4,80
van 9,26 voor

4,80

ZWALUW 

Hybrifi x wit
871.576.2156

  Hoogwaardige professionele universele afdichtings-
kit en constructie- of montagelijm op basis van hybri-
de technologie die onder invloed van de luchtvoch-
tigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber. 
Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie.

Inhoud: 290 ml
Binnen en buiten te gebruiken

NULLIFIRE

Brandwerend schuim 
FF197
610.576.1602

  Geschikt voor het afdichten van aansluitingen, voegen en naden o.a. 
tussen steen en hout (b.v. rondom kozijn), scheidingswanden met 
plafonds/vloeren en scheidingswanden onderling. Inhoud: 750 ml.

Brandwerend, rook- en gasdicht
Geschikt voor diverse voegafdichtingen in brandwerende constructies
Overschilderbaar en af te werken met pleister
Classifi catie volgens EN 1366-4 en EN 13501-2

van 29,77 voor

16,90

Inhoud
750 ml

vanaf

295,00
vanaf

295,00295,00295,

GRATIS wintercol 
bij 12 kokers! 

AJAX

Accu 
brandblusser
663.836.2517-18

  De enige blusser die KIWA is getest en geschikt bevon-
den voor Lithium accubranden (niet voor elektrische 
auto’s). Met hoge bluscapaciteit en is PFOS en PFAS 
vrij. Verkrijgbaar in 6 en 9 liter. Geschikt voor het 
blussen van vaste stoff en (categorie A). De blusstof is 
fl uorvrij en hierdoor snel en volledig afbreekbaar.

Bluscapaciteit voor 18650 cells tot 642 W/h 
(6 liter)  tot 1285 W/h (9 liter).

Levensduur: 20 jaar

Bij 12 bussen GRATIS pistool AA232
t.w.v. € 14,50  610.180.3603

Artikelnummer Type Inhoud Voor

663.836.2517 LA6-C 6 liter 295,00

663.836.2518 LA9-C 9 liter 319,00
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PERFECTPRO

Werkradio 
MyTube 
886.731.4325

  Kleine, maar zeer indrukwekkende radio. 
Heeft  10 voorkeuzezenders, een Neo-
dymium speaker van 5 watt, verlicht dis-
play en rubberen bedieningsknoppen.
Deze stof- en spatwaterbestendige wer-
kradio heeft  tevens een ingang voor een 
MP3-aansluiting. Zowel via netstroom als 
met lader te gebruiken.

79,00

vanaf 33,82 voor

28,50

Artikelnummer Afmetingen Van Voor

209.984.5022 65 cm x 25 m 33,82 28,50

209.984.5027 100 cm x 25 m 49,55 39,00

PANDSER

EPDM 
UV bestendig
136.984.2282

  EPDM stroken voor dak-, goot & gevel. 
UV bestendig en zeer eenvoudig 
te verwerken. Toepasbaar als 
waterkering en winddichting. 
Afmetingen: 20 m x 200 mm 
x 0.5 mm.

Rol 20 m

van 36,52 voor

27,95

EASYDEK

Afdekvlies
Multi Cover Standaard 
209.984.5022/27

  Zelfklevend afdekvlies geschikt voor het afdekken en bescher-
men van diverse type vloeren en trappen, extra dik, schokab-
sorberend en vochtdicht. Biedt optimale bescherming tegen 
intensieve belasting die voorkomt uit bouw-, renovatie- en 
onderhoudswerkzaamheden.

OP=OP

STANLEY

Uitschuifmes
564.636.0188

 Handgreep van zacht elastomeer en met 
handig meswisselsysteem. Snijmesje kan 
ook onder grote kracht, niet naar boven 
gedrukt worden. Ruimte voor 8 reserve-
mesjes in handgreep. Geleverd met  
3 reservemesjes. 

Lengte 180 mm
Metalen uitvoering

van 21,39 voor

15,00

Cadeautip!

