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Vraag zeker ook prijs 
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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

15 mrt
2 0 1 7

2017

Daar zit 
muziek in!!

Gereedschapskoffer 104-delig
•	 Gereedschapskoffer	gevuld	met	104	kwaliteitsvolle	handgereedschappen
•	 Ideaal voor algemeen onderhoud op verplaatsing
•	 Handgereedschappen zitten in  bi-colore foam-modules
•	 Voorzien van markering op de tools en op de modules
•	 art.: 1116013

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Werfradio MyBox 2
•	 FM met RDS zenderinformatie
•	 Aux ingang voor externe MP3 speler
•	 3 inch speaker 4 Watt
•	 Schokbestendig
•	 230V of accu
•	 art.: 1121938

Werfradio Lunchbox 2
•	 FM met RDS zenderinformatie
•	 Aux ingang voor externe MP3 speler
•	 5 inch speaker 4,5 Watt
•	 Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
•	 Schokbestendig
•	 230V of accu
•	 art.: 1119290

Werfradio Workman 2
•	 FM met RDS zenderinformatie
•	 Aux ingang voor externe MP3 speler
•	 2 X 4 inch speaker, 2 x 10 Watt
•	 Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
•	 Dynamische Loudness functie
•	 Schokbestendig
•	 230V of accu
•	 art.: 1062285

Bluetooth speaker
Bluebull
•	 Bluetooth 4.1 ontvanger voor muziek 

streaming
•	 Aux ingang voor externe MP3 speler
•	 High power 2-weg speakersysteem  

25 Watt
•	 5 inch woofer en 1 inch tweeter
•	 Schokbestendig
•	 230V of accu
•	 art.: 1129319

Doorloopmenger
•	 Optimale verwerking van fabrieksmatig vervaardigde droge mortels: metsel-

mortels, stucmortels, betonmortels (max. korrel 4 mm), zandcementmortels, 
sierpleisters (tot 2 mm)

•	 Weinig afval, er wordt niet meer mortel gemaakt als nodig is
•	 Laag gewicht, dus gemakkelijk verplaatsbaar
•	 Geschikt voor mortels die geen lange mengtijd nodig hebben
•	 Overal inzetbaar door 230V aansluiting
•	 Gemakkelijk te reinigen en te onderhouden

Kenmerken:
•	 Motorvermogen: 1,3 kW
•	 Spanning: 230V / 50Hz
•	 Min. waterdruk: 2,5 bar
•	 Mengvolume: 20 l/min
•	 Afmetingen: 140 x 50 x 100 cm
•	 Gewicht: 90 kg
•	 art.: 1130403

NIEUW
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Verzinkte lateien (type PG)
Vrij opgelegde lateien:
Toegepast voor gevelmetselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen. Wordt niet 
verankerd aan de achterliggende structuur, en veroorzaakt bijgevolg ook geen koudebruggen.

Eigenschappen van de PG - lateien:
•	 De lateien worden vervaardigd uit constructiestaal en zijn thermisch verzinkt volgens de 

Europese norm NBNEN-ISO 1461.
•	 Dunne	profilering	(3mm)	voor	quasi	onzichtbare	verwerking.
•	 De voorzijde van de latei is licht geplooid tot een druiprand voor de optimale afvoer van 

overtollig spouwwater.
•	 Zelfdragend, dus geen koudebruggen.
•	 Op aanvraag met een polyester poedercoating te verkrijgen in om het even welke RAL-

kleur (± 5 werkdagen).
•	 Onzichtbare verwerking mogelijk met  meerdere types rollaagbeugels bij vrij opgelegde 

lateien (± 8 stuks nodig per meter dagmaat).
•	 Tijdens het opmetsen dient het horizontale vlak ondersteund te worden. Steunen te verwij-

deren na het uitharden van het metselwerk.
•	 Minimale opleg: 20 cm aan weerszijden.

B

A

C

art. breedte 
A

hoogte
B

dikte
C lengte

1064221 60 mm 80 mm 3,2 mm 800 mm
1061496 60 mm 80 mm 3,2 mm 1000 mm
1061492 60 mm 80 mm 3,2 mm 1200 mm
1064160 60 mm 80 mm 3,2 mm 1400 mm
1064158 102 mm 80 mm 3,2 mm 1600 mm
1064161 102 mm 80 mm 3,2 mm 1800 mm
1064159 125 mm 80 mm 3,2 mm 2000 mm
1064162 125 mm 80 mm 3,2 mm 2200 mm
1061493 150 mm 80 mm 3,2 mm 2400 mm
1064163 150 mm 80 mm 3,2 mm 2600 mm
1061491 150 mm 80 mm 3,2 mm 2800 mm
1064164 150 mm 80 mm 3,2 mm 3000 mm
1064165 150 mm 80 mm 3,2 mm 3200 mm

CATNIC lateien voor gevelmetselwerk
Toepassing:
•	 Metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen. 
•	 Worden niet verankerd aan de achterliggende structuur, en veroorzaakt bijgevolg ook geen koudebruggen.
•	 Dun en esthetisch, vaak gebruikt als eleganter alternatief voor brede, verzinkte L-ijzers.

Kenmerken:
•	 Het	catnic	profiel
•	 (1) bestaat uit constructiestaal
•	 (2) is warm gegalvaniseerd (min. 275 gr/m²) en 
•	 (3) afgewerkt met een elektrostatisch aangebrachte, en bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating.
•	 (4) is voorzien van regelmatige sleuven waarin vanaf 2,40 m verankeringen worden aangebracht en omgebogen over 

de dragende binnenlatei. 
•	 (5) is slechts 3,2 mm dik waardoor het praktisch onzichtbaar is. De voorkant onder-

aan is licht geplooid waardoor een perfecte waterkering boven het raam ontstaat.

Voordelen:
•	 Praktisch onzichtbaar
•	 Direct na aanbrengen van een latei is verder metselen mogelijk
•	 Zelfs de zwaarste latei is door twee personen te plaatsen 
•	 Dubbele bescherming tegen corrosie
•	 Om het even welke RAL kleur kan op aanvraag verkregen worden
•	 Geen complexe verankering nodig







BC-60 BC-102 BC-125 BC-P 15 BC-16

lengte
(cm)

dagmaat 
(cm) art. art. art. art. art.

80 40 1062352 - - 1063033 1064206

100 60 1064202 - - 1062277 1064207

120 80 1064203 - - 1062265 1064208

140 100 1064204 - - 1062266 1064209

160 120 - 1062235 - 1063034 1064210

180 140 - 1062313 - 1062267 1064211

200 160 - - 1064205 1062268 1064212

220 180 - - 1062236 1062269 1064213

240 200 - - - 1063035 1064214

260 220 - - - 1062270 1064215

280 240 - - - 1062271 1064216

300 260 - - - 1062353 1064217

320 280 - - - 1064167 1064218

340 300 - - - 1062314 1064219

360 320 - - - 1062272 1064220

380 340 - - - - 1061508

Akoestische ontkoppelingsbanen
•	 Akoestische ontkoppeling van 

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

•	 Hierdoor kan elk gebouw 
geïsoleerd worden om rol- en 
loopgeluiden in te dijken.  Akoesti-
sche strips worden versneden met 
een breekmes en kunnen zowel 
bovenaan als onderaan 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
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Isolatieschroef voor indirecte montage

Werkwijze:

art. lengte
L

plaatsingsdiepte in basisplaat
heff

isolatie klembereik
tfix

1121253 110 mm >= 50 mm 60 mm
1121254 130 mm >= 50 mm 70 - 80 mm
1121255 160 mm >= 50 mm 90 - 110 mm

L

tfix heff

Omwille van EPB-vereisten wordt er nog steeds dikker geïsoleerd. Het komt ook 
voor dat men in plaats van dikkere isolatiepanelen, meerdere panelen over elkaar 
monteert. Het monteren van de tweede rij isolatieplaten was tot nu toe niet zo 
eenvoudig… en vaak moest dit gebeuren met zeer lange isolatiepluggen die dan 
ook nog eens doorheen de eerste rij isolatieplaten ging.

Hiervoor is nu een oplossing. Met behulp van deze speciale plug bevestigt u de 
tweede rij isolatieplaten aan de eerste rij. Hierdoor krijgt u een 100% winddicht iso-
latieschild. Luchtstromen en koudebruggen die ontstaan bij het volledig doorboren 
of onzorgvuldig plaatsen van het isolatiepakket, worden met deze werkmethode 
gereduceerd. Toepasbaar in de meest voorkomende harde isolatiematerialen.

Werkwijze:
1. Basisplaat bevestigen op de draagmuur met een hiervoor geschikte isolatieplug.
2. Eventuele kieren en openingen afdichten met elastsich PU schuim
3. De tweede rij isolatiepanelen geschrankt plaatsen en vastschroeven met de 

isolatieschroef op de vorige laag
4. Naden van de isolatieplaat aftapen

Maatvoering:
•	 Isolatieschroef 110 mm: 60 mm
•	 Isolatieschroef 130 mm: 70 - 80 mm
•	 Isolatieschroef 160 mm: 90 - 110 mm

Isolatietypes:
•	 PIR, PUR, EPS en XPS

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

ACTIE
P e r  d o o s

i s o l a t i e s c h ro eve n
=  grat i s

i n d ra a i h u l p s t u k

Belgatape
Universele kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het 
Belgaclima gamma alsook voor het blijvend 
luchtdicht aftapen van isolatieplaten. De 
Belgatape DUO is geschikt voor binnen- en 
buitentoepassingen.

Kenmerken:
•	 Drager:	UV-bestendige	witte	LDPE	film	

met diagonale versterking
•	 Beschermpapier: gesilliconeerd papier
•	 Temperatuursbestendigheid: -40°C - 

+80°C
•	 Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C
•	 UV-bestendigheid: 24 maanden

art. type breedte lengte
1088644 DUO 60 mm 25 m

Belgacoat is een polymeercoating die na droging een 
elastisch, luchtdicht en dampremmend membraan vormt.

Toepassing:
•	 Het luchtdicht maken van verschillende bouwkun-

dige aansluitingen, vloer-wand, wand-plafond, 
buisdoorvoeren, ...

Kenmerken:
•	 Overschilder- en overpleisterbaar
•	 Uitstekende adhesie op beton, cellenbeton, cellen-

glas, snelbouwsteen, silicaatsteen, OSB, multiplex 
…

•	 Goede hechting op bouwvochtige ondergrond
•	 Zeer	flexibel
•	 Blijvend elastisch
•	 Scheuroverbrugging tot 2 mm (bij een droge laagdikte 

van 0,6 mm)
•	 Het product is eerst donkerblauw van kleur, maar 

kleurt zwart nadat het uitgehard is
•	 Nadat het product uitgehard is, kan het dadelijk 

overschilderd of overpleisterd worden
•	 Verkrijgbaar in wit voor gebruik bij dunnere pleisters
•	 Emissiearm
•	 Voldoet aan de European VOC Directive 2004/42/EC

•	 Met de borstel aan te brengen
•	 Vezelversterkt
•	 Verbruik : +/- 1 kg/m²
•	 Kleur: blauw (zwart na droging) / wit (aanvraag)
•	 Emmer 5 kg
•	 art. 1121386

Testrapporten WTCB i.v.m.
adhesie	en	dampdiffusieweer-
stand beschikbaar op aanvraag

• Pleisterwerk
• Luchtdichte, elastische en 

waterdichte mortel

Pleisterwerk
Belgacoat

Belgacoat - vloeibare luchtdicht-coating
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Compomac koudasfalt - 25 kg
•	 Deze houdbare en gebruiksklare koudasfalt is de ideale oplossing voor het vullen van gaten 

in asfalt, het herstellen van geulen en het klein onderhoud aan wegen.
•	 Compomac is tevens geschikt voor duurzame herstellingen; de dubbele afdeklaag (van 

zand en grind gescheiden) is compacter en duurzamer dan traditionele koudasfalt. Compo-
mac is een hoogwaardig product met een verminderde 
gevoeligheid voor water, bruikbaar op asfalt en beton en 
wordt sinds meer dan 50 jaar met succes toegepast.

