
1Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE

Bouwmarkt Delrue

Ringlaan 49
B-8480 Ichtegem

tel  +32 51 59 11 99

email  info@groupdelrue.be
websites www.groupdelrue.be
  www.uniconstruct.be

Vraag zeker ook prijs 

voor wapening, 

netten of balkstaal !

P R O M O T I E
S P E C I A L I T E I T E N
& M A T E R I E E L

A C T I E S 
geldig tot

31 mei
2 0 2 1

Geopanel - handig bekisten met 1 persoon!
•	 Universeel: voor al uw bekistingswerken
•	 Lichtgewicht: alles manueel te 

hanteren
•	 Modulair en handig voor grote en 

kleine werken
•	 Gedaan met knoeiwerk met hout en 

betonplex
•	 Tijds- en materiaalbesparing
•	 Duurzaam: na 10 jaar in België op de markt, worden 

door velen hun eerste panelen nog steeds gebruikt

De startkit
Bestaande uit:
8x geopanel basispaneel 120 x 60 cm + de bijhorende hendels en afsluitkapjes.
Met deze basiskit kan u al heel wat werk aan en u leert makkelijk de kneepjes van het bekis-
ten met geopanel kennen.

De ideale instap om op een nieuwe en handige manier het bekisten te bekijken. 

(Deze startkit kan je bijvoorbeeld gebruiken bij het bekisten van een balk van 4,80 m lang x 
60 cm hoog, of gelijktijdig 2 kolommen van 2,40 m x 50 cm)

art. aantal omschrijving
1013263 8 Geopanel 120 x 60
1013262 96 Geopanel hendel
1013265 56 Geopanel stopje
* Exclusief bekistingsstangen en plaatmoeren

Actiepakket Startpakket voor
balken & kolommen

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Buizenklem
•	 Handige tool voor het monteren en demonteren van PVC 

buizen, hulpstukken en inspectieputten.
•	 Makkelijk buizen en hulpstukken plaatsen door 

1 persoon, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
•	 art.: 1157413

+

Lijm- en mortelpomp
•	 Lijm- en mortelpomp voor het handig verlij-

men van gevelsteen, snelbouwsteen en cel-
lenbeton als alternatief op de traditionele 
spuitzakken.

•	 5 verschillende spuitmonden
•	 Werkt in combinatie met accu schroef-

machine
•	 Geleverd in tas
•	 art.: 1124978

* Accu schroefmachine niet inbegrepen.

Motordoorslijper K970 - 15,5 cm
•	 Revolutionaire	doorslijper,	het	beste	filtersysteem	op	de	markt!	

Dé doorslijper voor ruwbouwaannemer, beton-
werken, ...

•	 Uniek	Smart	Tension	Systeem
•	 DEX,	stofverwijderingssysteem
•	 X-Torq motor met meer vermogen, 

minder uitstoot
•	 Antivibratiesysteem
•	 Motor: 94cc - 4800W 
•	 Blad: 400 mm
•	 Max. zaagdiepte: 155 mm
•	 Inclusief zaagblad tc 400 mm
•	 art.: 1162601

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

LENTE PROMO
O P  =  O P
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Mikasa trilplaat MVC-T90H

•	 Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
•	 Hoge loopsnelheid en trilkracht
•	 Volledig gesloten protectie V-riem als bescherming tegen zand en vuil.
•	 Bij gebruik van een hijshaak hangt de machine helemaal vlak.
•	 Voorzien van vast wielenstel (voorkomt verlies en diefstal).
•	 Voorzien van tachometer (urenteller en toerenteller).
•	 Watertank optioneel leverbaar.

MVC-T90H
art. 1106424
motor Honda benzine GX160
vermogen 5,5 PK
afm. plaat (l x b) 53 x 50 cm
trilkracht 1800 kg
gewicht 86 kg

AANRADER
TOP

kwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mikasa trilstamper MTX-60

De “extra large” trillingsdempers voorkomen overmatige 
trillingen op de armen van de bediener. De benzinek-
raan en de stopknop bevinden zich direct aan de 
bedieningshendel zodat men in een noodgeval 
de machine zéér eenvoudig tot stilstand kan 
brengen. Een standaard hijsoog op de machine 
en een optionele transportkar voor de machine 
vergemakkelijken	het	opheffen	en	transport	van	de	
trilstamper.
•	 Minder uitlaatgassen en lawaai
•	 Dubbel	ingebouwd	gepatenteerd	luchtfilter
•	 Gemakkelijk starten van motor door automatische 

decompressie
•	 Nieuw ontworpen hexagonale stampvoet voor een hogere 

stabiliteit.

MTX-60
motor Honda 4-takt
vermogen 3,0 PK
afm. plaat (l x b) 340 x 285 mm
trilkracht 1480 kg
gewicht 63 kg art.: 1022694

Mikasa trilplaat MVC-F70H

•	 Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
•	 Hoge loopsnelheid en trilkracht
•	 Volledig gesloten protectie V-riem als bescherming tegen zand en 

vuil.
•	 Bij gebruik van een hijshaak hangt de machine helemaal vlak.
•	 Watertank en rubbermat optioneel leverbaar.

MVC-F70H 
art. 1000393
motor Honda benzine GX160
vermogen 5,5 PK
afm. plaat (l x b) 51 x 42 cm
trilkracht 1500 kg
gewicht 73 kg

AANRADER
TOP

kwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Motordoorslijper K770 - 12,5 cm
•	 De ideale doorslijper voor de wegenbouw, klinkerwerken, ...
•	 DEX,	stofverwijderingssysteem,
•	 X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
•	 Active	air	filtration,	speciale	luchtfiltering	in	4	

stappen
•	 Antivibratiesysteem,	reduceert	aanzien-

lijk trillingen.
•	 Motor: 74cc - 3700W 
•	 Blad: 350 mm
•	 Max. zaagdiepte: 125 mm
•	 Inclusief zaagblad tc 350 mm
•	 art.: 1162600

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mikasa trilplaat MVC-40G

•	 Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
•	 Perfect uitgerust voor het aantrillen van klinkers, tegels, zand, stabilisé, 

asfalt etc.
•	 Standaard voorzien van een hefbeugel
•	 Hoge loopsnelheid en trilkracht
•	 Betere werking tegen hellende oppervlaktes tot 35%
•	 Bij gebruik hijshaak hangt machine volledig vlak

MVC-40G
art. 1022690
motor Robin-Subaru benzine
vermogen 2,8 PK
afm. plaat (l x b) 42 x 29 cm
trilkracht 1000 kg
gewicht 46 kg

AANRADER
TOP

kwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Levelfix 550HV - bouwlaser
•	 Volautomatische bouwlaser met zichtbare straal
•	 Horizontaal, verticaal en haakse hoeken
•	 Tiltfunctie
•	 Met laserpunt naar boven
•	 Manuele afschotfunctie
•	 Werkbereik 600 m
•	 Nauwkeurigheid: 4,8 mm / 100 m
•	 Waterdichtheid: IP 66
•	 art.: 1157641

KOFFER +
laser 550HV

statief
laserlat

ontvanger + klem
lader + batterij

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+
gratis

afstands-
meter

Topcon RL-H5A horizontaallaser
•	 Zelfnivellerende horizontaallaser
•	 Werkbereik 800 m
•	 Incl. ontvanger LS-80L
•	 Heroplaadbaar batterijpack
•	 Nauwkeurigheid: 5 mm / 100 m
•	 Waterdichtheid: IP 66
•	 art.: 1084027

KOFFER +
laser RL-H5A

statief
laserlat

ontvanger + klem
lader + batterij

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

5 JAAR 
GARANTIE

LENTE PROMO
O P  =  O P
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Riolering buiskoppeling (VPC koppeling)
Met deze buiskoppeling kunnen buizen van dezelfde nominale maat gemaakt van verschillende 
materialen optimaal en veilig met elkaar worden verbonden - ondanks het feit dat de buitendia-
meter door het ontwerp zeer verschillend is. De buiskoppeling bestaat uit een reduceerbare 
afdichtingsmof van elastomeerrubber, een centraal reduceerbare bevestigingskorf van 
kunststof en twee roestvrijstalen banden voor krachtoverbrenging voor een afzonder-
lijke en continue aanpassing van de diameter aan beide zijden.

Het	meervoudige	dubbele	afdichtingsprofiel	van	de	afdichthuls	zorgt	voor	een	
betrouwbare afdichting volgens DIN EN 1610, de centrale aanslag zorgt voor 
een eenvoudige en exacte installatie. Het vleugelachtige centrale deel maakt een 
afzonderlijke, traploze reductie-aanpassing aan beide zijden mogelijk. Door radiaal 
omringende	materiaaluitsparingen	of	omringende	delen	kan	de	fixeermand	
in het rubber grijpen.

Voordelen:
•	 Snelle en eenvoudige installatie
•	 Hoge	flexibiliteit
•	 Vermindering van voorraadkosten in de detailhandel
•	 Uniforme aanpassing aan verschillende oppervlakken
•	 Geen extra compensatieringen tot VPC 382 vereist
•	 Met DIBt-goedkeuring Z-42.5-450

Aangewezen gereedschap voor montage:
•	 Voor VPC 100 - 150: dopsleutel
•	 Voor VPC 100 - 270: set ratelsleutels
•	 Voor VPC 100 - 1070: momentsleutel

art.

buiten ø
spanbereik

ca.

max.
reductie

ca.
van
mm

tot
mm mm

1180952 102 131 31
1180953 123 161 38
1180954 160 192 32
1180955 183 226 43

1180956 200 * 261 61
220 ** 41

1180958 250 * 324 74
270 ** 54

* plaatsing met excenterring (meegeleverd)
** plaatsing zonder excenterring

Sanitaire buiskoppeling (FHS koppeling)
De grijs-rood-grijze spark koppeling is geschikt voor het aansluiten van rioolbuizen van ver-
schillende materialen en met verschillende buitendiameters en oppervlaktestructuren.

Het kan zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd en kan in de grond of onder gips 
worden gebruikt.

Buizen gemaakt van alle gangbare materialen zoals 
gietijzer, staal, PP, PE, PVC, steengoed en an-
dere gladde of gegolfde buizen in nominale 
groottes van DN / OD 40 tot DN / OD 
110 kunnen worden aangesloten.

art. buiten ø spanbereik ca. max. reductie ca. breedte
van mm tot mm mm mm

1180949 40 65 25 85
1180950 50 80 30 85
1180951 75 110 35 85

ACTIE
3  V P C  ko p p e l i n g e n  M I X  =

G R AT I S
z a n d s c h o p

=

3 x

GRATIS

ACTIE
6  V P C  ko p p e l i n g e n  M I X  =

G R AT I S
k r u i wa g e n  “ b a s i c ”

6 x

=

GRATIS

ACTIE
5  F H S  ko p p e l i n g e n  M I X  =

G R AT I S
z a n d s c h o p

5 x

=
GRATIS

ACTIE VPC koppelingen

ACTIE FHS koppelingen

Probleemoplosser:

De ideale koppeling voor 

het koppelen van flexibele 

en starre buizen van 
verschillende types

• VPC koppeling voor 
buizen vanaf ø 100

• FHS koppeling voor sani-

taire buizen vanaf ø 40
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Stellingen multidirectioneel staal
Multidirectionele stelling conform EN 12810 - 12811
Voordelen van dit stellingtype:
•	 Veel mogelijkheden in opbouw, ... hoeken, over daken, ... 

veel onderdelen zorgen voor veel opbouwmogelijkheden. 
Rosassen zorgen ervoor dat liggers op 8 plaatsen gekop-
peld kunnen worden.

•	 U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen, door 
liggers te verplaatsen.

•	 Mogelijkheid tot gebruik van de consoles (optioneel): één 
vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere 
vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug.

•	 Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw 
steiger mogelijk te maken.

•	 Uitbreidbaar met: vloeren, consoles, leuninghouders, leu-
ningen, laddervloeren, doorloopelementen, voeten. Vraag 
meer informatie.

Metserstelling multidirectioneel staal

art. aantal omschrijving
1022802 18 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 18 voetstukken
1022806 43 staanders 2 m
1029631 11 staanders 3 m
1022813 48 liggers 1,09 m
1022817 84 liggers 2,57 m
1022824 6 diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838 6 kantplank hout 1,09 m
1022842 10 kantplank hout 2,57 m
1057706 27 stellingvloer staal 2,57 m

1022833 3 stellingvloer
met luik en ladder 2,57 m

1022851 6 verankering 1,10
1022709 6 kruiskoppelingen

9x 

Uitschuifconsole

+ GRATIS

10x kantplank  2.57 m

6x kantplank  1.09 m

Kantplankenset
inbegrepen

Contacteer ons
voor uw
project!

Metserstelling multidirectioneel staal

art. aantal omschrijving
1022802 10 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 10 voetstukken
1022806 23 staanders 2 m
1029631 7 staanders 3 m
1022813 32 liggers 1,09 m
1022817 44 liggers 2,57 m
1022824 3 diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838 6 kantplank hout 1,09 m
1022842 6 kantplank hout 2,57 m
1057706 15 stellingvloer staal 2,57 m

1022833 3 stellingvloer
met luik en ladder 2,57 m

1022851 4 verankering 1,10
1022709 4 kruiskoppelingen

6x kantplank  2.57 m

6x kantplank  1.09 m

Kantplankenset
inbegrepen

5x 

Uitschuifconsole

+ GRATIS

Contacteer ons
voor uw
project!

Dakwerkstelling multidirectioneel staal

art. aantal omschrijving
1022802 8 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 8 voetstukken
1022806 18 staanders 2 m
1029631 6 staanders 3 m
1022812 28 liggers 0,73 m
1022818 34 liggers 3,07 m
1022825 3 diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837 6 kantplank hout 0,73 m
1022843 5 kantplank hout 3,07 m
1022832 6 stellingvloer staal 3,07 m

1022834 3 stellingvloer
met luik en ladder 3,07 m

1022849 4 verankering 0,5
1022709 4 kruiskoppelingen

Valnet
10 x 2 m

+ GRATIS

Contacteer ons
voor uw
project!

Renovatiestelling multidirectioneel staal

art. aantal omschrijving
1022802 8 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 8 voetstukken
1022806 18 staanders 2 m
1029631 6 staanders 3 m
1022812 28 liggers 0,73 m
1022818 42 liggers 3,07 m
1022825 3 diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837 6 kantplank hout 0,73 m
1022843 9 kantplank hout 3,07 m
1022832 14 stellingvloer staal 3,07 m

1022834 3 stellingvloer
met luik en ladder 3,07 m

1022849 4 verankering 0,5
1022709 4 kruiskoppelingen

Steigernet
3,07 x 50 m

+ GRATIS

Contacteer ons
voor uw
project!
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Liggers
•	 De liggers zijn voorzien van spiekoppen die bevestigd kunnen worden aan de rozetten. Ze 

dienen als verbinding tussen de staanders, als leuning en om de vloeren op te leggen.
•	 Verschillende lengtes zijn uiteraard verkrijgbaar.

