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STANLEY SORTMASTER 
ORGANIZER
Stevige kunststof organizer/assortimentsdoos om pluggen, schroeven, 
kleine onderdelen of zelfs gereedschappen in op te bergen. Met 
uitneembare scheidingen en goed vergrendelbaar deksel die ervoor 
zorgen dat alle kleine onderdelen op hun plaats blijven. 

€5,75nu
normaal 8,70

Junior 43x33x9 cm

€12,50nu
normaal 19,10

Organizer 29,2x37,5x6,7 cm

STANLEY FATMAX 
ORGANIZER WATERDICHT
Professionele waterdichte organizer/assortimentsdoos, met 10 
uitneembare bakjes voor pluggen, schroeven en kleine onderdelen. 
Het slagvaste deksel houdt alle onderdelen op hun plaats, zelfs als er 
een bakje uitgehaald is. Stapelbaar en vergrendelbaar voor transport. 
Stof- en waterdicht volgens IP53.

€19,50nu
normaal 30,36

Ondiep 44,6x7,4x35,7 cm

€21,50nu
normaal 32,95

Diep 44,6x11,6x35,7 cm

 Artikelnr. Type Aantal treden Van Voor

1770323 Taurus TDO3 2 x 3 € 219,00 € 159,00

1770324 Taurus TDO4 2 x 4 € 252,00 € 185,00

1770325 Taurus TDO5 2 x 5 € 291,00 € 215,00

1770326 Taurus TDO6 2 x 6 € 328,00 € 245,00

1770327 Taurus TDO7 2 x 7 € 366,00 € 269,00

1770328 Taurus TDO8 2 x 8 € 421,00 € 309,00

ALTREX TAURUS
INDUSTRIETRAP
De Altrex Taurus trap dubbel oploopbaar, 
is de robuuste trap voor bouw en 
industrie. Het dubbele kokerprofiel van 
de treden maakt de Taurus tot de meest 
stevige in zijn soort. De steunbeugel 
biedt extra veiligheid en is in een 
handomdraai in te klappen, waardoor 
deze eenvoudig te transporteren is. 

IP53

vanaf €159,00

Art.nr.: 1645127 - 1758067
STAPELBAAR, VERGRENDELBAAR EN WATERDICHT! 
Art.nr.: 1645155 - 1645101

KELFORT 
WATERSLANG
3-laags kunststof waterslang. Max. werkdruk 10 bar. 
Met interne anti-algen coating en UV-bestendig.

 Artikelnr. Type Lengte Van Voor

1526135 KEL-FLOW 1/2’’ 25 m € 24,98 € 14,90

1526136 KEL-FLOW 1/2’’ 50 m € 52,73 € 29,00

1526137 KEL-FLOW 3/4’’ 25 m € 46,08 € 24,90

1526138 KEL-FLOW 3/4’’ 50 m € 92,15 € 49,00

vanaf €14,90

OOK VERKRIJGBAAR IN ANDERE MATEN EN ENKEL OPLOOPBAAR!



PHANTOM HSS SPIRAAL-
BORENSET MET TIN-TIP
Precisieboor in staal en RVS
Geslepen uitvoering met kruisaanslijping vanaf 2 mm. Van 1-13mm, 
per 0,5 mm oplopend. Voldoet aan DIN338N. Geleverd in kunststof 
cassette. 

KELFORT HANDREINIGINGS-
DOEKEN
Geschikt voor het snel en efficiënt verwijderen 
van vuil van handen en gereedschap, zonder 
water of zeep. Voor verwijdering van niet 
uitgeharde verf, lijm, olie, smeermiddelen, inkt, 
teer, hars, was, graffiti, etc. Vrij van siliconen en 
bevat glycerine voor extra huidbescherming. 
Inhoud bus: 70 doeken. 

Art.nr.: 1516111- 1516112

€7,90nu
normaal 12,58

€12,90nu
normaal 21,34

KELFORT HANDREINIGINGS-
DOEKEN MET SCRUB
Geperforeerde doeken met scrubzijde voor 
een diepe reiniging. Verwijdert gemakkelijk 
vet, vuil, olie, smeermiddelen, verf, teer, inkt 
enz. Geschikt voor het reinigen van handen, 
gereedschap en harde oppervlakken. Overal te 
gebruiken en handig mee te nemen als er geen 
water voorhanden is. Bevat geen oplosmiddel, 
zodat de huid niet uitdroogt. Inhoud bus: 90 
doeken.

Art.nr.: 1551677

RUST-OLEUM 
ZINKSPRAY 2185
HARD HAT® Galva Zinc 
Op blank staal en op gegalvaniseerde 
oppervlakken zorgt zinkspray voor een 
kathodische en mechanische bescherming 
(koud verzinken). De zinkspray is snel-
drogend: kleefvrij na 5 minuten 
en hanteerbaar na 10 minuten. 
Kleur matgrijs. Inhoud 600 ml.

€11,95nu
normaal 18,29
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Art.nr.: 1855650

POETSLAPPEN 
BONT POLO
Hoogwaardig geselecteerde 
kwaliteit poetslappen van dun 
bont polo. Zak á 5kg.