Werking:
1. Maak de ondergrond zorgvuldig schoon, zodat deze 

stof- en vetvrij is.
2. Breng Compomac aan in lagen van telkens 2 à 6 

cm. (Diepe gaten dienen in meerdere opeenvol-
gende lagen te worden gevuld. Niet meer dan 12 cm 
aanbrengen.)

3. Druk Compomac stevig aan met een straatstamper of 
met een kleine mechanische trilplaat.

art. verpakking normaal per emmer per 10
emmers

per 24
emmers per pallet

1101505 22 liter / 25 kg - - - - contacteer 
ons

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Steenkorf galva + veiligheidsschot
•	 Hijsgewicht: 250 kg  /  gewicht: 26,5 kg
•	 2 modellen veiligheidsschot te verkrijgen voor verschil-

lende maten van steen zodat steeds 2 stenen naast 
elkaar gestapeld kunnen worden.

•	 Voor het standaard formaat module 50
•	 Voor een waal-formaat waal-formaat

module 50 
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

Compaktuna
Kenmerken:
•	 Een stabiele, witte kunststof van vloei-

baar hars, bijzonder samengesteld en 
afgestemd, als plastiekbindmiddel, voor 
cement, kalk, gips e.d.

•	 Compaktuna veredelt en verbetert alle mortels en 
verwekt in deze, gemengd in het aanmaakwater, 
talrijke hoedanigheden en eigenschappen, die 
totnogtoe ongekende en onmogelijk geachte 
toepassingen bieden.

Eigenschappen:
•	 Rotsvaste hechtkracht: 10 tot 15 maal sterker dan 

gewone mortel.
•	 Scheurvrij: een similibezetting (3 mm) op schouw-

mantel is na 4 jaar volkomen scheurvrij.
•	 Waterdicht: praktisch en wetenschappelijk vast-

gesteld.
•	 Elastisch: buigzame - taaie mortel is mogelijk.
•	 Stofvrij: alle bestanddelen zijn met hars gebonden.
•	 Slijtvast: weerstaat aan verkeer met metalen wiel-

tjes. Voldoet aan slijtweerstand volgens EN 13813.
•	 Vorst- en warmtebestendig: kleefmortel met Com-

paktuna voldoet aan EN 12004.
•	 Vet-, olie- en benzinevast.

Compaktuna PRO
Kenmerken:
•	 Compaktuna	PRO	is	als	specifieke	composietsa-

menstelling met zijn buitengewone eigenschap-
pen een primeur voor bouw en industrie, een 
voorsprong op de vooruitgang! Men kan zeggen 
dat de voornaamste troeven van Compaktuna PRO 
zich situeren in zijn uitzonderlijke waterdichtheid, 
zijn zeer goede verwerkbaarheid en zijn opvallende 
flexibiliteit	welke	resulteert	in	een	licht	verwerkbare	
mortel met een groot standvermogen.

Eigenschappen:
•	 Uitzonderlijke waterdichtheid
•	 Zeer goede verwerkbaarheid
•	 Opvallende	flexibiliteit

art. omschrijving
1089509 Compaktuna 5 liter
1089511 Compaktuna PRO 5 liter

GRATIS
HULTAFORS

VOUWMETER
bij elke 5 liter.

GRATIS
HULTAFORS

VOUWMETER
bij elke 5 liter.

+ GRATIS Hultafors
vouwmeter

Resipox epoxy voor betonreparaties
•	 Een	2-componenten	epoxy	troffelmortel	voor	snelle	duurzame	herstellingen
•	 Na enkele uren is een herstelling belastbaar. 
•	 Minimale laagdikte 5 mm
•	 Goede chemische bestendigheid tegen 

alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde 
organische zuren, zouten en oplossingen

•	 Bijzonder geschikt voor nivellering.
•	 Kleur: zandkleur
•	 Inhoud: 5 kg
•	 art.: 1128808

Reparatie van o.a.:

NIEUW

ACTIE
B i j  a a n ko o p  va n 
5  s t e e n ko r ve n ,  
2  ve i l i g h e i d s -
s c h o t t e n  a a n 
h a l ve  p r i j s

ACTIE
B i j  a a n ko o p  va n 
1 0  s t e e n ko r ve n ,  

G R AT I S
2  ve i l i g h e i d s -

s c h o t t e n

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 pal-
lets veilig op de stellingen zetten.

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

•	 Binnenafmetingen: 910 x 630 x 740
•	 Max. draagkracht: 420 kg
•	 Gewicht: 46 kg

art. omschrijving
1000235 steenkorf

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

afgesleten
vloeren

beschadigde
vloeren

beschadigde
uitzettingsvoegen

inwerken
van goten

afschuinen beschadigde
trappen

Sterker dan beton
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Betegelingsdeksels YUCON 06

Schroef met 
uitliftsysteem

Schroefafsluiting : gas- 
en waterdicht

Rubberdichtingen

Aansluitings-
moer op 
buitenkader

•	 De echte Yucon, het best afgewerkte dek-
sel op de markt

•	 Hoogwaardig dikwandig aluminium 3 mm
•	 Tegel- en klinkerdeksel met meest estheti-

sche afwerking
•	 Het optionele lifttouw kan bevestigd 

worden aan de haken, en met 2 personen 
en een hefboom kan u het deksel mak-
kelijk uithalen zonder uw rug te belasten. 
Draagkracht touw is 750 kg.

•	 Exclusief sleutelset: art. 1123141

maat
hoogte 30 x 30 40 x 40 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80

Yucon 06 6 cm - - - - - -

EXTRA KORTING op 

onderstaande prijzen

per deksel : - 10 %

per 5 deksels : - 12 %

per 10 deksels : - 15 %

+ gratis handschoenen

+ gratis  

1 paar werk-

handschoenen

SHOWA GRIP

Weber.col plus
Hoogperformante,	flexibele	en	stofvrije	tegellijm	voor	het	plaatsen	van	tegels	
en natuursteen met alle porositeit, van klein tot zeer groot formaat, op muren 
en vloeren, binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie

•	 Klasse C2ET: (C2) verbeterde hechting, (E) verlengde open 
tijd, (T) hoge afglijdingsweerstand

•	 Open tijd: 30 minuten / versteltijd: 20 minuten
•	 Wachttijd voor invoegen: 24 uren
•	 Wachttijd voor ingebruikname vloer: 24 - 48 u
•	 Zetdikte: 2 tot 10 mm
•	 art.: 1085068 - Weber.col plus grijs 25 kg
•	 art.: 1085069 - Weber.col plus wit 25 kg: (plaatsen natuur-

steen of wanneer wordt opgevoegd met een witte of lichte 
voegmortel)

•	 1 pallet = 42 zakken

20 zakken
+ 1 GRATIS

39 zakken
+ 3 GRATIS

AANRADER
Topkwaliteit

Schlüter® - KERDI - afdichtingsdoek 30 m x 1 m
Toepassing:
•	 Barstoverbruggende contactaf-

dichting achter de tegels om te 
vermijden dat vocht in de onder-
grond  kan binnendringen 
en het gebouw kan 
beschadigen.

Materiaal:
•	 PE-afdichtingsfolie
•	 Onderkant en bovenkant: dragend 

vliesweefsel hechtend aan lijm
•	 Dikte KERDI 200: 0,2 mm

Doel:
•	 Scheuroverbrugging in achterliggend pleisterwerk : voor-

komt doorscheuren in 
tegels, of scheurtjes in 
de voegen

•	 Afdichten: waterdicht 
materiaal, zo kan je wa-
terdichte tegelbekleding 
krijgen. Naden dienen 
voorzien te worden van 
KERDI-accessoires.

Verpakking:
•	 art. 1050979 - lxb: 30 m x 1 m

Vraag nu naar 

onze actie-

voorwaarden

= gratis
werfradio MyBox 2
•	 FM met RDS zenderinformatie
•	 Aux ingang voor externe MP3 speler
•	 3 inch speaker 4 Watt
•	 Schokbestendig
•	 230V of accu
•	 art.: 1121938

1 x

5 x
= gratis
Bluetooth speaker Bluebull
•	 Bluetooth 4.1 ontvanger voor muziek streaming
•	 Aux ingang voor externe MP3 speler
•	 High power 2-weg speakersysteem 25 Watt
•	 5 inch woofer en 1 inch tweeter
•	 Schokbestendig
•	 230V of accu
•	 art.: 1129319

3 x
= gratis
werfradio Workman 2
•	 FM met RDS zenderinformatie
•	 Aux ingang voor externe MP3 speler
•	 2 X 4 inch speaker, 2 x 10 Watt
•	 Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
•	 Dynamische Loudness functie
•	 Schokbestendig
•	 230V of accu
•	 art.: 1062285

Workman 2

Bluebull

MyBox 2
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Platdakramen Luxlight

art. velden afmeting (l x d x h)
1101365 2 1610 x 1000 x 350 mm
1101366 3 2400 x 1000 x 350 mm
1101367 4 3190 x 1000 x 350 mm
1101368 5 3980 x 1000 x 350 mm
1101369 6 4770 x 1000 x 350 mm
1101370 7 5560 x 1000 x 350 mm

art. velden afmeting (l x d x h)
1101371 2 1610 x 1018 x 350 mm
1101372 3 2400 x 1018 x 350 mm
1101373 4 3190 x 1018 x 350 mm
1101374 5 3980 x 1018 x 350 mm
1101375 6 4770 x 1018 x 350 mm
1101376 7 5560 x 1018 x 350 mm

art. velden afmeting (l x d x h)
1101377 2 x 2 1694 x 1780 x 600 mm
1101378 2 x 3 2484 x 1780 x 600 mm
1101379 2 x 4 3274 x 1780 x 600 mm
1101380 2 x 5 4064 x 1780 x 600 mm
1101381 2 x 6 4854 x 1780 x 600 mm
1101382 2 x 7 5644 x 1780 x 600 mm

•	 Type: lessenaarsdak tegen de muur.
•	 Dit type lichtstraat wordt vaak toegepast in een aanbouw van 

de woning.
•	 Door de lichtstraat tegen de opgaande bestaande buitenmuur 

te plaatsen, wordt de oude daglichtinval maximaal hersteld. 
Hierdoor komt het daglicht vergelijkbaar zoals voorheen de 
woning in.

•	 De lichtstraat heeft een hellingshoek van 15 graden.
•	 De maximale inbouwhoogte is 12 m.
•	 Standaard kleuren: RAL9001 / RAL9010 of RAL7016

•	 Type: lessenaarsdak vrijstaand.
•	 Dit model is vrijwel identiek als de LDM-Basic, echter met het 

grote verschil dat het vrij te positioneren is op het dakvlak. 
Met als resultaat dat het daglicht binnenkomt daar waar u 
het wenst.

•	 Door de vrije plaatsing zijn de bouwkundige voorzieningen 
eenvoudiger.

•	 De hellingshoek is 15 graden.
•	 Met een maximale inbouwhoogte van 12 m.
•	 Standaard kleuren: RAL9001 / RAL9010 of RAL7016

•	 Type: zadeldak vrijstaand.
•	 Een vrijstaand dak, in een tent-

vorm, met als resultaat een symmetrische uitstraling.
•	 Door de grotere afmetingen en hoogte creëert en beleefd 
men	een	optisch	ruimtelijker	effect.	Dit	geeft	een	rustiger	
beeld in de ruimte.

•	 De beleving van de ruimte kan worden vergroot door toepas-
sing van de optie glazen zijkant. Dit geeft rondom zicht naar 
buiten.

•	 De positie van het zadeldak op het dak wordt meestal beke-
ken in relatie tot de binneninrichting.