Staanders
•	 De staanders of de verticale opbouwelementen van de multidirectionele 

steiger. Deze zijn om de 50 cm voorzien van een “rozet”, waar aan de 
liggers, of diagonalen met spiekoppen aan kunnen verankerd worden. 
Per rozet kunnen 8 verbindingen gemaakt worden.

•	 Er zijn ook staanders beschikbaar met demontabele pen. Dit is handig 
wanneer de stellingelementen gebruikt worden als onderstutting, 
zodat bovenaan kopspindels geplaatst kunnen worden.

•	 Buisdiameter: 48,3 mm
•	 Uitvoering thermisch verzinkt

art. omschrijving hoogte
1023872

staander

50 cm
1022805 100 cm
1022806 200 cm
1029631 300 cm
1028341

staander met
demontabele pen

100 cm
1028342 150 cm
1028343 200 cm
1029182 300 cm

art. omschrijving lengte
1022812 ligger 73 cm
1058758 ligger 75 cm
1059477 ligger 100 cm
1022813 ligger 109 cm
1058759 ligger 139 cm
1022814 ligger 140 cm

73 - .... 250 - 257 - 307 cm

art. omschrijving lengte
1022815 ligger 157 cm
1043949 ligger 200 cm
1022816 ligger 207 cm
1060523 ligger 250 cm
1022817 ligger 257 cm
1022818 ligger 307 cm

Voetstuk
•	 Voetstuk: wordt geplaatst op de voetspindel voor het 

aankoppelen van de eerste liggers, vooraleer men de eerste 
staanders plaatst.

•	 art.: 1022804

Voetspindel
•	 Voetspindel: de basis van de volledige steiger. 
•	 Bij het opstellen van uw steiger start u best op het hoogste 

punt van uw terrein. Op het hoogste punt van het terrein 
kan u best de spindel volledig onderaan draaien. Als u de 
basis verder uitbouwt, kunnen de spindels verder omhoog 
gedraaid worden.

•	 25% van de lengte van de voetspindel of tenminste 15 cm 
moet in de staander blijven.

•	 Hoogte: 60 cm
•	 art.: 1022802

Consoles
•	 Consoles kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan een rozet. Vaak worden deze gebruikt 

om voor de steiger te hangen, zodat men een extra vloer heeft om over te lopen, die vol-
ledig voor de steiger hangt. De vloeren van de steiger blijven dan vrij om materieel, stenen, 
kuipen etc. op te plaatsen.

art. omschrijving toepassing
1057774 uitschuifconsole 1 of 2 vloeren
1022857 console 0,40 opleg 1 vloer
1029177 console 0,75 opleg 2 vloeren

1054751 console 0,73
met spiekop opleg 2 vloeren

Diagonalen
•	 De diagonalen hebben draaibare spiekoppen aan de uiteinden en dienen om aan beide 

kanten de steiger stabiel te houden. Diagonalen kunnen zowel op de “lengtezijde”, als op 
de “kopzijde” gebruikt worden om de steiger te stabiliseren.

art. vakhoogte vakbreedte
1022819 2 m 73 cm
1022859 2 m 100 cm
1022820 2 m 109 cm
1022821 2 m 140 cm
1022822 2 m 157 cm
1043950 2 m 200 cm
1022823 2 m 207 cm
1022858 2 m 250 cm
1022824 2 m 257 cm
1022825 2 m 307 cm

Stellingvloeren
•	 Zeer robuuste werkvloer (klasse 6) - maar licht in gewicht
•	 Degelijke en verstelbare windbeveiliging
•	 Grove	profilering	naar	bovenzijde	van	de	werkvloer	voorkomt	uitschuiven
•	 Handgrepen onderaan de werkvloer zorgen voor makkelijk te hanteren en eenvoudig in de 

elementen te hangen boven het hoofd.

art. lengte breedte
1022826 73 cm

32 cm

1022827 109 cm
1022828 140 cm
1022829 157 cm
1058761 207 cm
1057706 257 cm
1022832 307 cm

Stellingvloeren met luik en ladder
•	 Steigers moeten langs de binnenzijde betreden kunnen worden. Hiervoor is er de mogelijk-

heid om stellingvloeren met luik en 
ladder te gebruiken.

•	 De ladder kan ingeklapt worden 
voor transport.

•	 De breedte van de vloer komt 
overeen met 2 stalen stelling-
vloeren.

art. lengte breedte
1022833 257 cm 60 cm1022834 307 cm

Kantplanken
•	 Kantplanken zijn te voorzien om te voorkomen dat materiaal dat op de steigervloeren ligt 

naar beneden zou gestoten worden.

art. omschrijving lengte
1022837 kantplank 73 cm
1060524 kantplank 100 cm
1022838 kantplank 109 cm
1022839 kantplank 140 cm
1022840 kantplank 157 cm
1022841 kantplank 207 cm
1060525 kantplank 250 cm
1022842 kantplank 257 cm
1022843 kantplank 307 cm
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aantal omschrijving geverfd verzinkt
30 stellingelement 100 x 120 (kl.4) 1017905 1017906
30 kruisverbinding 2,50 m 1022590 1022590
2 transportbak voor 15 elementen 1057821 1057822

NU
+ GRATIS

2  s t ap e l b a k ke n
t . w. v.

-

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NU
+ GRATIS

2  s t ap e l b a k ke n
t . w. v.

-

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Pakket onderdelen stelling (frames + kruisen)

30 kruisen

30 elementen
g
e
v
e
r
f
d

30 elementen
v
e
r
z
i
n
k
t

+

Stellingvloer 2,50m x 31cm - klasse 6 (zwaar model)
•	 Aanvullingspakket stellingvloeren voor steigers.
•	 2,50 m - klasse 6 - EN12810-12811
•	 Zeer stevige vloer met uittilveiligheid
•	 Achterzijde voorzien van 2 handgrepen om 

vloer makkelijk boven het hoofd te installeren 
op de stellingelementen.

•	 art.: 1116303

normaal -
per stuk -

per 20 stuks -
per 50 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Transportbak voor metserstelling
•	 Transportbak voor 15 stellingelementen
•	 Afmeting (lxb): 128 x 77 cm
•	 Vorkliftuitsparingen
•	 Kraanogen
•	 Kunnen perfect naast elkaar gezet 

worden op een open 
bestelwagen

•	 Geverfd: 1057821
•	 Verzinkt: 1057822

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Verankering
•	 Verankeringen kan je maken m.b.v. kruiskoppelingen, draaikoppelingen, buizen, veranke-

ringsbuizen, pluggen etc. Hiernaast vind je de verschillende onderdelen die je hiervoor kan 
gebruiken.

•	 Ankerbuis: 1022661
•	 Kruiskoppeling met spie: 1183420
•	 Oogbout: 1183421

Regelbare stellingvoeten 50 cm
•	 Regelbare stellingvoeten voor het mooi “pas” zetten 

van de stellingelementen. 
•	 Lengtes: 50 cm
•	 Steeds thermisch verzinkt.
•	 art.: 1000344

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per stuk -

per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Set van 3 stellingvloeren met luik & ladder
•	 Voor het gemakkelijk betreden van een stelling met 6 meter hoogte.
•	 Stellingvloer alu-hout 250 x 60 cm, voorzien van luik en ladder 

om het betreden van de stelling langs de binnenzijde mogelijk te 
maken.

•	 Ladder eenvoudig weg te klappen in de vloer.
•	 Handgrepen onderaan de werkvloer zorgen voor makkelijk te 

hanteren en eenvoudig in de 
elementen te hangen boven het 
hoofd.

•	 art.: 1022664

3x
Set bestaande uit
3 stellingvloeren 

met luik & ladder

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

SUPERDEAL
Klasse 4

bestellen = 
klasse 6
geleverd	!
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Voordelen van dit stellingtype:
1. Zeer snel opbouwen en afbreken, de stelling wordt mee opgetrokken tijdens het metsen, zonder tijdverlies
2. Eenvoudige montage + weinig verschillende onderdelen op de werf (enkel kruisen en elementen)
3. Nieuw ontwerp, liggers 50 cm uit elkaar, zorgt voor superhandige elementen met een “juiste” tussenhoogte om te metsen en makkelijk op elkaar te zetten of 

af te breken.
4. U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen zonder eerst liggers of consoles te moeten verplaatsen
5. Consolewerking: één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug
6. Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.
7. Zeer veilig opbouwen, je kan leuning van hoger niveau makkelijk installeren vanop een lager gelegen niveau.
8. Uitbreidbaar met: vloerpakketten, leuninghouders, leuningen, voorloopleuning, laddervloeren, doorloopelementen, voeten. Vraag meer informatie.

SUPERDEAL
Klasse 4

bestellen = 
klasse 6
geleverd	!

Stellingpakket: metserstelling UC - klasse 4 - (b) 10 m x (h) 6 m

Stellingpakket galva (frames + kruisen)
art. omschrijving aantal

1000344 regelbare stellingvoet 50 cm 10
1017906 stellingelement 100 x 120 galva (kl.4) 30
1022590 kruisverbinding 250 cm galva 48

Pakket geverfd (frames + kruisen)
art. omschrijving aantal

1000344 regelbare stellingvoet 50 cm 10
1017905 stellingelement 100 x 120 geverfd (kl.4) 30
1022590 kruisverbinding 250 cm galva 48

Voorloopleuningpakket
art. omschrijving aantal

1017906 stellingelement 100 x 120 galva (kl.4) 2
1116303 stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6) 4
1183418 kantplank 125 cm 2
1183419 leuninghouder 4 bajonetpennen 30
1003773 rechte leuning 250 cm 32

Verankeringspakket
art. omschrijving aantal

1022661 ankerbuis 10
1183420 kruiskoppeling met spie 10
1183421 oogbout 10

Vloerpakket
art. omschrijving aantal

1116303 stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6) 42
1022664 laddervloer met luik 250 x 60 cm 3

OF

+

+

+

Stellingpakket U
C

 - 10 m
 x 6 m

Uitbouwconsole voor metserstelling
•	 De uitbouwconsole wordt gebruikt om een 

tijdelijke verbreding te maken van een stel-
ling tussen muur en steiger.

•	 De console is handig bij metselwerken. 
De metser staat “voor” de stelling zodat 
de vloeren op de stelling beschikbaar zijn 
voor de stenen en mortel. De werkvloer 
kan dus steeds in hoogte versteld worden, 
onafhankelijk van de vloer waarop het 
materiaal staat.

•	 De uitbouwconsole bestaat hoofdzakelijk 
uit	buisprofielen	van	ø	48x3	samen	met	
een	u-profiel	van	25x50x25	welke	doormid-
del van hoogwaardige lassen tot een 
geheel	gemaakt	zijn.	Tussen	deze	profielen	
is een schuine verbinding voorzien van 
40x8 om voldoende stijfheid te verzekeren. 
Op	het	u-profiel	zijn	twee	klemmen	gelast	
om het geheel star te verbinden met de 
stelling. Een montagehaak is ook voorzien 
zodat de module tijdelijk kan vastgehaakt 
worden aan de stelling waardoor de mon-
tage eenvoudig is.

•	 Geverfd: 1095689
•	 Verzinkt: 1095690

ACTIE

4  +  1
G R AT I S

Bekijk
	de	op

bouwfi
lm	op	

www.uniconstruct.be
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UC voorloopleuning voor metserstelling
•	 Deze leuning is gemaakt om te gebruiken in combinatie met de UC metserstelling en maakt niet enkel het gebruik, maar ook de opbouw van uw metsterstelling nog veiliger.  

Het proces van metsen van gevelsteen zorgt dat je, indien je ergonomisch wil werken, per 50 cm uw sta-oppervlak en uw materiaaloppervlak moet kunnen verhogen. Dit maakt dat je bij 
metsterstelling altijd op het bovenste niveau staat te werken, en dat je uw stelling stapsgewijs kan opbouwen, en verankeren in de te metsen gevel. Het is niet aangewezen om stelling-
materiaal constant te moeten wijzigen, gezien bij elke wijziging in de stelling in principe opnieuw een keuring moet gebeuren. Onkundig monteren en demonteren van liggers is gevaarlijk. Daarom is 
de UC metsterstelling ontworpen. Elementen van 1m hoogte, met vaste liggers elke 50 cm. Net zoals bij multidirectionele stelling het geval is, bij een trapsgewijze opbouw, en verhoging om de 50 cm 
is de maximale af- of overstap 50 cm bij opouw en gebruik.

•	 De	voorloopleuning	bestaat	slechts	uit	2	onderdelen,	waardoor	het	systeem	eenvoudig	blijft.	De	leuninghouder	en	de	leuning	2,5	m.
•	 De leuninghouder is voorzien van een koppeling (spiekop) en 4 bajonetpennen. 
•	 Vastzetten van de leuninghouder : de leuninghouder kan dus met de spie-koppeling makkelijk bevestigd worden aan de stellingelementen. Met een hamer kan je de spie vast slaan.
•	 Anderzijds is de leuninghouder voorzien van maar liefst 4 bajonetpennen, dit laat toe leuningen (rechte 2,5m) aan te brengen om de 25 cm. Voor de opbouw bij voorloopleuningen is het normaal 

voldoende om op 50 cm en 1 m  een leuning te hebben, maar op deze manier kan je op elk niveau waarop je staat de juiste leuninghoogte voorzien. Of een extra leuning voorzien moest je extra 
veiligheid willen.

Principe:
•	 Het principe van de voorloopleuning is eenvoudig. Deze leuning maakt het mogelijk dat je uw stelling (naast een veilig gebruik), ook veilig kan monteren en demonteren. De leuning loopt letterlijk 

VOOR, op het stellingniveau dat je nog moet opbouwen.

Werkwijze:

Stap 1: start van de voorloopleuning op het tweede stellingelement: hier 
kan je de voorloopleuning nog monteren vanaf de grond.

Stap 2: Na opbouw van 2 kopframes en tweede rij leuningen

Stap 3: positioneren van de laddervloer + verhogen van alle vloeren + 
plaatsen kruisen vooraan

Stap 4: leuning staat klaar voor het betreden van niveau op 2m

Stap 5: positioneren van de werkleuning

Stap 6: kopse kanten (stellingelementen als kopleuning)

Stap 7: leuninghouders reeds op werkniveau 3m zetten

Stap 8: leuningen kunnen reeds gehangen worden op werkniveau 3m 
(terwijl je loopt op 2m)

Stap 9: vloeren, kruisen en elementen (voor werkniveau 4) tegelijk 
opbouwen

Stap 10: volledig werkniveau 4 dichtwerken

Stap 11: kantplanken voorzien door werkvloer + verankeringen voorzien 
+ metsen

Stap 12: ... werkwijze herhalen

Accessoire: 
•	 Wanneer je uw leuning wilt starten vanaf het tweede niveau kan je de 

stabilisatieklem gebruiken

art.: 1183419

art.: 1003773

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 12

3

11
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Opzetstuk voor opdraaibare schraag
Verzinkt opzetstuk om uw opdraaibare 
schraag met 1 m te verhogen. Opgelet: 
vanaf 2 m hoogte moeten schragen 
diagonaal verankerd worden.

