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Vraag zeker ook prijs 

voor wapening, 

netten of balkstaal !

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

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 1 8

18V - Isolatiezaag ISC 240

•	 Slagen: 3000 s.p.m.
•	 Zaagdiepte: 240 mm
•	 Slaglengte: 26 mm
•	 + systainer, zaaguitrusting met kartelrand 

SG-240/W-ISC, adapterzool, geleide-
schoen van geleiderail

Afstandhouders

ASK
zie pag. 17

Type ZZ
zie pag. 16

Bekistings-
buisjes

zie pag. 21

UNI
zie pag. 17

A-stoelen
zie pag. 16 Zigzag-

stoelen
zie pag. 16

*beschikbaar 
vanaf 1 mei 2018

UCR-systeem - 2 in 1

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

O
ptioneel: snijset SG

/G
-ISC

meer info
zie pag. 9

NIEUW

NIEUW
VANAF
01/05

Uitrustingen:
art. type accu inclusief prijs

1154962 EB-Basic - - -
1154963 EB-Compact 2x 18V li-ion 3.1 Ah snellader -
1154964 EBI-Plus 2x 18V li-ion 5.2 Ah snellader -

1154965 EBI-Set-FS 2x 18V li-ion 5.2 Ah snellader, hoekaanslag en
geleiderail FS 1400/2 -

Accessoires:
art. omschrijving

1154966 Hoekaanslag  voor gereedschapsloze montage op de geleiderail FS/2
1154967 Snijset SG/G-ISC 240 mm voor het zagen van PU- en polystyreenisolatieplaten
1154968 Snijset SG/G-ISC 350 mm voor het zagen van PU- en polystyreenisolatieplaten

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

•	 art.: 1154920

NIEUW
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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

Dwangmenger BARON E-line 120 liter
•	 De E-versie van de nu al legendarische Baron M-line. 

Dezelfde functionaliteit, dezelfde voordelen, ...
•	 Uitneembare mengers voor makkelijk reinigen
•	 Transportwielen met luchtbanden
•	 Kleine wieltjes bovenaan om laden door één persoon 

mogelijk te maken
•	 Zeer krachtige motor 2000W - 230V
•	 Toerental: 30 t.p.m.
•	 Capaciteit: 120 liter
•	 Diameter: ø 64 cm
•	 Diepte: 80 cm
•	 Hoogte: 116 cm
•	 Gewicht: 90 kg
•	 art.: 1023383

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+ GRATIS
B o d y wa r m e r

Sola landmeter - 50 m
•	 Staalband geel gelakt, met Tufcote® gecoat
•	 Doorgaande mm-indeling
•	 Aluminium Y-framed
•	 Multifunctionele eindhaak
•	 Bandbreedte: 13 mm
•	 Nauwkeurigheidsklasse II EC
•	 Multifunctionele eindhaak
•	 art.: 1002595

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

Sola waterpas Big Red 3 - 150 cm
•	 Waterpas	versterkt	alu	profiel	(750	g/lm)
•	 Profielsectie:	59	x	26	mm
•	 1 horizontale libel met vergrootglas + 2 loodrechte libellen
•	 Big Red: met 2 ergonomische handgrepen
•	 Antishock eindkappen
•	 Nauwkeurigheid: 0,5 mm/m
•	 Omslagnauwkeurigheid: 0,5 mm/m
•	 art.: 1062239

Metserspriem - 150 mm

Octogonale betonhaak - 250 mm

art.: 1
091268

art.: 1091271

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+ GRATIS
1 2 0 0 W  m i x e r

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Kabelhaspel 40 m - 3x2,5 mm²
•	 Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP 44 gekeurd
•	 Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5
•	 4 stopcontacten
•	 Ergonomische handgreep
•	 Thermische schakelaar
•	 40 m - art.: 1091421

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Set van 4 houten metsprofielen 2,95 m
•	 Metsprofiel	hout	2,95	m
•	 art.: 1000206

Digitale pasdarm NivComp
•	 Geschikt voor verbouwingswerken, ruwbouwwerken, elektriciens, 

chappers, ...
•	 De pasdarm is te hanteren door 1 persoon.
•	 Uitzetten van het ‘meterpeil’
•	 Hoogteverschillen uitmeten
•	 Vervalbepaling
•	 Nauwkeurigheid: +/- 2 mm
•	 Meetbereik horizontaal: 50 m
•	 Meetbereik verticaal: +2,5 m 

/ -2,5 m
•	 Geleverd	in	koffer,	waarin	

pasdarmspoel ronddraait.
•	 art.: 1000128

Profielhaak - 60 cm

Topcon RL-H4C horizontaallaser
•	 Zelfnivellerende horizontaallasers
•	 Werkbereik 800 m
•	 Incl. ontvanger LS-80L
•	 Heroplaadbaar batterijpack
•	 Nauwkeurigheid: 1,5 mm 

/ 30 m
•	 Waterdichtheid: IP 66
•	 art.: 1084027

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Topcon RL-SV2 dubbelhellingslaser
•	 Horizontaal en verticaal te gebruiken
•	 Zichtbare laserstraal klasse 3R
•	 Hellingsgraad: +/- 15%
•	 Werkbereik 800 m
•	 Nauwkeurigheid : 1,5 mm 

/ 30 m
•	 Waterdichtheid: IP 66
•	 art.: 1084162

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Set van 4 alu metsprofielen 3 m
•	 Metsprofiel	alu	3	m
•	 art.: 1094787

Metselmeid
•	 Zeer handig hulpmiddelen voor het positioneren van de metselpro-
fielen	voor	de	buitenmuren.

•	 Geleverd met 1x geperforeerde muurplaat en 2x klemstukken voor 
metselprofielen.

•	 Met	de	muurplaat	kan	een	metsprofiel	gekoppeld	worden	aan	de	
binnenmuur.

•	 Met de koppelstukken worden 
metsprofielen	geklemd

•	 Bij gebruik met de twee 
koppelstukken kan je 
2	metselprofielen	kop-
pelen.

•	 Afstanden van 
profiel	tot	muur,	
en links-rechts 
worden hierdoor 
perfect te regelen

•	 art.: 1029343

Topcon LS-100D mm ontvanger
•	 De nieuwste hoogwaardige 

ontvanger techniek
•	 H.I. alert functie van de laser 

wordt weergegeven op de ont-
vanger

•	 Zeer snelle detectie van de 
laserstraal

•	 Zeer robuust en waterdicht
•	 Groot ontvangst bereik en mm 

aanduiding in het display
•	 LS-100D mm ontvanger los - art.: 

1124500
•	 Pakket incl. LS-100D mm ontvan-

ger - art.: 1124499

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art.: 1
000365

Lijmtang ECODraaisergeanten



art. omschrijving verp.
1029340  Draaisergeant klein 43 cm 10 st
1029339  Draaisergeant groot 62 cm 10 st

 Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art. type verp. prijs 1 doos
= - 15%

3 dozen 
= - 20%

1002183 250 x 50 50 st Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1002185 300 x 80 25 st
1002255 300 x 120 20 st
1002187 500 x 120 10 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+ GRATIS
•	 2  o p s p a n b l o k j e s
•	 M e t s e r s ko o rd  ny l o n  -  5 0  m•	 S o l a  l i j n wat e r p a s  -  8  c m

art.: 1043591

art.: 
1002835

art.: 1008917

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+ GRATIS
•	 2  o p s p a n b l o k j e s
•	 M e t s e r s ko o rd  ny l o n  -  5 0  m•	 S o l a  l i j n wat e r p a s  -  8  c m

art.: 1043591

art.: 
1002835

art.: 1008917
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Zelfklevend membraan - Colphene 1500
Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen. De bovenzijde is afgewerkt met 
een	wortelwerende	polyethyleen	laminaatfilm.	De	onderzijde	is	afgewerkt	met	een	afstripbare	
siliconenfilm.

Toepassingen: 
•	 Keermuren
•	 Kelderwanden
•	 Ondergrondse muren & funderingen (*)
(*) in combinatie met noppenfolie

Verwerking: 
•	 Het membraan is volledig zelfklevend 

(langse en dwarse naad zelfklevend). De 
ondergrond wordt vooraf geïmpregneerd 
met Elastocol 600.

Samenstelling:
•	 Inlage: geen
•	 Bovenzijde:	wortelwerende	laminaatfilm
•	 Onderzijde:	siliconenfilm
•	 Dekmassa onder: zelfklevend elastomeer-

bitumen

Eigenschappen:
•	 Dikte: 1,5 mm
•	 Lengte: 10 / 20 m
•	 Gewicht: 14 kg / 28 kg
•	 Breedte: 1 m 
•	 Treksterkte lengte: 175 N/5cm 
•	 Treksterkte breedte: 200 N/5cm 
•	 Breukrek lengte: 225 %
•	 Breukrek breedte: 190 %
•	 Vrije krimp: geen waarde bepaald
•	 Nagelweerstand lengte: 55 N
•	 Nagelweerstand breedte: 70 N
•	 Koude buig: -24 °C
•	 Verwerkingstemperatuur: +5 °C
•	 Brandreactie: geen waarde bepaald

art. dikte breedte lengte
1127655 1,5 mm 1 m 10 m
1127656 1,5 mm 1 m 20 m

PVC aansluitbochten
Gebruik:
•	 In te metsen of mee in te storten in beton. - art.: 1000198

gas (ø 110 mm)

telefoon (ø 50 mm)

televisie (ø 50 mm)

elektriciteit (ø 75 mm)

water (ø 110 mm)

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per stuk -

per 3 stuks -
per 6 stuks -
per pallet
(12 stuks)

vraag 
prijs

Kenmerken:
•	 Gas- en waterdicht
•	 Makkelijke toegankelijkheid door 

ruime diameters
•	 5 gebogen buizen verankerd via 

speciaal ontworpen klemsysteem
•	 Voorzien van afsluitkappen om te 

verhinderen dat beton in de door-
voeren loopt tijdens het storten.

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Muurdoorvoer voor nutsleidingen - energiesteen
Gebruik:
•	 Te plaatsen tussen de bekisting, mee in te storten in beton. Veel 

gebruikt in betonkelders.
•	 Breedte: 30 / 35 / 40 cm

Doorvoeren:
•	 ø110 (water) / ø75 (elektriciteit) / ø50 (telefoon) / ø50 (televisie) / ø110 (gas)
•	 Gas-	en	waterdicht	/	klemsysteem	van	de	buizen	specifiek	ontworpen	voor	goede	hechting	
met	beton	/	voorzien	van	moffen	met	rubberdichtingen	/	voorzien	van	afsluitkappen	om	
betoninloop tijdens het storten te verhinderen.

30 cm
35 cm
40 cm

Contacteer ons 

voor uw prijs

Houten piketten 100 cm
•	 Zeer stevige houten piketten voor uitzetten van bouw, afstel-

len vloerplaten, ... vooraf verzaagd en aangepunt.
•	 art.: 1003289 

normaal -
per 100 stuks -
per 200 stuks -
per 400 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Kruiwagen FORT - basismodel
•	 De standaard bouwkruiwagen
•	 Professioneel kunststof wiel
•	 Dikte bak: 1,3 mm
•	 Ronde buizen
•	 Rondneusmodel 90 liter
•	 Voorzien van baksteunen, 
slijtsloffen	en	
poot-
schoor.

•	 Krachtpat-
ser voor alle 
werken, geschikt 
voor stenen, tegels, 
bouwmaterialen, ...

•	 art.: 1045885

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bouwkruiwagen FORT professioneel
•	 De buis loopt door onder de 

bak. Dus afzonderlijk aangelaste 
steunvoeten wat afscheuren van 
de las voorkomt.

•	 Stalen velg i.p.v. standaard 
kunststof velgen

•	 Voorzien van baksteunen, 
slijtslof-
fen en 
poot-
schoor.