•	 Standaard kleuren: RAL9001 / RAL9010 of RAL7016

Roofing

DeboBase 3 T/F V50 glasvlies (V3) - 10 m x 1 m
•	 Soepel waterdichtingsmembraan (3 mm), bestemd als onder-

laag of dampremmende laag
•	 Plaatsing: vlamlassen
•	 (1) bovencoating: geoxideerde bitumen - talk/zand
•	 (2) wapening: glasvlieswapening 50 g/m²
•	 (3) ondercoating: geoxideerde bitumen - wegbrandfolie
•	 Afmeting (lxb): 10 x 1 m
•	 Dikte: 3 mm
•	 Gewicht: 30 kg
•	 Treksterkte: 150/150 N/50mm
•	 Keuring: BENOR, CE, BSB, BBA
•	 art.: 1106318

DeboPlast APP 4 BS/F K180 polyester - 8 m x 1 m
•	 Soepel waterdichtingsmembraan (4 mm), bestemd als toplaag 

voor meerlaagse afdichtingen
•	 Plaatsing: vlamlassen
•	 (1) bovencoating: APP-plastomeerbitumen - zwart natuurleislag
•	 (2) wapening: niet geweven polyesterwapening 180 g/m²
•	 (3) ondercoating: APP-plastomeerbitumen - wegbrandfolie
•	 Afmeting (lxb): 8 x 1 m
•	 Dikte: 4 mm
•	 Gewicht: 37 kg
•	 Treksterkte: 820/620 N/50mm
•	 Keuring: ATG, CE, BSB
•	 art.: 1106321

Interesse in het 
plaatsen van roofing ?

Contacteer ons nu voor een 
opleiding of bezoek bij u thuis 

of op de werf.
Palletactie
23 rollen

+ 2 GRATIS

Palletactie
24 rollen

+ 1 GRATIS

ACTIE
B i j  a a n ko o p  va n

1  p a l l e t  D e b o b a s e  3
e n

1  p a l l e t  D e b o P l a s t  4=  G R AT I S  we r f ra d i o 
Wo r k m a n

Workman 2
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IsoBouw RenoTopHR

Bij renovatie van platte daken zijn de bestaande dakranden vaak een belemmering om het dak 
met isolatiewaarde van Rc 3,5 of hoger na te isoleren. Dit probleem geldt voor alle isolatiemate-
rialen. Met deze gepatenteerde innovatie kunnen hoge isolatiewaarden worden bereikt zonder 
aanpassingen aan de waterkerende detaillering. Het is niet alleen voordeliger, maar ook sneller, 
milieuvriendelijker en kwalitatief beter.

Voordelen:
•	 Hoge isolatiewaarden zonder aanpassingen aan de waterkerende detailleringen (dakranden, 

voetlood).
•	 Snelste methode van na-isoleren.
•	 De geleidelijke hoogte-overbrugging voorkomt scherpe vouwvorming in de afwerklaag = 

minder schadegevoelig.
•	 Minder naden in de gootbaan.
•	 Lagere systeemprijs dan bij een traditionele methode.
•	 Geschikt voor primer en zelfklevende dakbanen = brandveilig te detailleren volgens NEN 6050.
•	 Vormvaste en vochtbestendige isolatie.
•	 Goed beloopbaar.
•	 Brandveilige EPSHR-SE	kwaliteit	(door	Efectis	B-s1,	d0	geclassificeerd).

NIEUW

Einddikte:
5 - 20 cmBegindikte: 3 cm

Einddikte:
6 - 20 cmBegindikte: 4 cm

Einddikte:
7,5 - 20 cmBegindikte: 5 cm

Einddikte:
8 - 20 cmBegindikte: 6 cm

120 cm

35 cm

35 cm

30 cm

Soudatherm Roof 330 - dakverlijmsysteem
Vochtreagerende	één-component	polyurethaanlijm	voor	een	efficiënte,	propere,	
zuinige en duurzame verlijming van dakisolatieplaten op vlakke daken.

Isolatiematerialen:
•	 Geëxpandeerd Polystyreen (EPS) 
•	 PIR-/PUR
•	 Mineraalvliescachering
•	 Bitumineuze cachering (bezand)
•	 Aluminiumcachering

•	 Minerale wol
•	 Minerale isolatiematerialen (bvb. Perliet, Multipor, 

Fermacell)

Eigenschappen:
•	 120 m² per canister (met Soudatherm Roof 330 

Pistool) 
•	 Extreem tijdbesparend, tot 50% in vergelijking 

met vloeibare PU-daklijmen
•	 Lijmen en opvullen 
•	 Snelle	en	efficiënte	realisatie	van	grote	projecten	
•	 Ideaal voor renovatie van oude bitumineuze 

daken 
•	 Snelle uitharding, reeds verder afwerken na 1 uur 
•	 Zuinig in verbruik, precies te doseren, geen 

productverlies
•	 Geen perforatie van dakvloer of dampscherm
•	 Geen koudebruggen
•	 Vullend vermogen door gecontroleerd opschui-
men,	vlakt	oneffenheden	uit	(tot	1	cm	per	m²)	

•	 Lijmschuim is ook een isolator: ook geschikt 
voor	voegopvulling	(warmtegeleidingscoëffiënt	
0,036W/ m.K)

•	 Enorme gewichtsreductie en plaatsbesparing 
•	 Windbestendig, systeem getest door WTCB, 

België en BDA, Nederland 
•	 Flexibel
•	 Solventvrij, lost polystyreen (EPS) niet op
•	 Max. open tijd ca. 8 min. (afhankelijk van omge-

vingstemperatuur en vochtigheid) 
•	 Uithardingstijd: 1 uur 
•	 Bruikbaar tot +5°C oppervlaktetemperatuur, het 

product (canister) dient minstens +10 °C te zijn. 
Optimaal vanaf +15 °C

•	 Houdbaarheid: 18 maanden

•	 art.: 1124503

NIEUW

Recticel Insulation Eurothane Silver
EUROTHANE® SILVER is een isolatieplaat met een kern in hard polyisocyanuraatschuim 
bekleed aan beide zijden met een gasdicht meerlagencomplex.

Toepassing:
•	 Isoleren van platte daken in combinatie met  

mechanisch bevestigde dakbedekking (één- of meerlaags)
•	 Met compatibele lijm gekleefde kunststofdakbedekking
•	 Losliggende geballaste dakbedekkingen
•	 Zelfklevende onderlaag + vlam gelastebitumineuze toplaag 

 
•	 Lambda = 0,023 W/mK
•	 Densiteit: 30 kg/m³  /  Druksterkte: 150 kPa
•	 Afwerking: rechte boord
•	 Afmeting (lxb): 600 x 1200 mm

art. dikte RD(m²K/W)
1060299 30 mm 1,30
1060300 40 mm 1,70
1060301 50 mm 2,15
1060302 60 mm 2,60
1060303 70 mm 3,00
1060304 80 mm 3,50
1060305 100 mm 4,30
1060306 120 mm 5,20

Soudatherm Roof 250
Eigenschappen:
•	 Verlijmt tot 12m² per bus
•	 Extreem tijdbesparend, tot 30% 

in vergelijking met vloeibare PU-
daklijmen

•	 Lijmen en opvullen
•	 Snelle	en	efficiënte	realisatie	van	

grote projecten
•	 Ideaal voor renovatie van oude 

bitumineuze daken
•	 Snelle uitharding, reeds verder 

afwerken na 1 uur

Toepassing:
•	 Geëxpandeerd Polystyreen (EPS) 
•	 PIR-/PUR
•	 Mineraalvliescachering
•	 Bitumineuze cachering (bezand)
•	 Aluminiumcachering

•	 Minerale wol en isolatiematerialen
•	 art.: 1124382

normale prijs -
nu per doos -
per 6 dozen -

12 kokers per doos

actie
actieprijs +

1 pistool 60 cm

bij 6 dozen

+
GRATIS

pistool

60 cm

6x

60 cm
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Keylite dakramen 
Flick Fit  Bevestigingsbeugels
De voorgemonteerde Flick Fit 
Bevestigingsbeugels zijn makkelijk in ge-
bruik en zorgen voor een snellere installatie.

Geïntegreerde Isolatie Kraag
Door simpel en alleen het tape weg te trekken, zet 
onze unieke geïntegreerde isolatie kraag uit en 
wordt de ruimte tussen het dakraam en het dak gevuld.

Click Fit Afdekkap 
& Gootstukken
Eenvoudig plaatst u de bovenkap door deze 
onder de clips te klikken. Hierdoor heeft u vr 
het plaatsen van de kap en de gootstukken 
veel minder schroeven nodig dan voorheen.

Bovenkap	met	laag	profiel
Het nieuwe ontwerp van de verzonken 
bovenkap zorgt samen met de 
standaard gootstukken voor een laag 
profiel.

Design Handgreep
Onze slimline ventilatie greep heeft 
een nieuwe eigentijdse stijl..

Warm Edge Beglazing
Alle beglazing is nu voorzien van 
warm edge, waardoor er een nog 
betere bescherming is tegen con-
densatie.

Scharnier 
Fixeer Veer
Door het aangepaste 
scharnier kan men 
met een moeiteloze 
beweging het raam 
in het kozijn plaatsen.

+  +  

art. raam + 
HTB

beglazing

art. raam + 
standaard 
beglazing

breedte
(cm)

hoogte
(cm) type

1116124 1111900 55 55 01XS
1116125 1111901 55 70 01S
1116126 1111902 55 78 01
1116127 1111903 55 98 02
1116128 1111904 55 118 01C
1116129 1111905 55 140 01F
1116130 1111906 55 160 01G
1116131 1111907 66 78 03A
1116132 1111908 66 98 03B
1116133 1111909 66 118 03
1116134 1111910 66 140 03F
1116135 1111911 66 160 03G
1116136 1111912 78 55 04XS
1116137 1111913 78 78 04A
1116138 1111914 78 98 04
1116139 1111915 78 118 05
1116140 1111916 78 140 06
1116141 1111917 78 160 04G
1116142 1111918 94 55 07XS
1116143 1111919 94 78 07A
1116144 1111920 94 98 07B
1116145 1111921 94 118 07C
1116146 1111922 94 140 07F
1116147 1111923 94 160 07
1116148 1111924 114 55 08XS
1116149 1111925 114 70 08S
1116150 1111926 114 78 08A
1116151 1111927 114 98 08B
1116152 1111928 114 118 08
1116153 1111929 114 140 08F
1116154 1111930 114 160 08G
1116155 1111931 134 78 09A
1116156 1111932 134 98 09
1116157 1111933 134 118 09C
1116158 1111934 134 140 10
1116159 1111935 134 160 09G

•	 Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele 
of meervoudige toepassingen in ieder dak met een hel-
ling tussen de 15° - 90°.  Afwerking in natuurlijk grenen

•	 Kies uw beglazing
•	 Kies ook uw gootstuk: voor dakpannen of leien

HTB beglazing 4-20-33.2 (norm in België) NBN S23-002 
Standaard beglazing 4-20-4

of

Gootstuk dakpannen Gootstuk leien

Gratis

Waterkerend manchet

ACTIE
nu met GRATIS 
waterkerend

manchet

ACTIE

Keylite zoldertrap (KYL)
De Keylite Zoldertrap is speciaal ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie. 

Kenmerken:
•	 Flick-Fit installatie
•	 Standaard voorgemonteerde bevestigingbeu-

gels voor eenvoudige installatie van onderaf
•	 Doorlopende afdichting rond het luik vermindert 

warmteverlies.
•	 Standaard voorzien van een voorgemonteerde 

leuning
•	 36mm dik geïsoleerd wit luik met een U-waarde 

van 1.1w/m2k*
•	 Uniek afneembare ladder en daarmee eenvou-

dig door één persoon te installeren.
•	 Verzonken sluitsysteem
•	 Antislip traptreden
•	 Zwaluwstaartverbinding op alle traptreden
•	 Voorzien van anti-kras beschermdoppen

art. breedte
(cm)

lengte
(cm)

hoogte
(cm) delen

1112401 550 1100 280 4
1112402 550 1200 280 3
1112403 550 1200 320 4
1112404 600 1000 280 4
1112405 600 1200 280 3
1112406 600 1200 320 4
1112407 700 1000 280 4
1112408 700 1200 280 3
1112409 700 1200 320 4

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

AluBand ondervorst
•	 Aluminiumband,	geprofileerd	en	gekleurd,	

voorzien van Butyl-plakstrips
•	 Verkrijgbaar in: antraciet en rood
•	 Lange levensduur
•	 Snelle en gemakkelijke montage
•	 Kan bevestigd worden met nieten
•	 Geen verrotting mogelijk
•	 Geen onderhoud nodig
•	 Geen kans op uitlogingen op 

het dak
•	 Universeel passend aan de ver-

schillende modellen van pannen.
•	 Gekeurd DIN 4108

art. breedte lengte kleur
1107674 28 cm 5 m antraciet
1107675 28 cm 5 m rood
1107676 33 cm 5 m antraciet
1107677 33 cm 5 m rood

ACTIE

4  +  1
G R AT I S

Vogelwering
Optimale bescherming van uw dak of gevel tegen duiven, meeuwen,...