Breedte: 
120 cm of 150 cm

Hoogte: 
100 cm

art. omschrijving
1022579 opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 120 cm
1022580 opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 150 cm

Opdraaibare bouwschraag
•	 Verzinkte opdraaibare bouwschraag. 

Zeer robuuste uitvoering. 
Enorme tijdswinst omdat je 
de werkvloer kan laten liggen 
en de kuipen kan laten staan 
bij het traploos verhogen van 
de schragen.

•	 Voorzien van 2 hulzen om 
leuninghouders in te steken 
OF het in optie verkrijgbare 
verhoogstuk van 1m.

ar
t.:

 1
00

39
01

art.: 1003895
art.: 1003903 12

0 
- 1

95
 c

m
17

0 
- 3
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 c

m
art. breedte hoogte draagkracht

1003895 120 cm 120 - 195 cm 1600 kg
1003903 150 cm 170 - 300 cm 1500 kg
1003901 zwengel voor opdraaibare schraag

Standaard bouwschraag
geverfd / verzinkt
•	 Verstelbaar: 110 - 180 cm
•	 Breedte: 120 cm

geverfd warm verzinkt
art. 1000102 1003177

normaal Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
per 2 stuks
per 6 stuks
per 12 stuks

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Multifunctionele schraag - aluminium
•	 Opklapbare schraag
•	 Breedte: 83 cm  /  bovenste vlak: 80 cm
•	 Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, 

montagewerken, bijwerken van kleine oppervlakken, 
ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...

•	 Licht (4,8 kg)
•	 Compact
•	 Enorme draagkracht: 

150 kg per stuk
•	 art.: 1062287

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Platenlift - 3 wielen
•	 Door het gebruik van drie wielen, kan deze platenlift makkelijker 
gebruikt	worden	op	werven	waar	veel	leidingen	of	buissystemen	nog	
niet in de chape liggen.

•	 Max. hoogte plaat horizontaal: 350 / 400 cm

•	 Laadhoogte: 82 cm
•	 Laadvermogen: 75 kg
•	 Eigen gewicht: 38 kg
•	 art.: 1055179

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Multifunctionele schraag Müba
•	 Stalen opklapbare schraag met ingebrande coating
•	 Liggers op 50 en 90 cm
•	 Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, montage-

werken, bijwerken van kleine 
oppervlakken, ook als materi-
aalsteun, materiaalschraag, ...

•	 Licht (7,2 kg)
•	 Compact (h)92 x(b)79 cm + 

makkelijk te stapelen en op te 
bergen

•	 Enorme draagkracht: 700 kg 
per stuk

•	 art.: 1028063

Draagkracht

700 kg

50 cm

90 cm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Stukadoorstelling
•	 Stukadoorstelling gelakt.
•	 In hoogte verstelbaar: 55 - 90 cm
•	 Telescopisch uitschuifbaar: 150 - 420 cm.
•	 Makkelijk transporteerbaar en zeer snel in en uitgeladen, weinig verschillende losse onderdelen. 

Snel opgesteld en afgebroken.
•	 Gewicht: 23 kg
•	 art.: 1009055

in
: 5

5 
cm

in: 150 cm

ui
t m

ax
. 9

0 
cm

uit max. 420 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Trappenschraag
•	 Zeer handige, smalle schraag voor werkzaamheden in 

traphallen.
•	 Zorgt ervoor dat op elk niveau in de traphallen gewerkt 

kan worden zonder telkens ladders, trapladders of rolstei-
gers te moeten verplaatsen. Makkelijk bij gevelwerken, 
voegwerken, reiniging.

•	 Hoogte: 1,90 m tot 3,30 m uittrekbaar
•	 Totale breedte: 95 cm
•	 De schraag heeft 4 afzonderlijk verstelbare (per 1 cm) 

voeten om te kunnen afstellen volgens tredehoogte.
•	 De schraag heeft 2 niveaus waarop gewerkt kan worden.
•	 Draagkracht per element: 300 kg
•	 * excl. leuninghouder

art. omschrijving
1029630 trappenschraag
1044294 leuninghouder met 3 haken 15

0 
cm

19
0 

- 3
30
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m

90 cm

niveau 1

niveau 2

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Schoren UC D - EN1065

Schoor UC D300:
•	 Thermisch verzinkte schoor
•	 Getest	en	gecertificeerd	conform	EN1065
•	 Lengte in: 1,70 m
•	 Lengte uit: 3 m
•	 Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
•	 Draagkracht bij volledige lengte: 2,07 ton 

(uitgeschoven)
•	 Gewicht: 16 kg
•	 art.: 1160636

Schoor UC D350:
•	 Thermisch verzinkte schoor
•	 Getest	en	gecertificeerd	conform	EN1065
•	 Lengte in: 2 m
•	 Lengte uit: 3,50 m
•	 Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
•	 Draagkracht bij volledige lengte: 2,29 ton 

(uitgeschoven)
•	 Gewicht: 18 kg
•	 art.: 1160637

AANRADER
Topkwaliteit

•	 Thermisch verzinkte schoor

•	 Bescherming voor de handen 
bij het ‘inschuiven’ van de 
schoor, steeds een vrije ruimte 
van 10 cm.

•	 G-haak:	de	‘groffe’	instelling	
gebeurt d.m.v. 13 mm dikke 
haken, die men niet van de 
schoor kan losmaken.

•	 Uitvalveiligheid: de schoren zijn 
voorzien van een uitvalveilig-
heid die zorgt dat de bin-
nenbuis niet uit de buitenbuis 
kan vallen.

•	 Maatindeling: nummering van 
de gaten, maakt snel opstellen 
op dezelfde hoogte makkelijk.

U-kop verzinkt
•	 U-kop voor schoor, warm verzinkt
•	 Met aangelast buiseind
•	 Makkelijk te plaatsen in de kop van de schoren.
•	 art.: 1000265

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Schoorstatief
•	 Schoorstatief zwaar model
•	 Thermisch verzinkt - inklapbare poten.
•	 Schoren van diam. 48 tot 76 mm
•	 art.: 1000107

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

T h e r m i s c h
ve r z i n k t

Schoren standaard
Standaard schoren, stempels, stutten, stippen. Ondersteunen van bekistingen, 
ramen, balken, ... Verkrijgbaar in geverfde of thermisch verzinkte uitvoering.
De standaard schoren hebben een stalen draaikop met aangelaste ‘draaihaken’ 
zodat deze niet kunnen afbreken bij vallen.

•	 Voetplaat: 120 x 120 mm
•	 Buitenbuis ø 57 mm
•	 Binnenbuis ø 48,3 mm
•	 Draaikop met gelaste haken

gelakt omschrijving
1000261 schoren standaard 0,50 - 0,80 m
1000263 schoren standaard 0,70 - 1,20 m
1000098 schoren standaard 1,00 - 1,80 m
1000099 schoren standaard 1,60 - 2,90 m
1000100 schoren standaard 2,00 - 3,60 m
1013228 schoren standaard 2,20 - 4,00 m
1000101 schoren standaard 2,50 - 4,50 m

o.a. schoren standaard 3,00 - 5,00 m

ACTIE
ACTIEPRIJZEN

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

Schoren duw/trek - standaard
Duw- en trekschoren. Voor het uitlijnen, loodrecht zetten van bekistingen, prefabbeto-
nelementen, etc. Verkrijgbaar in geverfde of thermisch verzinkte uitvoering.
De standaard duw- en trekschoren hebben een stalen draaikop met aangelaste 
‘draaihaken’ zodat deze niet kunnen doorbreken bij vallen.

•	 Voetplaat: 120 x 120 mm
•	 Buitenbuis ø 57 mm
•	 Binnenbuis ø 48,3 mm
•	 Draaikop met gelaste haken

ACTIE
ACTIEPRIJZEN

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

gelakt omschrijving
1058747 schoren duw/trek standaard 1,00 - 1,80 m
1002367 schoren duw/trek standaard 1,60 - 2,90 m
1020655 schoren duw/trek standaard 2,00 - 3,60 m

o.a. schoren duw/trek standaard 2,20 - 4,00 m
1002371 schoren duw/trek standaard 2,50 - 4,50 m

o.a. schoren duw/trek standaard 3,00 - 5,00 m
o.a. schoren duw/trek standaard 3,20 - 5,50 m

Schoorbak

type lengte breedte hoogte geverfd verzinkt
klein 110 cm 59 cm 90 cm 1002333 1002147
groot 150 cm 85 cm 75 cm 1000103 1000291

Contacteer 
ons voor uw 
beste prijs
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Houten leuningplanken
•	 Rode veiligheidsplanken.
•	 Leuningplanken om te gebruiken als randbeveiliging 

op dakranden, bij leuninghouders, bij stellingen, ... 
•	 Afmetingen: 32 mm x 97 mm x 4 m
•	 Lengte: 4 m
•	 art.: 1044017

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per stuk -

per 24 stuks -
per 50 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

UCR-systeem - 2 in 1: Veilig en eenvoudig bekisten en leuningen plaatsen

Leuningsyteem
Veiligheid boven alles:
•	 Zonder te boren en vooraleer u de predals of 

betonplaat giet, kan u reeds uw leuningen en 
leuningplanken	plaatsen!

•	 Aanpasbaar	randbeschermingssysteem
•	 U vermijdt boorgaten
•	 Zeer snelle montage en afbraak
•	 Tijdsbesparend
•	 Duurzame afwerking

Bekistingssteun
•	 art.: 1154941

Klemlat alu
•	 14-19-24 cm - art.: 1154942
•	 29 cm - art.: 1154943
•	 39 cm - art.: 1154944

Duplexnagel
•	 65/55x3,1 mm
•	 Verp.: 5 kg
•	 art.: 1003861

Dubbele
bekistingssteun
+ houder
•	 art.: 1154947

Leuningadapter
•	 Adapter voor leuningen met 

ronde buis
•	 art.: 1154948

Duplexnagel

De klemlat moet perfect aanslui-
tend worden geplaatst om er druk 
op uit te oefenen.

Geef de voorkeur aan deze 
uitlijning van de gaten voor de 
positionering met de duplexnagel.

• Veilig• Eenvoudig• Herbruikbaar• Betrouwbaar

Bekistingssyteem
•	 Dankzij	een	zéér	eenvoudig,	snel	en	effectief	systeem,	heeft	u	een	randbekistingssyteem	

waarmee u tegelijkertijd uw werf beveiligt.
•	 Voordelen:
•	 Veilig
•	 Eenvoudig
•	 Herbruikbaar
•	 Betrouwbaar

Veiligheids-
leuning
•	 art.: 1157585

Veiligheidsleuningen verzinkt met kantelvoet
De standaard veiligheidsleuning voor bevestiging op horizontale vlakken. De 
leuninghouder is voorzien van 3 haken voor het inleggen van de leuningen.
Klembereik van 10 tot 80 cm.
Deze veiligheidsleuning is ook makkelijk wanneer de leuning van een ‘beton-
nen’ trap voorlopig moet afgesteld worden. Door de kantelende voetplaat kan 
je de leuning steeds stellen op betonvlakken 
waarvan de onderkant schuin loopt.
art.: 1000123

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per stuk -

per 12 stuks -
per 25 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Veiligheidsleuningen horizontaal-verticaal
•	 Multidirectionele leuning. Deze leuning 

bestaat uit een ‘voetdeel’ dat je zowel 
horizontaal als verticaal kan schroeven 
op betonplaat of betonnen balk. Het 
leuningdeel schuif je over het voetdeel.

•	 Verstelbaar: 0 - 45 cm
•	 art.: 1000293

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per stuk -

per 12 stuks -
per 25 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Betonsilo liggend model / wiel / slurf
•	 Liggend model + wiel + slurf
•	 500 liter - art. 1092710
•	 750 liter - art. 1092711
•	 Liggend: makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag 

bij de grond is.
•	 Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere 

bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
•	 Te openen met een wiel

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonsilo vierkant liggend model + wiel
•	 Liggend model + wiel + slurf
•	 Vullen gebeurt liggend: zodat vulopening zich niet te hoog van de 

grond bevindt.
•	 Onderwaarts lossen met slurf, ide-

aal voor het vullen van diepere 
bekistingen om de valhoogte 
van het beton te beperken

•	 Te openen met een 
wiel

art. cap.
(l.)

lengte
(cm)

afmeting
(cm)

max.
belastb.

(kg)

gewicht
(kg)

1029044 1000 265 136x136 2200 375
1057908 1500 305 150x150 3300 450
1057910 2000 348 150x150 4400 510

Steenkorf galva + veiligheidsschot
•	 Hijsgewicht: 250 kg  /  Gewicht: 26,5 kg
•	 2 modellen veiligheidsschot te verkrijgen voor verschillende maten van steen 

zodat steeds 2 stenen naast elkaar gestapeld kunnen worden.
•	 Voor het standaard formaat module 50
•	 Voor een waal-formaat

art. omschrijving
1011597 Steenkorf galva 100x40x40cm (zonder veiligheidsschotten)
1011598 Veiligheidsschot voor steenkorf galva
1064255 Veiligheidsschot voor waal-formaat galva steenkorf

o.a. Steenkorf galva met vaste veiligheidsschotten

waal-formaat

module 50 
formaat

Betonsilo staand model - met schuif
•	 Betonsilo’s staand model, met opklapbare schuif voor makkelijke 

zijwaartse lossing
•	 Inhoud 300 liter - art. 1022563
•	 Inhoud 500 liter - art. 1022564
•	 Systeem:	onder-	of	zijwaarts	lossen	met	hendel.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Steenkorf
•	 Stenen op een pallet van 1100 x 770 stapelen 

en de steenkorf erover laten zakken. 
Met de hendel kan je de pallet 
verankeren aan de steenkorf. Met 
de kraan kan je de pallets veilig op 
de stellingen zetten.

•	 Buitenafmetingen 
(h x b x l): 1030 
x 800 x 1100

•	 Binnenafmetin-
gen: 910 x 630 
x 740

•	 Max. draag-
kracht: 420 kg

•	 Gewicht: 46 kg
•	 art. 1000235

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonsilo staand model
•	 Stabiel en robuust onderstel. De steunen van de kubel zijn zowel 

onderaan als bovenaan met elkaar verbonden, dit vermijdt torsie of 
wringen van het onderstel. De steunen lopen volledig door tot aan 
de bovenkant van de kubel.

•	 Inhoud 300 liter - art. 1022561
•	 Inhoud 500 liter - art. 1023008
•	 Systeem:	onderlossing	met	hendel.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonsilo staand model met slurf
•	 Betonsilo’s staand model + slurf
•	 Inhoud 500 liter - art. 1022759
•	 Inhoud 800 liter - art. 1022760
•	 Systeem:	onderlossing	met	hendel	

+ slurf voor het vullen 
van kolommen, balken, 
wanden.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonsilo liggend model / hendel
•	 Liggend model + hendel
•	 Liggend makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij 

de grond is.
•	 Zijwaarts lossen, wanneer de kubel wordt opgetrokken, komt de lo-

sopening zijwaarts te hangen, wat lossen in enkelwandige bekisting 
ook mogelijk maakt.