•	 Dikte bak: 
1,3 mm

•	 Uitlopende hand-
grepen zodat afstand 
tussen handgrepen is 
afgestemd op de schou-
derbreedte

•	 art.: 1002789

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+ GRATIS
h a n d s c h o e n e n

+ GRATIS
h a n d s c h o e n e n

per 12 rollen 
Colphene
= GRATIS

CAT Flex Layer
GRATIS+

C324-M-L-XL

C
14

99
00

9-
M

-L
-X

L

per 3 rollen 
Colphene

= GRATIS paar
CAT handschoenen

GRATIS+

C
AT

01
54

00

C
11

28
04

3

per 8 rollen 
Colphene
= GRATIS

CAT T-Shirt
GRATIS+

per 6 rollen 
Colphene
= GRATIS
CAT muts

GRATIS+

Koud verwerkbare primer - Elastocol 600
Koud verwerkbare primer op basis van bitumen en 
vluchtige solventen.

Toepassing:
•	 Wordt gebruikt als hechtlaag voor ondergronden zoals
•	 beton, hout en metaal om een goede hechting van 

zelfklevende bitumineuze producten te verzekeren.

Verpakking:
•	 Bussen van 5L en 30L
•	 Houdbaardheid 12 maanden in originele verpakking.  

Vorstvrij opslaan bij een temperatuur van +0°C, beschut 
tegen de zon.

art. inhoud
1130424 5 liter
1126988 30 liter
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DPC folie
Folie in zwart polyethyleen tegen opstijgend vocht, en als geleiding van binnenspouwblad 
naar buitenspouwblad voor condensatie- of ander vocht in de spouw. met gewafeld oppervlak 
voor hechting aan de mortel.

art. breedte lengte
1002699 10 cm

30 m

1002701 15 cm
1002795 20 cm
1002551 30 cm
1011463 45 cm
1002555 50 cm
1002557 60 cm
1020969 90 cm
1013005 100 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

DIBA folie
De originele DIBA waterdichtingsbaan voor allerlei toepassingen in de bouw. Voor al wie kiest 
voor de hoogste kwaliteit. 
Effectief	500	micron	dikte	zoals	meestal	wordt	voorgeschreven.

Kenmerken:
•	 500 micron dik (bijna 1 mm dikte door ribstructuur)
•	 Beide zijden voorzien van geribde structuur (ruitvormig), voor goede hechting tussen mortel
•	 Zeer hoge kwaliteit / blijvend buigzaam 
•	 Hoge druk-, perforatie- en scheurvastheid
•	 Bestand tegen meeste chemische producten 

in bouw gebruikt.

art. omschrijving lengte
1043240 Diba folie 10 cm

50 m

1043241 Diba folie 15 cm
1043245 Diba folie 20 cm
1043246 Diba folie 30 cm
1043247 Diba folie 36,5 cm
1043248 Diba folie 40 cm
1043249 Diba folie 50 cm
1043250 Diba folie 60 cm
1043251 Diba folie 80 cm
1043252 Diba folie 100 cm
1043253 Diba folie 120 cm

DIBA FOLIE
rekenvoorbeeld 

36 rollen = +/- 500 m²

6x rol van 10 cm
6x rol van 15 cm
6x rol van 20 cm
6x rol van 30 cm
6x rol van 40 cm
6x rol van 50 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mortelolie UC - transparant
Transparante mortelolie voor metselwerk. Luchtbelvormend, 
betere verwerkbaarheid.

Bij gebruik in mortel:
•	 De verwerkbaarheid van de mortel is buitengewoon! Daardoor 

bespaart u arbeidsuren.
•	 Alle scherpe zandsoorten worden even gemakkelijk verwerkt.
•	 Ontmengen, bloeden of bezinken is uitgesloten: geen water op 

de mortel en beton; geen omroeren van de kuipen.
•	 Volumewinst door invoeren van luchtbellen.

Bij gebruik in beton: 
•	 Betere mengbaarheid en vibratie: geen zand- of grindnesten.
•	 Grotere weerstand tegen vriezen/dooien.
•	 Kleinere waterdoorlaatbaarheid dan gewone beton.
•	 Waterbesparing: betere water/cementfactor

Kenmerken:
•	 Dosering mortel: 50cc per 50kg cement
•	 Dosering beton: 25cc per 50kg cement

•	 10 liter - art.: 1092989

normaal - actieprijs
per bus (10 liter) - 10% -
per 10 bussen - 15% -
per 20 bussen - 20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Belle-Clean betonoplosser
Alternatief voor zuren zonder geuren en gassen. Het werkt in op 
het portlandcement waardoor het uitgeharde cement verandert 
in een brijige substantie dat volledig met koud water kan worden 
afgespoeld.

Gebruik:
•	 Betonmolens,	troffels,	trilbalken,	trilnaalden,	wagens	met	beton-

molen, steenknippers, zagen, houten terrassen, voertuigen, ...

Kenmerken:
•	 Bevat geen fosforzuur
•	 Bevat geen zoutzuur
•	 Niet bijtend / niet rokend
•	 Niet gevaarlijk voor machines
•	 Niet giftig bij inademing
•	 Milieuvriendelijk: 100% biolo-

gisch afbreekbaar
•	 Klaar voor gebruik: Moet niet 

gemengd worden

•	 650 ml - art.: 1061405
•	 19 liter - art.: 1061406

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mortelcontainers - 200l.
•	 Mortelcontainers in slagvast PE, hoge kwali-

teit. Voorzien van metalen hijsogen.
•	 Gele kleur
•	 art.: 1000358

per stuk -
per 6 stuks -
per 12 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

PVC emmer 20 liter
•	 art.: 1043905

per 5 stuks -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Rubber mortelkuip 45 liter
•	 art.: 1000190

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

per 5 stuks -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

PVC emmer 12 liter
•	 art.: 1055143

per 5 stuks -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

per 1000 m² 
DIBA - folie
= GRATIS
CAT muts

+ CAT T-Shirt
+ CAT Flex Layer

GRATIS+

per 500 m² 
DIBA - folie
= GRATIS

CAT T-Shirt
GRATIS+

C324-M-L-XL

C
11

28
04

3
per 1000 m² 
DPC - folie
= GRATIS

CAT T-Shirt
OF

CAT Flex Layer

GRATIS+

OF

per 250 m² 
DPC - folie

= GRATIS paar
CAT handschoenen

GRATIS+

C
AT

01
54

00
C

11
28

04
3

per 500 m² 
DPC - folie
= GRATIS
CAT muts

GRATIS+

C324-M-L-XL

C
14

99
00

9-
M

-L
-X

L

+

+

C
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9-
M
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-X

L

C
32

4-
M

-L
-X

L
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Isolatieplug met spreidnagel
•	 Standaard isolatiepluggen voor het bevestigen van alle soorten isolatie. Geproduceerd uit 

HDPE en Nylon expansienagel
•	 Ø Fixatieschijf: 60 mm
•	 Bruikbaar in steen, beton, ... volle materialen

Gebruik:
1.  Boren (min 65 mm diep)
2.  Stof verwijderen uit boorgat
3.  Isolatienagel doorsteken (min 50 mm verankerings-

diepte in beton/steen)
4.  Fixatienagel inslagen

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art. diam. plug x 
lengte plug isolatiedikte verpakking actieprijs

per doos
prijs per 100 

stuks*
1043647 10 x 90 tot 4 cm 400 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1020077 10 x 120 4 - 7 cm 300 st
1020175 10 x 140 7 - 9 cm 250 st
1020983 10 x 160 9 - 11 cm 200 st
1059078 10 x 180 11 - 13 cm 200 st
1059079 10 x 200 13 - 15 cm 150 st
1104669 10 x 220 15 - 17 cm 150 st
1104670 10 x 240 17 - 19 cm 150 st
1104671 10 x 260 19 - 21 cm 150 st
1130461 10 x 280 21 - 23 cm 100 st
1130462 10 x 300 23 - 25 cm 100 st
* Te bestellen per volle verpakking

KIP - Aluminiumtape
Tape uit zuiver aluminium voor de montage van verwarmings-, 
ventilatie- en airconditioningsinstallaties.
 
•	 Temperatuurbestendig: 100°C
•	 Dikte: 0,06 mm
•	 Kleefkracht: 3,4 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 23 N / 10 mm
•	 Rek: 3%
•	 Inzetduur: permanent

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
normaal - actieprijs
per rol - 10% -

per 30 rollen mix* - 15% -
per doos - 20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verp.
1043614 50 mm 50 m 24 st

Geveldragers
•	 Toegepast voor metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deurope-

ningen, grote raamoverspanningen, hoekramen, overkragingen en als 
tussenopvang voor horizontale uitzettingsvoegen.

•	 100% maatwerk, aangepast aan ieder project (20 werkdagen produc-
tietijd) of kies uit onze standaardmaten. Vervaardigd uit constructie-
staal, warm gegalvaniseerd. Als variante te verkrijgen in RVS 304 of 
316 (MDC geveldragers).

•	 Dunne	profilering	voor	quasi	onzichtbare	verwerking.
•	 Op aanvraag polyester poedercoating te verkrijgen in om het even welke RAL-kleur (± 5 

werkdagen extra).
•	 Onzichtbare verwerking mogelijk met meerdere types rollaagbeugels.

Benodigde gegevens voor een offerte:
•	 Gevel- en grondplannen.
•	 Bij gebrek aan plannen: dagmaten + belasting (meter 
metselwerk)	bovenop	profiel.

•	 Spouwbreedte (isolatie + luchtspouw samen).
•	 Raamaanslag (bovenslag).
•	 Breedte gevelsteen.
•	 Afwerking (gegalvani-

seerd / inox / poe-
derlak in RAL-kleur 
/ onzichtbaar met 
rollaagbeugels).

Contacteer ons 
voor 

uw project

B

A

C

Geveldragers standaardmaten:

art. type A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

lengte
(mm)

1105460 BFS 180 80 60 3000
1105461 180 80 90 3000
1105462

SUMO

180 80 110 3000
1105463 200 80 130 3000
1105464 200 80 150 3000
1154655 200 80 170 3000

art. omschrijving

o.a.
Geveldragers maatwerk, contacteer ons voor 
meer	informatie	of	een	offerte	op	maat.
Ook advies op de werf.

1090465 Isolatieplaat 180 x 70 x 2 mm
1090467 Isolatieplaat 180 x 70 x 6 mm
1090466 Isolatieplaat 240 x 70 x 2 mm
1090468 Isolatieplaat 240 x 70 x 6 mm
1061499 Regel-en sluitplaatjes (04RSP)











 Stelschroef (optioneel)
 Anker
 Sluitring
 Moer
 Thermoshim - isolatieplaat
 Regelplaat
 Klemplaat

GRATIS
B o d y wa r m e r
b i j  a a n ko o p

va n
1 0  d o z e n 
p l u g g e n

Standaard bouwschraag verzinkt
•	 Warm verzinkt
•	 Verstelbaar: 110 - 180 cm
•	 Breedte: 120 cm
•	 art.: 1003177

Standaard bouwschraag geverfd
•	 Geverfd
•	 Verstelbaar: 110 - 180 cm
•	 Breedte: 120 cm
•	 art.: 1000102

Stelling pakket

normaal -
per 2 stuks -
per 6 stuks -
per 12 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

normaal -
per 2 stuks -
per 6 stuks -
per 12 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Akoestische ontkoppelingsbanen
•	 Akoestische ontkoppeling van 

gebouwen. Deze strips koppelen de 
muren los van vloeren en/of gewel-
ven,	waardoor		flankerend	geluid	
wordt onderdrukt. 