Kenmerken:
•	 Biedt een optisch onopvallend systeem.
•	 Heeft roestvrij stalen pinnen en metaalstaven met doorsnede 1,3 mm.
•	 De drager is een uv-bestendige polycarbonaat.
•	 Kan op alle soorten materialen aangebracht worden, o.a. steen, 

hout, zink, beton, baksteen.
•	 Hoogte: 115 mm
•	 Breedte: 140 mm
•	 art.: 1094815

Vogelwering
normaal -
per lm -

per 50 lm -
per 100 lm -
per 150 lm -
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ACTIE
B i j  a a n ko o p  va n

2  ro l l e n  B e l g a f i x  e n 4  ro l l e n  B e l g at ap e
G R AT I S

H a n d t a c ke r

Onderdakfolie UCRoof+
Bestaat uit een geheel van 4 stevige lagen die een regendicht en ademend membraan vormen, 
opgebouwd	uit	2	lagen	gesponnen	polypropyleen,	een	microporeuze	film	en	wapeningsnet.

Kenmerken:
•	 Lengte: 50 m
•	 Breedte: 1,5 m
•	 Totale opp.: 75 m²
•	 Gewicht: 160 g/m²
•	 art.: 1122666

ACTIE
4  ro l l e n  =  G R AT I S  M y B o x6  ro l l e n  =  G R AT I S  L u n c h b o x8  ro l l e n  =  G R AT I S  Wo r k m a n1 2  ro l l e n  =  G R AT I S  B l u e b u l l

Belgafix
Belgafix	is	een	dampremmende	en	luchtdichte	folie	met	
een constante µd-waarde voor gebruik in hellende 
daken met alle soorten vezelvormige isolatie en voor 
vloerwand aansluitingen. Deze dampschermfolie 
is aan te bevelen wanneer in de woning lucht-
dichtheidsproeven gehouden zullen worden.

Kenmerken:
•	 Gewicht: 90 ± 10% g/m²
•	 µd-waarde: ± 5 m
•	 Waterdichtheid bij 2 kPa: ok

Belgatape
Universele kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming 
van alle folies uit het Belgaclima gamma alsook voor het 
blijvend luchtdicht aftapen van isolatiepla-
ten. De Belgatape DUO is geschikt voor 
binnen- en buitentoepassingen.

Kenmerken:
•	 Drager:	UV-bestendige	witte	LDPE	film	

met diagonale versterking
•	 Beschermpapier: gesilliconeerd papier
•	 Temperatuursbestendigheid: -40°C - 

+80°C
•	 Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C
•	 UV-bestendigheid: 24 maanden

art. omschrijving breedte lengte
1123100 Belgafix 1,5 m 50 m
1123099 Belgatape DUO 60 mm 25 m
1015653 Handtacker Z3-53P (pro)

+

Gratis
bij 4 rollen

Gratis
bij 6 rollen

Gratis
bij 8 rollen

Gratis
bij 12 rollen
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Aluthermo Quattro dampscherm
•	 Het	eerste	dunne,	multireflecterende,	meerlagige	

isolerend dampscherm dat over de hele oppervlakte 
thermisch gelast is.

•	 Bestaat uit twee lagen zuiver, gepolijst en tegen 
oxidatie behandeld aluminium van 30 micron. Deze 
aluminiumlagen worden gescheiden door twee lagen 
luchtbelletjes in honingraatmotief die omgeven zijn 
door	een	brandwerende	polyethyleenfilm	en	twee	
extra lagen zuiver aluminium, plus brandwerend en 
vochtafstotend polyethyleenschuim.

•	 Vormt zomer en winter een bijna ondoorlaatbare 
barrière tegen infraroodstraling.

Het geheel is flexibel en bestaat uit deze opeen-
volgende lagen:
	Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver alumi-             
 nium van 30 micron
	Een laag droge luchtbellen in brandwerend   
 polyethyleen
	Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
	Brand- en vochtwerend polyethyleenschuim
	Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
	Een laag droge luchtbellen in brandwerend poly-  
 ethyleen
	Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver alumi-  
 nium van 30 micron

Kenmerken:
•	 Dikte: +- 10 mm
•	 Brandklasse: Bs1d0
•	 Sd waarde: > 6000 m
•	 Afmetingen (bxl): 1,20 m x 25 m (30 m²)
•	 art.: 1118088

Aluthermo Quattro

Aluthermo Roofreflex onderdakfolie
•	 Een	reflecterend	onderdakscherm	dat	zowel	

thermisch als akoestisch isoleert, waterdicht en 
uitstekend dampdoorlatend is.

•	 Het	bestaat	uit	een	reflecterend	membraan	in	geo-
textiel, dat gecombineerd wordt met een isolerende 
laag van 37 mm stabiel, branden vochtwerend 
polyestervezel.

•	 In tegenstelling tot de klassieke onderdakschermen, 
die enkel zorgen voor waterdichtheid, voorkomt 
Roofreflex	ook	energieverlies,	zowel	via	straling	als	
geleiding.

Het product bestaat uit deze opeenvolgende lagen:
	Een	reflecterend	membraam	dat	uitstekend	damp-		
 doorlatend is
	Een laag brand- en vochtwerend polyestervezel   
 van 37 mm dik met een thermische geleidbaarheid  
	 λ	van	0,0366	W/(m.K)

Kenmerken:
•	 Dikte polyestervezel: +- 37 mm
•	 Thermische weerstand: 1,00 m².K/W
•	 Thermische	geleidbaarheid:	λ	=	0,0366	W/(m.k)
•	 Afmetingen (bxl): 1,40 m x 10 m (14 m²)
•	 art.: 1118090

ACTIE
2  ro l l e n  =  G R AT I S  M y B o x3  ro l l e n  =  G R AT I S  L u n c h b o x4  ro l l e n  =  G R AT I S  Wo r k m a n5  ro l l e n  =  G R AT I S  B l u e b u l l

ACTIE
4  ro l l e n  =  G R AT I S  M y B o x6  ro l l e n  =  G R AT I S  L u n c h b o x8  ro l l e n  =  G R AT I S  Wo r k m a n1 1  ro l l e n  =  G R AT I S  B l u e b u l l

NIEUW

Gratis
bij 2 rollen

Gratis
bij 3 rollen

Gratis
bij 4 rollen

Gratis
bij 5 rollen

Gratis
bij 4 rollen

Gratis
bij 6 rollen

Gratis
bij 8 rollen

Gratis
bij 11 rollen
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DNS® Plus Multiversele houtschroef
Multiversele houtschroef van de hoogste kwali-
teit met kerfpunt, snijtanden, dubbele draad en 
freesribben - type: wit verzinkt / deelschroef-
draad / torx

Kenmerken:
1. Kerfpunt:
•	 Boort voor en verhindert dat het materiaal 

splijt
•	 Onmiddellijke schroefstart voor snelle en 

comfortabele bewerking
2. Snijtanden:
•	 Snijden de houtvezels open
•	 Vermindert de wrijvingswaarde van de 

navolgende schroefdraad
3. Glijcoating: minder inschroefweerstand door 

een sterke glijcoating
4. Dubbele schroefdraad:
•	 50% sneller dan standaard schroeven
•	 20% stabieler dan standaard schroeven 

(betere steun)
5. Freesribben:
•	 Zorgen ervoor dat de kop goed in het hout 

infreest
•	 Voorverzinken niet nodig

6. ETA gekeurd: ETA-11/0106

Aanbevolen gebruik:
•	 Afhankelijk van de afmeting en de kwaliteit 

van het hout kan voorboren nodig zijn

Bij aankoop van 
200€ schroeven

gemixt
GRATIS

1 Quick Grip Mini
lijmtang 325 mm

•	 Freesribben zorgen ervoor dat 
de kop goed in het hout infreest.

•	 Freesribben onder hoek
•	 Voorverzinken niet nodig

•	 Dubbele schroef-
draad met hogere 
stijging voor snel-
ler inschroeven en 
veilige steun.

•	 50% sneller en 
20% stabieler

•	 Minder schroefweerstand 
door sterke glijcoating.

•	 Snel en zonder weerstand 
schroeven

•	 Kerfpunt boort voor en verhin-
dert dat het materiaal splijt.

•	 Onmiddellijke schroefstart 
voor snelle en comfortabele 
bewerking.

Sarking schroeven
Gebruik:
•	 Voor constructies van vol hout en van breed gelamineerd 

grenen-, dennen- en sparrenhout.
•	 Houtconstructies
•	 Houten buizen in paneelconstructie
•	 Sarkingisolatie

Kenmerken:
•	 Extra brede schotelkop
•	 Deeldraadschroef
•	 Glijcoating
•	 ETA-gekeurd

Aanbevolen gebruik:
•	 Geen voorboren nodig bij balkconstructies

•	 Extra brede 
schotelkop met 
vlak oplegvlak 
voor een betere 
aanpersdruk

•	 Extra veiligheid 
door lengtedrevel 
op kop

De schachtfrees verlaagt 
de inschroefweerstand 
voor eenvoudiger ver-
schroeven

Minder 
inschroef-
weerstand 
door sterke 
glijcoating

Onmiddellijke schroef-
start voor snelle en 
comfortabele bewerking

Bij aankoop van 
200€ schroeven

gemixt
GRATIS

1 lattenmaat met 
schaalverdeling

Solatube - daglichtsysteem
•	 Het Solatube® systeem vangt het buitenlicht op met een koepel en 
transporteert	het	daglicht	via	een	zeer	reflecterende	buis.

•	 Het verlengen van de Solatube® tot wel 10 meter, nagenoeg zonder 
daglichtverlies, is geen probleem.

•	 Een plafondplaat naar keuze verspreidt vervolgens aangenaam 
daglicht de gewenste ruimte in.

Standaardset:
•	 Acrylaat lichtkoepel met Raybender® 3000 techniek
•	 LightTrackerTM	reflector
•	 Dakopstand
•	 A-tube en B-tube, beide draaibaar (0-30°)
•	 Bevestigingsmateriaal
•	 Exclusief plafondplaat

Hellend dakPlat dak

art. omschrijving diameter
1129053 Set voor platdak, koepel acrylaat, excl. plafondplaat 35 cm
1129051 Set voor hellend dak, koepel acrylaat, excl. plafondplaat 35 cm
1129192 Plafondplaat	JustFrost	-	satijnglas	met	natural	effect	lens 35 cm

Plafondplaat JustFrost

ACTIE
P l a fo n d p l a at 

Ju s t Fro s t
i . p . v.

C l a s s i c  V u s i o n

NIEUW

Lichtkoepel

A-tube

B-tube

LightTrackerTM

Plafondplaat

D
ak

di
kt

e

art. diameter lengte voor
isolatiedikte verpakking

1107715 8 mm 140 mm 60 mm 50 st
1107716 8 mm 160 mm 80 mm 50 st
1107717 8 mm 180 mm 100 mm 50 st
1107718 8 mm 200 mm 120 mm 50 st
1107719 8 mm 220 mm 140 mm 50 st
1107720 8 mm 240 mm 160 mm 50 st

art.: 1005744

art.: 1056527
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Belgawall
Belgawall bestaat uit een PES-vlies en een inno-
vatieve, duurzame polyurethaan laag. De folie is 
toepasbaar bij alle verluchte gevelconstructies 
met een open voegaandeel van maximaal 
40% en een voegbreedte van maximaal 50 
mm. Zelfs slagregen en poedersneeuw 
worden	doeltreffend	weggehouden	van	
de isolatielaag. De folie is voorzien 
van zelfklevende stroken.