23
 c

m

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2021. 17Prijzen zijn inclusief BTW



vanaf 30,55 voor

22,95

van 33,86 voor

26,00

SECU

Raamuitzetter 
Afsluitbaar
939.306.1520/22-23/3207 

  Praktische kierstandhouder voor draai-/kiepramen en boven-
lichtjes om te kunnen ventileren. Tevens voorkomt het inslui-
ping of dat kinderen uit het raam vallen. Hij is in 3 standen in te 
stellen tot een max. ventilatiestand van 75 mm. Geschikt voor 
naar binnen- en buitendraaiende ramen. Zowel links als rechts 
toepasbaar. Kleur: wit of zwart.

Oplossing 1: ventileren 
Oplossing 2: voorkom insluiping 
Oplossing 3:  voorkomt uit het raam vallen van kinderen 

SECU

Raambegrenzer
939.306.3208

  Kindveilige raamsluiting voor ramen (binnen- en buiten-
draaiend) en balkondeuren. Maakt veilig ventileren mogelijk 
en zorgt dat kinderen een raam niet volledig zelf kunnen 
openen. Geschikt voor kunststof, aluminium en hout.  Incl. 
montagemateriaal en 2 sleutels.

Artikelnummer Kleur Type Van Voor

939.306.1520 Wit Buitendraaiend 30,55 22,95

939.306.3207 Wit Binnendraaiend 30,55 22,95

939.306.1522 Zwart 721 Binnendraaiend 31,76 24,15

939.306.1523 Zwart 720 Buitendraaiend 31,76 24,15

3
oplossingen

in 1

In 1987 is SecuProducts 
BV opgericht. Ze zijn 
destijds gestart met de 
revolutionaire SecuStrip 
anti-inbraak strip die 
sindsdien de beveiliging van 
buitendeuren in Nederland en 
daarbuiten veranderd heeft . 

Inmiddels biedt Secu honderden 
unieke oplossingen. Zij noemen 
het aanvullende beveiligings 
en veiligheidsproducten: extra 
voorzieningen om woningen en 
bedrijfspanden veiliger te maken. 

Secu is een oerhollands familie-
bedrijf. De meeste producten wor-
den in Nederland geproduceerd. 

Kindveilig

Raamuitzetter 

Praktische kierstandhouder voor draai-/kiepramen en boven-
lichtjes om te kunnen ventileren. Tevens voorkomt het inslui-
ping of dat kinderen uit het raam vallen. Hij is in 3 standen in te 
stellen tot een max. ventilatiestand van 75 mm. Geschikt voor 
naar binnen- en buitendraaiende ramen. Zowel links als rechts 

Oplossing 3:  voorkomt uit het raam vallen van kinderen 
Artikelnummer Kleur Type Van Voor

939.306.1520 Wit Buitendraaiend 30,55 22,95

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen18 Prijzen zijn inclusief BTW



AXA

Tele-uitzetter
30 EX
567.306.2427

  Beschikt over traploze standen voor ventilatie. 
Voor naar buiten (ex) draaiende draairamen, 
bovenlichten, klep- en uitzetramen. 

Lengte 348 mm
 Kleur zwart

van 22,57 voor

11,50

AXA

Deurkruk 
Curve
567.312.5647

  Geschikt voor binnen en buitendeuren van 38 
tot 60 mm dik. Kleur zwart.

AXA

Binnenschild 
Klik
567.306.9056

  Geen zichtbare bevestigingspunten, 
aluminium geslepen zwart. Lage 
krasgevoeligheid. Met sleutelgat.

Zwart aluminium

van 27,25 voor

19,95
van 54,46 voor

29,95

van 17,15 voor

13,95
van 93,36 voor

75,00

AXA

Veiligheidsbeslag
Curve Plus
567.312.3207

  Betrouwbaar aluminium inbraakwerend veiligheids-
beslag. Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren 
(de knop is omkeerbaar). Geschikt voor voordeuren. 
Incl. bevestigingsmateriaal. 

Hart op hart maat: 55 mm
Lengte: 242 mm
Breedte: 52 mm

AXA

Veiligheidsraam-
sluiting 
3329
567.306.9068

  Voorzien van ventilatienok en een solide 
haakschoot zorgt voor een verhoogde 
inbraakwerendheid. Geschikt voor naar 
buiten draaiende draairamen en deuren. 
Raamaansluiting in aluminium F8 zwart. 