•	 Hierdoor kan elk gebouw geïsoleerd 
worden om rol- en loopgeluiden in 
te dijken.  Akoestische strips worden 
versneden met een breekmes en 
kunnen zowel bovenaan als onder-
aan de muur geplaatst worden

•	 Zeer lange levensduur
•	 Volledig recycleerbaar en is zeer 

goed bestand tegen vocht.

art. dikte breedte lengte
1088473 10 mm 0,10 m 6,25 m
1088472 10 mm 0,15 m 6,25 m
1088474 10 mm 0,20 m 6,25 m

15 elementen

15 kruisen

+

aantal omschrijving geverfd verzinkt
15 stellingelement 100 x 120 (kl.4) 1017905 1017906
15 kruisverbinding 2,50 m 1022590 1022590

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Isolfix NT-L inox - voor smalle facadesteen
•	 Spouwankerplug met RVS slaganker voor de bevestiging van isolatie in 

combinatie met spouwverankering, bij smalle gevelstenen.
•	 Getest en geschikt voor meerdere ondergronden.
•	 Traditionele platte ankers mogen niet gebruikt worden voor smalle gevelstenen omdat ze 
door	de	mortel	kunnen	uitsteken.	De	isolfix	NT-L	garandeert	door	zijn	beperkte	inwerkdiepte	
een solide verankering voor het verlijmen van smalle en brede gevelstenen.

NIEUW

art. lengte plug / 
lengte anker isolatiedikte verpakking

1149448 120/190 60 mm 250 st
1149449 140/210 80 mm 250 st
1149450 160/230 100 mm 250 st
1149451 180/250 120 mm 250 st
1149452 200/270 140 mm 250 st
1149453 220/290 160 mm 250 st
1149454 260/330 200 mm 200 st
1149455 300/370 240 mm 200 st

Metselwerkwapening op rol - roestvast
De metselwerkwapening op rol bestaat uit een maas 
van staalkabels en een weefsel van glasvezelkoord.

Toepassing:
•	 Bestaat uit austenitisch roestvast staal van de 

materiaalklasse R1 volgens EN 845-3.
•	 Dit type metselwerkwapening is geschikt voor 

buitenmuren die in contact staan met een 
vochtige omgeving.

•	 Is geschikt voor alle mortelvoegen met een 
breedte tussen 3 mm en 12 mm.

buitenmuren

art. type staalkabels breedte lengte
1147742 E-35 7 3,5 cm 30 m
1147743 E-70 14 7 cm 30 m

Metselwerkwapening op rol - verzinkt
De wapening op rol is een maas van stalen kabels, bij 
elkaar gehouden door een verweven glasvezel-
koord.

Toepassing:
•	 Is speciaal ontworpen voor metselwerk (be-

tonblokken en keramische binnenmuurste-
nen) blootgesteld aan een droge omgeving.

•	 Is geschikt voor alle types van mortelvoegen.

art. type staalkabels breedte lengte
1144761 I-50 7 5 cm 30 m
1144843 I-100 14 10 cm 30 m

binnenmuren

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

Zaagmachine met stofafzuiging
•	 Handige steenzaagmachine met aanloopstroombegrenzing 

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
•	 Compatibel met stofzuigers
•	 Gewicht: 19 kg
•	 Stofvrij werken
•	 Werkstukklem met snelspanfunctie
•	 Compact en licht voor comfortabel transport
•	 art.: 1090891

RODIA automixer voor steenlijm
•	 Roestvrijstalen Automixer voor steenlijm, tegellijm, egalisatie-

mortel, 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

+ GRATIS
10 kuipen voor

automixer

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Lijm- en mortelpomp
•	 Lijm- en mortelpomp voor het handig verlijmen van gevelsteen, snelbouwsteen en cellenbe-

ton als alternatief op de traditionele spuitzakken.
•	 5 verschillende spuitmonden
•	 Werkt in combinatie met accu 

schroefmachine
•	 Geleverd in tas

art.: 1124978* Accu schroefmachine niet inbegrepen.

Original Japanese   
premium quality !



8

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Verloren randbekisting
•	 Lengte: 3 m / verzinkt staal

Makkelijk betonplaten afstellen:
•	 Deze verzinkte randbekisting wordt geplaatst op de snelbouw onder welfsels of predallen.
•	 De voet van de plaat bedraagt 13 cm waardoor de randkist altijd 

voldoende onder het welfsel zit en tegelijk dienst doet als een 
soort “glijfolie”.  Dit systeem randbekisting zorgt ervoor dat de 
druk van welfsels gelijkmatig verdeeld wordt over de hele muur, 
de welfsels of predals liggen niet op enkele betonijzers.

Tijds- en kostenbesparend:
•	 Makkelijk en zeer snel te plaatsen 
•	 Geen hout meer verzagen
•	 Onmiddellijk juiste vloerdikte
•	 Ontkisten niet meer nodig

Contacteer ons 

voor grotere 

hoeveelheden

> 100 stuks

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

hoogte 17 cm 21 cm 23 cm
art. 1002607 1002609 1002777

prijs per stuk - - -
promotieprijs - 10% korting

per 100 st - 15% korting
> 100 st contacteer ons

* prijzen geldig tot einde voorraad

Systeembalken H20
•	 Kies je om te werken met systeembalken, kies dan onmiddellijk voor 

de juiste kwaliteit. 
•	 Onze balken zijn geproduceerd uit zorgvuldig geselecteerd traag-

groeiend naaldhout van de hoogste kwaliteit.
•	 De gelamineerde kern verzekert een hoge belastingscapaciteit en 

duurzaamheid en wordt wereldwijd gebruikt in alle klimaatzones.
•	 De kop/voet is met de kern verbonden met een speciale vingerlas.
•	 De oppervlakte van de balk is behandeld met een waterdichte coa-

ting, die de levensduur van het product verlengt.
•	 De balklengte is geprint op elke afzonderlijke systeembalk, wat het 

gebruik op de werf vergemakkelijkt.
•	 De	kwaliteit	van	het	product	en	het	productieproces	is	gecertifieerd	

door HFB Germany conform 13377.

Voordelen:
•	 Minder materieel nodig (minder hout, minder schoren)
•	 Ook sneller afgesteld (tijdsbesparing)
•	 Gemak: zeer licht materiaal (5 kg/lm)
•	 Duurzaam (blijft veel langer behouden dan gewoon hout)

art. lengte gewicht
1000262 245 cm 11,5 kg
1017904 265 cm 12,5 kg
1000264 290 cm 13,6 kg
1000266 330 cm 15,5 kg
1000268 360 cm 16,9 kg
1000269 390 cm 18,3 kg
1011322 450 cm 21,2 kg
1000270 490 cm 23,0 kg

normaal -
per 20 stuks -

per 50 stuks mix -
per 50 stuks soort -

> 50 stuks contacteer ons

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

U-kop verzinkt
•	 U-kop voor schoor, warm 

verzinkt
•	 Met aangelast buiseind
•	 Makkelijk te plaatsen in de 

kop van de schoren.
•	 art.: 1000265

Schoorstatief
•	 Schoorstatief zwaar model
•	 Thermisch verzinkt - inklap-

bare poten.
•	 Schoren van diam. 48 tot 

76 mm
•	 art.: 1000107

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Gladde 3-lagen-bekistingspanelen - 27 mm
•	 “plywood” bekistingspanelen van hoge kwaliteit
•	 3-lagen, kruislingse verlijming van 

het hout voor een goede stabiliteit
•	 Langs weerszijden goed afgewerkt 

en beschermd met een warm-ge-
perste melaminecoating om een glad 
bekistingsresultaat te bekomen

Standaardafmetingen: 
•	 Dikte: 27 mm
•	 300 cm x 50 cm - art.: 1010683
•	 200 cm x 50 cm - art.: 1082950
•	 *150 cm x 50 cm: zelf te vormen door een paneel 

van 3 m te halveren.

Voordelen:
1.  Veelvuldig te gebruiken
2.  Eenvoudig in gebruik
3.  Weersbestendig, stabiel (3-laags)
4.  Makkelijk in onderhoud
5.  Hoge buigweerstand - 27 mm

+ Contacteer 

ons voor grote

hoeveelheden
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

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

Bekistingssyteem
•	 Dankzij	een	zéér	eenvoudig,	snel	en	effectief	systeem,	

heeft u een randbekistingssyteem waarmee u tegelijkertijd 
uw werf beveiligt.

•	 Voordelen:
•	 Veilig
•	 Eenvoudig
•	 Herbruikbaar
•	 Betrouwbaar

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

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

NIEUW

Bekistingssteun rood
•	 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
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Verloren ronde bekisting met CRETCON HD - coating
•	 Standaardmaten 3 en 4 m, af te korten op maat - andere lengtes op aanvraag.
•	 Met de KARAT-coating aan de binnenzijde van onze verloren bekisting bekwamen we al een zeer hoge afwerkingsgraad, maar deze wordt nu opge-

volgd door de nieuwe generatie coating: de CRETCON HD coating.
•	 CRETCON HD - coating: m.b.v. een nieuw procédé is er aan de binnenzijde van de bekisting een speciale coating aangebracht over het gehele 

oppervlak. Deze coating zorgt voor een absoluut, gladde en naadloze afwerking en zo bekomt men een hogere afwerkingsgraad dan alternatieve 
bekistingssystemen op de markt

•	 De CRETCON HD bekisting heeft een	certificaat	voor	de	hoogste	klasse	in	zichtbeton	(SB4)
•	 Dé CRETCON HD - coating is een absolute must bij het storten van zichtbeton of in situaties waarbij de hoogste normen van architectonisch zichtbe-

ton gevraagd worden
•	 Steeds voorzien van “rits” om achteraf makkelijk te ontkisten

CRETCON HD voor supergladde 
afwerking gevraagd bij zichtbeton, 
architectonisch beton
(* vanaf ø 20 cm)

diameter binnenafwerking hoogte
3 m

hoogte
4 m

ø 15 cm glad 1003891 -
ø 20 cm Cretcon HD 1002471 1044905
ø 25 cm Cretcon HD 1003893 1044904
ø 30 cm Cretcon HD 1043649 1044903
ø 35 cm Cretcon HD 1070712 1070713
ø 40 cm Cretcon HD 1011455 1068578
ø 50 cm Cretcon HD - 1070714

Andere diameters, lengtes, etc... op aanvraag

Voorbeeld: klasse SB4Voorbeeld: klasse SB2

Glad-light : 
spiraalaftekening

Standaard glad : 
gladde afwerking door 

folie-inlage

Aangezien ronde betonnen kolommen bijna altijd ge-
bruikt worden voor zichtwerk hebben wij gekozen om 
standaard de CRETCON HD - uitvoering te verkiezen 
boven de glad-light en de glad uitvoering.

Werking van de CRETCON HD - coating:
•	 Een	nieuwe	gecertificeerde	binnencoating	CRET-

CON HD 
•	 Deze coating zal bij een eerste contact met het 

beton een zuigende werking hebben
•	 Hierdoor worden luchtbelletjes en kleurverschillen 

aan de het betonoppervlak sterk gereduceerd
•	 Daarna geeft de coating zijn vocht geleidelijk terug, 

wat ervoor zorgt dat het beton aan het oppervlak 
zeer sterk kan uitharden, er wordt bijgevolg een 
hoge dichtheid in het betonoppervlak van de beton-
nen kolom verkregen

•	 Gevolg: esthetisch zeer mooi egaal resultaat, weinig 
kleurverschil, weinig luchtbelletjes en ook kwalitatief 
beter betonoppervlak (harder)

•	 De actieve, zuigende CRETCON HD coating zorgt 
voor een tot nog toe onbehaalbare kwaliteit

Voordelen:
•	 Gecertificeerd	voor	zichtbeton	klasse	4	(met	
certificaat)

•	 De nieuwe maatstaf voor zichtbeton
•	 Zeer glad zichtbeton zonder bijkomende kosten
•	 Zorgt voor een nog hogere dichtheid van het beton-

oppervlak, en maakt het oppervlak dus nog harder, 
en bestendiger

•	 Verhoogt de slijtvastheid en de vorst-dooibesten-
digheid

•	 De geïntegreerde “rits” zorgt voor een probleemloze 
ontkisting. De verloren bekisting kan na ontkisten 
gebruikt worden als “bescherming” rond de pas 
gestorte betonnen kolom.