Kenmerken:
•	 Gewicht: 200 ± 10% g/m²
•	 µd-waarde: 0,1 m ± 0,05 m
•	 Brandklasse: klasse E
•	 Waterdichtheid: klasse W1
•	 Temperatuursbestendigheid: 

-30°C - +80°C

art. breedte lengte
1088633 1,5 m 50 m

IsoBouw SlimFort
Gevelisolatie voor droge gevelbekleding
Een compleet nieuw isolatiesysteem voor gevels die met esthetische beplating 
worden afgewerkt. Deze innovatie onderscheidt zich door de toepassing van de 
geïntegreerde beugels. Dankzij deze beugels ontstaat er een doorlopende isolatielaag zon-
der onderbrekingen met houten latten.  De beugels maken bovendien een zeer eenvoudige 
en snelle plaatsing van de isolatieplaten mogelijk. Hetzelfde geldt voor het stelwerk. Deze 
kan dankzij de uitgekiende samenstelling van de beugels door één persoon zeer gemakkelijk 
gerealiseerd worden.

Ontwerp:

Een mooie geïsoleerde gevel in slechts 3 stappen:
	Isoleren
	Houten raamwerk plaatsen
	Esthetisch afwerking

De constructie / het systeem:
•	 Snel en simpel verwerkbaar in slechts 3 stappen.
•	 Eerst isoleren, dan construeren.
•	 Met geïntegreerde metalen beugels voor:
•	 Snelle plaatsing isolatieplaten
•	 Zeer eenvoudig uitlijnbare draagstructuur

•	 Gebruik van standaard bevestigers
•	 Door één persoon verwerkbaar, zonder bescher-

mingsmiddelen

Voorbeelden afwerking:
	Vezelcementplaten
	Aluminium composietplaten
	Tegels 
	Pannen

De beste isolatie:
•	 Doorlopende isolatielaag = geen koudebruggen (A)
•	 Een dunnere gevelopbouw (B)
•	 Altijd optimaal geventileerd (C) = langere levensduur 

van de bekeding
•	 Unieke messing/groef klikverbinding (D)
•	 Vochtongevoelig + dampdoorlatend
•	 Geen uitzakkende isolatie of folie
•	 DUBOkeur®	gecertificeerd

NIEUW



Geïntegreerde metalen
beugels t.b.v. bevestiging
en houten stelwerk

EPSHR-SE met extreem
hoog isolerend vermogen

Rondom een grote
messing/groef -

klikverbinding

Oranje EPS in hoge densiteit
voor extra druksterkte

en trekkracht











B

C

D

SlimFort

B

A

A

Traditionele
methode

Primaire
draagconstructie
Toepasbaar op vrijwel
alle steenachtige
draagstructuren

Isolatie
Een doorlopende
isolatieschil met 
SlimFort

Secundaire draag-
constructie
Eenvoudig plaatsbare
draagstructuur

Gevelbekleding
Naar keuze

art. afmetingen
(lxb)

dikte
(isolatie)

Rd-waarde
(m²K/W)

1124383 1200 x 600 mm 95 mm 2,65
1124384 1200 x 600 mm 130 mm 3,75
1124385 1200 x 600 mm 147 mm 4,30
1124386 1200 x 600 mm 163 mm 4,80
1124387 1200 x 600 mm 181 mm 5,35

Contacteer ons
voor uw

projecten
met gevelbekleding

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt
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Milli Max uitvulplaatjes
•	 Assortimentsbox van 1010 stuks
•	 Snel en nauwkeurig
•	 7 diktes: 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10 mm
•	 Elke dikte heeft zijn eigen kleur
•	 Verpakt in handige staafverpakking
•	 Afmeting: 47 x 50 mm
•	 De plaatjes weerstaan een hoge drukbelasting Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NIEUW

Vezelcementgevelplaten Puro Plus
Natuurlijke uitstraling:
•	 De luchtgedroogde gevelplaten zijn licht geschuurd (geen coating). Ze stralen 

de puurheid van glad beton uit, maar variëren in functie van de wisselende 
weersomstandigheden.

Puur ecologisch:
•	 De	gevelplaten	zijn	uitsluitend	samengesteld	uit	natuurlijke	grondstoffen	en	zijn	dus	100%	

ecologisch. Bovendien is het luchtgeharde droogproces milieuvriendelijk, net als de afwer-
king. De zichtzijde wordt immers enkel licht geschuurd waardoor een eventuele nabehande-
ling met een coating niet aan de orde is.

Optimale kwaliteit:
•	 De	gevelplaten,	gemaakt	uit	enkel	de	allerbeste	grondstoffen,	worden	op	natuurlijke	wijze	

uitgehard in droogkamers. Dit geleidelijke droogproces zorgt voor extra sterke, weinig 
scheurgevoelige en licht elastische platen.

Afwerking:
•	 Levendige grijstinten
•	 Natuurlijke uitstraling
•	 Licht geschuurde afwerking

Ook verkrijgbaar:
•	 Colormat Classic / Colormat Scripto / Decoboard

NIEUW

art. lengte breedte dikte kleur type
1130421 2520 mm 1220 mm 8 mm

natuurgrijs

gekantrecht
1130419 2535 mm 1235 mm 8 mm niet gekantrecht
1130420 3070 mm 1220 mm 8 mm gekantrecht
1130418 3085 mm 1235 mm 8 mm niet gekantrecht

Puro Plus Puro Plus

EPDM stroken
•	 De EPDM stroken worden gebruikt als afdichtende, en 

met UV- en vochtwerende functie voor de achtercon-
structies bij de geventileerde gevelpaneel elementen.

•	 De EPDM stroken kunnen tegen de vele weersinvloe-
den	en	blijven	ook	flexibel	en	verwerkbaar	bij	lage	
temperaturen.

•	 Ook universeel bruikbaar voor andere toepassingen in 
de bouw.

Gevelmontagesysteem Borgh Facafix

Het gevelmontagesyteem is ontwikkeld voor het aanbrengen van een zelfdragende houten 
draagstructuur na plaatsing van een ononderbroken isolatieschild.  
 
Kenmerken gevelpluggen:
•	 Hoogwaardig polyamide PA6, bestand tegen veroudering
•	 Centrische geleiding en gelijkmatige expansie
 
Kenmerken ankers:
•	 Verzinkt met coating 700hr SST
•	 Hoge weerstand tegen

Facafix	60 Facafix	80
Beton en volle betonsteen Keramische holle baksteen

Volle kalkzand- en silicaatsteen Poreuze baksteen
Volle keramische baksteen Labiele steenachtige bouwmaterialen

art. diameter lengte dikte lengte
1094790 6,5 mm 155 mm 8 mm 60 mm
1094791 6,5 mm 180 mm 8 mm 60 mm
1094792 6,5 mm 200 mm 8 mm 60 mm
1094793 6,5 mm 225 mm 8 mm 60 mm
1094794 6,5 mm 250 mm 8 mm 60 mm
1094795 6,5 mm 275 mm 8 mm 60 mm
1094796 6,5 mm 300 mm 8 mm 60 mm
1094797 6,5 mm 345 mm 8 mm 60 mm
1094798 6,5 mm 155 mm 8 mm 80 mm
1094799 6,5 mm 180 mm 8 mm 80 mm
1094800 6,5 mm 200 mm 8 mm 80 mm
1094801 6,5 mm 255 mm 8 mm 80 mm
1094802 6,5 mm 250 mm 8 mm 80 mm
1094803 6,5 mm 275 mm 8 mm 80 mm
1094804 6,5 mm 300 mm 8 mm 80 mm
1094805 6,5 mm 345 mm 8 mm 80 mm

Facafix	60

Facafix	80

Zowel	de	Facafix	60	als	80	ook	
verkrijgbaar in XL uitvoering 
geschikt voor een uitkraging van 
210 - 320 mm.

NIEUW

ACTIE
P e r  Fa c a f i x  we r f

=  grat i s
u i t d ra a i h u l p s t u k

ACTIE
V a n a f  3 0 m ² ,  grat i s p ra k t i j k g e r i c h t e 

we r fo p s t a r t  +
g e re e d s c h ap s b a k j e







	Muur
	Isolatie
	Geventileerde spouw
	Uitgelijnd lattenwerk
	Facafix	solitair
	Facafix diagonaal (30°)

Uitkraging

Luchtspouw

30°

NIEUW

art. afb. type breedte lengte
mm m

o.a.

A

vlak 45 40
o.a. vlak 60 40
o.a. vlak 90 40
o.a. vlak 110 40
o.a.

B

zelfklevend 25 20
o.a. zelfklevend 60 20
o.a. zelfklevend 90 20
o.a. zelfklevend 100 20

A

B

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt
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Isolatieplug BGIS
Bijzondere isolatieplug voor BGIS (buitengevelisolatiesystemen) ook vaak ETICS (external thermal insulation composite systems) genoemd.

Ontwerp:

Montage:
	Bepaal de dikte van uw isolatie
	Stel de dikte van de isolatie in op de schroefadapter met de aanslagring
	Boor doorheen de isolatie in de ondergrond met ø 8 mm (snelbouw: geen hamerfunctie gebruiken): diepte isolatie  
 dikte + 55 / 75 / 105 mm (afhankelijk van het type)
	Plaats de isolatieplug in het boorgat + breng de schroefadapter aan in de zeskant-aansluiting van de plug
	Draai de schroef aan met de adapter tot de de “aanslagring” tegen de isolatie komt
	De kleine opening die overblijft opvullen met pu schuim of de optioneel verkrijgbare opvuldopjes (BGIS plugs)

Werking: wat gebeurt er tijdens dit “schroefproces” ?
	De isolatieschotel tapt zich in de isolatie en drukt zo de schacht mee in het boorgat. De rotatiestop zorgt ervoor         
 dat de schacht van de plug niet mee draait. De afzonderlijke isolatieschotel kan zich in de isolatie trekken en duwt de   
 schacht in het boorgat.
	De dieptestop raakt op een bepaald moment de ondergrond
	De metalen schroef trekt nu de expansiezone én 
	de compressiezone van de plug samen. De expansiezone zet de plug vast in de ondergrond en de compressiezone   
 zorgt ervoor dat de isolatieschotel tot de gewenste diepte in de isolatie komt.

Voordelen:
•	 1 plug voor alle isolatiediktes (van 10 tot 40 cm)
•	 Geschikt voor polystyreen en homogene minerale wol-platen
•	 Speciale isolatieschotel voor snel en perfecte verzinking in de isolatie, zonder de plaat te beschadigen
•	 ETA-keuring voor alle types ondergronden (klasse A, B, C, D) - ETA12/0208

Zeskant schroefadapter:
•	 Beschikbaar in 26 en 40 cm versie
•	 Isolatiedikte makkelijk af te lezen op de maatindeling
•	 Schroefdiepte in te stellen met de (diepte)aanslagring

3 types:
•	 Isolatieplug BGIS 0-10 mm = voor nieuwbouw
•	 Isolatieplug BGIS 0-30 mm = voor renovaties met een tolerantie-compensatie* van 0 tot 30 mm
•	 Isolatieplug BGIS 30-60 mm = voor renovaties met een tolerantie-compensatie* van 30 tot 60 mm 
•	 Indien er een BGIS wordt geplaatst op een bestaande ondergrond van buitenbepleistering, kan het zijn dat je dragende 

of basisondergrond wat dieper zit. Dan moet er een gedeelte van de oude afwerkingslaag door de plug mee overbrugd 
worden. Afhankelijk van de dikte van de oude afwerkingslaag kies je uw tolerantie-compensatie. (De gekozen plug 
met tolerantie-compensatie is dus afhankelijk van de dikte van de som van de niet dragende ondergronden… oude 
isolatielaag + oude pleisterlaag)

art. omschrijving expansie-
zone verpakking

1121199 isolatieplug 0 - 10 mm 100 st
1121200 isolatieplug 0 - 30 mm 100 st
1121201 isolatieplug 30 - 60 mm 100 st
1121204 opvuldopjes (BGIS plugs) 200 st
1121202 schroefadapter - 260 mm 1 st
1121203 schroefadapter - 400 mm 1 st





 

Aanslagring

Schroefadapter







Isolatieschotel: bijzondere isolatieschotel met een 
schroefdraad, die zorgt dat de plug zich doorheen 
de isolatie tot in het boorgat begeeft, en dit zonder 
de isolatieplaat te beschadigen. De isolatieschotel 
schroeft zich tot in de isolatie tot op de gewenste 
diepte en houdt de isolatieplaat voor het BGIS vast

Rotatiestop: verhindert dat de schacht van de 
plug meedraait tijdens de montage, terwijl de 
isolatieschotel vrij kan ronddraaien en zichzelf 
toch vrij in de isolatie kan inschroeven

Zeskant-schroefaansluiting: 
deze opening is voorzien voor 
de zeskant-schroefadapter

Dieptestop: op het ogenblik dat de diepte-
stop in contact komt met de ondergrond ver-
mijdt deze dat de plug te diep in het boorgat 
zou gaan én activeert tegelijk de werking 
van de expansie- en compressiezone

Compressiezone: deze zone van de 
schacht wordt samengedrukt wanneer de 
dieptestop de ondergrond bereikt heeft en 
zorgt ervoor dat de isolatieschotel de ge-
wenste diepte in de isolatie kan bereiken

1 plug voor
ALLE isolatiediktes!