Rechtsdraaiend

Met cilinderslot
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STARMIX

Droogzuiger 
TS 714 RTS
994.750.0016

  Deze droogzuiger is geschikt voor kantoor of particuliere inzet. 
Compact (14 l) en krachtig (700 W) met complete toebehorenset en 
HEPA fi lter.

Vermogen 700 watt  Incl. toebehoren
Ketelinhoud 14 liter

van 332,75 voor

240,80

WD-40

Multispray 
450 ml
576.577.1445

  Welbekende spray 
tegen corrosie, 
maar dient ook 
als smeermiddel, 
onderdelenreiniger, 
roestverwijderaar 
en contactspray.

van 12,44 voor

6,95

GRIFFON

Schimmel-
vreter
473.577.1905

  Voor het direct verwijderen en 
vernietigen van schimmels en algen 
op wanden, vloeren en voegen in o.a. 
badkamers, keukens, kelders en gara-
ges. Ook geschikt voor toepassingen 
buiten, zoals gevels en balkons. 
Inhoud 750 ml.

Eff ect in 10 minuten

Schimmel-

Voor het direct verwijderen en 
vernietigen van schimmels en algen 
op wanden, vloeren en voegen in o.a. 
badkamers, keukens, kelders en gara-
ges. Ook geschikt voor toepassingen 
buiten, zoals gevels en balkons. 

van 11,28 voor

8,45

108,00

Compact
en krachtig

STARMIX

Wandcontactdoos 
994.750.0021

  Beschikt over zender, draadloze ont-
vanger en 3 rubber bevestigingsbanden. 
Compatibel met alle gangbare op de 
markt verkrijgbare (220V) stofzuigers en 
de Starmix Batrix accu stof-/waterzuiger. 
Innovatieve oplossing voor stofvrijwerken 
met accugereedschap. 

Innovatie voor accugereedschap

Compact
en krachtig
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VARTA

Zaklamp
Indestructible F10 Pro 
323.781.0173

  Zo goed als onverwoestbaar. Bestand tegen regen, hitte, kou, vuil en 
harde klappen. Deze lamp doorstaat zelfs de zwaarste testen. 

van 26,61 voor

21,20

van 72,30 voor

59,30

TAB

Looplamp led 
TAB3926 USB-230V  
584.781.0185

  Zeer slanke, knikbare inspectielamp, ideaal voor gebruik in 
moeilijk toegankelijke plaatsen. Lampgedeelte is slechts 7 
mm dik en knikt totaal 150°. Met sterke magneet op onder-
zijde van de lamp, uitrekbare 360° ophanghaak in de kop en 
handige batterij-indicator op de zijkant van de lamp. 

Lichtopbrengst: 
    600 Lm (100% lichtsterkte)
    300 Lm (50% lichtsterkte)

Oplaadbaar via USB en 230V

van 51,97 voor

45,40

TAB

Loop/zaklamp led 
accu 
TAB42102
584.781.0186

  Degelijke, oplaadbare looplamp van slagvast rubber gecoat 
ABS kunststof. Het bovenste deel kan 360° draaien, het 
handvat kan tot 2x 90° zwenken. De loopzaklamp is in ver-
schillende posities verticaal inzetbaar, maar ook horizontaal 
in te zetten d.m.v. metalen ophanghaken. Geleverd incl. 
adapters 12-230V.

FAVOUR

Werklamp
L0927
940.782.1027

  Deze ledlamp Protech past met 
gemak in elke gereedschapskoff er! 
Met een lichtopbrengst van maar 
liefst 1350 lumen is deze lamp 
een echte krachtpatser. Brandtijd 
tot wel 11 uur. Met magnetische 
bevestiging. Afmetingen (BxH): 
154 x 104 mm.

van 62,73 voor

54,95
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ALTREX

Trap
Double Decker
143.265.5103-08

  Robuuste huishoudtrap voor intensief huishoudelijk gebruik. 
Voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Uitgerust met een dub-
bele trede, vormt bij het uitklappen een dubbele trede onder het 
bovenste platform, een soort tweede platform. 

Verkrijgbaar in 3, 4, 5, 6, 7 en 8 treden

143 Altrex Double Decker

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

3-treeds
vanaf 116,16 voor

78,65

* Max. werkhoogte is stahoogte + 2 mtr.

Artikelnummer Treden Max. stahoogte* Van Voor

143.265.5103 3 0.60 m 116,16 78,65

143.265.5104 4 0.80 m 127,05 84,70

143.265.5105 5 1.05 m 141,57 90,75

143.265.5106 6 1.25 m 169,40 111,30

143.265.5107 7 1.45 m 214,17 139,15

143.265.5108 8 1.65 m 256,52 163,35

ALTREX 

Trap 
YEO 4
143.265.2044

  Lichtgewicht enkel oploopbare trap voor 
professioneel gebruik. Met extra brede 
treden zodat je prettiger staat en vooral 
veiliger werkt. 4 treden.

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

van 171,82 voor

135,00

Met gereed-
schapsbakje

Handige emmerhaak
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149,95

WIBE LADDERS

Vikingstep 
2-treeds
305.265.2042

  Klein, slim en gemakkelijk te gebruiken 
aluminium opstapje. Nuttig overal waar 
je wat werk moet doen of een beetje 
hogerop moet komen.

Klein, slim en gemakkelijk te gebruiken 
aluminium opstapje. Nuttig overal waar 

Opgevouwen slechts 
35 mm dik!

van 24,54 voor

19,95

MATADOR

Steekwagen 
EX-GH125
458.272.2003

  Lichte, opvouwbare aluminium 
steekwagen met een max. draag-
gewicht van 125 kg. Is bijzonder 
plat opklapbaar.

M
ax

. 1
09

 c
m

van 165,94 voor

107,70

ABUS

KeyGarage™ 
787
249.295.1087

  Bewaar sleutels veilig met de ABUS 
KeyGarage™ 787. Bevestig de KeyGarage™ 
787 op de wand en stel zelf de 4- cijferige 
beveiligingscode in. Met solide behuizing 
die is gemaakt van massief plaatstaal en 
een kap van zamak. Tevens met schuifkap 
om de cijfercode af te schermen. 

van 57,64 voor

34,95

ZIMIT

Klapschraag blauw
S-710040
685.240.0300

40 cm
Gepoedercoat
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Muts met led lamp
Grijs / Navy blue
637.239.4806/08

  Van 100% acryl met krachtige led oplaadbare lamp. 
Inclusief batterijen. Eenvoudig te bedienen met 
drukknop voor op het lampje. Verkrijgbaar in de 
kleuren: grijs en navy blue.

USB-oplaadbare batterij
Watt: 1W
Lumen: 100
Lampje is verwijderbaar

per stuk

15,15

CON-P

Strooibus 
46850
182.425.2050

  Handige kunststof strooibus 
met grote ‘strooi’-gaten. Ook 
inzetbaar als voederbus.

2 liter

van 5,87 voor

2,95

GYS

Booster Gyspack 
400
533.553.5041

  Autonome starter voor voertuigen op 12 Volt. De 
GYSPACK Auto is voorzien van een professionele batterij 
voor lange levensduur en hoge prestaties. 

van 157,84 voor

125,00

Cadeautip!

Uitgave 2147
Aanbiedingen geldig zolang de 
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 31 december 2021. Mocht een 
artikel uitverkocht zijn, dan trachten wij 
het voor u opnieuw te bestellen. Deze 
folder werd met veel zorg samengesteld, 
maar wijzigingen in prijs, model en kleur 
zijn voorbehouden. Vermelde prijzen 
zijn in euro’s incl. BTW en excl. eventuele 
verwijderingsbijdrage.  

Veneberg IJzerwaren Den Ham B.V.
Vroomshoopseweg 6

7683 RL DEN HAM
Tel: 0546-673199 - Email: info@venebergdenham.nl