Ook verkrijgbaar: 
Vierkante en rechthoekige kokers van hoge 
kwaliteit. Belangrijk: ook onze vierkante en 
rechthoekig steeds geleverd met buitenaan 
de kartonnen ronde koker, niet enkel folie-
omwikkeld! Dit om vervorming van uw kolom 
te vermijden.

Vierkante kolommen:

Rechthoekige kolommen:

Accessoires:

CRETCON HD
 COATING

uitvoering voor 
zichtbeton - architec-

tonisch beton

Hoogste klasse

in zichtbeton!

(SB4)
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Geopanel hoek
•	 Element voor het maken van een binnen of buitenhoek. Afhankelijk 

van de muurdikte die men wil bekomen, worden passtukken 
gebruikt om de volledige binnenhoek te maken.

•	 Vervaardigd uit ABS kunststof.
•	 Element wordt met andere elementen verbonden door nylon 

hendels.
•	 Mogelijk te verstevi-

gen met verstevi-
gingen.

art. type breedte hoogte gewicht
1013266 binnen 30 cm 60 cm 3,1 kg
1013267 buiten 33 cm 60 cm 3,2 kg

Geopanel hendel
•	 Nylon hendel, gebruikt om alle ABS panelen onderling met elkaar 

te verbinden.
•	 Vastzetten van de panelen 

gebeurt door deze hendel een 
kwartslag te draaien

•	 Elke nylon hendel houdt een 
druk van bijna 1,2 ton.

•	 art.: 1013262

Geopanel stop
•	 De geopanel stop 25 mm dient voor het opvullen van gaten in de 

bekistingspanelen op plaatsen waar geen bekistingsstang door-
heen de panelen zit.

•	 art.: 1013265

Geopanel basispaneel 120x60
•	 Bekistingspanelen voor het maken van wanden, balken, funde-

ringsbalken, ringbalken, kolommen, betondelen, kelderwanden, 
zwembaden, ... zonder gebruik te hoeven maken van zwaar 
materieel.

•	 Geproduceerd in slagvast ABS kunststof.
•	 Elementen worden onderling met elkaar verbonden met de nylon 

hendels.
•	 Afmeting (lxb): 120 x 60 cm
•	 Gewicht: 11 kg

art.: 1013263

Geopanel passtuk
•	 Geopanel passtuk, gebruikt bij het maken van hoeken of het 
“uitpassen”	voor	het	bekomen	van	een	specifieke	lengte.

•	 Geproduceerd uit slagvast ABS, onderling te verankeren met 
de nylon hendels.

art. breedte hoogte gewicht
1020106 20 cm 60 cm 2,25 kg
1013268 25 cm 60 cm 2,30 kg
1013269 30 cm 60 cm 2,80 kg
1082965 35 cm 60 cm 3,80 kg
1013270 40 cm 60 cm 3,80 kg

Afstandhouder 14 cm - voorgemonteerd
•	 Vaak worden binnenmuren gemetst met snelbouwblokken van     

14 cm breed.
•	 Betonstructuren zoals balken en kolommen moeten bijgevolg ook 

vaak deze breedte hebben daar ze onder, tussen of bovenop deze 
snelbouwblokken gegoten worden.

•	 Ideaal voor het storten van balken van 14 cm breed.
•	 Ideaal voor het opgieten van balken op snelbouw.
•	 Ideaal voor het maken van kolommen van 14 cm breed.

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 bekisten 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.)

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsStartkit
art. aantal omschrijving

1013263 8 Geopanel 120 x 60 Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1013262 96 Geopanel hendel
1013265 56 Geopanel stopje

art. verpakt
per

prijs
per pak 
(150 st)

per 
pak

per 10
pakken per pallet

1062185 150 st - - 10% - 15% contacteer ons

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

14 cm
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Bekistingsstangen ø 15,1
•	 P toeg. 90 kN
•	 P breuk 176 kN
•	 Ideaal voor het vastzetten van bekistingspanelen, geopanel 

panelen, vloerrandbekisting, consoles, ... in combinatie met de 
plaatmoeren.

Plaatmoer
•	 Plaatmoer uit verzinkt gietstaal
•	 Te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekis-

tingssystemen

Zeskantmoer 50 mm
•	 Zeskantmoer te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en 

alle bekistingssystemen
•	 Lengte: 50 mm
•	 art.: 1106976

normaal -
per stuk -
per 130 stuks -

> 130 stuks contac-
teer ons

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonanker 15,1 mm
•	 Toepasbaar bij bevestiging van eenzijdige bekisting aan bestaande 

betonwanden
•	 Diameter: 33 mm
•	 Lengte: 12 cm
•	 Voorboren: ø34 - 37 mm
•	 art.: 1013250

normaal -
per stuk -
per 50 stuks -
per 100 stuks -

> 100 stuks contac-
teer ons

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Sleufanker 2 x 70 cm
•	 Toepasbaar bij het plaatsen van de steunbokken 

van enkelzijdige wandbekisting
•	 Te binden op wapening en mee in te storten, 

achteraf te gebruiken om steunbokken van 
enkelwandige bekisting af te stellen

•	 art.: 1013026

normaal -
per stuk -
per 50 stuks -
per 100 stuks -

> 100 stuks contac-
teer ons

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art. type normaal
per
stuk
-10%

per 
50 st
-15%

per 
100 st
-20%

> 100 st

1000146 100 Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs1000147 120

art. type normaal
per
stuk
-10%

per 
50 st
-15%

per 
100 st
-20%

> 100 st

1000142 0,75 m Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1000143 1,00 m
1000144 1,25 m
1000145 1,50 m

Stalen ankerhuls + dop
•	 Stalen ankerhulzen worden ingegoten in vloer of in wanden, 

waarna de dop verwijderd kan worden en er een ankerstaaf inge-
draaid kan worden

•	 Veilig werken, geen boorkosten, geen uitstekende 
staven bij gieten van bekisting of bij het polieren 
van de betonplaat. Na het gieten kan anker-
staaf en nageldop gerecupereerd worden

•	 Toegestane kracht op huls = toege-
stane kracht op bekistingsstang

•	 (A) Lengte 280 mm
•	 Trekkracht 90kN

•	 (B) Lengte 125 mm
•	 Trekkracht 40 kN

art. omschrijving
per
stuk
-10%

per 
50 st
-15%

per 
100 st
-20%

1013028 (A) huls 280 mm Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1013253 45° dop groen
1013251 (B) huls 125 mm
1013252 dop recht blauw

(A)

(B)

Combimoer 120x120x10
•	 Plaatmoer uit verzinkt gietstaal, gekoppeld aan een kantelbare 

volgplaat
•	 Te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekis-

tingssystemen
•	 Schuin afstellen van bekistingspanelen is 

met deze moeren mogelijk
•	 Geen slijtage aan de bekisting 

doordat de volgplaat niet met de 
moer mee draait

•	 art.: 1013254

normaal -
per stuk -
per 50 stuks -
per 100 stuks -

> 100 stuks contac-
teer ons

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Onderlegplaatje / dikteplaatje open
•	 SB Polysterol stelplaatje 70 x 70 mm, met een draagkracht van 7,5 

ton / plaatje
•	 Zeer handig hulpmiddel bij het uitlijnen en of 

plaatsen van bekistingen, 
betonelementen, prefab-
beton, ...

•	 Montageplaat, montagehulp
•	 Met opening van 22 mm

Onderlegplaatje / dikteplaatje gesloten
•	 SB Polysterol stelplaatje 70 x 70 mm, met een draagkracht van 7,5 

ton / plaatje
•	 Zeer handig hulpmiddel bij het uitlijnen en 

of plaatsen van bekistingen, betonele-
menten, prefabbeton, ...

•	 Montageplaat, montagehulp

art. dikte verpakt
per

prijs per 
pak*

per 
pak

per 3
pakken

per 6 
pakken

1000186 2 mm 250 st Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1000187 3 mm 250 st
1000188 5 mm 125 st
1003479 10 mm 125 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs art. dikte verpakt
per

prijs per 
pak*

per 
pak

per 3
pakken

per 6 
pakken

1003481 2 mm 250 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1003483 3 mm 250 st
1003485 5 mm 125 st
1027454 7 mm 125 st
1003487 10 mm 125 st
1027456 15 mm 50 st
1003489 20 mm 50 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Driehoeklijsten
•	 Kunststof driehoekslijsten voor het afschuinen of breken van betonplaten of kolommen op de hoeken. 

Gewoon op de bekisting nagelen. 
•	 Lengte: 250 cm

art. hoogte (a) schuine zijde 
(b)

prijs
*per 100 lm per 100 lm per 5 x 100 lm grotere

hoeveelheden
1003469 11 mm 15,5 mm Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1003471 15 mm 21,2 mm
1003223 20 mm 28,3 mm
1003885 25 mm 35,4 mm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Driehoeklijsten met spijkerflens
•	 Kunststof driehoekslijsten voor het afschuinen of breken van betonplaten of kolommen op de hoeken. 

Gewoon op de bekisting nagelen. 
•	 Lengte: 250 cm

art. hoogte (a) schuine 
zijde (b)

spijkerflens	
(c)

prijs
*per 100 lm per 100 lm per 5 x 

100 lm
grotere hoe-
veelheden

1003473 11 mm 15,5 mm 26 mm Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1003475 15 mm 21 mm 32 mm
1003477 20 mm 28,3 mm 37 mm
1003887 25 mm 36,1 mm 46 mm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Viersprong kraanketting
•	 Ketting GRADE 80
•	 Standaard	voorzien	van	ID-identificatieplaatje	en	

veiligheidshaken.
•	 Optioneel inkorthaken te verkrijgen
•	 Verschillende afmetingen verkrijgbaar

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Heflus voor hijshulzen
•	 Hijslus met metrische draad
•	 Geen torsie door draaiende kop
•	 Voorzien van label met draagkracht

art. draagkracht ø draad
1112512 1000 kg 12
1112513 2000 kg 16
1112514 4000 kg 20
1112511 6300 kg 24

Stalen instortlus met label
•	 In te gieten met koppelstuk in het beton en label zichtbaar
•	 Steeds voldoende diep ingieten tussen de wapening
•	 Draagkracht: 800 - 4000 kg
•	 Draagkracht enkel mits toepassing van alle plaatsingsvoorschriften 

en bij tillen onder 90°

art. draagkracht 
>15N/mm² ø kabel

lengte
inbouw-
diepte

hoogte
inbouw-
diepte

lengte x
breedte
(mm)

1112479 800 kg 6 mm 450 mm 300 mm 210 x 100
1112480 1200 kg 7 mm 500 mm 350 mm 225 x 110
1112481 1600 kg 8 mm 550 mm 350 mm 235 x 120
1112482 2000 kg 9 mm 650 mm 450 mm 275 x 130
1112483 2500 kg 10 mm 700 mm 500 mm 315 x 140

Hijshaak vr kogelkop transportanker 3D
•	 Voor prefabelementen die in alle richtingen gedraaid moeten kun-

nen worden

art. draag-
kracht A B C F

1112509 1300 kg 44 mm 74 mm 70 mm 32 mm
1112510 2500 kg 56 mm 88 mm 85 mm 42 mm
1112508 5000 kg 68 mm 118 mm 88 mm 57 mm

Hijshuls schroefdraad cilindrisch
•	 Draad M12 - M24
•	 Draagkracht: 500 - 2500 kg
•	 Lengte: 60 - 110 mm
•	 Draagkracht enkel mits 

toepassing van alle plaat-
singsvoorschriften

•	 Steeds extra beugels in 
betonijzer te voorzien!

art. ø draad draagkracht lengte x ø dikte
1112501 12 500 kg 40 x 15
1112497 16 1200 kg 47 x 21
1112498 20 2000 kg 67 x 27,2
1112499 24 2500 kg 77 x 31

Hijshuls schroefdraad vlak eind
•	 Draad M12 - M24
•	 Draagkracht: 500 - 2500 kg
•	 Lengte: 60 - 110 mm
•	 Draagkracht enkel mits toepassing van alle plaatsingsvoorschriften
•	 Steeds extra beugels in betonijzer te voorzien!