•	 Te openen met een hendel
•	 500 liter - art. 1023134
•	 750 liter - art. 1057870

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Materiaalbak standaard model - verzinkt
•	 Materiaalbak uit thermisch verzinkt staal, beschermt uw materieel 

tegen diefstal doordat u het bij afwezigheid aan de kraan kan 
hangen.

•	 BUITENafmeting (lxbxh): 180 cm x 60 cm x 65 cm
•	 Voorzien van 4 stevige kraanogen
•	 Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
•	 art.: 1022558

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

180 cm

65
 c

m

60 cm

Materiaalbak met schuin deksel
•	 Materiaalbak uit verzinkt staal, beschermt uw materieel tegen dief-

stal doordat u het bij afwezigheid aan de kraan kan hangen.
•	 Voorzien van 4 stevige kraanogen
•	 Schuin	deksel	voor	goede	afloop	van	water.
•	 Makkelijk voor camionette.
•	 BINNENafmeting (lxbxh): 170 cm x 83 cm x 59,5 / 41,5 cm
•	 Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
•	 Verschillende afmetingen verkrijgbaar.
•	 art.: 1062342

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Materiaalbak XXL - verzinkt (1500 liter)
•	 Materiaalbak (inhoud: +/- 1500 liter) uit thermisch verzinkt staal, 

speciaal gemaakt om extra veel gereedschap, en ook lang (tot 190 
cm) materiaal en materieel te kunnen opslaan en aan de kraan te 
hangen ter bescherming tegen diefstal.

•	 BINNENafmeting (lxbxh): 195 cm x 100 cm x 75 cm
•	 Voorzien van 4 stevige kraanogen
•	 Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
•	 art.: 1023852

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

MATERIAALBAK 

EXTRA GROOT 

FORMAAT
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Pallethaak
•	 Pallethaak, manueel verstelbare ooghaak, verstelbaar in hoogte en breedte. Voldoet aan norm 

EN13155 (vraag meer info)
•	 Vorklengte: 100 cm

a) In hoogte verstelbare centrale buis
b) O-ring: te verstellen afhankelijk van het te hijsen gewicht
c) Vorken: verstelbaar in breedte

Pallethaak - zelfbalancerend
a) In hoogte verstelbare centrale buis
b) Zelfbalancerend m.b.v. veer
c) Vorken: verstelbaar in breedte

geverfd draagkracht hoogte
verstelbaar

breedte
verstelbaar

breedte 
vork

dikte 
vork

1022921 1500 kg 100 - 160 cm 0-100 cm 90 mm 35 mm
1022922 2000 kg 120 - 180 cm 0-100 cm 100 mm 35 mm
1022557 2500 kg 120 - 180 cm 0-100 cm 90 mm 40 mm

geverfd draagkracht hoogte
verstelbaar

breedte
verstelbaar

breedte 
vork

dikte 
vork

1022917 1500 kg 100 - 160 cm 0-100 cm 90 mm 35 mm
1022918 2000 kg 120 - 180 cm 0-100 cm 100 mm 35 mm
1022764 2500 kg 120 - 180 cm 0-100 cm 90 mm 40 mm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Automatische kantelbak - afvalbak
•	 Automatische kipbak, afvalbak
•	 Inhoud 300 liter - art.: 1022565
•	 Inhoud 500 liter - art.: 1022566
•	 Systeem:	dragend	systeem	naar	achter	halen,	

door hijsen kantelt de bak.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Automatische kantelbak - afvalbak verzinkt
•	 Automatische kipbak, afvalbak
•	 Inhoud 500 liter - art.: 1022971
•	 Systeem:	dragend	systeem	naar	achter	halen,	

door hijsen kantelt de bak.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Aluminium pallethaak dakwerken
•	 Vast model met zeer laag 

eigen gewicht
•	 Ideaal voor dakwerkers-

kranen.
•	 2 vorken van uiterst hoge kwaliteit
•	 Verstelbaar
•	 Draagkracht: 1000 kg
•	 Eigen gewicht: 69 kg
•	 art. 1104661

A l u m i n i u m

Alu kantelbak / afvalbak dakwerken
•	 Automatische aluminium kipbak, afvalbak, met zeer laag eigen 

gewicht. Ideaal voor dakwerkerskranen.
•	 Inhoud 300 liter - eigen gewicht: 35 kg - art. 1103463
•	 Inhoud 500 liter - eigen gewicht: 45 kg - art. 1103462
•	 Systeem:	dragend	systeem	

naar achter halen, door 
hijsen kantelt de bak.

A l u m i n i u m
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Onderlegblok voor containers of werfunits
•	 Onderlegblok voor containers en werfunits
•	 High-loading: geschikt voor de zwaarste structuren.
•	 Onderling koppelbaar tot de gewenste hoogte
•	 Bestand tegen mechanische beschadiging
•	 Klimaatbestendig / gemakkelijk in gebruik
•	 Afmeting (lxbxh): 238 x 238 x 53 mm
•	 Gewicht: 4,15 kg

art.: 1096931

Werfunit smalle uitvoering

•	 In sommige situaties is het nuttig om een smalle container te gebrui-
ken. Bijvoorbeeld omwille van plaatsgebrek op de werf, of omwille 
van transportmogelijkheden. Deze container kan perfect binnen de 
sponnen van uw vrachtwagen of aanhangwagen omwille van zijn 
geringe breedte.

•	 De container is verkrijgbaar in lengtes van 3 of 4 m.
•	 Alle gebruikte staalplaat is verzinkt 
•	 Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, 

schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit, 4 kraanogen bovenaan, 
CE-stekker buitenaan.

•	 Optioneel: vorkliftuitsparingen

•	 Lengte: 3 m (art.: 1045372)
•	 Lengte: 4 m (art.: 1043257)
•	 Breedte: 2 m
•	 Binnenhoogte: 2,23 m
•	 Buitenhoogte: 2,50 m

200 cm

ACTIE
MAATWERK

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

Werfunits standaard

255 cm

240 cm
200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 cm

Standaard units:
•	 Onze geïsoleerde 

werfunits zijn standaard 
te verkrijgen volgens de 
grondplannen, of zijn 
volledig in te richten 
naar eigen keuze.

•	 Breedte: 2,40 m
•	 Hoogte (binnen/buiten): 

2,25 m / 2,50 m

•	 Alle gebruikte staalplaat is eerst verzinkt en 
achteraf gepoedercoat.

•	 Standaard uitrusting: geïsoleerde container, 
deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, 
verlichting, elektriciteit (standaard 2 stop-
contacten), vorkliftvoorziening onderaan 
de containers, 4 kraanogen bovenaan, CE-
stekker buitenaan.

Naar keuze:
•	 U heeft de keuze uit een hele lijst van opties, 

stel uw unit samen met extra ...
1. Binnenwanden, binnendeuren
2. Extra ramen, rolluiken, kipramen, buiten-

deuren, dubbele deuren
3. Elektrische installatie: extra stopcontacten, 

lichten, ...
4. Loodgieterij: toilet, urinoir, lavabo’s, dou-

ches, boilers, ...
•	 Op deze manier kan u de standaard werfunit 

volledig op maat inrichten naar uw wens.
art. omschrijving

a) 1061359 standaard 2,40 m
1045012 standaard 3 m
1043564 standaard 4 m
1044872 standaard 5 m
1045363 standaard 6 m
1061360 standaard 7 m
1061361 standaard 8 m

b) 1045364 standaard 4 m + wc
c) 1055192 standaard 5 m + kleedruimte
d) 1060255 stand. 6 m + wc + kleedruimte

(a)

(b)

(c)

(d)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

MAATWERK
maak een afspraak met 

onze vertegenwoordiger 
en ontwerp samen met 

ons uw persoonlijke 
werfunit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Materiaalcontainers standaard
•	 Materiaalcontainers met op korte zijde een dubbele deur die volledig geopend kan worden zodat je een laad- en losopening krijgt van 193 x 193 cm.
•	 De buitenbreedte van de container is 220 cm, zodat deze altijd makkelijk op de laadbak van een vrachtwagen kan.
•	 4 kraanogen in de hoeken voor verplaatsen met de kraan.
•	 Container 3 m - art.: 1029020
•	 Container 4 m - art.: 1029021

220 cm

300 cm220 cm

220 cm

400 cm220 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Werfbox compacte materiaalcontainer
•	 Beveilig uw materiaal tegen diefstal.
•	 Voor de kleinere werven, of werven waar weinig plaats is heb-

ben we deze zeer 
compacte opbergbox. 
Robuuste uitvoering.

•	 Voorzien van kraan-
ogen en vorkliftsleu-
ven zowel langs de 
korte als lange zijde.

•	 Vuurbestendig en 
waterdicht.

•	 Afmetingen (bxdxh): 
160 x 220 x 245 cm

•	 Gewicht: 450 kg
•	 art.: 1070455

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs 160 cm
245 cm

220 cm

Containerslot (inclusief hangslot)
•	 Geleverd inclusief hangslot + sleutels + ID
•	 Verhoogde weerstand door slimme sleufconstructie over de mon-

tage steunen van de stangen
•	 Te gebruiken op containers, trailers, 

laadbakken met dubbele deur
•	 Eenvoudig te monteren
•	 art.: 1091582

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+

195 cm
198 cm

191 cm

Materiaalcontainer
robuuste uitvoering - 6’
•	 Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 198 x 195 x 191 cm
•	 Deuropening 

(bxh): 185 x 
169 cm

•	 Gewicht: 
450 kg

•	 Vorkliftsleu-
ven: opening 
- 35 x 10 cm 
(center-cen-
ter: 95 cm)

•	 art.: 1082948

GRATIS
lockbox

+

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 10’
•	 Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 

300 x 244 x 260 cm
•	 Deuropening (bxh): 

231 x 228 cm
•	 Gewicht: 825 kg
•	 Vorkliftsleuven: opening - 

35 x 10 cm (center-center: 
95 cm)

•	 art.: 1070456

244 cm
300 cm

260 cm

GRATIS
lockbox

+

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 15’
•	 Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen en 

vorkliftsleu-
ven.

•	 Afmetingen 
(lxbxh): 455 
x 220 x 226 
cm

•	 Deuropening 
(bxh): 207 x 
195 cm

•	 Gewicht: 
915 kg

•	 Vorkliftsleu-
ven: opening 
- 35 x 10 cm 
(center-cen-
ter: 95 cm)

•	 art.: 1070457

220 cm

455 cm

226 cm

GRATIS
lockbox

+

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 8’
•	 Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 244 x 220 x 226 cm
•	 Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
•	 Gewicht: 630 kg
•	 Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm 

(center-center: 95 cm)
•	 art.: 1082949

220 cm
244 cm

226 cm

GRATIS
lockbox

+

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 9’ - smal
•	 Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 293 x 220 x 226 cm
•	 Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
•	 Gewicht: 690 kg
•	 Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm 

(center-center: 95 cm)
•	 art.: 1084985

220 cm
293 cm

226 cm

GRATIS
lockbox

+

Werfunit - zware uitvoering - 20’
•	 Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
•	 Afmetingen (lxbxh): 605 x 244 x 259 cm
•	 Binnenafmetingen (lxbxh): 586 x 224 x 234 cm
•	 Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

•	 Draai-kipraam met rolluik: 2x
•	 TL-verlichiting 2x36W: 2x
•	 Verwarming 2000W: 1x
•	 Stopcontacten: 4x
•	 art.: 1070459

Mogelijke 
kleuren:

GRATIS
2 raam-
roosters

+

Werfunit - zware uitvoering - 10’
•	 Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven
•	 Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
•	 Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 259 cm
•	 Binnenafmetingen (lxbxh): 280 x 224 x 234 cm
•	 Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

•	 Draai-kipraam met rolluik: 1x
•	 TL-verlichiting 2x36W: 1x
•	 Verwarming 2000W: 1x
•	 Stopcontacten: 2x
•	 art.: 1070458

Mogelijke 
kleuren:

GRATIS
raamrooster

+
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Extra versteviging van de lasverbinding 
in de onderste hoeken.

Smartweld Joint Elke las is getest 
met een trekproef 
(500 kg) vóór het 
plaatsen van de 
extra hoekverster-
kingen

Het uiteinde van elke 
draad is op het frame 
gelast.

Elk bouwhek is voorzien 
van een batchcode.

maand uur
jaar dag

Bouwhekken round edge - antiklimhek
•	 Het slimme design gebruikt een doorlopende buis langs 3 kanten 

en zorgt ervoor dat er geen las nodig is in de bovenhoeken (vaak 
het zwakste punt in traditionele bouwhekken).

•	 De lassen in de onderste hoeken zijn getest met een ‘trekproef’ van 
500 kg en achteraf voorzien van een speciale hoekklem voor extra 
sterkte en bescherming tegen lasbreuken.

•	 Anticlimb uitvoering
•	 Elke draad is gelast op de buis
•	 Bouwhekken 345 x 200 cm
•	 (l) 345 x (h) 200 cm
•	 Buis: 38,1 mm
•	 Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
•	 Draaddikte verticaal: 2,2 mm
•	 art.: 1002513

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bouwhek deurpaneel
•	 De ingangsdeuren zijn zo opgebouwd dat ze 

probleemloos aansluiten op de werfhekken. 
Het scharnier voor het deurelement wordt in de 
afsluiting gestoken. Onderaan in de voet is het 
deurelement vrij.

•	 Lengte element: 
120 cm

•	 Hoogte element: 
200 cm

•	 Gewicht: 12 kg
•	 Materiaal: staal 

verzinkt
•	 art.: 1043919

Bouwheksteunen
•	 Deze steunen zorgen voor extra 

stabiliteit van de bouwhekken. 
Deze schoor wordt onder 
een hoek van 60° aan de 
bouw-hekken gemonteerd 
d.m.v. een stalen kern.

•	 Zonder bevestigings-
stuk - art.: 1044560

•	 Met bevestigings-
stuk - art.: 
1044561

Bouwheknagel met haak
•	 Nagel met veiligheidshaak
•	 Lengte: 80 cm
•	 Gewicht: 2,9 kg
•	 Materiaal: verzinkt staal
•	 art.: 1044559

Bouwhek deurscharnier
•	 Deze deurscharnieren worden opgenomen in 

verplaatsbare werfafsluitingen bij de bovenkant.
•	 Materiaal: staal verzinkt
•	 art.: 1043979

Bouwhek deurwiel 125 mm
•	 Deze wielen worden onderaan de deurelementen 

ingeschoven en met een scharnier bevestigd. 
Dit deurwiel verbouwt een normaal bouwhek 
eenvoudig tot een handige, soepel bewegende 
poort-vleugel.

•	 Lengte element: 20 cm
•	 Hoogte element: 25 cm
•	 Gewicht: 1,25 kg
•	 Materiaal: staal verzinkt
•	 art.: 1044566

Hekwiel
•	 Eenvoudig te bevestigen onderaan de werf-

hekkens zelf. Maakt de werfhekkens soepel 
beweegbaar en zo kan toegang voor auto’s en 
ander materieel bekomen worden. Eenvoudig te 
bevestigen zonder aanwending van werkgereed-
schap.

•	 Lengte element: 20 cm
•	 Hoogte element: 25 cm
•	 Gewicht: 3 kg
•	 Materiaal: staal verzinkt
•	 art.: 1044567

Tijdelijke bouwplaatsdeur
•	 Verzinkte stalen deur.
•	 Voor het afschermen van een ruwbouw bij 

verbouwingswerken, of bij nieuwbouwwerken om 
een tijdelijke bergruimte te maken.

•	 Eenvoudige installatie m.b.v. spindels vast te 
klemmen.

•	 Geschikt voor deuropeningen van:
•	 Breedte: 87,5 tot 108 cm
•	 Hoogte: 185 tot 210 cm

•	 art.: 1069803 Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Betonblok voor bouwhekken
•	 Betonblok met 4 gaten, voorzien van staalmat.
•	 Lengte x breedte: 68 x 22 cm
•	 Hoogte: 14 cm
•	 Gewicht: 30 kg
•	 Materiaal: beton
•	 art.: 1000063

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Kunststof blok
•	 Kunststof blok met 6 ronde gaten
•	 Lengte x breedte: 77 x 20,5 cm
•	 Hoogte: 12 cm
•	 Gewicht: 18 kg
•	 art.: 1116299

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bouwhek 5 buizenframe

•	 Speciale smartweld las
•	 Bouwhekken 350 x 200 cm
•	 (l) 350 x (h) 200 cm
•	 Opstaande buis: 41,2 mm
•	 Horizontale buis: 30 mm
•	 Middenbuis: 30 mm
•	 Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
•	 Draaddikte verticaal: 3,3 mm
•	 Verstevigd op de 4 hoeken
•	 art.: 1057818

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 35 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Versteviging 

op de 4 hoeken 

én buis in het 

midden

Bouwhek 4 buizenframe

•	 Speciale smartweld las
•	 Bouwhekken 350 x 200 cm
•	 (l) 350 x (h) 200 cm
•	 Opstaande buis: 40 mm
•	 Horizontale buis: 30 mm
•	 Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
•	 Draaddikte verticaal: 3,3 mm
•	 art.: 1000015

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 35 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bouwhekzeil winddoorlatend
•	 Afmetingen: 346 x 176 cm - 150 g/m²
•	 Voorzien van 4 bevestigingsogen
•	 Verschillende kleuren zijn mogelijk: 
•	 Wit - art.: 1045386
•	 Zwart - art.: 1085200
•	 Groen - art.: 1116048
•	 Blauw - art.: 1116049

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Mogelijke 
kleuren:

Bouwhekzeilen standaard
•	 Afmetingen: 341 x 176 cm - 150 g/m²
•	 Elke 50 cm voorzien van bevestigingsoog
•	 Verschillende kleuren zijn mogelijk: 
•	 Wit - art.: 1044018
•	 Zwart - art.: 1044026
•	 Groen - art.: 1044012
•	 Blauw - art.: 1044025

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Mogelijke 
kleuren:

Stapelpallet voor bouwhekken
Langs 2 kanten met vorklift te laden
•	 Opslag-	en	transportsysteem	voor	25	bouwhekken.
•	 Hiermee staan uw bouwhekken steeds verticaal wat makkelijk is 

voor het uitnemen en wegzetten van de hekken + het voorkomt 
beschadiging. Hekken blijven hierdoor niet in elkaar haken, wat je 
bij horizontaal transport wel hebt.

•	 Vorkliftkokers langs voorzijde en zijkant.
•	 Kraanhaken voor transport op de werf.
•	 Afmetingen: 3,50 x 1,02 m, waardoor je 2 pal-

letten naast elkaar (in lengterichting) 
op de vrachtwagen kan laden.

•	 art.: 1009373

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

•	 Warm naverzinkt
•	 Weerstandlas
•	 Bouwhekken 350 x 200 cm
•	 (l) 350 x (h) 200 cm
•	 Opstaande buis: 40 mm
•	 Horizontale buis: 28 mm
•	 Draaddikte horizontaal: 4,5 mm
•	 Draaddikte verticaal: 4,0 mm
•	 art.: 1096901

Bouwhek zwaar - type rental

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Warm

naverzinkt

Bouwhek antidiefstalslot
•	 art.: 1044564

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

NIEUW

Ook verkrijgbaar:
•	 Sleutel voor 

schroefmachine
•	 art.: 1180864

Bouwhekklemmen
•	 Bouwhekklem, voor koppelen van 

2 bouwhekken.
•	 art.: 1002155

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Mechanische trilnaald
Motor:
•	 Vermogen: 2300W
•	 Gewicht: 6,5 kg

Slang:
•	 Lengte: standaard 3 m

Naald:
•	 Rotatiesnelheid: 12000 tpm
•	 Diameter: standaard 

ø35mm

•	 art.: 1083955

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonafwerkspaan
•	 Trilbalk 2 m breedte / Transportgreep
•	 Makkelijk te onderhouden en de steel is makkelijk 

demonteerbaar.
•	 Honda benzinemotor GX25
•	 Verstelbare aluminiumboom die kantelt dankzij 

draaihandgreep.
•	 Trilas, gemonteerd op dubbel kussenblok
•	 Hoogwaardige	en	flexibele	koppelingen	tussen	

motor en trilunit.
•	 Afgerond	profiel	laat	zowel	trekken	en	duwen	

toe.
•	 Lichtgewicht: 19 kg
•	 art.: 1000375

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Mechanische trilnaald
Motor:
•	 Vermogen: 2300W
•	 Spanning 230V / 50-60Hz
•	 Gewicht: 5,7 kg

Slangen:
•	 Lengte: 3 m
•	 Trilnaald ø 36 / 42 / 50 mm (standaard 36)
•	 Rotatiesnelheid: 10000 t.p.m.

•	 art.: 1000376

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Omvormer VS Combi - 1,2 kVA
Omvormer:
•	 Aansluiting voor 1 hoogfrequentnaald
•	 Krachtige machine van hoge kwaliteit voor de zware betonwerken
•	 Omkasting volledig in ABS.
•	 Input: 5A - 50Hz - 220V - 1,2 kVA
•	 Output: 13A - 200Hz - 42V
•	 art.: 1028347 + 1022761 (naald ø 50 mm)

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+

Omvormer VS Euro - 2,4 kVA
Omvormer:
•	 2 aansluitingen voor trilnaalden
•	 Krachtige machine van hoge kwaliteit voor de zware betonwerken
•	 Omkasting volledig in gepoedercoat staal
•	 Input: 9A - 50Hz - 220V - 2,4 kVA
•	 Output: 26A - 200Hz - 42V
•	 Je kan twee naalden aansluiten op deze omvormer.
•	 art.: 1022763 + 1022761 (naald ø 50 mm)

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+

Hoogfrequent trilnaalden - Runner Plus
•	 Trilnaald met geïntegreerde elektronische omvormer
•	 Lengte slang: 7 m  /  Lengte stroomkabel: 15 m
•	 Deze combinatie naald, elektronische omvormer, zorgt ervoor dat u 

de naald gewoon kan gebruiken op 220V - CE-stekker, zonder een 
externe omvormer te gebruiken.

•	 Eenvoudig, schokvast, licht in gewicht en toch voor zware werk-
zaamheden

•	 ø 38 - art.: 1091516
•	 ø 52 - art.: 1091517

Contacteer ons voor uw 
beste prijs

Contacteer ons voor uw 
beste prijs

Trilbalk
•	 Trilbalk 2 m breedte
•	 Balk en frame kunnen van elkaar gehaald worden voor gemakkelijk 

transport
•	 Opvouwbare handgreep, verminderd het transportvolume met 50%
•	 Honda benzinemotor GX35
•	 Motor op hoogte, voorkomt spatten en verminderd het risico op vuil
•	 Afgerond	profiel	laat	

zowel trekken en 
duwen toe

•	 Lichtgewicht: 20,5 kg
•	 art.: 1023205

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Trilnaald - rugzakmodel
•	 Draaibaar, geïsoleerd frame
•	 Totale mobiliteit zonder afhankelijk te zijn van elektriciteit
•	 Ergonomische rugzak

Motor:
•	 Honda benzinemotor GX35
•	 Gewicht: 7 kg

Slang:
•	 Lengte: 2 m

Naald:
•	 Rotatiesnelheid: 10000 tpm
•	 Diameter: ø 38 mm

•	 art.: 1130404

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Hoogfrequenttrilnaalden VS
Naalden:
•	 Lengte slang: 5 m
•	 Lengte stroomkabel: 10 m
•	 Hoogfrequentnaald diameter 35 / 40 / 

50 / 60 / 65 mm 
•	 Met thermische beveiliging
•	 Geschikt voor omvormer 

VS Euro of VS Combi

art. omschrijving prijs korting
1121160 slang + naald ø 38

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1022761 slang + naald ø 50
1055007 slang + naald ø 60
1055008 slang + naald ø 65
1028347 omvormer combi
1022763 omvormer euro

Betonverwijderaar
•	 Verwijdert betonresten zonder schade achter te laten.
•	 Als je vaak met beton werkt, dan weet je dat beton ook terecht-

komt op plaatsen waar je het niet wil hebben. Bijvoorbeeld op 
gereedschap, materieel zoals mixers en pompen, schilderwerk en 
bouwmaterialen zoals bakstenen of tegels.

•	 Zoutzuur is dan een oplossing, maar dat tast oppervlaktes behoor-
lijk aan. Daarnaast zijn de dampen van 
zoutzuur slecht voor je gezondheid.

Kenmerken:
•	 Verwijderen van uitgehard beton op 

metaal, kunststof, schilderwerk, baksteen 
en andere bouwmaterialen

•	 De ondergrond wordt niet aangetast
•	 Makkelijk aan te brengen met een 

lagedrukspuit
•	 Veilig te verwerken
•	 Bij spoeling met water blijven er geen 

schadelijk resten achter
•	 Inhoud: 5 liter
•	 art.: 1160622

Professioneel druksproeitank
•	 Drukvat	uit	staal	met	polyestercoating.
•	 Degelijke riemen om het vat volledig 

op de rug te dragen
•	 Oliebestendige dichtingen
•	 Vlakstraalnozzle	met	fijnfilter
•	 Messing spuitlans 50 cm, 360° 

draaibaar
•	 Spiraalslang 2,5 m tussen lans en tank
•	 Vulinhoud: 10 liter (13,5 liter totaal-

inhoud)
•	 Bedrijfsdruk: 6 bar
•	 art.: 1028839

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

BG Promix 1600W
•	 Mixer is geschikt voor materialen met een 

hoge viscositeit, zoals pleister, cement, 
mortel, tegellijmen en kalkspecie.

•	 Variabele snelheidsregeling / 2 mechani-
sche snelheden

•	 Uitgerust met faalveilig palslot
•	 Trage start, weining spatten
•	 Zware motor en versnellingsbak met 

een lange levensduur
•	 Gemakkelijke onderhoudspro-

cedure
•	 Groot vermogen en koppel

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+ 
G

R
AT

IS

ex
tra

 m
en

gs
ta

af

1600W
art. 1058740
motor 1600W
aansluiting M14
gewicht 5,5 kg
versnelling 1 153 - 310 tpm
versnelling 2 309 - 670 tpm
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Magnesium Bullfloat + steel 3 x 1,8 m
•	 Blad	van	magnesiumlegering	met	versterkte	profilering	om	

kromtrekken te voorkomen.
•	 Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handels 

van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
•	 Lengte: 120 cm  /  Breedte: 20 cm
•	 Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de 

steel te verdraaien
•	 art.: 1055038

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Fresno Broom Bullfloat + steel 3 x 1,8 m
•	 Combinatieplaat voor het bekomen van een consistente 

geborstelde afwerking.
•	 Blad van gehard “blue steel” staal met afgeronde hoeken.
•	 Bijkomende	borstel	voor	het	afleveren	van	geborsteld	

beton.
•	 Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles 

van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
•	 Lengte: 90 cm  /  Breedte: 22 cm
•	 Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de 

steel te verdraaien
•	 art.: 1055039

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Big Blue Bullfloat + steel 3 x 1,8 m
•	 Blad van gehard “blue steel” staal met afgeronde hoeken.
•	 Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles 

van 1,8 m (tot lengte: 5,4 m)
•	 Lengte: 120 cm  /  Breedte: 30 cm
•	 Totale lengte van de aluminium stelen: 5,4 m
•	 Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de 

steel te verdraaien
•	 art.: 1055037

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonpoliermachine -
kantenafwerker - 60 cm B424

•	 De vrij ronddraaiende tweede ring, met rubberen protectie staat toe 
de machine te gebruiken langsheen wanden zonder beschadiging 
van de machine of de wand.

•	 Motor: Honda 5.5 PK benzine
•	 Omwentelingen: 120 t.p.m.
•	 Diameter: 60 cm
•	 Gewicht: 50 kg
•	 Geleverd met 4 
gemonteerde	finish	bladen	+	
1x voorwerkplaat

•	 art.: 1022706

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonpoliermachine - 90 cm B436

•	 Machine wordt geleverd met 4 afwerkbladen.
•	 Voorwerkbladen	kan	je	over	de	finishbladen	schuiven.
•	 Motor: Honda 5.5 PK benzine
•	 Omwentelingen: 60 - 126 t.p.m.
•	 Diameter: 90 cm
•	 Gewicht: 75 kg
•	 art.: 1011315

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonmolen ATIKA 145 l. met voetrem
•	 Kleine betonmolen voor karweiwerken - professionele uitvoering.
•	 Kuipinhoud 145 l.
•	 Voetrem voor traploze positione-

ring van de mengkuip.
•	 Sterke wisselstroom-

motor 700W, met zeer 
kleine overbrenging.

•	 Volledig gelast frame
•	 Lengte: 120 cm
•	 Breedte: 68 cm
•	 Hoogte: 128 cm
•	 Gewicht: 60 kg
•	 art.: 1000040

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonmolen ATIKA 185 l. met voetrem
•	 Grote betonmolen voor karweiwerken 

- professionele uitvoering.
•	 Kuipinhoud 185 l.
•	 Voetrem voor traploze 

positionering van de 
mengkuip.

•	 Sterke wisselstroom-
motor 900W, met 
zeer kleine over-
brenging.

•	 Volledig gelast frame
•	 Lengte: 136 cm
•	 Breedte: 92 cm
•	 Hoogte: 136 cm
•	 Gewicht: 96 kg
•	 art.: 1000044

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonmolen Imer 250
•	 De	Syntesi	serie	heeft	geen	kroon	noch	tandwiel	en	speciale	trap-

loze kuipblokkering. Dit resulteert in een langere en onderhouds-
vrije levensduur.