(10 tot 40 cm)Expansiezone:	deze	zone	fixeert	de	
plug in alle types van ondergronden

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be
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EPS-buitengevelisolatie
Producttypes:
•	 EPS	040	WDV	wit			(λ=0,040)
•	 EPS	035	WDV	wit			(λ=0,035)
•	 EPS	032	WDV	grijs	(λ=0,032)

Afmetingen:
•	 Breedte: 500 mm
•	 Lengte: 1000 mm
•	 Diktes: 20 t/m 240 mm oplopend met 

20 mm

Randafwerking:
•	 Met rechte kanten

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

PS cutter EC2 PS	cutter	Alu	Profi
art. 1115475 1115482
snijhoogte 130 cm 135 cm
snijdiepte 31 cm 33 cm
lengte snede 100 cm 100 cm
ingangs-
spanning 230V - 50/60Hz 230V - 50/60Hz

uitgangs-
spanning 40V / 200W 40V / 200W

bescher-
mingsklasse IP 68 IP 68

gewicht 11,8 kg 14 kg

art.: 1115475

art.: 1115482

Optioneel:
•	 Staander
•	 art.: 1115478

•	 Steigerklem
•	 art.: 1115477

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Belgafoil SA-L
Luchtdichte, volvlaks zelfklevende en vochtgestuurde 
pleisteraansluitfolie. Geschikt voor binnen- en buitenzijde.
De folie bestaat uit een gewijzigd polyamide en een 
versterkte folie-vlies combinatie. De uit 4 vlakke lagen sa-
mengestelde folie heeft een vochtvariabele  µd-waarde. De 
onderzijde van de folie is over de volledige breedte voor-
zien van een sterk zelfklevende laag (IGT) die een eenvou-
dige en compleet verborgen inbouw van de bepleister- en 
overschilderbare folie mogelijk maakt, zonder bijkomende 
verlijming aan de (vlakke!) metselwerk ondergrond. Indien 
u een extra kleefstrook wenst aan de bovenzijde van de 
folie	voor	een	zijdelingse	bevestiging	aan	het	raamprofiel,	
kies dan voor Belgafoil SA.

Kenmerken:
•	 Toelaatbare totale vervorming: 5%, gerela-

teerd aan de niet-gekleefde foliebreedte
•	 Luchtdichtheid systeemvoegen: an < 0.1
•	 Slagregendichtheid: > 1050Pa
•	 Waterdichtheidsklasse: W1
•	 µd-waarde: 0.48 = µd = 12m (vochtvariabel)
•	 Brandgedrag: Klasse E

art. breedte lengte
1116027 100 mm

25 m1116028 150 mm
1116029 200 mm

KIP - steenband
PE-gecoat enkelzijdig klevende textielband. Afdek-
werkzaamheden op pleisterwerk en steen, zowel 
binnen als buitenshuis. Makkelijk scheurbaar en 
bestand tegen water, olie, ...
Hoogwaardige steenband voor de professionele 
markt met een speciale lijm. Grote kleefkracht, 
uiterst plooibaar. 

•	 Temperatuurbestendig: 93°C
•	 Dikte: 0,275 mm
•	 Kleefkracht: 7,11 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 47,3 N/ 10 mm
•	 Rek: 15%
•	 Inzetduur: kort

art. breedte lengte verpakking
1003721 48 mm 50 m 24 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE
3  d o z e n  = 

grat i s  M y B o x

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

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be
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Verplichtingen STS 
P 73-1

vanaf januari 2016

Ventilatieverslaggever

Ventilatie-voorontwerp

Ventilatie-prestatieverslag 

WOONHUISVENTILATIE
Systeem D + WTW met galva kanalen

BelgaTUBE & BelgaVOLT
Zelfklevende manchette voor het realiseren van een blijvend luchtdichte doorvoer 
van buizen en kabels doorheen de luchtdichte laag. De manchette is geschikt 
voor binnen- en buitentoepassingen. BelgaTUBE wordt gebruikt voor doorvoer 
van buizen, BelgaVOLT voor doorvoer van (elektrische) kabels.

Kenmerken:
•	 Productopbouw: kleefkraag met EPDM-doorvoer
•	 Lijm: zuivere acrylaatlijm
•	 Kleefkracht: >= 35N / 25 mm
•	 Temperatuursbestendigheid EPDM: -30°C - +130°C
•	 Temperatuursbestendigheid: -20°C - +100°C
•	 Verwerkingstemperatuur: vanaf -5°C
•	 Houdbaarheid: koel en droog, bij kamertemperatuur, 

in de originele verpakking, onbeperkt houdbaar
•	 UV-bestendigheid: zeer goed

BelgaTUBE:
•	 Diam. (mm): 42-55 / 50-70 / 75-90 / 100-110 / 

125-135 / 150-165 / 200-220
BelgaVOLT:
•	 Diam. (mm): 4-8 / 2x 4-8 / 8-12 / 2x 8-12 / 

15-22 / 25-32

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, boorgataanwijzer, 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

Gasschiethamer voor beton en staal GT3C

•	 Ontworpen voor droge afbouw en instal-
latiewerk

•	 Onderhoud was nog nooit zo eenvoudig
•	 Robuust ontwerp minimaliseert onder-

houdstijd en kosten
•	 Breed programma nagels voor veel 

toepassingen
•	 Geoptimaliseerde accupositie voor betere 

balans
•	 Geschikt voor nagels tot 40 mm
•	 Magazijn capaciteit van 40 nagels
•	 Magazijn verwijderbaar d.m.v. bajonet systeem
•	 Instelbare diepteinstelling
•	 Inclusief 2 accu’s en snellader
•	 Indicatie lampje voor accu capaciteit

art.: 1104626

+ GRATIS
2 dozen
nagels

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+
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Ventilatie unit: Systeem D met WTW + 90%
•	 Ventilator voor systeem D met + 90% warmteterugwinning
•	 Druk gestuurde ventilator
•	 RF-bediening 4 standen
•	 Filtratie: G3
•	 Automatische 

bypass
•	 Externe 

aansluitmo-
gelijkheden: 
Calamiteits-
contact, 
CO2 - sen-
sor, vochtsen-
sor, temperatuur-
sensor, PIR - sensor (niet 
alle combinaties mogelijk)

•	 Optioneel: digitaal bedieningspaneel

art. type gewicht standen capaciteit
1106925 tallinn 340 25 kg 4 340 m³/u
1106927 tallinn 480 25 kg 4 480 m³/u

Galva ventilatiekanalen
•	 Ventilatiebuizen uit gegalvaniseerd staal volgens de norm EN 10346
•	 Corrossiebestendigheid klasse C2

Voordelen:
•	 Beste luchtdichtheid
•	 Laagste weerstand
•	 Desinfecterende werking
•	 Goed reinigbaar zonder schade

art. diameter lengte
1102020 80 mm 3 m
1102022 100 mm 3 m
1102024 125 mm 3 m
1102028 160 mm 3 m
1102030 180 mm 3 m

VENTILATIE - voorontwerp en prestatieverslag
Wettelijk verplicht vanaf 01-01-2016

Wij helpen u graag verder met een ...
•	“STS-conform ventilatie”-voorontwerp
•	Boor- en leidingenplan (bij bestelling)
•	Volledig assortiment residentiële ventilatie
•	Offertesysteem	voor	residentiële	ventilatie
•	Opstart service voor het inregelen en voor 

de opmaak van het ventilatieverslag

WOONHUISVENTILATIE - systeem D + WTW met galva kanalen

Dakdoorvoer plat dak

Buisisolatie

Dakdoorvoer schuin dak

Spiraalbuis galva

Sonoflex
Flexibel geïsoleerd

Dampdichte geïsoleerde 
buis galva

Bocht galva RVS ventilatierooster

Dampdichte geïsoleerde 
bocht galva

Verbinding galva

Mecano
Geluidsdemper

Ventielen 
toevoer

Mecano
Plat kanaal

Mecano
Koppeling

Mecano
Reductie

ModuloGeluidsdemper Ventielen 
afvoer

Mecano
Bocht

Mecano
T-stuk

Mecano
Verlengde 
bocht

Woonhuisventilatie 

plaatsen?

Contacteer ons nu voor 

meer informatie !
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Professioneel PU-schuim lage expansie
Pistoolschuim
Wat?
•	 PU schuim - pistoolschuim met lage na-expansie
•	 Professionele kwaliteit
•	 INHOUD: 750 ml

Toepassing:
•	 Afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en 

kieren.

bv.:
•	 Ruimte tussen raam en deurkozijnen en de muur
•	 Aansluitnaden van nokken, kepers, dakkapellen, ...
•	 Doorvoeringen van leidingen en pijpen
•	 Verlijmen en afdichten van isolatieplaten

Eigenschappen:
•	 Hoge spuitsnelheid
•	 Lage na-expansie (low expansion)
•	 Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
•	 Overschilderbaar
•	 Afwerkbaar met pleister

art.: 1069692

=

36 x

Easyfix  ACTIE: 11 + 1
Geschikt voor:
•	 Het verlijmen van isolatiepanelen (PUR, PIR, XPS, EPS, PF, rotswol, glaswol, ...)

•	 Het verlijmen van gipskartonplaten op de muur of houten raamwerk

•	 Verlijmen van cellenbetonblokken
•	 Plaatsen van elektriciteitsdoosjes

Voordelen:
•	 30% tijdswinst in vergelijking met de traditi-

onele systemen
•	 Gebruiksklaar, geen poederlijm mengen, 

zeer snelle afrwerking
•	 Pleisteren na 1u
•	 1 bus = 25 kg poederlijm
•	 1 bus = 12 m² plaatmateriaal
•	 1 bus = 100 inbouwdoosjes

11 + 1 
GRATIS

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

11 + 1 
GRATIS

hand-
schuim

pistool-
schuim combibox

art. 1057203 1057205 1057207

inhoud per 
doos

11 + 1 
gratis

11 + 1 
gratis

10 x pistoolschuim
1x pistool

1x pistoolreiniger

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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 -

11 kopen 
= 1 gratis

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

Griffon POLYMAX lijm
Toepassing:
•	 Hoogwaardige universele montagelij-

men voor binnen en buiten.
•	 Verlijmen van hout, gips, steen, natuur-

steen, beton, cellenbeton, hardschuim, 
kunststoffen,	...

Eigenschappen:
•	 Zeer snelle sterkte-opbouw
•	 Zeer hoge aanvangshechting
•	 Blijvend elastisch
•	 Zeer goed vullend vermogen
•	 Zeer hoge eindsterkte
•	 Goed standvermogen
•	 Krimpvrij: 100% lijm
•	 Geen randzone vervuiling
•	 Oplosmiddelvrij
•	 Weerbestendig 
•	 Overschilderbaar
•	 Kleur: wit
•	 art.: 1022186

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE-
PRIJS
én

9  +  3
G R AT I S

Belgaseal 600-310
Hoogwaardige, blijvend elastische luchtdichtingslijm. Uitermate geschikt voor het 
duurzaam luchtdicht verkleven van de verschillende Belgafoil types op allerhande 
ondergronden zoals bijvoorbeeld metselwerk, beton en hout. De oppervlaktes 
waarop verlijmd wordt moeten proper, droog en draagkrachtig zijn. Stof, olie en 
loshangende	delen	dienen	verwijderd	te	worden.	Door	zijn	specifieke	samenstelling	
kan deze lijm ook gebruikt worden op licht vochtige (niet natte!) ondergronden.

