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Vulplaten assortimentskoffer

Bouwknaller!

van € 37,00

W9-125 Quick
Limited-Edition

NU € 19,95

125mm - 900W
M-Quick spanmoer
VibraTech handgreep
S-automatic veiligheidskoppeling
Herstartbeveiliging na stroomuitval

468 vulplaten verdeeld over 7 dikte-maten
in de maten 1 t/m 5mm, 7mm en 10mm

+ EXTRA 10 stuks

voorzien van stelpootjes en bevestigingsgaten

doorslijpschijven 125 x 1,0mm

BSH010BR maat 40-47

+ extra pak á 3 stuks 4tecx sokken
t.w.v. € 9,95 Gratis!
van € 109,00

NU

€ 99,00
per paar

voorkom wintertenen en ander ongemak
met deze combi zet je iedereen een hak

Pro FM

LED TL-buizen
60cm T8 - 10W 4500K

€ 3,00

120cm T8 - 18W 4000K

€ 5,50

150cm T8 - 22W 4000K

€ 6,50

prijzen per stuk en inclusief verwijderingsbijdrage

3KW - 230V

Radio Headsets

therm.beveiligd

met hoofdband of voor helm

RVS element

€ 59,95

NU € 89,00

HEATERS
5KW - 230V
therm.beveiligd, RVS element

€ 46,95

€ 78,95
17KW - gas
Ventilator 230V

€ 69,95

Het juiste adres voor:

€ 111,00

sneeuwschuivers en –scheppen
zoutstrooiwagens, bezems, enz.

voordelig hamerboren, boren en beitelen

Combihamer

Strooizout uit voorraad leverbaar

type KHE2444 - 800W

In 25kg verpakking en per pallet (40 x 25kg)

Vanaf 1 januari verhuist onze winkel in het centrum naar
onze locatie aan de Celsiusweg. Hier zal onze vestiging
met een nog in gebruik te nemen aangrenzend pand met

+ extra
2
2
2
1

een extra oppervlak van 3500m² worden vergroot

hamerboren 6x160
hamerboren 8x160
hamerboren 10x160
hamerboor 12x210

1 platte beitel 20mm
1 platte beitel 40mm

GRATIS!

Zolang de voorraad strekt

€ 145,00

Binnenkort alle voorraden en alle bekende gezichten op 1 locatie...Lekker Makkelijk!

Alle prijzen zijn netto excl.btw in euro´s en gelden zolang de voorraad strekt
Wijzigingen in prijs en model alsmede druk– en zetfouten voorbehouden