€4,95nu
normaal 10,65

€15,50nu
normaal 22,30

Art.nr.: 1629338

BESSEY KLIKKLAMP KLI20
Vederlichte lijmtang met een spankracht 
tot wel 1200 N. 

Spanwijdte 200 mm 
Spanbreedte 80 mm

Art.nr.: 8671213

€79,95nu
normaal 142,50

Nr. 1 ZINK

Wat is het voordeel van 
spiraalboren met TiN-tip?

Door de TiN-coating op de 
punt van de boor verspaant 
de boor met minder wrijving. 
Er is in mindere mate 
sprake van snijkantopbouw 
(koudlas). Boren met TiN-tip 
hebben daardoor een hogere 
standtijd. Daarmee is het 
minimale prijsverschil ten 
opzichte van ongecoate 
boren al snel terugverdiend. 
Omdat de snijkanten 
gecoat zijn, kunt u dezelfde 
resultaten verwachten, 
zonder dat u de prijs betaalt 
voor een volledig TiN-
gecoate boor.

BESSEY IDEAALSCHAAR 
LINKS / RECHTS

Ideaal-blikschaar met schaarkop van 
speciaal RVS met inductiegeharde 
snijvlakken. 25% minder krachtinspanning 
door hefboomoverbrenging. Voor rechte 
doorlopende snedes en figuursnedes in 
plaatstaal tot 1,2 mm en edelstaalplaten 
tot 1 mm. Verkrijgbaar in rechts- of 
linksknippend. 260 mm lang.
Art.nr.: 8624515 - 8624520

€32,50nu
normaal 61,50



KNIPEX SPITSE 
COMBINATIETANG
Deze tang is uitstekend geschikt voor het grijpen van kleine 
voorwerpen in beperkte ruimtes, dankzij de slanke vorm van de 
kop met spitse punt. Door de gefreesde groef in de grijpzone 
kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig 
vastgehouden worden. Eenvoudig snijden dankzij krachtige scharnier 
met grote overbrenging. Middelhard draad tot 3 mm, hard draad tot 2 
mm en elektrakabels tot 8 mm. Lengte tang 145 mm.

Art.nr.: 1623817

BAHCO MAGNEETGRIJPER
Magnetische pick-up tool met ingebouwde verlichting en 
comfortabele 2-componenten handgreep. De magneetgrijper is in 
staat om max. 3.65 kg aan gewicht op te pakken. 

BAHCO HANDZAAG SUPERIOR
+ HANDZAAP NP
Standaard handzaag en Superior zaag in één set!
De Superior zaag kentmerkt zich door een extra dik blad voor 
stabiliteit en NXT vertanding; zaagt gladder en rechter dan elke andere 
zaag zonder verlies van zaagsnelheid. Het blad heeft een speciale 
coating voor lage zaagweerstand en werkt tevens roestwerend. 

Zaagblad 550 mm
9/10 TPI Hardpoint

Art.nr.: 8607041

€15,50nu
normaal 21,64

Art.nr.: 8607040
€11,25nu

normaal 16,50

€25,00nu
normaal 59,00

BAHCO HANDZAAG NP 
+ 31-DELIGE BITSET
22’’ handzaag voor het zagen van middelgrof 
materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal. 
Nu met 31-delige bitset in handige kunststof 
opbergbox.  

Zaagblad 550 mm
7 TPI hardpoint

Art.nr.: 1662044

BAHCO SPEEDBORENSET
8-DELIG
8-delige speedborenset verpakt in handige 
etui voor het veilig opbergen van de boren.
Inhoud set: 13, 16, 18, 20, 22, 25, 32 en 38 mm.

€19,00nu
normaal 46,34

Art.nr.: 1758869
€15,00nu

normaal 26,51MET VERLICHTING!

S T U N T P I J S !
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 Artikelnr. Type Afmetingen Van Voor

1883001 Zonder codeslot 490x365x188 mm € 167,66 € 89,00

1883002 Met codeslot 495x415x195 mm € 217,20 € 119,00

1883003 Met codeslot / trolley* 515x440x255 mm € 286,39 € 149,00

*Trolley is voorzien van wieltjes en uitschuifbare handgreep.

TOPKWALITEIT TEGEN EEN SCHERPE PRIJS!

IRONSIDE GEREEDSCHAPSKOFFER
Gereedschapskoffer van ABS-kunststof met robuust aluminium frame. De koffer is voorzien van 2 
gereedschapsbladen, 1 documentenvak en 1 bodembak. De ruimte in de koffer is vrij indeelbaar 
door middel van 2 langschotten en 3 dwarsschotten. Met bodemgeleiders en afdekplaat. 
Verkrijgbaar in 3 verschillende modellen.

5 METER
€12,90nu

normaal 22,27

8 METER
€16,90nu

normaal 29,62

Art.nr.: 1875064 - 1875065

IRONSIDE 
ROLBANDMAAT XXL
Rolbandmaat met verchroomd kunststof 
huis en rubberen bescherming. Voorzien 
van bandblokkeerknop en automatische 
bandterugloop. Het meetlint is dubbelzijdig 
bedrukt, voorzien van kunststof deklaag 
en magneethaak. Bandbreedte 27 mm.  
Verkrijgbaar in lengte 5 en 8 m.

€89,00vanaf

normaal 167,66