art. ø draad draagkracht lengte x ø dikte
1112500 12 500 kg 60 x 15
1112496 16 1200 kg 80 x 21
1112502 20 2000 kg 100 x 27,2
1112503 24 2500 kg 110 x 31

Signaaldop
•	 Variabele signaaldoppen of beschermdoppen voor uitstekende wachtwapeningsijzers om zo de veilig-

heid op de werf te verhogen, 
•	 Voorkomt kwetsuren op de werf
•	 Kleur: rood
•	 Verpakt per 250 stuks
•	 ø wapening: 8 - 16 mm
•	 art.: 1057670

normaal -
per zak -
per 5 zakken -
per 10 zakken -

> 40 zakken contac-
teer ons

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Signaal- en beschermkap 100 cm
•	 Signaalkappen voor het tijdelijk afschermen van wachtwapening
•	 Herbruikbaar + wordt niet snel weggegooid zoals klassieke signaaldoppen
•	 Veiliger dan de klassieke kleine doppen: nog betere zichtbaarheid + volledige bescherming overheen 

uitstekende wapeningen
•	 Voorkomt kwetsuren op de werf
•	 Werkt sneller dan de enkele doppen: meer wachtstaven afgeschermd in één beweging
•	 Geschikt voor elke diameter tot ø 40 mm
•	 Assymetrisch	profiel	om	het	openen	tijdens	het	plaatsen	te	vergemakkelijken
•	 Kleur: oranje veiligheidskleur
•	 Lengte van de kap: 1 m  /  Verpakking: 6 x 1 m
•	 art.: 1091869

normaal -
per 6 stuks -
per 60 stuks -
per pallet
(= 300 stuks)

contac-
teer ons

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Tweesprong kraanketting
•	 Ketting GRADE 80
•	 Standaard	voorzien	van	ID-identificatieplaatje	en	veilig-

heidshaken.
•	 Optioneel inkorthaken te verkrijgen
•	 Verschillende afmetingen verkrijgbaar

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art. omschrijving draagkrachten
30° 60° 90° 120°

1011512 tweesprong 2 m 3,8
ton

3,5
ton

2,8
ton

2
ton1011511 tweesprong 3 m

1011510 tweesprong 4 m

art. omschrijving draagkrachten
30° 60° 90° 120°

1011509 viersprong 2 m 5,8
ton

5,2
ton

4,2
ton

3
ton1011508 viersprong 3 m

1011269 viersprong 4 m
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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

Betonhark
•	 Betonwerktuig voor het wegtrekken en verdelen van het gestorte 

beton
•	 Lengte: 57 cm
•	 Hoogte: 13 cm
•	 art.: 1115470

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, 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 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.

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.

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+ gratis
betonhark

+ gratis
betonhark

+ gratis
betonhark

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art. cap.
(l.)

lengte
(cm)

afmeting
(cm)

max.
belastb.

(kg)

gewicht
(kg)

1029043 800 255 136x136 1760 320
1029044 1000 265 136x136 2200 375
1057907 1250 285 136x136 2700 400
1057908 1500 305 150x150 3300 450
1057910 2000 348 150x150 4400 510
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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)

Betonafwerkspaan Venus
•	 Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m 

verkrijgbaar)
•	 Lightgewicht voorzien van transportgreep
•	 Rubber trillingsdempers
•	 Motor: Honda benzinemotor GX25
•	 Totale controle door dubbele handgreep
•	 Profiel	90°	-	laat	trekken	toe
•	 Lichtgewicht: 18 kg
•	 art.: 1091519

Betonafwerkspaan Zeus
•	 Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m 

verkrijgbaar)
•	 Lightgewicht voorzien van transportgreep
•	 Rubber trillingsdempers
•	 Motor: elektrische motor 230V / 

50-60Hz
•	 Totale controle door dubbele handgreep
•	 Afgerond	profiel	laat	zowel	trekken	en	

duwen toe
•	 Gewicht: 19 kg
•	 art.: 1091525

Betonafwerkspaan Pluton
•	 Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m 

verkrijgbaar)
•	 Lightgewicht voorzien van transportgreep
•	 Rubber trillingsdempers
•	 Motor: elektrische motor 230V / 50-60Hz
•	 Totale controle door dubbele handgreep
•	 Profiel	90°	-	laat	trekken	toe
•	 Gewicht: 19 kg
•	 art.: 1091522

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)

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

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+ +

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

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
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Zigzagstoelen (t.e.m. 38 cm hoogte)
•	 Metalen afstandhouder type 

zigzag die geplaatst wordt tussen 
de onder- en de bovenwapening. 
Verschillende hoogtes verkrijgbaar. 
Stabliele zigzagvorm om het kante-
len bij het betreden of opleggen van 
bovenwapening tegen te gaan. 

•	 Lengte: 2 m

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

A-stoelen (t.e.m. 25 cm hoogte)
•	 Metalen afstandhouder type A-

stoel die geplaatst wordt tussen 
de onder en de bovenwapening. 
Verschillende hoogtes verkrijg-
baar, naargelang de dikte van de 
betonplaat. 

•	 Lengte: 2 m

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art. hoogte prijs*  
per 20 lm

per pak
(= 10 st)
(= 20 lm)

per 25 pak-
ken (= 500 

lm)
per pallet

pallethoe-
veel-

heden
1043494 5 cm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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2000 m
1043495 6 cm 2000 m
1043496 7 cm 2000 m
1029358 8 cm 2000 m
1043498 10 cm 2000 m
1029359 12 cm 1600 m
1043501 14 cm 1200 m
1043502 16 cm 1200 m
1043504 18 cm 800 m
1043506 20 cm 800 m

andere maten ook mogelijk op aanvraag
beschikbaar van 3 tot 25 cm (per cm hoogteverschil)

art. hoogte prijs*  
per 50 lm

per pak
(= 25 st)
(= 50 lm)

per 10 pak-
ken (= 500 

lm)
per pallet

pallethoe-
veel-

heden
1000148 5 cm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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3200 m
1002975 6 cm 2800 m
1003433 7 cm 2400 m
1000149 8 cm 2000 m
1000150 10 cm 1600 m
1000151 12 cm 1200 m
1003441 14 cm 1200 m
1003443 16 cm 1200 m
1002473 18 cm 800 m
1000154 20 cm 800 m

andere maten ook mogelijk op aanvraag
beschikbaar van 3 tot 16 cm (per cm hoogteverschil)

van 18 tot 38 cm (per 2 cm hoogteverschil)

Afstandhouders 2 m - type ZZ (horizontaal)

•	 Kunststof afstandhouder type ZZ voor opleggen 
van onderwapening van de betonplaat. Stabiele 
heavy-duty afstandhouder dankzij bredere basis, 
makkelijk begaanbaar zonder risico op omvallen, 
hoge belastbaarheid. Optimale betondoorstroming 
en vermijden van rechtlijnige scheurvorming door 
zz-vorm, minder contactpunten met de kist.

•	 Lengte van de afstandhouders: 2 m
•	 Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

art. beton-
dekking

prijs
*per 100 lm

afname 
100 lm

afname 
10 x 100 lm per pallet pallethoe-

veelheden
1000161 25 mm Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

5000 m
1000162 30 mm 5000 m
1003399 40 mm 3200 m
1003401 50 mm 3840 m

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

zz-vorm zorgt voor een betere 
betoninstroom, minder kans op 
nesten

Afstandhouders 2 m - type AL2 (horizontaal)

•	 Kunststof afstandhouder type AL/2 voor opleggen van onderwapening van de betonplaat, 
met zijdelingse uitsparingen voor goede betondoorstroming.

•	 Lengte van de afstandhouders: 2 m
•	 Ook andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

art. beton-
dekking

prijs
*per 100 lm

afname 
100 lm

afname 
10 x 100 lm per pallet pallethoe-

veelheden
1000159 25 mm Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

4200 m
1000160 30 mm 3600 m
1003391 40 mm 2400 m
1003393 50 mm 1440 m

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bindlassen - 10 cm
•	 Superhandige lusjes om op een snelle manier 

wapening te binden
•	 Dikte: 1,2 mm
•	 1000 stuks
•	 art.: 1002343

Bindlassen - 12 cm
•	 Superhandige lusjes om op een snelle 

manier wapening te binden
•	 Dikte: 1,2 mm
•	 1000 stuks
•	 art.: 1002351

Binddraad
•	 Gegloeide binddraad
•	 Dikte: 1,27mm
•	 Verpakking: 5 kg per rol
•	 art.: 1002759

Draadbinder
•	 Draadbinder voor het snel kunnen opspan-

nen en binden van de bindlassen.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art.: 
1002515

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
B o d y wa r m e r
b i j  a a n ko o p

va n
1 0  p a k ke n

GRATIS
B o d y wa r m e r
b i j  a a n ko o p

va n
1 0  p a k ke n

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

normaal -
per 
bundel -

per 20 
bundels -

> 50
bundels

contac-
teer ons

normaal -
per 
bundel -

per 20 
bundels -

> 50
bundels

contac-
teer ons
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Bindlassen - 16 cm
•	 Superhandige lusjes om op een snelle manier 

wapening te binden
•	 Dikte: 1,2 mm
•	 1000 stuks
•	 art.: 1003457

Bindlassen - 14 cm
•	 Superhandige lusjes om op een snelle manier 

wapening te binden
•	 Dikte: 1,2 mm
•	 1000 stuks
•	 art.: 1002409

Afstandhouders 2 m - type AL1 VOL (horizontaal)

•	 Kunststof afstandhouder type AL/1 voor opleggen van onderwapening van de betonplaat, 
zonder zijdelingse uitsparingen, voor gebruik op volle grond, zachte ondergrond.

•	 Ideaal als alternatief op de klassieke betonregels en -blokjes vanwege het lager gewicht.
•	 Lengte van de afstandhouders: 2 m
•	 Ook andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

art. beton-
dekking

prijs
*per 100 lm

afname 
100 lm

afname 
10 x 100 lm per pallet pallethoe-

veelheden
1091870 25 mm Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

4200 m
1045323 30 mm 4200 m
1091871 40 mm 2400 m
1091872 50 mm 1440 m

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Afstandhouder DUO
•	 Duo wandafstandhouders.
•	 Deze afstandhouders zijn makkelijk voor het 

gebruik in wanden bij een dubbele wapening. 
Ze zorgen voor een juiste betondekking tussen 
de kist en de wapening EN ze zorgen voor de juiste afstand tussen de twee opstaande 
wapeningen onderling. De netten blijven ook beter staan bij het plaatsen van de dubbele 
wapening.

•	 Verpakking: 100 stuks
•	 Betondekking: 15 mm tot 40 mm
•	 Voor wanden van: 150 - 200 - 240 - 250 - 300 - 350 - 400 mm

prijsvoorbeeld
muur 40 cm

dekking 40 mm

- / 100 stuks
per 100 st: -

per 10x100 st: -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Afstandhouder UNI (verticaal)
•	 Afstandhouder clip voor betonijzer, handig voor gebruik 

in kolommen, wanden, balken, waarbij opstaande 
wapening weg moet gehouden worden van de kist. 
Standaardmodellen: wapening Ø 4 - Ø 14.

art. beton-
dekking

verpakt
per prijs per pak* per 

pak
per 10
pakken per pallet

1003413 15 mm 1000 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1003415 20 mm 500 st
1000157 25 mm 500 st
1000158 30 mm 250 st
1003203 35 mm 200 st
1003417 40 mm 125 st
1003419 50 mm 100 st

Contacteer ons 

voor grotere 

hoeveelheden

> 10 pakken

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Afstandhouder voor grote diameters
UNI-20 (verticaal)
•	 Afstandhouder clip voor betonijzer, handig 

voor gebruik in kolommen, wanden, balken, 
waarbij opstaande wapening weg moet 
gehouden worden van de kist. Modellen met 
zeer groot klembereik: wapening Ø 6 - Ø 20.

art. beton-
dekking

verpakt
per

o.a. 20 mm 250 st
1104201 25 mm 250 st
1091850 30 mm 125 st

o.a. 35 mm 125 st
o.a. 40 mm 125 st
o.a. 50 mm 50 st
o.a. 60 mm 250 st

1064375 75 mm 250 st

Contacteer ons 

voor 

uw condities

Afstandhouder ASK (horizontaal)
•	 Afstandhouder clip voor wapening 
•	 Ø 4 - Ø 16, met clipsysteem voor vastklikken van betonijzer.

art. beton-
dekking

verpakt
per prijs per pak* per 

pak
per 10
pakken per pallet

1000155 25 mm 500 st Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1000156 30 mm 250 st
1003425 40 mm 250 st

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !

Contacteer ons 

voor grotere 

hoeveelheden

> 10 pakken

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Afstandsregel vezelbeton, onderleglat
•	 Vezelbeton afstandshouder 1 m
•	 Hoogte: 4 cm
•	 Breedte: 3 cm
•	 Verpakt per 400 stuks
•	 Afhankelijk van de plaatsing 

heeft u een betondekking van 3 
cm of 4 cm.

•	 art.: 1003405

Beugelbuigapparaat
•	 Unit voor montage op o.a. een  werkbank
•	 D.m.v. buigarm kan een staaf van 22 mm 

worden gebogen
•	 art.: 1055060

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bindmachine RT200

•	 Flexibel	qua	toepassingen	/	Hoge	autonomie
•	 Werkt ook ondersteboven en in hoeken
•	 In 12 standen instelbare bindsterkte
•	 Instelmogelijkheid voor 2 of 3 slagen
•	 Voorzien van batterij indicator
•	 Inclusief 2 li-ion 14,4V accu’s 4.4Ah
•	 art.: 1104617

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art.: 1149186

200x
+

normaal -
per 
bundel -

per 20 
bundels -

> 50
bundels

contac-
teer ons

normaal -
per 
bundel -

per 20 
bundels -

> 50
bundels

contac-
teer ons

NIEUW

3 cm

4 cm
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Bouwfolie - UCFolie
•	 Folie geproduceerd uit low density polyethyleen
•	 Geproduceerd conform EN 13967
•	 Geproduceerd op werkelijke dikte met als maximum 

de toegelaten machinetolerantie
•	 Met UCFolie heeft u gegarandeerd de juiste dikte 

van folie
•	 Norm: NBN EN 13967:2012
•	 Densiteit: 0,920 g/cm³
•	 Waterdichtheid: 2 kPa
•	 Brandklasse: Euroklasse F
•	 Scheurweerstand - lengte: >14N
•	 Scheurweerstand - dwars: >12N
•	 Treksterkte - lengte: >0,17MPa
•	 Treksterkte - dwars: >0,12MPa

Bouwfolie... laat je niet gerold worden!

De ene folie is de andere niet. Kleur, gewicht, dikte, lengte en breedte....
allemaal variabelen die kunnen verschillen.

Waar opletten bij de aanschaf of controle van bouwfolie ? 
Koopt u in kg of per rol ?

De kleur
Bekijk de kleur van de bouwfolie.  
Hier zijn verschillende schakeringen in:
•	 Opaque:	NIET	transparant
•	 Transluzent: weinig tot bijna niet transparant (10-20%)
•	 Transparant: Duidelijk transparant, niet volledig (90-98%)
•	 Helder Transparant: Zuiver transparant (100%)

Het gewicht  
Vergelijk het theoretische gewicht met het eigenlijke gewicht van een rol.   
Soortelijk gewicht van PE = 920 kg/m³
gewicht = lengte(m) * breedte(m) * 0,92 * dikte(mm) 
bv. 55,2 = 6 * 50 * 0,92 * 0,2

De dikte van de folie
Je kan de dikte van de folie als volgt snel berekenen: 
•	 Weeg de rol en de kern
•	 Trek het gewicht van de kern af van het gewicht van de rol
•	 Dikte (mm) = gewicht (zonder kern) / densiteit(0,92)/ lengte(m) / breedte(m)

DECLARATION OF PERFORMANCE1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Bouwfolie UCFoliefolie geproduceerd uit low density polyethyleen
2. Type-, partij- of serienummer of elk ander element dat de identificatie van het bouwproduct toelaat 

zoals vereist volgens artikel 11(4)
Zie punt 1 (vermeld op de verpakking en afgedrukt op het product)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde 

technische specificatie.

flexibele banen voor waterdichtingen – 
Kunststof en rubberbanen voor vochtwerende lagen4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de 

distributeur: 

Uniconstruct cvbaParklaan 124  bus 2B-2300  Turnhout
5. Gemachtigde vertegenwoordiger:

Geen6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid:

NBN EN 13967 : 2012 – AVCP  3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een 

geharmoniseerde norm valt: 
NBN EN 13967: 2012 : Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., 

geïdentificeerd als genotificeerde FPC certificatie-instelling, onder registratienummer, 

voerde een certificatie van prestatiebestendigheid voor het product onder AVCP3, dit 

op basis van volgende elementen : Door de fabrikant uitgevoerda) Factory Production Controlb) Bepaling van het producttype

Distributeur 

www.uniconstruct.be

Uniconstruct cvba

Eigenschap

Eenheid
Declaratie

productnorm

Densiteit

g/cm³
0.920

 NBN EN 13967: 2012

Waterdichtheid folie

kPa
2

Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën

NPD

Duurzaamheidstest tegen veroudering

NPD

Reactie op brand

Euroklasse F

Scheurweerstand – lengte

N
>14

Scheurweerstand – dwars

N
>12

Treksterkte – lengte

MPa
>0.17

Treksterkte – dwars

MPa
>0.12

Overlapverbinding

NPD

Bouwfolie UCFolie folie geproduceerd uit low density polyethyleen

Distributeur Uniconstruct cvba
www.uniconstruct.be

Rolafmeting 4m x 50m
100µ

Dikte

200m²
Totale
oppervlakte

Eigenschap

Eenheid
Declaratie

productnorm

Densiteit

g/cm³
0.920

 NBN EN 13967: 2012

Waterdichtheid folie

kPa
2

Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën

NPD

Duurzaamheidstest tegen veroudering

NPD

Reactie op brand

Euroklasse F

Scheurweerstand – lengte

N
>14

Scheurweerstand – dwars

N
>12

Treksterkte – lengte

MPa
>0.17

Treksterkte – dwars

MPa
>0.12

Overlapverbinding

NPD

Bouwfolie UCFolie folie geproduceerd uit low density polyethyleen

Distributeur Uniconstruct cvba
www.uniconstruct.be

Rolafmeting 6m x 50m
100µ

Dikte

300m²
Totale
oppervlakte

Eigenschap

Eenheid
Declaratie

productnorm

Densiteit

g/cm³
0.920

 NBN EN 13967: 2012

Waterdichtheid folie

kPa
2

Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën

NPD

Duurzaamheidstest tegen veroudering

NPD

Reactie op brand

Euroklasse F

Scheurweerstand – lengte

N
>14

Scheurweerstand – dwars

N
>12

Treksterkte – lengte

MPa
>0.17

Treksterkte – dwars

MPa
>0.12

Overlapverbinding

NPD

Bouwfolie UCFolie folie geproduceerd uit low density polyethyleen

Distributeur Uniconstruct cvba
www.uniconstruct.be

Rolafmeting 4m x 50m
200µ

Dikte

200m²
Totale
oppervlakte

Eigenschap

Eenheid
Declaratie

productnorm

Densiteit

g/cm³
0.920

 NBN EN 13967: 2012

Waterdichtheid folie

kPa
2

Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën

NPD

Duurzaamheidstest tegen veroudering

NPD

Reactie op brand

Euroklasse F

Scheurweerstand – lengte

N
>14

Scheurweerstand – dwars

N
>12

Treksterkte – lengte

MPa
>0.17

Treksterkte – dwars

MPa
>0.12

Overlapverbinding

NPD

Bouwfolie UCFolie folie geproduceerd uit low density polyethyleen

Distributeur Uniconstruct cvba
www.uniconstruct.be

Rolafmeting 6m x 50m
200µ

Dikte

300m²
Totale
oppervlakte

art. omschrijving dikte breedte lengte
1122794

Bouwfolie - 
UCFolie

100µ 4 m 50 m
1122795 200µ 4 m 50 m
1122796 100µ 6 m 50 m
1122797 200µ 6 m 50 m

BETONFORM verloren bekisting
Kunststof kanaalplaten, te gebruiken als verloren bekisting. 
Makkelijk bij het maken van gewapende funderingsbalken, ... 
indien de grond opnieuw aangevuld dient te worden.
Lengte: 270 cm - breedte: 240 cm - dikte: 10 mm

Kenmerken:
•	 Economisch en gemakkelijk te transporteren
•	 Makkelijk te bewerken en te snijden m.b.v. een breekmes in de 

richting van de kanalen en met een cirkelzaag op de dwarsrich-
ting van de kanalen

•	 Snel en gemakkelijk op maat / in vorm te brengen
•	 Te verbinden m.b.v. wat binddraad

Toepassingen:
•	 Bekisting van funderingsbalken en -zolen
•	 Bekisting van betondelen in alle vormen
•	 Uitsparingen in vloerplaten

Werkwijze:
•	 Wapening plaatsen + voorzien van afstandhouders
•	 De BETONFORM plaatsen
•	 Aanvullen met grond en beton storten

art.: 1064309

Kunststof 

verloren 

bekistingsplaat

Werkwijze:
(1) Platen op maat maken. Lansheen de rib-
ben, met breekmes. Haaks op de ribben, met 
zaagtafel.
(2) Platen bevestigen aan de wapening. Wape-
ning voorzien van afstandhouders. Best type AL.
(3) + (4) Platen aanvullen met zand
(5) Bekisting vol storten met beton
(6) Resultaat

(1)

(2)
(3)

(4)

(6)

(5)
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Bentoniet zwelband met uitgestelde eerste zwelling.

Toepassing:
•	 Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden,
•	 Constructievoegen in beton.
•	 Bij kelders, ondergrondse parkeergarages,
•	 Waterreservoirs, zwembaden, watercollec-

toren,
•	 Metrowerken, ... alle betonconstructies
•	 Onderhevig aan grote waterdruk

Voordelen:
•	 Zeer hoge waterresistentie: 8 bar
•	 Blijvend actief: tot 400% zwelling
•	 Duurzaam en lost niet op in water
•	 Speciale samenstelling: uitgestelde eerste
•	 Zwelling - voorkomt een voortijdige uitzetting

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

Strekmetaal
•	 Afmeting: 60 x 250 cm
•	 art.: 1154940

NIEUW
Waterkeerplaat VERZINKT op rol
•	 Handig voor transport / plaatsing 
•	 Veel minder naden
•	 Minder overlappingsverlies
•	 Lengte rol: 30 m
•	 Hoogte: 20 cm / 30 cm

Voegbanden zonder dilatatiekern

Voegbanden met dilatatiekern

art. hoogte prijs per rol 30 m*
normaal per rol per 10 rollen per pallet

1000165 20 cm Contacteer ons voor
uw beste prijs1003199 30 cm

art. type a
(mm)

f
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

i
(mm)

prijs per rol 25 m*
normaal per rol per 10 rollen per pallet

1060148 A 190 190 15 80 3,5 11 Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1059093 A 240 240 15 100 4,5 11
1064144 A 320 320 20 150 6,0 11

art. type a
(mm)

k
(mm)

f
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

prijs per rol 25 m*
normaal per rol per 10 rollen per pallet

1060149 D 190 190 10 15 70 3,5 Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1057028 D 240 240 20 15 80 4,0
1064145 D 320 320 20 15 100 5,0

•	 Voegbanden voor stortnaden 
•	 Doel: creëren van een waterbarrière in de hoeken 

van aangrenzende betonnen componenten. Ze 
zijn geschikt voor gebruik in de meest waterhou-
dende en waterdichte constructies, geschikt om 
een waterdruk te weerstaan van zowel binnen 
naar buiten, als van buiten naar binnen toe.

•	 Voegbanden voor stortnaden 
•	 Doel: creëren van een waterbarrière in de hoeken 

van aangrenzende betonnen componenten. Ze 
zijn geschikt voor gebruik in de meest waterhou-
dende en waterdichte constructies, geschikt om 
een waterdruk te weerstaan van zowel binnen 
naar buiten, als van buiten naar binnen toe.
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Wachtstavendozen metaal
Toepassing:
Voor het verbinden van 2 betonelementen die in 
verschillende fases worden gestort. Bij de eerste 
fase wordt de wachtstavendoos tegen de bekis-
ting bevestigd, waar later het tweede betondeel 
moet aangestort worden. Na het ontkisten van 
de betondelen van de eerste fase, kan deze 
wachtstavendoos zeer makkelijk opengemaakt 
worden, waarna de betonijzers naar buiten kun-
nen geplooid worden, zodat ze aan de wapening 
bevestigd kunnen worden tijdens de tweede 
bekistingsfase.

Lengte van de dozen: 125 cm

De lengte van de wapeningsijzers 
binnen de doos bedraagt 40 x de 
wapeningdiameter:
ø 8 = 32 cm
ø 10 = 40 cm
ø 12 = 48 cm

art.
diameter 

wape-
ning

breedte 
box

afstand 
tss 

beugels

prijs per 
lm

per 10 
stuks

per 30 
stuks

per
pallet

1055044 ø 8 mm 55 mm 15 cm
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1055045 ø 10 mm 55 mm 15 cm

art.
diameter 

wape-
ning

breedte tss 
beugels /

breedte box

afstand 
tss beu-

gels

prijs per 
lm

per 10 
stuks

per 30 
stuks

per
pallet

1055123 ø 8 mm 6 / 9 cm 15 cm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1055124 ø 8 mm 9 / 12 cm 15 cm

1055126 ø 10 mm 6 / 9 cm 15 cm

1055127 ø 10 mm 9 / 12 cm 15 cm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

storting 
2de fase

storting 
1ste fase

wachtwapening 
naar buiten 
plooien

deksel
verwijderen

Chemisch anker C100-PLUS - BOX actie
•	 Snel uithardend vinylister anker met hoge prestaties.
•	 ETA optie 1 goedkeuring voor ankerstangen diameter 8-30 en wapening 

diameter 8-32 in gescheurd en ongescheurd beton.
•	 Ontwikkeld voor vrijwel iedere toepassing draadeind en wapening, beton 

en metselwerk, droge en water gevulde boorgaten.
•	 Goedgekeurd voor temperaturen vanaf -10C.
•	 Goedgekeurd voor gebruik met standaard commerciële 

draadeinden en wapening.
•	 Express uitvoering voor snelle uithardingstijden.
•	 Artic uitvoering voor gebruik in zeer koude omstan-

digheden.

20 kokers
300 ml
-/st

+ GRATIS BOX

art. koker aantal
ACTIEPRIJS
STOCKBOX
(20 kokers)

normale prijs / 
koker

actieprijs per 
koker (afname per 

20 stuks)
1104663 300 ml 20 st Contacteer ons voor

uw beste prijs1104664 420 ml 20 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Chemisch anker M50-PLUS - BOX actie
•	 Snel uithardend polyester chemisch anker met hoge prestaties.
•	 ETA optie 7 goedkeuring voor toepassingen in ongescheurd beton voor 

ankerstangen diameter 8 tot 24.
•	 ETA goedgekeurd voor metselwerk.
•	 Goedgekeurd voor bovenhoofdse montage.
•	 Ontwikkeld voor de meest gebruikelijke toepassingen: 

draadeind en wapening, beton en metselwerk.
•	 Goedgekeurd voor gebruik in ongescheurd beton.
•	 Goedgekeurd voor gebruik met standaard commer-

ciële draadeinden.

art. koker aantal
ACTIEPRIJS
STOCKBOX
(20 kokers)

normale prijs / 
koker

actieprijs per 
koker (afname per 

20 stuks)
1104665 300 ml 20 st Contacteer ons voor

uw beste prijs1104666 410 ml 20 st

20 kokers 
300 ml
-/st

+ GRATIS BOX

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Maximale laagdikte in 1 tijd aan te brengen:
•	 Horizontaal: 100 mm / verticaal: 50 mm / plafond: 10 mm
•	 Bij hogere laagdiktes: in meerdere lagen

Toepassing:
•	 Structurele en niet-structurele betonherstellingen
•	 Opvullen van voegen tussen betonnen delen, prefab elementen,
•	 Opstaande voegen, muur- en vloeraansluitingen
•	 Egaliseren oppervlakken (ruwe afwerking)

Voordelen:
•	 Hoge sterkte: klasse R4 (EN1504-3)
•	 Uitstekende hechting  /  Krimp gecompenseerd
•	 Zeer lage absorbtie, wel waterdamp-open
•	 Vries-, dooi en carbonatatiebestendig

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

Aquatek Elastic 2C
Flexibele 2-component coating voor de waterdichting van beton en metselwerk. Zowel voor 
binnenals buitenzijde en boven of onder het maaiveld. Cementgebaseerde, polymeerverbeterde 
coating.

Voordelen:
•	 Zeer hoge waterresistentie: 15 bar
•	 Weerstaat positieve en negatieve waterdruk
•	 Blijvend elastisch
•	 Scheuroverbruggend
•	 Uitstekende hechting
•	 Waterdampdoorlatend
•	 Vries- & dooibestendig
•	 Carbonatatieremmend

Applicatie:
•	 Borstel, rol of te verspuiten

Kenmerken:
•	 Zak 23 kg + emmer 9 kg
•	 Kleur: grijs of wit
•	 A+B = 32 kg - grijs - art.: 1061445
•	 A+B = 32 kg - wit - art.: 1091530
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Kunststof bekistingsbuis + toebehoren
•	 Indien de breedte van uw kolom, wand of balk niet overeenstemt met één 

van de standaardmaten van de bekistingsbuisjes hiernaast, kan u 
steeds zelf uw afstandhouders maken door deze buisjes 
op maat te zagen.

•	 Opgeruwd oppervlak voor betere 
hechting

•	 Inwendige opening: Ø 22 mm
•	 Lengte: 2 m

(1) De gezaagde bekistings-
buis kan voorzien worden 
van de gewone konus (SK), 
die na ontkisten eventueel 
verwijderd wordt. De 
vrijgekomen bekistingsbuis 
kan afgedekt worden met de 
stoppen (ST), en de gaten 
kunnen opgevuld worden 
met snelzettende mortel.

(2) Voor waterdichte 
toepassingen, gebruik de 
waterdichte konus (RK), 
voor de waterdichte konus 
RK, bestaan de afdekkapjes 
(RST). In de buis brengt u 
de rubberen dop DS aan.

pvc buis RSR

(1) (2)

RK

RST

DS

ST

SK

art. omschrijving verpakt 
per

prijs per 
pak* per pak per 10 

pakken per pallet

1002235 opgeruwde pvc buis RSR 50 st
(100 lm)

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1002237 konus SK 500 st
1003355 stop ST (passend in RSR) 1000 st
1003353 konus RK 250 st
1010735 stop RST (passend op RK) 500 st
1002863 rubber dop DS 500 st

Kelderlichtschachten + kelderramen
1. Plaatsen van het raamkozijn tussen de bekistingspanelen. De bekisting kan daarna gevuld 

worden met beton, zodat het kozijn perfect mee ingestort wordt.
2. Plaatsen van Mealuxit vensterinzet. Verschillende mogelijkheden: draai-kipvleugel comfort 

vensterinzet, kipvleugel met E-glas of Iso beglazing, staalvensterinzet.
3. Achteraf kan een kelderlichtschacht aan de buitenzijde van het raam geplaatst worden. Ook 
hier	zijn	er	weer	verschillende	types	mogelijk.	De	heldere	witte	kleur	zorgt	voor	extra	reflectie-
lichtinval in de kelderruimte.

Verkrijgbaare afmetingen:
•	 Instortbreedtes: standaard - 30 cm / andere muurdiktes 

op aanvraag!
•	 Raamafmetingen: 80 x 60 cm / 100 x 60 cm / 100 x 80 cm 

/ 100 x 100 cm

Grote voordelen:
•	 Snelle montage: bevestig bodemstuk - pas de hoogte aan 

en bevestig met de “clamp”
•	 Preciese hoogte-aanpassing tijdens de installatie, zonder 

extra boorwerk. Hoogte-aanpassing mogelijk na installatie.
•	 Waterdichte installatie. Kan ook gebruikt worden wanneer 

grondwater aanwezig is, zonder bijkomende verstevigin-
gen of versterkingskits.

Waterdichte bekistingsbuisjes
•	 Bekistingsbuisjes in 1 stuk gegoten PE
•	 Blijft stevig door verticale langsribben, die echter onder de watersloten blijven
•	 Geribd voor hechting en met verschillende watersloten
•	 Verschillende lengtes voor verschillende wanddiktes
•	 Steeds voorzien van 2 stoppen

art. nr. breedte verpakt
per

prijs per 
pak

per 
pak

per 5
pakken per pallet

1003201 15 cm 100 st

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1000136 20 cm 100 st
1000137 25 cm 100 st
1000138 30 cm 100 st
1003357 35 cm 50 st
1003965 40 cm 50 st

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !
Steeds 200* of 100** stopjes inbegrepen in de prijs !

Zone voor het aanbrengen van zwel-
rubber Swellseal Mastic of zwelstrip

AANRADER

GRATIS
B o d y wa r m e r
b i j  a a n ko o p

va n
5  p a k ke n 
b u i s j e s

Noppenfolie
•	 Noppenfolie is het ideale membraan als bescherming van ingegraven ruimtes.
•	 Montageknoppen	en	afwerkprofiel	2m	ook	verkrijgbaar

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Aquatek Plug (XF)
Uiterst snel hardende waterdichtingsmortel.
Aquatek	Plug:	uithardend	na	3	min
Aquatek	Plug	XF:	uithardend	na	30	sec

Toepassing:
•	 Stopt onmiddellijk doorsijpelend water, zelfs onder hoge druk, doorheen barsten, scheuren, 

grindnesten, voegen en gaten en dit in alle structuren van 
beton of metselwerk, steen en structuren met plaaster 
bekleding.

Voordelen:
•	 Extreem snelle dichting
•	 Geen injectiemateriaal nodig
•	 Gebruiksklaar (enkel water toe te voegen)
•	 Kan onder water aangebracht worden
•	 Perfecte hechting met beton, metselwerk
•	 Expansief: permanente dichting
•	 Chloridenvrij, dus geen corrosievorming

Kenmerken:
•	 Plug 10 kg - art.: 1061440
•	 Plug XF 10 kg - art.: 1061457

Waterlek 
doorheen 
beton

in 1 laag
herstellen tot ...

10
 m

m

50 mm

10
0 

m
m

art. breedte lengte normaal per rol 250 m² > 250 m²
1088466 1 m

20 m
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1088465 1,5 m
1088468 2 m
1088467 2,4 m
1088469 3 m
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CAT Handschoenen
•	 Handschoenen zwart/geel
•	 Handschoen Jersey gecoat
•	 Pols van tricot
•	 L - art.: 1124017

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

CAT Muts
•	 Muts gebreid met ribbels
•	 Merkteken van CAT aan de voorzijde
•	 Wasbaar in de machine
•	 art.: 1045908

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

CAT Muts
•	 Muts in tricot
•	 Caterpillar label op de voorzijde
•	 Wasbaar in de machine
•	 art.: 1153200

CAT T-Shirt
•	 T-shirt met korte mouwen
•	 Dik en resistent katoen
•	 Lus in de nek waar-

door audio-kabels op 
een veilige manier 
kunnen worden 
opgeborgen

•	 Het logo van 
CAT gedrukt op 
de borst en rug

•	 Maten: S tot XXL
•	 art.: C324

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

CAT Flex Layer T-Shirt
•	 Aansluitende pasvorm, houdt 

het lichaam warm
•	 4-richting stretch textiel 

voor meer bewegings-
vrijheid

•	 Textiel met anti-
bacteriële werking 
voorkomt geuren 
en behoudt een fris 
gevoel

•	 Vochtregulerende 
werking

•	 Maten: S tot XL
•	 art.: C1499009

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

CAT werkbroek
De CATERPILLAR werkbroek bestaat uit:
•	 65% polyester / 35 % katoen twill 
•	 100% nylon Cordura oxford

Eigenschappen:
•	 Slim	fit
•	 Antislip tailleband houdt de broek 

en zijn plaats en T-shirt/shirt in 
de broek

•	 Verstevigde holsterzakken, 
perfect weg te werken in de 
broekzak

•	 Inzetstuk aan het kruis voor extra 
versteviging

•	 Ergonomisch, dubbel gelaagd 
verstevigde kniestukzakken, met 
opening bovenaan

•	 Ruime achterzakken
•	 Onderkant verstevigd met Oxford 

nylon
•	 Hamerlus 
•	 Tal van slim doordachte op-

bergzakken die toegankelijk zijn 
in elke houding en het nodige 
materiaal opbergen

•	 Extra brede riemlus achteraan 
die de riem op zijn plaats houdt

•	 Meterzak
•	 Reflecterende	details	voor	een	

optimale zichtbaarheid
•	 Contrasterend Cordura op 

holsterzakken, achterzakken, 
kniezakken en onderaan de 
broek voor extra slijtvastheid

Wat is Cordura?
•	 Cordura is een textiel van een polyamidevezel. Het textiel wordt 
gebruikt	voor	koffers,	rugzakken,	schoenen	en	militaire	kleding.	
Het materiaal is resistent tegen abrasieve invloeden, scheuren en 
bestendig tegen ruwe behandeling. Het is 3 keer duurzamer dan 
materiaal gemaakt van gewoon polyester.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Taille US S M L XL XXL XXXL
Taille EU 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Omtrek borst (cm) 91-96 96-101 106-112 116-121 127-132 137-142
Omtrek taille (cm) 71-76 81-86 91-96 101-106 111-116 121-127

Matentabel T-Shirt’s

Taille US 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Taille EU 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Omtrek taille (cm) 68-71 72-75 76-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-109

Matentabel werkbroeken

Oranje fluo kegel 50 cm
•	 Oranje	fluo	kegel	50	cm	met	wit	geverde	strook
•	 art.: 1007941

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Werkschoenen S3 - BASE B119
•	 De perfecte werkschoen, topkwaliteit voor een zeer goede prijs
•	 S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
•	 Model B119: beschikbaar van maat 36 tot maat 49

Eigenschappen:
•	 Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
•	 High-tech 3D voering meer ventilerend
•	 Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
•	 Composite antiperforatiezool
•	 Fresh-N-flex	(coolmax)
•	 Betere	flex	en	schokab-

sorbtie
•	 Met vulmateriaal beklede 

tong
•	 Lichtgewicht
•	 Zeer hoog draagcomfort
•	 Sterke prijs/kwaliteitsver-

houding

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

Waterdichte werkschoen S3 WR SRC
•	 Model BE-POWERFUL: beschikbaar van maat 39 tot maat 50

Eigenschappen:
•	 Bovenzijde: Waterbestendig leder en technisch textiel met Outdry 

membraan
•	 Voering: SmellStop 100% antibacterieel
•	 Tussenzool: Fresh’n Flex
•	 Teenkap: SlimCap
•	 Zool: AirTech (vermoeidheisdwerend) + Tpu-

Skin Life Plus Technologie

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

GRATIS
LED 
PET

+
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Motordoorslijper K3000 Wet
•	 Zowel nat- als droogzagen
•	 Sterke en veelzijdige elektrische 

doorslijpmachine.
•	 De geavanceerde elektronische 

overbelastingsbeveiliging, vari-
eert de hoogte van het toerental 
om de gebruiker te waarschuwen 
bij een dreigende overbelasting.

•	 De snelvergrendeling van de 
spilas en een grote opening in de 
beschermkap vereenvoudigen 
het wisselen van zaagblad.

•	 Motor: 230V - 2700W 
•	 Blad: 350 mm
•	 Max. zaagdiepte: 125 mm
•	 Gewicht: 8,5 kg

art.: 1082878

• Snel (de)monteerbaar• Machine zowel te gebruiken voor droogzagen (met stofzuiger + unit) als nat zagen (met water aansluiting)

zaagblad 350 mm
inbegrepen
+ GRATIS
adapter voor 
stofafzuiging

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Doorslijper K3000 Cut & Break - 40 cm
•	 Unieke door-

slijpmachine 
om te zagen 
tot 40 cm 
diep, d.m.v. 
‘stepcutting’.

•	 Ideale 
machine in 
verbouwings-
werken, 
betonwerken, zagen van gleuven, uitzagen deur- en raamopeningen...

•	 Motor: elektrisch 230V - 2700W
•	 Geen uitlaatgassen, dus ideaal bij verbouwingswerken.
•	 Blad: 2 x 230 mm
•	 Max. zaagdiepte: 40 cm

art.: 1057767ar
t.:

 1
01

81
45

zaagbladenset
2x 230 mm
inbegrepen
+ GRATIS
waterdrukvat

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA boormotor 164 + statief
•	 Vermogen: 2000W
•	 Motor: 3-toeren
•	 Boorbereik: ø 10 - 164 mm
•	 Boordiepte: standaard 400 mm
•	 Kolom kantelbaar: tot 45°
•	 Gereedschapopname: 1 1/4” - 1/2” combi spindel
•	 Voorzien van zwaluwstaartgeleiding, boorgataanwijzer, 

boordiepte indicatie.
•	 Totaalgewicht: 26,9 kg
•	 Geleverd met gereedschapset, snelmontageset en 

gebruiksaanwijzing
•	 art.: 1118411

+ GRATIS
2x HiSpeed boren

naar keuze
t/m max. ø 164 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Voor ankergaten 
en doorvoeringen

Breekhamer 10,8 kg - SDS-MAX HM1213C

•	 Vermogen 1510 W
•	 Slagkracht: 18,6 J
•	 Slagen: 950-1900 s.p.m.
•	 12 instelbare beitelstanden
•	 360° instelbaar 

zijhandvat
•	 +	koffer	en	zijhand-

greep

art.: 1045017

+ GRATIS
SDS-MAX
beitelset

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Boor- & breekhamer 7,5 kg - SDS-MAX DH40MEY(WS)

•	 Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
•	 Vermogen 1150W
•	 Cap. beton: 40 mm
•	 Slagkracht: 11 J

•	 Toerental: 1430 - 2850 t.p.m.
•	 Slagen: 250 - 500 s.p.m.
•	 AHB aluminium behuizing
•	 UVP anti-vibratie systeem
•	 +	koffer

art.: 1108108

+ GRATIS
boorhamer

DH26PB WS
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA boormotor 130H / 130P + statief
•	 Vermogen: 2000W  /  motor: 3-toeren
•	 Boren uit de hand in beton: ø 10 - 40 mm
•	 Boren uit de hand in baksteen: ø 51 - 164 mm
•	 Boren met statief: ø 10 - 132  / 164 mm
•	 Gereedschapopname: 1 1/4” - 1/2” combi spindel
•	 Gewicht: 7,5 kg
•	 Inclusief	kunststof	koffer	en	gereedschapset

•	 Boorstatief compact incl. glijstuk
•	 Voorzien van zwaluwstaartgeleiding, boor-

gataanwijzer, boordiepte indicatie.
•	 Geleverd met snelmontageset

•	 130H - art.: 1118406
•	 OF 130P - art.: 1118407
•	 Compact statief - art.: 1118414

+ GRATIS
2x HiSpeed boren

naar keuze
t/m max. ø 132 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

54V - XR - Combihamer SDS+ DCH333X2-QW

•	 Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
•	 Slagkracht 3,5 J
•	 Toerental: 1000 t.p.m.
•	 Slagen: 4480 s.p.m.
•	 Cap. hout: 30 mm
•	 Cap. beton: 30 mm
•	 Cap. metaal: 13 mm
•	 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
•	 +	koffer,	snellader,	riemhaak	en	

verstelbare zijhandgreep

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1131278

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

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

•	 Uniek Smart Tension 
Systeem

•	 DEX, stofverwijderings-
systeem

•	 X-Torq	motor	met	meer	
vermogen, minder uitstoot

•	 Antivibratiesysteem
•	 Motor: 94cc - 4800W 
•	 Blad: 400 mm
•	 Max. zaagdiepte: 155 mm
•	 Inclusief zaagblad 400 mm - 

Elite-Cut S65

art.: 1082876

zaagblad 400 mm
inbegrepen

 + GRATIS
watertank
(15 liter)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs



Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte 
producten uitsluitend in het kader van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. Deze brochure richt 
zich niet tot particulieren. Prijzen excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.

V.U.: Walter Six  - Ringlaan 49 - B-8480 Ichtegem
24

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be

Ruwbouw trapsysteem
•	 Een eenvoudig plug-in systeem dat gemakkelijk combineerbaar en uit te breiden is
•	 Zo zijn ook verdiepingen in de meest complexe gebouwen eenvoudig bereikbaar
•	 Bestaat uit handige, lichte onderdelen die door één persoon kunnen worden opgebouwd
•	 Door het handige insteek-systeem ligt de opbouwtijd van een trap lager dan 15 minuten
•	 Deze kunnen eveneens zeer snel verdieping per verdieping gedemonteerd worden
•	 Plaatsbesparende stockage en transport
•	 Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal voor lange levensduur zelfs bij continu gebruik
•	 Anti-slip geperforeerde treden
•	 Verschillende basisopstellingen

NIEUW

art. omschrijving
Type 1 D

en
Type 1 HD/HD

Type 2 
HD/R

Type 2 
R/HD

Type 3 
R

Type 3 
R/R

1154997 RBT tredemodule gedraaid nr 1 2 1 1
1154998 RBT tredemodule gedraaid nr 2 2 1 1
1154999 RBT tredemodule gedraaid nr 3 2 1 1
1155000 RBT tredemodule gedraaid nr 4 2 1 1
1155001 RBT tredemodule gedraaid  nr 5 2 1 1
1155002 RBT startmodule 1 1 1 1 2
1155003 RBT stapelvoet = optioneel
1155004 RBT grote ondersteuningskader 2 2 2 1 1
1155005 RBT kleine ondersteuningskader 1 1 1 1 1
1155006 RBT stabilisatieleuning 2 2 2 2 2
1155007 RBT opstaptrede 1 1 1 1 2
1155008 RBT verankeringsklem 2 2 2 2 2
1155009 RBT splitpen 8 8 8 8 8

1155010 RBT	oranje	kunststoffen	stoppen 
= optioneel

1155011 RBT tredemodule recht 1/5 2 2 4 4
1155012 RBT tredemodule recht 2/4 2 2 4 4
1155013 RBT tredemodule recht 3 1 1 2 2
1155014 RBT eindleuning = optioneel 2 2 2 2 2

B
as

is
op

st
el

lin
ge

n

Halve draai Halve draai - recht Recht - halve draai Recht Split level

Type 1 D Type 1 HD/HD Type 2 HD/R Type 2 R/HD Type 3 R Type 3 R/R

Ook handig voor appartementsbouw

De trappen kunnen onderling ge-
combineerd worden voor meerdere 

verdiepingen.

D e  ve r s c h i l l e n d e b a s i s o p s t e l l i n g e n k u n n e n  g e p l a at s t 
wo rd e n  o p  e e n

o p p e r v l a k t e  va n
8 0  x  1 6 0  c m

160 cm

Oppervlakte
80 x 160 cm80

 c
m