•	 Robuuste kuip met vervang-
bare mengarmen

•	 De kuip wordt gedemon-
teerd mits een simpele 
vleugelmoer.

•	 Bedieningswiel voorzien 
van inklapbare hendel.

•	 Elektrische motor in de 
beugel geïntegreerd voor 
optimale bescherming.

•	 Geen tandkrans, dus geen 
lawaai.

•	 Kuipinhoud: 235 l.
•	 Motor: 1000W
•	 Gewicht: 119 kg
•	 art.: 1103482

Betonmolen 350 liter - compleet
•	 De meest complete molen op de markt, voorzien van lichtplaat, wielenset geschikt voor sneltransport (80 km/u)
•	 Voorzien van dissel (zowel geschikt voor vrachtwagenkoppeling als voor bolkoppeling), vorklifthaken, kraanhaak
•	 Traploos kantelbare mengkuip, zware afwerking, extra stevige mengstaven, kantelbaar door wiel met zeer klein 

verloop en met voetvergrendeling.
•	 Volledig beschermde tandkrans
•	 art.: 1000003

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Lintzaagmachine voor poroton
•	 Ideaal voor het verzagen van poroton, ...
•	 Precisiezagen: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstel-

bare aanslag met gradenverdeling
•	 Zaagblad voor droogzagen
•	 Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
•	 Voorzien van kraanoog en vorkliftsleuven

Technische gegevens:
•	 Vermogen: 1400W
•	 Monofase 230V
•	 Nuttige zaaghoogte: 50 cm
•	 Nuttige zaagbreedte: 42 cm
•	 Nuttige zaaglengte: 66 cm
•	 Afmeting slede: 71 x 106 cm
•	 Diameter vliegwiel: 44 cm
•	 Widia zaagblad: 41 x 3850 mm

•	 art.: 1152095

Snijhoogte
50 cm

Compacte lintzaagmachine cellenbeton
•	 Ideaal voor het verzagen van Ytong, cellenbeton, ...
•	 Precisiezagen: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstel-

bare aanslag met gradenverdeling
•	 Zaagblad voor droogzagen
•	 Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
•	 Voorzien van kraanogen

Technische gegevens:
•	 Vermogen: 1100W
•	 Monofase 230V
•	 Nuttige zaaghoogte: 30 cm
•	 Nuttige zaagbreedte: 34 cm
•	 Nuttige zaaglengte: 66 cm
•	 Widia zaagblad: 27 x 2950 mm

•	 art.: 1150988

16
0 

cm

Inox steenzaagmachine
•	 Dé zaagtafel voor de ruwbouwaannemer
•	 Zaagblad: 450 mm - zaagdiepte 

150 mm, ook met afgesleten 
segmenten

•	 Motor: 2200W - 230V - 3PK
•	 Geleverd met zaagblad 

450 mm
•	 art.: 1118562

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Zaagtafel ID701
•	 Motor: 4000W - 400V
•	 Bladcapaciteit: 700 mm
•	 Max. zaagdiepte: 

260 mm
•	 Max. zaaglengte: 

52 cm
•	 Gewicht: 125 kg
•	 Geleverd inclusief 

zaagblad.
•	 art.: 1060138

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bouwzaag (met hijsogen voor kraan)
•	 Robuuste en zeer stabiele werfzaag. 
•	 Volledig verzinkt, tafelblad uit staal met aluminium tafelinlage
•	 Krachtige elektro-remmotor
•	 Voorzien van wettelijke beschermkap en noodstop
•	 Volledig gemonteerd geleverd
•	 Hardmetalen zaagblad van 450 mm, 

capaciteit 15 cm.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

230V 400V
art. 1057098 1064725

motor 230V
3000W

400V
4400W

tafel 1000 x 660 mm
tafelverlenging 400 x 720 mm
tafelhoogte 85 cm
zaagblad 450 mm
zaagcapaciteit 15 cm
toerental 2800 t.p.m.
gewicht 90 kg

Werfcirkelzaag IC450

AVOLA bouwzagen, voor zware belastingen op de werf. 
Zeer robuuste bouwzaag voor intensief werfgebruik.

Kenmerken IC450:
•	 Vermogen: 

3200W

•	 Spanning: 400V
•	 Zaagblad: 450 mm
•	 Zaaghoogte: 153 mm
•	 Toerental: 2760 t.p.m.
•	 Gewicht: 121 kg
•	 art.: 1095974

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Zaagmachine met stofafzuiging
•	 Handige steenzaagmachine met aanloopstroom-

begrenzing voor facadesteen en/of klinkers, 
achteraan voorzien van aansluitmogelijkheid voor 
stofzuigers.

•	 Inclusief diamantzaagblad ø 350 mm
•	 Vermogen: 2400W - 230V
•	 Afkortcapaciteit - lengte: 250 mm
•	 Afkortcapaciteit - hoogte: 120 mm
•	 Diameter zaagblad: diam. 350 mm
•	 Verstelplaat voor 45° afkorten
•	 Werkstukklem met snelspanfunctie
•	 Compact en licht voor comfortabel 

transport
•	 art.: 1180709

ACTIE
ACTIEPRIJS
+ GRATIS

2de zaagblad
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

Lintzaagmachine
•	 Ideaal voor het verzagen van Ytong, poroton, cellenbeton, ...
•	 Precisiezagen: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstel-

bare aanslag met gradenverdeling
•	 Zaagblad voor droogzagen
•	 Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
•	 Voorzien van kraanoog en vorkliftsleuven

Technische gegevens:
•	 Vermogen: 1850W
•	 Monofase 230V
•	 Nuttige zaagbreedte: 42 cm
•	 Nuttige zaaglengte: 66 cm
•	 Afmeting slede: 71 x 106 cm
•	 Diameter vliegwiel: 44 cm
•	 Widia zaagblad: 27 x 3850 mm

poroton cellen-
beton

zaaghoogte 
47 cm 1147981 1089692

zaaghoogte 
50 cm 1147982 1088764
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Handmortelpomp nr. 1
•	 Type	recht:	opening	recht	-	breedte	18	mm
•	 Inhoud: 1,2 liter
•	 Totale lengte: 76 cm
•	 art.: 1106434

Originele Japanse   
premium kwaliteit !

Handmortelpomp nr. 2
•	 Type	30°	schuin:	opening	rond	-	diameter	24	mm
•	 Inhoud: 0,9 liter
•	 Totale lengte: 72 cm
•	 art.: 1106435

Originele Japanse   
premium kwaliteit !

Handmortelpomp nr. 3
•	 Type	30°	schuin:	opening	recht	-	breedte	18	mm
•	 Inhoud: 0,9 liter
•	 Totale lengte: 69 cm
•	 art.: 1106436

Originele Japanse   
premium kwaliteit !

Handmortelpomp nr. 6
•	 Type	30°	schuin:	GEKA	aansluiting	1”	+	slang
•	 Inhoud: 0,9 liter
•	 Totale lengte: 72 cm
•	 art.: 1106439

Originele Japanse   
premium kwaliteit !

Handmortelpomp nr. 5
•	 Type	recht:	opening	recht	-	breedte	18	mm
•	 Inhoud: 0,9 liter
•	 Totale lengte: 66 cm
•	 art.: 1106438

Originele Japanse   
premium kwaliteit !

Handmortelpomp nr. 4
•	 Type	recht:	opening	recht	-	breedte	10	mm
•	 Inhoud: 0,9 liter
•	 Totale lengte: 66 cm
•	 art.: 1106437

Originele Japanse   
premium kwaliteit !

RODIA automixer voor steenlijm
•	 Roestvrijstalen Automixer voor steenlijm, 

tegellijm, egalisatiemortel, pleister, ...
•	 Mixt terwijl u werkt
•	 Optimaal mixresultaat zonder klonten 

of luchtbellen
•	 Draaiende	kuip	/	gefixeerde	garde
•	 Geleverd inclusief: 2 kuipen 

van 45 liter & gardeset
•	 art.: 1058861

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Schroefpomp
•	 Elektrische schroefpomp voor het verpompen van minerale lijmen 

en mortels.
•	 Kan gebruikt worden voor vloeistof-

fen, mortels en mengsels met een 
maximum korrelgrootte van 2 mm.

•	 Kan ook gebruikt worden om te ver-
spuiten in combinatie met compressor 
+	sprayset

•	 Traploze pompsnelheid (tot 15 liter/min.)
•	 Niet geschikt voor harsen.
•	 Motor: 1150W - 230V/50Hz
•	 Capaciteit: 0,5 - 6 liter/min.
•	 Trechterinhoud: 30 liter
•	 Max. druk: 25 bar
•	 Max. slanglengte: 20 m
•	 Gewicht: 15 kg

Morteltapmenger
•	 Met de morteltapmenger mengt 

u probleemloos de mortel met 
de gevraagde mengtijd, 
waarna u de mortel 
snel in de uitneem-
bare mortelkoker van de 
mortelspuit tapt om de 
mortel met de juiste dosering 
op de muur op te brengen, zodat 
u zonder morsverlies en smetvrij 
de volgende stenen-/blokkenlaag 
kunt aanbrengen.

•	 Krachtige 1800W motor met 
instelbaar koppel

•	 Traploos variabel toerental: 60 tot 
140 t.p.m.

•	 Mengcapaciteit: tot 40 kg
•	 art.: 1160619

GRATIS
6x 500ml
gereedschapsolie

+Mortelspuit
•	 Vrij werken, geen slangen en/

of snoeren
•	 Uitneembare mortelkoker
•	 Snel vullen
•	 Makkelijk en snel wisselen 

van de rvs spuitmonden
•	 Sterke accuduwstangmachine
•	 Ruim 1 dag werken op 1 

volle accu
•	 Variabele en instelbare spuitsnelheid
•	 Mortelspuithouder en draagbok in rvs 

uitgevoerd, dus snel en makkelijk schoon 
te maken

•	 Mortelkoker en drukschijf van speciaal PU 
kunststof, zeer sterk en makkelijk schoon 
te maken

•	 Mortelspuit 100 - art.: 1163014
•	 Mortelspuit 150S - art.: 1154920

GRATIS
transporttas

+

Injectiepomp
•	 Elektrische injectiepomp 230V ontworpen voor het injecteren van 

harsen.
•	 De harsen moeten gemixt worden en daarna kan de trechter hier-

mee gevuld worden.
•	 De pomp is handig in transport, gebruiks-

vriendelijk en gemakkelijk te onderhouden.
•	 Maximale druk van 300 bar
•	 Geschikt voor middelgrote 

injectiewerken
•	 Trechter 2 liter
•	 Inclusief 5 meter injec-

tieslang + lans
•	 Voorzien van druk-
regelaar	+	bypass,	
manometer

•	 art. 1132223

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Tritech T7 airless spuittoestel
•	 Topkwaliteit
•	 Eenvoudig in gebruik
•	 Eenvoudig in onderhoud
•	 Motor vermogen: 1190W
•	 Spanning: 230V / 50-60Hz
•	 Kabel: 3 m
•	 Capaciteit: 2,93 liter/min.
•	 Max. druk: 226 bar
•	 Max. slanglengte: 90 m
•	 Max. tipgrootte: 0,027” 

(0,68 mm)

Geleverd inclusief:
•	 Pistool
•	 15 meter slang DN6
•	 Tipguard T93R + tip 517
•	 art.: 1158851

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Polystyreensnijder alu Profi
•	 De	praktische	helper	voor	het	snel	snijden	van	polystyreen
•	 Snijhoogte: 135 cm
•	 Snijdiepte: 33 cm
•	 Lengte snede: 100 cm
•	 Ingangsspanning: 230V - 50/60Hz
•	 Uitgangsspanning: 40V - 200W
•	 Beschermingsklasse: IP68
•	 Gewicht: 14 kg
•	 art.: 1115482

Snijmogelijkheden:

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Polystyreensnijder SC150
•	 Handgereedschap voor het snijden van harde PS isolatie
•	 Vermogen: 250W
•	 Spanning: 230V - 50Hz
•	 Snijtemperatuur: max. 500°C
•	 Meslengte:	15	cm,	ook	andere	types	verkrijgbaar
•	 Kabel: 3 m
•	 Gewicht: 1 kg
•	 art.: 1115480

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Afrolapparaat voor pleisterweefsel
•	 Afrolapparaat voor het gemakkelijk snijden van pleisterweefsel, ...
•	 Te gebruiken als tafelmodel of aan een steiger te hangen
•	 Rollen gemakkelijk en snel vervangen
•	 Voor rollen met breedtes: 10 tot 1200 mm
•	 Roldiameter: tot 280 mm
•	 Gewicht: 6,7 kg
•	 art.: 1118561

Polystyreensnijder
•	 De	praktische	helper	voor	het	snel	snijden	van	polystyreen.

PS cutter EC2
art. 1115475
snijhoogte 130 cm
snijdiepte 31 cm
lengte snede 100 cm
ingangs-
spanning 230V - 50/60Hz

uitgangs-
spanning 40V / 200W

bescher-
mingsklasse IP 68

gewicht 11,8 kg

Optioneel:
•	 Staander (1)
•	 art.: 1115478

•	 Steigerklem (2)
•	 art.: 1115477

(1)

(2)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bouwdroger DRYFAST DF400
•	 Ideaal voor het versnellen van het droog-

proces, wanneer verschillende bouwwerk-
zaamheden elkaar snel opvolgen. Indien 
gecombineerd met elektrische kachels en 
ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit de 
lucht gehaald.

DF400
art. 1000406
spanning 230V
vermogen 1400W
compressor schroefcompressor
ruimtes tot 400 m³
luchtverpl. 420 m³/u
max. cap. 75 l./u
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

Bouwdroger DRYFAST DF800
•	 Ideaal voor het versnellen van het droogproces, 

wanneer verschillende bouwwerkzaamheden elkaar 
snel opvolgen. Indien gecombineerd met elektrische 
kachels en ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit 
de lucht gehaald.

DF800
art. 1000408
spanning 230V
vermogen 2100W
compressor schroefcompressor
ruimtes tot 800 m³
luchtverpl. 940 m³/u
max. cap. 150 l./u
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

- 20%
KORTING

OOK TE HUUR

Bouwstof-afzuigset
De set bestaat uit:
•	 De ventilator DAF3000
•	 Een luchttransportslang - 10 m
•	 Een	stoffilter	(uitwasbaar)	-	3	m
•	 De set is uitermate geschikt voor 

ventilatie en stofafzuiging bij 
renovatie en/of werkzaamheden in kleinere werkruimten.

•	 Robuust,	flexibel	inzetbaar	en	stapelbaar
•	 Standaard voorzien van slangaansluitingen (zowel 

aanzuig- als uitblaaskant)
•	 Mogelijkheid tot aansluiten tot 20 meter luchttrans-

portslang
•	 Mogelijkheid tot aansluiten stofzak aan uitblaaszijde 
om	de	met	stof	vervuilde	lucht	te	filteren

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art. omschrijving
1103481 DAF3000 ventilator
1045123 Luchttransportslang - 10 m
1070783 Stofzak - 3 m

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs



www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

23prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strektwww.uniconstruct.be

ZIPWALL - tijdelijke scheidingswand tegen stof en vuil
•	 Zipwall is een tijdelijk stofscherm
•	 Ideaal bij renovaties en verbouwingen
•	 Eenvoudig en snel te plaatsen
•	 Houdt stof en vuil weg uit andere delen van het gebouw
•	 In combinatie met een stofafzuiging kan u ervoor zorgen dat u zelf ook niet in het stof staat

Voordelen:
•	 Werken kunnen uitgevoerd worden zonder veel overlast voor inwoners of gebruikers
•	 Bedrijven of instellingen hoeven niet worden stilgelegd
•	 Tijdsbesparing, minder schoonmaakkosten achteraf
•	 Enthousiaste eindklanten: mond aan mondreclame “een professionele aannemer die alles proper achter laat”
•	 Uw imago als professioneel vakbedrijf
•	 Te gebruiken in combinatie met standaard PE-folie of PE-vellen (geen speciale folie nodig)
•	 In combinatie met stofazuiging: betere gezondheid voor werknemers, bewoners en omgeving

ZipScreen 3

to
t 3

,6
0 

m

tot ca. 3 m

ZipScreen 10

to
t 3

,6
0 

m

tot ca. 23 m

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

GRATIS
kleefmat+

GRATIS
stofdeur en
ritssluiting

+ GRATIS
radio

DABPRO+

ZipScreen 4

to
t 3

,6
0 

m

tot ca. 7,50 m

ZipScreen 7 Plus

to
t 3

,6
0 

m

tot ca. 8 m

GRATIS
stofdeur en
ritssluiting

+

ZipScreen 3 ZipScreen 3 
Plus * ZipScreen 4 ZipScreen 5 ZipScreen 7 

Plus *
ZipScreen 9 

Plus *
ZipScreen 

10
ZipScreen 19

Plus *
art. 1161039 1161043 1161040 1161041 1161044 1161045 1161042 1161046
max. lengte ca. 3 m ca. 3 m ca. 7,5 m ca. 10 m ca. 8 m ca. 10 m ca. 23 m ca. 23 m
telescoopstangen
(tot 3,60 m) 3x 3x 4x 5x 7x 9x 10x 19x

kop- met plafondplaten 3x 3x 4x 5x 7x 9x 10x 19x
gripdisks (antislip 
bodemplaatjes) 3x 3x 4x 5x 7x 9x 10x 19x

plafond	aansluitprofiel	
1,20 - 2,40 m 1x 1x - - 3x 4x - 9x

wand	aansluitprofielen	
1,20 m - 4x - - 4x 4x - 4x

brug adapters - 4x - - 4x 4x - 4x
opberg- en transporttas 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 2x
zelfklevende
ritssluitingen 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x

folie (1 rol - 80µ) 4 x 5 m 4 x 5 m 4 x 12,5 m 4 x 12,5 m 4 x 12,5 m 4 x 12,5 m 4 x 50 m
(antistatisch)

4 x 50 m
(antistatisch)

gratis - - stofdeur en 
ritssluiting

stofdeur en 
ritssluiting

stofdeur en 
ritssluiting

stofdeur en 
ritssluiting +

radio
DABPRO

stofdeur en 
ritssluiting +

radio
DABPRO

stofdeur en 
ritssluiting +

radio
ROCKBOX

ZipScreen Plus
P l u s  =  s t o f s c h e r mm e t  e x t ra  p e r fo r m a n t ewa n d  &  p l a fo n d
a a n s l u i t p ro f i e l e nvo o r  p e r f e c t e  a f d i c h t i n g

*

GRATIS
stofdeur en
ritssluiting

+
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Aluminium oprijplaten type AO
•	 Professionele oprijplaten van hoge kwaliteit
•	 Geschikt voor licht tot middelzwaar materieel, 

machines en voertuigen tot 1000 kg
•	 Laag eigen gewicht
•	 Anti-slip
•	 Zonder rand = groter loopvlak
•	 Optioneel verkrijgbaar:
•	 Versterkte modellen (draag-

kracht tot 2200 kg)
•	 Opklapbare modellen

Aluminium oprijplaten type BO
•	 Professionele oprijplaten van hoge kwaliteit
•	 Geschikt voor licht tot zwaar materieel, machines 

en voertuigen tot 6800 kg
•	 Meer	flexibiliteit	voor	het	laden	van	zware	voertuigen	

met luchtbanden of rupsbanden (rubber)
•	 Zonder rand = groter loopvlak
•	 Geschikt voor brede banden

art. type lengte breedte hoogte
min / max draagkracht gewicht

cm cm cm kg / paar kg
1128580

AO

100 25 11,6 / 21,4 1000 2 x 5
1128581 150 25 21,1 / 35,7 1000 2 x 6,5
1128582 200 25 30,7 / 50,1 1000 2 x 8
1128583 250 25 40,2 / 64,5 1000 2 x 9,5
1128584 300 25 49,8 / 78,8 800 2 x 11,5
1128585 350 25 59,3 / 93,2 600 2 x 14

art. type lengte breedte hoogte
min / max draagkracht gewicht

cm cm cm kg / paar kg
1128586

BO

196 35 45,6 / 55,5 2600 2 x 12
1128587 196 35 45,6 / 55,5 4000 2 x 15
1128588 265 35 62,3 / 75,7 1900 2 x 15
1128589 265 35 62,3 / 75,7 3000 2 x 19
1128590 265 38 62,3 / 75,7 5200 2 x 25
1128591 311 35 73,4 / 89,1 2200 2 x 20
1128592 313 38 71,9 / 87,7 3800 2 x 27
1128593 324 50 75,7 / 92,0 6500 2 x 46
1128594 356 35 84,3 / 102,3 1800 2 x 23
1128595 358 38 82,8 / 100,9 3100 2 x 31
1128596 365 50 85,6 / 104,0 5400 2 x 46
1128597 365 50 86,3 / 104,7 6800 2 x 55

Verkeersborden hoge kwaliteit & conform wetgeving
Al onze verkeersborden
1. Voldoen strikt aan standaardbestek T250 voor de wegenbouw
2. Worden	voorzien	van	de	hoogste	kwaliteit	reflecterende	folies	van	3M
3. Geheel geplooid en geproduceerd uit hoogwaardig plaatmateriaal. Plaatmateriaal wordt 

ontvet, gepoederlakt en afgebakken. Voorzien van productiedatum voor kwaliteits- en 
reflectiecontrole.	Kies	voor	een	hoge	klasse	van	folie,	een	hogere	folieklasse	mag	steeds	
gebruikt	worden	!

SET verboden parkeren
•	 Bord E1-verboden parkeren of E3 ver-

boden stilstaan en parkeren diam. 400. 
- klasse 1 - oranje achterzijde (wettelijk 
verplicht voor deze borden)

•	 Bord van... tot... beschrijfbaar met 
POSCA stift  /  Onderbord pijl

•	 Oranje gekleurde paal 40x40 (wettelijk 
verplicht voor parkeerborden)

•	 rubber voet 40x40 cm
•	 3x klem

E-stilstaan en parkeeren
E1 E3 E9a

F-aanwijzingsborden
F45a F45b F45c F41 F47

G-Onderborden
type	III type	V type	X

VRAAG NU PRIJS 

VOOR AL UW 

BORDEN & 

SIGNALISATIE

C-verbodsborden
C1 C3 C5 C21 C31a C31b C35 C43 C46

D-gebodsborden
D1a D1b D1b D1c D1d D1e D1f D3a D3b

Alle fol ies van
A-gevaarsborden

A7a A7b A7c A13 A15 A29 A31 A33 A51
B-voorrangsborden

B1 B5 B19 B21

Se
t E

1:
 a

rt.
: 1

04
56

17
Se

t E
3:

 a
rt.

: 1
04

56
18

Actievoorwaarden
normaal -
per stuk - 10% -

per 4 stuks - 12% -
per 8 stuks - 15% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Werftellerkasten “standaard” 32A / 63A
•	 Standaard	werftellerkast	in	stevig	polyester	uitvoering
•	 Standaard: kan makkelijk bevestigd worden tegen de muur

Steeds voorzien van:
•	 netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
•	 aardingsonderbreker
•	 scheidingsschakelaar
•	 verliesstroomschakelaar + zekeringen
•	 aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

Werftellerkasten “extra” 32A / 63A
•	 Zeer	complete	werftellerkast	in	stevig	polyester	uitvoering
•	 Kan makkelijk bevestigd worden tegen de muur

Steeds voorzien van:
•	 netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
•	 aardingsonderbreker
•	 scheidingsschakelaar
•	 verliesstroomschakelaar + zekeringen
•	 aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

type	standaard 32A 63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A 2 x 2 x

stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A 1 x -
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A 1 x 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A - 1 x

type kast kast
op voet

kast
in frame

standaard 32A 1011419 1011420 1069750
standaard 63A 1011421 1011422 1069751 type	extra extra

32A
extra
63A

stopcontacten 230V - 3p - 16A 4 x 4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A 2 x 2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A 1 x 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A 1 x 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A - 1 x

type kast kast
op voet

kast
in frame

extra 32A 1029352 1069752 1029035
extra 63A 1023145 1069753 1013258
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Werftent Vantage 3m x 3m
Eigenschappen:
•	 Kappen verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren
•	 Kathedraalvormige kap met open overspanning vr meer hoofdruimte
•	 Auto-slider met trekpin voor eenvoudige en snelle ver- en ontgrendeling
•	 Robuuste hoekkappen voor een verhoogde duurzaamheid
•	 Uitschuifbare	poten	met	schakelsysteem	voor	het	gemakkelijk	opzetten	

en afbreken
•	 E-Z schuifringen zorgen voor een verbeterde stabiliteit
•	 Incl. roltas met slijtvaste wielen, E-Z-ritsen en rubberen handgrepen
•	 Inclusief haringen om de tent op te zetten

Specificaties:
•	 Afmetingen: 3 m x 3 m
•	 Beschikbare kleuren: zwart, wit, rood en koningsblauw
•	 Maximale piek hoogte: 3,5 m
•	 Doorloophoogte: 2,0 m
•	 Gewicht: 22,7 kg

•	 art.: 1155015

Werftent Eclipse 3m x 3m
Eigenschappen:
•	 Gepatenteerd ontwerp met verhoogde dakconstructie
•	 Uitschuifbare poten, eenvoudig te bedienen met behulp van 

een nieuw vergrendelmechanisme
•	 Dubbel	versterkt	constructiesysteem
•	 Auto-Slider	systeem	met	trekpin	voor	een	snelle	ontgrende-

ling
•	 Brandwerend en waterafstotend dak
•	 Verstevigde hoekpoot en voetplaat voor meer stabiliteit
•	 Versterkte hoeken in het dak om slijtage te voorkomen
•	 Inclusief frame, dak en beschermhoes

Specificaties:
•	 Afmetingen: 3 m x 3 m
•	 Beschikbare kleuren: limegroen, rood, konings-

blauw, blauw, staalgrijs, oranje, zwart en wit
•	 Maximale hoofdruimte: 2,2 m
•	 Maximale piekhoogte: 3,4 m
•	 Doorloophoogte: 2,1 m

•	 art.: 1155016

Vantage standaard zijwand
•	 Professionele kwaliteitsstof
•	 Beschikbare kleuren: zwart, wit, rood en 

koningsblauw
•	 FXT-clips en Hook-lus-bevestigingspunten
•	 3 m - art.: 1157439

Eclipse standaard zijwand
•	 Professionele kwaliteitsstof
•	 Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood 

(186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs 
(426), oranje (165), zwart en wit

•	 Heavy	duty	ritsen
•	 FXT-clips en Hook-lus-bevestigingspunten
•	 3 m - art.: 1157440

Haringset
•	 Roestbestendig staal
•	 Voor 4 verschillende dieptes
•	 Inclusief opbergtas
•	 Set = 4 stuks
•	 art.: 1155025

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Gewichtzakken
•	 Dubbele cilindervormige compartimenten die om de tentpoot heen 

vouwen
•	 Weerbestendige	nylon	stof
•	 Duurzame, verstevigde stiknaden
•	 Eenvoudige, snelle klitteband bevestiging
•	 Gewicht: 18 kg/st
•	 Set = 4 stuks
•	 art.: 1155020

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Roltas 3 m
•	 Duurzame zwarte stof en rits
•	 Voorgevormd rubberen handvat 

om makkelijk op te pakken en te 
vervoeren

•	 Basis van geleegerd hard staal
•	 Soepel rollende wielen
•	 art.: 1155018

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Eclipse zijwand met middenrits
•	 Professionele kwaliteitsstof
•	 Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood 

(186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs 
(426), oranje (165), zwart en wit

•	 Heavy	duty	ritsen
•	 FXT-clips voor meerpunts vaste bevestigings-

punten
•	 3 m - art.: 1157442

Eclipse panorama zijwand
•	 Professionele kwaliteitsstof
•	 Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood 

(186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs 
(426), oranje (165), zwart en wit

•	 Heavy	duty	ritsen
•	 FXT-clips voor meerpunts vaste bevestigings-

punten
•	 3 m - art.: 

1157444

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Beschikbare kleuren:

Beschikbare kleuren:



www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

26 prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strektwww.uniconstruct.be

Rubio® Dryfill injectiegel
Injectiegel tegen opstijgend grondvocht.

Rubio®	Dryfill	wordt	gebruikt	ter	
behandeling van opstijgend vocht, 
en voor het droogmaken van muren 
met zowel holle als volle stenen. 
Deze injectiegel onderscheidt zich 
door zijn bijzondere spreidingsken-
merken, waarbij het water dat in de 
muur aanwezig is gebruikt wordt als 
middel	voor	een	optimale	diffusie.	Na	
de	behandeling	vormen	de	efficiënte	
actieve	stoffen	(concentraat:	80	%)	
een ondoordringbare sperlaag.

art. omschrijving
1100871 Rubio®	Dryfill	injectiegel	600cc
1108486 Mastiekpistool 600 ml
1122007 Injectiespuitmond voor pistool

ACTIE
12 worsten Dryfill injectiegel

+ GRATIS
Injectiepistool

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+

Brandstof Aspen 2
Schone	alkylaatbenzine	voor	tweetaktmotoren.	Met	2%	volsyntheti-
sche 2-taktolie.
Voordelen:
•	 Kant en klare mengsmering voor alle tweetakt machines
•	 Uw machine start altijd / Blijft jarenlang houdbaar
•	 Minder onderhoud & een langere levensduur van uw machine
•	 Uw gezondheid en het milieu worden optimaal beschermd
Toepassing:
•	 Te gebruiken voor alle tweetaktmotoren die 

een mengverhouding van 1:50 voorschrijven.
•	 Omdat de 2-taktolie aan de hoogste 

kwaliteitseisen voldoet, kan deze vaak ook 
gebruikt worden voor tweetaktmotoren die 
een andere mengverhouding voorschrijven.

•	 Geschikt voor kettingzagen, bosmaaiers, 
heggenscharen, bladblazers, doorslijpers, 
grondboren, trilmachines, brommers en 
andere tweetaktmachines en voertuigen.

art. omschrijving inhoud
1103464 Aspen 2 FRT 1 liter
1103046 Aspen 2 FRT 5 liter

Solventvrije ontkistingsolie VRC
Hoogwaardige ontkistingsolie zonder oplosmiddelen op basis van 
plantaardige	oliën.	Mag	zeer	fijn	aangebracht	worden.	Ideaal	om	te	
vernevelen. Verkrijgbaar in bussen van 10 liter of 25 liter, of vaten 
van 215 liter. Geschikt voor de productie van architectonische 
betonelementen, werfgebruik en voor 
GEOPLAST bekistingspanelen.

•	 Gladde welfsels en breedplaat-
vloeren

•	 Afsluitingen
•	 Balken en kolommen
•	 Wandelementen, kelders, 

gietmuren

•	 25 liter - art.: 1017920

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Aquatek Labuthix
Flexibele coating voor de waterdichting van beton en metselwerk. Als 
buitenafdichting tegen bodemvochtigheid en drukkend water. Latex-
bitumen coating.

Toepassing:
•	 Waterdichting van beton, metselwerk langs de buitenzijde onder 

het maaiveld
•	 Ideaal voor de waterdichting van 

kelders

Applicatie:
•	 Borstel, rol of te verspuiten

Kenmerken:
•	 Verpakking: emmers 25 kg
•	 Kleur = zwart
•	 Emmer 25 kg - art.: 1057164

Bentorub+
Bentoniet zwelband met uitgestelde eerste zwelling.

Toepassing:
•	 Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden,
•	 Constructievoegen in beton.
•	 Bij kelders, ondergrondse parkeergarages,
•	 Waterreservoirs, zwembaden, watercollectoren,
•	 Metrowerken, ... alle betonconstructies
•	 Onderhevig aan grote waterdruk

Applicatie:
•	 Bentosteel net + nagelen
•	 Oneffen	ondergrond:	

uitvlakken met Bento-stic 
of verlijmen met swellseal 
mastic

Kenmerken:
•	 Dozen 30 meter: 6 x 5 meter
•	 art.: 1057161

Swellseal Mastic WA
Spuitbare zwelrubber, ook te gebruiken in natte omstandigheden en 
onder water.

Toepassing:
•	 Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden, 

constructievoegen in beton. Ook in natte om-
standigheden of onder water. 

•	 Naden en voegen tussen prefabbetonelementen.
•	 Afdichten van aansluitingen tussen beton en 

poutrels ...
•	 Afdichten rondom afstandhouders, buisdoor-

voeren
•	 Afdichten naast en tussen waterkeerplaten

Kenmerken:
•	 Standaard kokers 310 

cc - art.: 1008931
•	 Standaard worsten 600 cc - 

art.: 1008932

Pipe Plug
Toepassing:
•	 Afdichten van waterlekken doorheen buizen, kabeldoorvoeren, 

wachtbuizen etc.
•	 Ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, 

nutsdoorvoerbocht, nadat de leidingen werden binnengebracht. 
De vezelprop hardt en zet uit en sluit de toegang doorheen de buis 
waterdicht af.

Inhoud van de KIT:
•	 Polyestervezelprop
•	 Plastic handschoenen
•	 Mengzak
•	 Versneller en 1K - hars 
•	 art.: 1057163

Aquatek Impercem 10 HB
Coating en mortel voor de waterdichting van beton en metselwerk. 
Bruikbaar aan zowel binnen- als buitenzijde en boven of onder het 
maaiveld.	Cementgebaseerde,	polymeerverbeterde	waterdichtings-
mortels.

Toepassing:
•	 Waterdichting
•	 Horizontale en verticale toepassin-

gen in kelders, waterreservoirs,
•	 Tunnels, zwembaden, vijvers, etc...
•	 Voor ruwe ondergrond (renovaties)
•	 bv. afgekapte muur, gezand-

straalde muur, niet gevoegde 
muur

•	 diklagig aanbrengen - 10 mm

Kenmerken:
•	 Kleur = grijs
•	 Zak 25 kg - art.: 1094308

Omnitek RM Fiber
Waterdichte betonherstelmortel met hoge sterkte. Geschikt bij het 
toepassen van kleinere tot medium laagdiktes. Vezelversterkt, en 
polymeerverbeterd.

Toepassing:
•	 Structurele en niet-structurele beton-

herstellingen
•	 Opvullen van voegen tussen beton-

nen delen, prefab elementen,
•	 Opstaande voegen, muur- en vloer-

aansluitingen
•	 Egaliseren oppervlakken (ruwe 

afwerking)

Kenmerken:
•	 Standaard kleur = grijs
•	 25 kg - art.: 1061450

Click & Fix Low Expansion
Eigenschappen:
•	 Hoge vormstabiliteit (geen krimp of 

postexpansie)
•	 Groot vullend vermogen, maar zwelt 

minder fel uit
•	 Uitstekende hechting op alle materia-

len (geen PE, PP en PTFE)
•	 Hoge isolatiewaarde, thermisch en 

akoestisch
•	 Uitstekende montage-eigenschappen
•	 Zeer nauwkeurig doseerbaar

Toepassing:
•	 Montage van ramen en deuren
•	 Opvullen van holle ruimten
•	 Afdichten van alle openingen in 

dakconstructies
•	 Aanbrengen van een akoestisch 

scherm
•	 Optimaliseren van isolatie in 

koeltechniek
•	 art.: 1009124

normale prijs -
nu per doos -
per 3 dozen -

12 bussen per doos

actie
actieprijs +

1 pistool Compact

bij 3 dozen

+
GRATIS

Steenlijm voor dragende muren - PU700
Toepassingen:
•	 Verlijmen van Ytong, cellenbetonblokken, betonblokken, 

kalkzandsteen, baksteen en natuursteen, geschikt voor 
dragende en niet-dragende muren.

•	 Eenvoudig te verspuiten met pistool.
•	 Alternatief voor poederlijm. 1 bus PU700 = 880 ml = 

ongeveer gelijk aan 31 kg poederlijm.

Voordelen:
•	 Niet meer mixen, direct te gebruiken
•	 Geen water en electriciteit noodzakelijk
•	 Enorme tijdsbesparing
•	 Makkelijk te verwerken
•	 Erg sterke verbinding
•	 Ook te verwerken bij lage 

temperaturen
•	 Perfecte hechting op vele 

materialen

•	 Inhoud: 880 ml - art.: 1059631

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

11 + 1 
GRATIS

actie
gratis

lijmverdeler

bij 2 dozen
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Basisdrager voor universele alu dakschouwstelling
Dit	systeem	bestaat	enkel	uit	een	basisdrager:
•	 Deze basisdrager wordt op een ladder geplaatst die op het dak ligt en eventueel voorzien is 

van nokhaken. 
•	 De onderlinge afstand tussen de twee pennen kan aangepast worden tot een maximale 

breedte van 85 cm center-center.
•	 Op deze twee pennen kunnen dan de elementen van een klassieke aluminium 

vouwstelling, of rolstelling gebruikt worden.
•	 Voor de opbouw van uw alu dakschouwstelling heeft u dus 2 basisdragers nodig
•	 Samengevouwen is de basisdrager zeer compact en dus zeer handig bij opslag 

of transport.

art. type
1029298 Instelbare ladderhaak vr schouwstelling

Basisdrager samengevouwen.

0-85 cm

Instellen van de 
dakhelling

Past over 
panlatten of 
laddersporten

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Aluminium uitschuifvloer
Telescopische werkvloer. Handig in gebruik op 
lichte	schragen,	wanneer	flexibel	en	snel	gewerkt,	
opgesteld en afgebroken moet worden.

Ideaal voor montagewerken, schilderwerken, 
stukadoorswerken, stelling maken op moeilijk 
bereikbare plaatsen...

•	 Afmeting: 2.45 m tot 4 m
•	 Gewicht: 17,70 kg
•	 Draagkracht: 150 kg

•	 art.: 1011457Ruitenwasserspunt
•	 Met de punt van de ladder plaatst u de tele-

scopische ladder direct op het raamkozijn.
•	 art.: 1183415

Aardpinnen
•	 De schroefbare pinnen bieden een ideale 

grip voor uw teleschopische ladder op zachte 
grond, inclusief gazons.

•	 art.: 1183413

Verlengvoet
•	 Traploos in hoogte verstelbaar, voor gebruik 

van de ladder op een draaitrap of met een 
enkele	ladder	op	oneffen	ondergrond.

•	 art.: 1183411

Wandafstandhouder
•	 De extra grote steunen, verdelen de aandruk-

kracht optimaal dankzij het kogelgewricht.
•	 Superzachte, slijtvaste en antislippads 

beschermen elk oppervlak en bieden enorme 
veiligheid.

•	 Met behulp van telescopische buizen kan de 
afstand tot de muur gevarieerd worden.

•	 art.: 1183412

Verlengladder
•	 In situaties waarin u de telescopische ladder 

niet tegen een steun kunt laten steunen, zorgt 
de verlenging voor extra werkhoogte.

•	 Lengte: 198 cm
•	 Gewicht: 4,5 kg
•	 art.: 1183414

Ladderbankje
•	 Het platform biedt een comfortabele, 

veilige standplaats of kan gebruikt 
worden als plank voor emmers of 
gereedschap.

•	 Het kan aan elke sport gehaakt 
worden en eenvoudig naar binnen 
geduwd worden.

•	 Opp. ca. 29 x 27 cm
•	 art.: 1183416

Telescopische vouwladder
Deze telescopische vouwladder is een multifunctionele alles-in-één 
oplossing:
•	 Als rechte ladder en als dubbele trap te gebruiken (het binnendeel 

is telescopisch instelbaar)
•	 Ook geschikt voor gebruik op ongelijk niveau
•	 Ingeklapt zeer compact, afhankelijk van gekozen maat
•	 Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, schilders en in de 

industrie
•	 Maat: 4x4
•	 Breedte: 60 cm
•	 In: 129 cm
•	 Uit: 420 cm
•	 art.: 1183408

Alu werkbruggen voor dakwerken
De werkbrug SOLIDeck biedt een grote spanwijdte voor een laag gewicht. Tot en met 
6,20 m voldoet ze aan de eisen van de klasse III volgens de ‘steigernorm’ EN1004, 
hetzij 200 kg/m² en mag dus ingezet worden in de samenstelling van rol- en gevelstei-
gerconstructies. Deze onderdelen kunnen in de werkbrug zelf worden opgeborgen.

werkbrug leuning

art. lengte
(m)

breedte
(m)

gewicht
(kg) klasse leuningen kantplanken palen

art.1010799
1000336 4,20 0,51 24 kg 3 2x art.1010800 1x art.1010805 3x
1000337 5,20 0,51 29 kg 3 2x art.1010801 1x art.1010806 3x
1000338 6,20 0,51 34 kg 3 2x art.1010802 1x art.1010807 4x
1000339 7,20 0,51 40 kg 1 2x art.1010803 1x art.1010808 4x
1000340 8,20 0,51 46 kg 1 2x art.1010804 1x art.1010809 5x
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Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte pro-
ducten uitsluitend in het kader van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. Deze brochure richt zich 
niet tot particulieren. Prijzen afgehaald, excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.

V.U.: Walter Six  - Ringlaan 49 - 8480 Ichtegem

Actie TEC7
Eigenschappen:
•	 Alles in één: vervangt montagelijm, houtlijm, pu-lijm, siliconenkit, 
sanitairkit,	acrylaatkit	...

•	 Supersterk, blijvend elastisch en direct overschilderbaar

Toepassingen:
•	 Alles verlijmen, monteren en afdichten
•	 Unieke hechting op bijna alle materialen, zelfs op vochtige ondergrond

art. kleur normaal in actie
1000210 wit

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1000211 grijs
1000209 zwart
1000212 bruin
1000213 beige

ACTIE-
PRIJS
én

1 1  +  1
G R AT I S

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

EPDM - dakbedekking
EPDM-folie voor allerlei toepassingen in de bouw, uiteraard als dakbedekking, maar ook meer 
en meer voorgeschreven voor gebruik als vochtkering in de muur.
Voor al wie kiest voor de hoogste kwaliteit.

Gebruik dakbedekking:
•	 Dakbedekking voor platte daken
•	 Dakherstellingen

Gebruik vochtkering:
•	 Op de fundering
•	 Aan de voet van de spouwmuur
•	 Boven muuropeningen (deuropeningen, vensteropeningen) rond muuropeningen
•	 Onder drempels

Kenmerken:
•	 1,14 mm dikte
•	 Zeer hoge kwaliteit / blijvend elastisch 
•	 Hoge druk-, perforatie- en scheurvastheid
•	 Bestand tegen meeste chemische producten in bouw gebruikt

art. omschrijving lengte
1055086 EPDM folie 10 cm

30 m

1055095 EPDM folie 20 cm
1055146 EPDM folie 30 cm
1055147 EPDM folie 40 cm
1055149 EPDM folie 50 cm
1055150 EPDM folie 60 cm
1068482 EPDM folie 70 cm
1055151 EPDM folie 80 cm
1055152 EPDM folie 100 cm
1055153 EPDM folie 120 cm
1087687 EPDM maatwerk

KWALITEIT in uw 
bouwwerken

Interesse in het 
plaatsen van EPDM ?

Contacteer ons nu voor een 
opleiding of bezoek bij u thuis 

of op de werf.

Levelfix CCL260G - multilijnlaser
•	 Zelfnivellerende 360° cone/kruislijnlaser met 

groene straal
•	 Lijnen apart inschakelbaar en vergrendelbaar
•	 High power laserstralen, horizontaal 360°
•	 Optioneel: ontvanger LLD100GR - bereik 50 m
•	 Oplaadbaar (li-ion)
•	 Bereik: 20 m / ontvanger 50 m
•	 Nauwkeurigheid: 3 mm / 10 m
•	 Functies: 3x360° groene lijnen
•	 Laserklasse: 525nm / Class 2m (groen)
•	 IP 54
•	 art.: 1183049

STEVIGE TAS +
laser CCL260G
statief + klem
 + SmartBase
lader + accu’s

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Beste klant,

Wegens grote instabiliteit op de Europese markt 

betreffende de leveringen en prijzen van hout, staal 

en grondstoffen van kunststof en isolatie is het 

niet mogelijk de prijzen te garanderen.

Niettegenstaande we van mening zijn voldoende 

buffervoorraad te hebben voorzien van al onze 

producten, is het mogelijk dat we de komende 

maanden in allerlei producten met langere lever-

termijnen en of plotse prijswijzigingen geconfron-

teerd worden.

Ongeacht de moeilijkere marktomstandigheden 

wat betreft prijs en leveringstermijn vonden we het 

toch belangrijk om een interessante promotiefolder 

te publiceren.  Indien u 100% zekerheid wil omtrent 

prijs en levertermijn kan je best de vertegenwoor-

diger of de contactpersoon contacteren.