Kenmerken:
•	 Toelaatbare temperatuur na uithar-

ding: -30°C - +80°C
•	 Verwerkingstemperatuur: +5°C 

- +40°C
•	 Vorstbestendigheid bij transport: 

tot -15°C
•	 Schatting netto verbruik per worst 

van 600 ml: ø 8 mm = ± 12 m
•	 Houdbaarheid: 12 m (droog/

vorstvrij)

art. inhoud
1088643 worst - 600 ml
1103484 koker - 310 ml

ACTIE-
PRIJS
én 

G rat i s
p i s t o o l

PISTOOL
GRATIS

bij afname per 3 dozen
(= 36 bussen)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

PU - pistoolschuim
normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 6 stuks - 12% -
per 12 stuks - 15% -
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Permafix standaard
vloeistofdicht, zelfklevend, beschermend (180 g/m²)
Kenmerken:
•	 3-lagen polyestervlies
•	 Grondlaag: zelfhechtende coating onderaan
•	 Tussenlaag: polyestervlies 180 g/m² = hoge mechanische beschermingsfactor
•	 Bovenlaag: vloeistofdichte en afveegbare PE-folie

Toepassing:
•	 Bescherming tegen water, verf, mechanische bescherming, ...

Voordelen:
•	 Herbruikbaar
•	 Professioneel afdekken en beschermen van vloeren, trappen, meubels, ...
•	 Alternatief voor protectiekarton
•	 Ondoorlaatbaar	voor	vloeistoffen
•	 Beschermend voor de ondergrond
•	 Antislipcoating onderaan
•	 Leggen zonder tape, door zelfhechtende adhesieve coating 

onderkant
•	 Krult niet op bij leggen
•	 Zeer makkelijk op trappen, neemt vorm aan van ondergrond

Gebruik:
•	 Afrollen + niet meer vast tapen
•	 Herbruikbaar, zeer snel opnieuw op-

rollen (laat geen lijmresten achter)
•	 Enorme tijds- en materiaalbespa-

ring, geen afval achteraf

Standaardformaat:
•	 art. 1059718 - standaard: breedte 

1 m x 50 m
Op aanvraag verkrijgbaar:
•	 Smalle trappenfolie 65 cm
•	 Brede rollen voor grote oppervlak-

tes: 2 m x 50 m

art. omschrijving breedte lengte
1059718 Permafix	standaard	180	g/m²	-	1m	x	50m 1 m 50 m
1059719 Permafix	-	breedformaat	-	180	g/m² 2 m 50 m
1069746 Permafix	-	trappen	-	180	g/m² 65 cm 25 m

Permafix standaard
rollen (1 x 50 m)

normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 3 stuks - 15% -
per 6 stuks - 20% -

Protectiekarton - 280 g/m² - 75m² per rol
•	 Rollen van 75 m². Economische oplossing voor het afdekken van vloeren bij schilder, 

stukadoors of verbouwingswerken.

•	 Protectiekarton bestaat uit een gelamineerde kartonfolie met 
langs	weerszijden	een	LDPE	folie	die	voorkomt	dat	vloeistoffen	
doordringen tot op de af te schermen vloer. Egaal wit karton 
zorgt dat er geen problemen meer zijn met bedrukkingen die 
afgeven op de ondergrond, of doorsijpelen van vocht door de 
“rietgaatjes” die er zijn bij gewone drankverpakkingen.

•	 Afrollen en vasttapen op de ondergrond
•	 Belangrijke kenmerken voor vergelijking:

•	 280 g/m² / weerszijden LDPE-folie van (2 x 14 g/m²)
•	 art.: 1000191

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per 6 stuks - opgelet

rol = 75 m²per 12 stuks -
per pallet (32 stuks) -

Opgelet bij 
vergelijkingen

ons protectiekarton =
280 g/m²

75 m² per rol
weerszijden PE folie

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Voordeelpakket: KIP - stukadoor
Pakket bestaande uit:
•	 36x oranje PVC tape
•	 40x raamafdekfolie - 150 cm
•	 30x raamafdekfolie - 260 cm

ACTIEPAKKET

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

aantal omschrijving art.
36 Oranje PVC tape 1003719
40 Masker - raamafdekfolie - 150 cm 1003727
30 Masker - raamafdekfolie - 260 cm 1003731

40x
30x

36x

+

Belgafoil IN
Luchtdichte, dampremmende en overpleisterbare 
raamaansluitfolie voor de luchtdichte aansluiting tussen 
schrijnwerk en pleisterwerk aan de binnenzijde van het 
raam. Door zijn uitgekiende design is deze folie uitrek-
baar en vormen eventuele bouwbewegingen geen gevaar 
voor lekken in de luchtdichting. De folie is aan één zijde 
van een hoogwaardige kleefstrook voorzien waarmee de 
folie op het schrijnwerk bevestigd kan worden.

Kenmerken:
•	 Scheurvastheid, langsrichting: 304N / 5 cm
•	 Scheurvastheid, dwarsrichting: 50N / 5 cm
•	 Rek vr breuk, langsr.: 23% /dwarsr.: 134%
•	 Toelaatbare totale vervorming: 5% van de niet ge-

kleefde foliebreedte 
•	 WDD - stroomdichtheid: 0,96 g/m² x d
•	 Luchtdichtheid: an =< 0,1
•	 µd-waarde: ca 39 m
•	 Waterdichtheid: > 3000 mm
•	 Brandgedrag: B2
•	 Toelaatbare temperatuur: -40°C - +80°C
•	 Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C

art. breedte lengte
1088634 100 mm

30 m
1088635 150 mm
1088636 200 mm
1088637 250 mm
1088638 300 mm

Belgafoil SA
Luchtdichte, volvlaks zelfklevende en vochtgestuurde 
pleisteraansluitfolie. Geschikt voor binnen- en buitenzijde.
De folie bestaat uit een gewijzigd polyamide en een 
versterkte folie-vlies combinatie. De uit 4 vlakke lagen 
samengestelde folie heeft een vochtbariabele  µd-waarde.
De onderzijde van de folie is over de volledige breedte 
voorzien van een sterk zelfklevende laag (IGT) die een 
eenvoudige en compleet verborgen inbouw van de bepleis-
ter- en overschilderbare folie mogelijk maakt, zonder bijko-
mende verlijming aan de (vlakke!) metselwerk ondergrond. 
Bovendien is de folie tevens aan de bovenzijde voorzien 
van een brede (23 mm) sterk zelfklevende lijmstrook (IGT) 
voor	de	zijdelingse	bevestiging	aan	het	raamprofiel.

Kenmerken:
•	 Toelaatbare totale vervorming: 5%, gerela-

teerd aan de niet-gekleefde foliebreedte
•	 Luchtdichtheid systeemvoegen: an < 0.1
•	 Slagregendichtheid: > 1050Pa
•	 Waterdichtheidsklasse: W1
•	 µd-waarde: 0.48 = µd = 12m (vochtvariabel)
•	 Brandgedrag: Klasse E

art. breedte lengte
1103492 100 mm

25 m1103493 150 mm
1116026 200 mm
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ZIPWALL en stofafzuiging
Daar waar de ruimte te groot is voor onderdruk of enkel het ZipWall systeem niet voldoende is, raden wij aan een combinatie te maken tussen 
stofafscherming en werken op onderdruk.

Vanwege de eenvoud waarmee beide systemen opgezet kunnen worden, kunnen de volgende grote voordelen eenvoudig bereikt worden:
•	 Schoner en gezonder werken.
•	 Enorme tijdsbesparing bij renovatie doordat stof niet in aangrenzende ruimtes kan komen.
•	 Zeer	flexibel	inzetbaar	omdat	geen	enkel	project	hetzelfde	is.
•	 Bij plaatselijke renovatie of sloopwerken, kunnen aangrenzende ruimtes in gebruik blijven.

Door veel opdrachtgevers wordt steeds vaker stofbeheersing verlangt om zo onnodige overlast en schoonmaaktijd te voorkomen.

ZIPWALL - Starter set

ZIPWALL - Professional pack

Professional pack - inhoud:
•	 1 transporttas 
•	 5 telescoopstangen (tot 3,60 m)
•	 5 plafondplaten
•	 5 gripdisks (antislip bodemplaatjes)
•	 2	sets	traploos	uitschuifbare	Foam	Rail	dwarsprofielen	(tot	2,40	m)
•	 2	Foam	Rail	profielen	voor	verticale	aansluiting	langs	wanden
•	 2	zijklemmen	voor	verticale	montage	van	de	Foam	Rail	profielen	
•	 2 zelfklevende ritssluitingen
•	 1 rol folie 4 x 5 m
•	 art.: 1101502

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE
B i j  a a n ko o p  va n  e e n s e t  o p  d e z e  p a g i n a , 

G R AT I S
h a s p e l s e t  m e t
a f z e t l i n t  e n

c l i p s e n

Starter set - inhoud:
•	 1 transporttas 
•	 4 telescoopstangen (tot 3,60 m)
•	 4 plafondplaten
•	 4 gripdisks (antislip bodemplaatjes)
•	 2 zelfklevende ritssluitingen
•	 1 rol folie 4 x 12,5 m
•	 art.: 1070136

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Stofbeheersing
Stofbeheersing is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Door het NAVB is hier, 
in het kader van de gezondheid, veel aandacht aan gegeven, volledig terecht als je bedenkt 
dat stof en met name; kwartsstof ernstig problemen kan veroorzaken voor de gezondheid. 
Zowel in de bouw als ook bij renovatie zal er altijd iets aan stofbeheersing gedaan moeten 
worden. Allereerst moet er gekeken worden of afzuiging aan de bron toepasbaar is. In die 
gevallen waar dit niet of te weinig uitkomst biedt, wordt veelal ruimte afzuiging toegepast met 
één van de volgende sets.

DAF2500LSAU voor ruimtes tot 120 m³

DAF7500LSAU geschikt voor ruimtes tot 240 m³ 

TTV4500LSAU geschikt voor ruimtes tot 220 m³

G R AT I S
V o o r f i l t e r z a k

G R AT I S
E x t ra  s t o f z a k

G R AT I S
E x t ra  s t o f z a k

art. omschrijving
1103481 DAF2500 ventilator
1045123 Luchttransportslang 10 m
1070783 Stofzak - 3 m voor DAF2500

art. omschrijving
1130584 DAF7500 ventilator
1045124 Luchttransportslang 10 m
1045126 Stofzak - 3 m voor DAF7500

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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.

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.

- 20%
KORTING

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

DF800
art. 1000408
spanning 230 V
vermogen 1800 W
compressor schroefcompressor
ruimtes tot 800 m³
luchtverpl. 940 m³/u
max. cap. 150 l./u
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

OOK TE HUUR

Husqvarna diamantschijf 230 mm
•	 Universele diamantschijf voor beton, gewapend 

beton, snelbouw, facadesteen, abrasief materiaal, 
betonijzer, enz.

•	 art.: 1017935

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

actie 1
3 schijven kopen =

gratis werfradio
MyBox 2

3x
= GRATIS
werfradio
MyBox 2

6x
= GRATIS
werfradio

Workman 2

actie 2
6 schijven kopen =

gratis werfradio 
Workman 2

10x
= GRATIS
Bluetooth 
speaker
Bluebull

actie 3
10 schijven kopen =

gratis speaker 
Bluebull

art. omschrijving
1029349 TTV4500 ventilator
1045124 Luchttransportslang 10 m
1045126 Stofzak - 3 m voor TTV4500
1029347 x2 Slangadapter
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Keramische kachel 3kW
•	 Draagbare keramische kachel in degelijk metalen geelgelakte behuizing, voorzien van 
kunststof	handgreep.	Met	PTC	technologie	(positieve	temperatuur	coëfficient).	Dit	betekent	
o.a. een snelle opwarming en lange 
levensduur van de kachel. Ideale 
oplossing voor het verwarmen van 
werkplaatsen. De kachels zijn 
uitgerust met thermostaat en over-
verhittingsbeveiliging.

•	 Spanning: 230V
•	 Vermogen: 3000W
•	 2 standen: 1500 - 3000W
•	 Thermostaat
•	 Oververhittingsbeveiliging

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1118238

Elektrische kachels Basic

Basic 2 kW Basic 3,3 kW Basic 5 kW Basic 9 kW
art. 1117849 1117850 1117851 1117852
spanning 230V 230V 400V 400V
vermogen 2000W 3300W 5000W 9000W
standen 3 2 2 2
thermostaat ja ja ja ja
oververhittings-
beveiliging ja ja ja ja

normaal
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijsactieprijs

2 kW

3,3 kW

5 kW

9 kW

Elektrische kachel Professional TEH 30 T

•	 De kachel zorgt voor een geleidelijke opwarming van de lucht in de woning in aanbouw.
•	 2 doelen: 

a) vorstvrij houden van ruimtes
b) indien gecombineerd met bouwdrogers 
zorgen deze kachels dat bouwdrogers 
sneller hun werk doen. Zorgt ervoor dat 
droogprocessen van mortel, specie en 
lijmen geleidelijk verlopen en uitharden. 
Dus voorkomt scheurvorming.

TEH 30 T
art. 1106428
spanning 230 V
vermogen 3300 W
luchtverpl. 185 m³/u
thermostaat ja
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

Vraag offerte 

voor grotere 

modellen 400V

TEH70 / TEH100
- 20%

KORTING

Voordeelactie potloden LYRA

Potlood PROFI 333
24 cm - ovaal

art.: 1013354
normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 10 stuks - 15% -
per doos = 100 st - 25% -

•	 het échte originele schrijnwerkerspotlood
•	 professionele kwaliteit
•	 makkelijk aan te scherpen
•	 ideaal voor markeringen op hout

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Potlood PROFI 331
24 cm - ovaal

art.: 1013355
normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 10 stuks - 15% -
per doos = 100 st - 25% -

•	 potlood voor de steenkapper
•	 professionele kwaliteit
•	 makkelijk aan te scherpen
•	 ideaal voor markeringen op steen, beton en 

andere ruwe oppervlakken

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

•	 universeel potlood
•	 ideaal voor markeringen op gladde op-

pervlakken: tegels, keramiek, kunststof, 
glas, plastic

•	 makkelijk te verwijderen

Potlood Cellugraph
24 cm - driehoek

art.: 1020186
normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 10 stuks - 15% -
per doos = 100 st - 25% -

Potlood LYRA DUO
18 cm

art.: 1013356
normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 10 stuks - 15% -
per doos = 100 st - 25% -

•	 markeerpotlood rood/blauw
•	 beide uiteinden aangescherpt
•	 voor	fijne	markeringen/correcties
•	 voor installatie van warm/koud water

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Potlood PROFI 334S
24 cm - ovaal

art.: 1087560
normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 10 stuks - 15% -
per doos = 100 st - 25% -

•	 potlood voor de schrijnwerker
•	 professionele kwaliteit
•	 ideaal voor markeringen op nat hout (ook 

droog hout)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ø 10 - 17 mmPotloodslijper LYRA

art.: 1087561
normaal - actieprijs
per stuk - 10% -

per 10 stuks - 15% -
per doos = 25 st - 25% -

•	 slijper voor potloden van verschillende for-
maten met een diameter tussen 10-17 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Laspost - Invert 160 P
•	 Instapreeks voor laswerkzaamheden op 

verplaatsing.
•	 Gemakkelijk te transporteren in slagvaste 

ABS werkzaamheden
•	 Geleverd inclusief lasset
•	 Elektrodelassen wordt gemakkelijk dankzij 

de gelijkstroombron en de “hotstart”

•	 Instelbereik: 5 - 160 A
•	 Hotstart: ja
•	 Zekeringen: T 16 A
•	 Ingangsvermogen: 4,7 kW
•	 Afmetingen: 260 x 120 x 170 mm
•	 Gewicht: 4,20 kg

art.: 1002411

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be
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Slanghaspel 30 m
•	 Slanghaspel op voet (360° draaibaar)
•	 Hoogwaardige Polyurethaan (PU) slang
•	 Standaard met draaikoppeling en knikbe-

veiliging
•	 Aansluiting: 2 x 1/4” buitendraad
•	 Werktemperatuur (-20°C / +70°C)

•	 Max. werkdruk: 15 bar
•	 Diameter slang: 12x8 mm
•	 Lengte: 30 m

art.: 1002393

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Hakhamerset voor steen
•	 Hakhamer met zeskantopname (11,0 mm)
•	 Dit model is uitgevoerd met een instelbare slagregeling
•	 Ideaal voor steenbewerking (vb. voegen)
•	 Incl.	koffer	en	4	zeskantbeitels

•	 Gem. luchtverbruik: 250 l/min
•	 Max. luchtdruk: 6,3 bar
•	 Beitelopname: dia. 11 mm
•	 Slaglengte: 60 mm
•	 Slagen: 3000/min
•	 Luchtinlaat: 1/4”
•	 Gewicht: 1,5 kg

art.: 1010088

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Professionele schraper deluxe in aluminium
•	 Rechte, professionele schraper
•	 Ideaal voor het verwijderen van bezetting en 

plakwerk
•	 Standaard geleverd met 4 brede beitels, 

(40,50,70,100 mm), 3 mogelijke extenties
•	 Geleverd	in	kunststofkoffer

•	 Gem. Luchtverbruik: 100 l/min.
•	 Aantal slagen: 2000/min.
•	 Max. Luchtdruk: 6 bar
•	 Totaallengte: 1020 mm
•	 Gewicht: 4,05 kg

art.: 1010095

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contimac werfcompressor - 10 bar - 2x9 l. tank
•	 Topkwaliteit compressoren, zeer makkelijk transporteerbaar en enorm hoog rendement
•	 Hoog aanzuigvermogen en daardoor geschikt voor de meeste pneumatische machines
•	 Zeer laag toerental: 1350 t.p.m. (trillingsarm en stil)

•	 Air input: 400 liter / minuut
•	 Max. druk: 10 bar
•	 Ketel: 2x9 liter  /  Vermogen: 3 PK
•	 Afmeting: 720 x 550 x 570 mm

art.: 1000426

+ GRATIS
persluchtslang

10 m
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contimac compressor 8 bar - 24 l. tank
•	 Deze compressor is de ideale partner voor lichte 

werkzaamheden op verplaatsing
•	 De compressor wordt aangedreven door een 2-polige 

inductiemotor met een toerental van 2850 t.p.m. 
(50Hz)

•	 Air input: 240 liter / minuut
•	 Max. druk: 8 bar
•	 Ketel: 24 liter  /  Vermogen: 2 PK
•	 Afmeting: 590 x 310 x 650 mm

art.: 1000416
art.: 1103622

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

4-delige starterskit
•	 Blaaspistool kort
•	 Bandspanningsmeter
•	 Spiraalslang met koppelingen
•	 Adaptieset voor bandenblazer

Actieset haakse slijpers DK0047GX1

Actieset bestaande uit:
•	 Haakse slijper 230 mm 
•	 Vermogen: 2200W
•	 Type GA9060

•	 Haakse slijper 125 mm
•	 Vermogen: 840W 
•	 Type 9558HNRG

•	 +	koffer,	incl.	2	
diamantzaag-
bladen

art.: 1122836

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

18V - accu nagelpistool DCN692P2K-QW

•	 Geen perslucht of gas nodig
•	 Schiet nagels van 50 tot 90 mm - slagkracht 100J
•	 Schiet 2 nagels per seconde dankzij de snelvuurinstelling
•	 Schiet meer dan 600 nagels per accu-lading
•	 Compact: past makkelijk tus-

sen dakspanten (35 cm)
•	 Gewicht: 4,2 kg
•	 + DS400 ToughSystem kof-

fer, lader en 2 accu’s

art.: 1106514

Cirkelzaag 86 mm C9U2(LF)

•	 Zaagdiepte: 86 mm
•	 Zaagblad ø 235 mm
•	 Krachtige motor, uiterst stil - 2000W
•	 Toerental: 5000 t.p.m.
•	 Blaast zaagsel weg
•	 Stofzuigadapter
•	 Gewicht: 6,8 kg
•	 +	koffer,	langsgeleider,	zaagblad	en	

zijhandvat

art.: 1000554

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

+ GRATIS
2de zaagblad

235 mm
18 tands

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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High Bay Spotlight 80W en 150W
•	 SMD LED
•	 Hoge helderheid en uniforme lichtspreiding
•	 Laag verbruik
•	 Lange levensduur door warmte-afvoer
•	 Gegoten aluminium met koellichaam
•	 Krasvrij glas

80W 150W
art. 1128007 1128008
lumen 8.470 18.480
bescherming IP65 IP65
lichtkleur 5500K 5500K
branduren 50.000 50.000
lichtspreiding 120° 120°
energielabel A+ A+
gewicht 4,72 kg 7,80 kg

8470
lum

en
18480
lum

en

125

180 mm

230

350 mm

155 mm

200 mm

200 mm

250 mm

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 6kVA

EP6000
Alternator

art. 1059701
max. vermogen 6 kVA
cont. vermogen 5,4 kVA
continu stroom 23 A

stopcontacten 2 stopcontacten
230V - 16A

Motor

type Honda GX390
11 PK - 3000 t.p.m.

tank 6,1 liter
autonomie 
(75% belasting) 2,5 u

Frame
afmetingen (lxbxh) 83 x 51 x 56 cm
gewicht 75 kg

+ GRATIS

onderhoudskit

(luchtfilter + bougie)

DiBO waterzuiger/dompelpomp P50 WP

•	 Waterzuigers worden gebruikt voor bv. vijver, 
zwembad en industriële werkzaamheden. De 
krachtige waterpomp is direct geïmplementeerd in 
het vacuüm gedeelte van de stofwaterzuiger.

•	 Het afvoeren van het afvalwater wordt continu uit 
de	vacuümtank	verpompt.	Het	filternet	voorkomt	
verstoppingen in de pomp. De stroomvoorziening van de 
vuilwaterpomp zit direct aangesloten op de P50 WP.

Toebehoren ø 38 mm:
•	 7	m	flexibele	zuigslang	/	10	m	afvoerslang	/	gaas-
filterzak

•	 4-delige drijvende kunststof zuigbuis
•	 vloer-, kieren-, borstel- en zwembadzuigmond

P50 WP
art. 1088730
luchtverpl. 252 m³/u
vacuüm 230 mbar
inhoud (liter) 50 l
pompcap. 14000 liter/u
vermogen 1300W
gewicht 15 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Trilnaald - rugzakmodel
•	 Honda benzinemotor
•	 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

NIEUW

Kress 1400DS DUO-zaag
•	 De functionaliteit van een cirkelzaag en een precisie-kettingzaag in 1 toestel. 
•	 Superhandige machine voor schrijnwerkers, dakwerkers, bekisters, ...
•	 Met een toestel van 5,4 kg, zagen tot een diepte van 20 cm.
•	 Automatische kettingsmering
•	 Snel wisselen tussen blad en ketting

20 cm

1400 DS
art. 1087552
motor 1400 W
toerental 4700 tpm
zaagblad ø 190 mm
zaagdiepte blad 6.6 cm
zaagdiepte ketting 20 cm
verstek 45°
kettingsnelheid 12.9 m/s
gewicht 5,4 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

FLEX mixers

+ 
G
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MXE 1200 R 1800 VR R 2000
art. 1122497P 1003797P 1003799P
vermogen 1200W 1800W 2000W
toeren 3 traps 200 - 590 t.p.m. 570 t.p.m.
aansluiting M14 M18 M18
gewicht 4,5 kg 6,1 kg 6,1 kg
mengstaaf inclusief mengstaaf

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs


