promoties • tips & tricks • opleidingen

We vliegen er in 2023 ook weer
stevig in! Op alle aankopen
bovenop je korting.
EXTRA KORTING!

Sika Ceram-690
Elite grout 5 kg
Ref: verschillende kleuren
Elite 690 is een cementgebonden voegmortel voor
wand- en vloertoepassingen van 1 tot 10 mm breed.
Heeft een verbeterde kleurconsistentie, zeer goede hechting
aan de zijkant van de tegel en een verbeterde slijtweerstand.
Voor binnen- en buitengebruik.

€ 22,14

€ 15,50
excl. btw

Alle prijzen zijn exclusief btw. Zolang voorraad strekt.

PROMOTIEFOLDER
| december
2022 - maart 2023
Prijzen zijn geldig tot aan volgende
indexaanpassingen.
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Leer, bespaar
en bouw!
02

FEB.

Wat zijn jouw goede voornemens voor 2023?
Ons goed voornemen heeft alvast alles met jou te maken. Zo willen
we een complete, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop uit
de grond stampen. Dat alles om jou nòg beter van dienst te zijn en
bestellingen nòg vlotter te laten verlopen.
niveau dat je gewend bent. Bij Tools & Fixings vind je namelijk de

Vers gebakken
pannenkoeken met choco en
stroop voor al onze klanten.

meest sublieme materialen van de sterkste merken. De uitstekende

VANAF 8U

Het aanbod van die digitale winkel? Dat blijft van hetzelfde hoog

is

t
gra

service en inspirerende workshops? Die krijg je er net als de
uitzonderlijke promo’s helemaal gratis bij, offline én online.
Als ervaren speciaalzaak weten onze flexperts wat jij nodig hebt.
Vandaag besteld? Wij leveren het gisteren nog.
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Spanen en lijmkammen
met RUBIFLEX open greep
Ref 74941

• RVS 28 cm 10x10
• Extreem lichte, zeer bestendige
aluminium versterking
• Roestvaststalen plaat met speciale
hoge slijtvastheid (INOX)

Deurtrekker

Deurknop

Verkrijgbaar in tin, brons, koper
en roest. Prachtig op houten deur.

Verkrijgbaar in verschillende
kleuren.

€ 187,68 € 131,38

€ 15,30 € 13,77

Witte rubberhamers
platte en ronde kant 500 gr

Ref 317006001

Ref 322006001210
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PACKOUT Hard Cooler - 1 pc

Ref 66906

Deurtrekker

• Maakt het slaan op iedere hoek van de
tegel mogelijk
• Het bolvormige vlak maakt het mogelijk
om de tegels onder elke hoek te raken

Verkrijgbaar in tin, brons,
koper en roest. Prachtig
op houten deur.

€ 11,94 € 9,55

€ 77,27 € 54,09

Ref 322216001210

€ 144,54 € 101,18

Ref 4932471722

• Tot wel 30 uur koel
• IP 65 lekproof voorkomt lekkage en
beschermt de inhoud tegen vuil en stof
• Geïntegreerde flesopener
• 15 l capaciteit

€ 124,90 € 99,92
Alle prijzen zijn exclusief btw. Zolang voorraad strekt.
Prijzen zijn geldig tot aan volgende indexaanpassingen.
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PICA waskrijt blauw
profi 590/41
Ref 3110015-BT

• Perfect voor timmerhout of
gebruik in de industrie
• Kleur: blauw – geel - wit
• Ideaal voor permanente
markering op droog en nat
hout
• Diameter: 12 mm verpakt per 12

€ 9,36 € 8,40

PICA krijthouder
Classic 11-12 mm
588/10
Ref 3110043-BT

Deze Classic 588 krijthouder van
Pica is geschikt voor krijtjes van
11-12 mm in diameter.

€ 8,33 € 7,50

1/4” ratel, schroevendraaier & doppenset

PrimaCover
Standard zelfkl.
afdekvlies 0.65 m x 25 m

(38-delig)

ref 4932479096

€ 67,90 € 55

Ref 900033

PrimaCover Standard is een
afdekvlies dat een uitstekende
bescherming biedt tijdens de
bouwfase tegen vuil, vocht,
rollend materieel en vallende
gereedschappen. Geschikt voor
droge oppervlakken.

€ 31,85 € 27,07

Bi-metalen
gatzagenset
Hole Dozer (10-delig)
Ref 49224201
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€ 199

• Gatzagen: 25, 32, 40, 54, 68,
76 mm
• FIXTEC-opnameschacht –
voor gatzagen Ø 14 – 30 mm
(artikelnr. 49567010)
• FIXTEC-opnameschacht –
voor gatzagen Ø 32 – 152 mm
(artikelnr. 49569100)
• 2x centreerboor, 1/8”
inbussleutel

€ 179,90 € 69,90

M18 FMT-502X Multitool
Ref 4933478492

• FIXTEC™ gereedschapsloze bladwissel
met universele bladwisseladapter
• 10.000 - 20.000 omw/min
• Snelste zaagsnelheden
• Geïntegreerd 180 graden LED-licht
• Geleverd met 1x universeel inzetbaar
OPEN-LOK oscillerend multi-toolhoutmes, 1x multitool schuurpad, 1x
60-korrelschuurpapier, 1x 80-korrelschuurpapier, 2x 120-korrelschuurpapier
en 1x 240-korrelschuurpapier

€ 545,90 € 365

Doorslijpmachine M18
FCOS 230-121
Ref 4933471697

• ‘s Werelds eerste 18V 230 mm betonschaar
die het vermogen levert dat nodig is
om gewapend beton te zagen, terwijl
hij 50% lichter is dan concurrerende
benzinemachines
• 85 mm zaagdiepte voor uitstekende
prestaties
• Watertoevoer aan beide zijden voor
optimaal stofbeheer

€ 927,90 € 680

Alle prijzen zijn exclusief btw. Zolang voorraad strekt.
Prijzen zijn geldig tot aan volgende indexaanpassingen.
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KIP Stucco tape 363 geel 36 mm x 50 m

KIP maskertape
natuur 232

KIP maskertape
textiel - blauw

1400 mm x 33 m

2600 mm x 17 m
Ref 3833-26

Ref 23213 - KIP

Ref 36336 - KIP

• Stukadoorstape
• Gecrêpte tape met natuurrubberlijm.
• Verwijderen zonder resten achter te
laten
• Tot wel zes weken te gebruiken en is UVen vochtbestendig
• Bestand tegen temperaturen tot 110 °C

Snel afdekken en maskeren van
grote, aaneengesloten oppervlakken
(bijvoorbeeld wanden, ramen, meubels).

Ideaal voor het snel afdekken van grote
oppervlakken.

€ 4,80 € 4,32

€ 4,36 € 3,40

€ 3,97 € 3,57
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Inbussleutelset
1.5-10 mm 9d
Ref BE-9770

Haakse zeskant stiftsleutelset,
9-delig, gebruineerd, kogelkop,
metrisch.

Boutenschaar 610 mm
Ref 4559-24

• Knipcapaciteit tot 15 mm gewapend
betonstaaldraad of 9 mm verenstaal
• Roestwerend behandeld

Nagelpluggen
Kwalitatief hoogwaardig
nylon en een gegalvaniseerde
nagelschroef. De platte kop
is ideaal voor de bevestiging
van metaalconstructies in
allerlei bouwmaterialen in de
interieurbouw.

€ 41,17 € 37,06

€ 155,73 € 140,18

Verkrijgbaar in verschillende
formaten:
Nagelplug N 6X40/10 F (200st)
Ref 513843-FISCHER

€ 47,66
Laminaatzaag PROFCUT

Handzaag 22 HARDPOINT

• Professionele handzaag voor het zagen
van laminaat-, parketvloeren en houten
vloerdelen
• Handgreep kan gebruikt worden voor
markering van 45° en 90° hoeken

Professionele handzagen voor het zagen van
allerlei soorten hout.

Ref PC-20-LAM

Nagelplug N 8x40/1 P (50st)
Ref 15903-FISCHER

Ref NP-22-U7/8-HP

€ 11,98

€ 18,09 € 14,47

Nagelplug N 8X80Z (250st)
Ref 52050-FISCHER

€ 29,96 € 23,97

€ 37,74
Fluoriserende
markeerspray
Ref 3250001-BT

Zagen? Dankzij de vele
promoties bij Tools & Fixings
kan je er amper genoeg
van krijgen.

Met de Soppec Fluo-Marker kan
je fluorescerende bosmarkeringen
aanbrengen die 1-2 jaar zichtbaar
blijven. Ideaal voor de markering
van bomen, grensafbakeningen,
wegenbouw enz.

in
gbaar
Verkrij , fluo
d
o
fluo ro fluo
n
geel e !
a
r
o nje

€ 6,12 € 5,19
Alle prijzen zijn exclusief btw. Zolang voorraad strekt.
Prijzen zijn geldig tot aan volgende indexaanpassingen.
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Voel je thuis bij
Tools & Fixings

Fatmax Ringsteeksleutelset 7-delig
Ref STMT82846-0 -STANLEY

• 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
• Glanzend chroom

Wil je wat aangenamer
shoppen of zin in een koffie
voor onderweg? Schenk
jezelf achteraan in de winkel
gratis een tasje in.

€ 66,30 € 53,04
Ringsteeksleutelset
6-delig

Ref 487053 - STANLEY
Maxi Drive Plus-steeksleutels in
doos ISO 3316. Inhoud: 6 x 7 mm,
8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm,
14 x 15 mm, 16 x 17 mm.

Griptang gebogen
bekken 225 mm

€ 34,37 € 27,50

Ref 084809 - STANLEY

• Verchroomde houder,
anticorrosie
• Instelbare klemkracht
• Ontgrendelingshendel

€ 15,85 € 12,68
Waterpas
Fatmax Xtreme 200 cm

Breekijzer set 5-delig

Ref 043681-STANLEY

Ref STHT55139-0-STANLEY

• Stevig I-profiel tot 5x sterker dan andere
Stanley waterpassen
• Nauwkeurigheid (0.5 mm/m)
• Rubberen bescherming uiteinden
• Levenslange nauwkeurigheidsgarantie

• Hoge precisie voor alle
demontagewerkzaamheden
• Corrosiebestendig
(poedercoating)

€ 139,75 € 97,83

Gevulde koffer
voor onderhoud
142-delig

Ref STMJ 98109-1
Stevig gevulde metalen Stanley koffer

€ 195 € 156

€ 40 € 30

VDE 1000 V
Kracht-Zijsnijtangen
180 mm

Isolatiemes
Fatmax 350 mm

Ref 084003 - STANLEY

Ref FMHT0-10327-STANLEY

1000 V gecertificeerde handgreep, veilig
werken, elke handgreep individueel
getest tot 10.000 V, conform de huidige
normen.

• Fijne vertanding geschikt
voor isolatieblokken
• Grove vertanding geschikt
voor isolatiewol

€ 24,55 € 19,64

€ 21,80 € 17,44

Alle prijzen zijn exclusief btw. Zolang voorraad strekt.
Prijzen zijn geldig tot aan volgende indexaanpassingen.

11-2022_ToolsFixings_folder_nr3_v5.indd 5

15/12/2022 09:41

TOOLS&FiXiNGS

6

Sikaflex-118
Extreme Grab

SikaCeram-250
StarFix Grijs

Ref: wit: 551707 - Ref: zwart: 576642

Flex tegellijm die aangebracht kan worden
in laagdiktes tot 5 mm. Geschikt voor het
verkleven van alle types keramische tegels
op vloeren en wanden, binnen en buiten, op
vloeren met vloerverwarming, balkons en
terrassen. C2 TE S1.

verkrijgbaar in wit en zwart
Sikaflex®-118 Extreme Grab is een
1-component, constructielijm met een zeer
hoge aanvangshechting. Bijzonder geschikt
voor zware materialen. Binnen en buiten
toepasbaar.

€ 10,24 € 8,19

Sikagard-790
All-in-One Protect 5 L
Ref 528508

Sikagard®-790 All-in-One Protect is een
beschermende impregnering die is ontworpen
om ALLE soorten poreuze, minerale
ondergronden te beschermen tegen het
indringen van water gebaseerde vloeistoffen
en oliën. Volledig onzichtbaar.

€ 66,88 € 53,50

Ref 507369

€ 25,94 € 12,88
Per aankoop van 42 stuks (pallet)

SikaCeram-500 Ceralastic
Ref 495880

Een 1-component, cementgebaseerde
lijm met polymeren. Zeer vervormbare,
synthetische vezelversterkte tegellijm met
waterdichtende en betonbeschermende
eigenschappen. < 5,0 mm. Binnen en buiten
gebruik (C2 E S2). Ook voor puntverlijming van
isolatiepanelen in binnentoepassingen.

€ 127,14 € 68,66

Technische bijstand nodig op de werf? Offertes of grotere afname?
Vraag meer uitleg aan jouw vertegenwoordiger of mail naar info@elastoflex.be

Sikafloor-201 Fiberlevel

Sikafloor-200 level

Ref 698567

Ref 496772

• Glad maken en egaliseren van binnen- en
buitenvloeren (met bedekking)
• Toepassing op vloerverwarmingssystemen
en voor het plaatsen in helling

Zelfvloeiende massa op basis van cement
met zeer lage VOS-emissie. Voor binnen- en
buitentoepassingen. Sikafloor®-200 Level is
een multifunctionele egalisatiemassa met een
zeer geringe krimp en grote dikte. Geschikt
voor gemiddelde belasting.

20 kg vezelverstekte egaline

Verminderde krimp en een gladde afwerking
in laagdiktes van 3 mm tot 50 mm. Geschikt
voor het uitvlakken van binnen- en
buitenvloeren waarna de vloerbedekking
wordt aangebracht.

25 kg Egaline

€ 33,45 € 21,68
Per pallet van 42 zakken

€ 31,25 € 28,13
Per pallet van 42 zakken

SikaCeram-275 Marble
& Stone WIT 20 kg
Ref 683472

Marble & Stone 275 is een witte, polymeer,
snel uithardende, vervormbare, hoog
dekkende, vorstbestendige vloer- en
wandtegellijm, verlengde open tijd. Voor alle
maten keramische, marmer-, natuursteenen mozaïektegels op absorberende /
niet-absorberende ondergronden.

€ 51,84 € 27,99
Per pallet van 42 zakken

11-2022_ToolsFixings_folder_nr3_v5.indd 6

Sika Boom-405
Water Stop 400 ml
Ref 680963

sikaboom-405 Waterstop is een
2 componenten, snel uithardend, zelf
expanderend afdichtingsschuim voor
waterdichte afdichting.

€ 41, 86 € 37,67
Alle prijzen zijn exclusief btw. Zolang voorraad strekt.
Prijzen zijn geldig tot aan volgende indexaanpassingen.
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SDS+ NEMESIS II
betonboren
Ref FG173,2510 Z

Makita SDS-PLUS 4-snijder:
• Door zijn dynamische boorpunt
met unieke snijgeometrie en zijn
geoptimaliseerde spiraalvorm mag
deze boor zich onder de beste in zijn
soort scharen
• Geschikt voor (gewapend) beton en
(natuur)steen

ALLE BOREN
VAN MAKITA

-20%

TOOLS&FiXiNGS
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Koudbeitel SDS-MAX
25-300 mm

Ref D-34207-MAKITA-ACC

€ €11,00 € 8,80

Rug
gedragen
Stofzuiger
Ref DVC261ZX11

Multipack SDS+
NEMESIS II
betonboren
10 x 165 mm (10st)

• Drie snelheden
• Verwisselbare HEPA-filter met een efficiëntie
hoger dan 99,97% (garandeert een zuivere
omgevingslucht)
• Deze versie is speciaal samengesteld voor
cleaning toepassingen
• Accu en lader niet inbegrepen!

€ 309 € 231,75

Ref B-63410-MAKITA-ACC
Borenset in houder.

€ 96,20 € 67,34

Stofzuiger
L-klasse 1200 W

Ref VC3012L – MAKITA - L
• Bedrijfsstofzuiger
L-klasse 1200 W 30 L
250 mbar + extra accu
• Met een filtratiegraad
van minimum 99%, voor
het opzuigen van licht
schadelijk stof met een
maximale toegelaten
concentratie >1 mg/m³

€ 429 € 343,20
SikaCeram
SealingMembrane
SikaCeram® Sealing Membrane
is een flexibel afdichtings- en
ontkoppelingsmembraan dat wordt gebruikt
als waterdichting onder betegelde muren
en vloeren in natte ruimtes. Geschikt voor
vloerverwarming. Dikte ~0,5 mm.
5 m²
Ref 608647

€ 49,42 € 44,48
30 m²
Ref 579959

€ 236,40 € 165,48

Sikalastic 220 W - 7 kg
Ref 532220

• Snelle waterdichting voor douches
zonder doek
• Waterdichting voor sanitaire ruimtes.
Overbrugging van scheuren
• Voor op verschillende materialen: beton,
gecoate cement, gips, droge dekvloeren,
oude keramische afwerkingen

€ 62,12

€ 46,59

SikaHyflex-402 Connection
Verschillende kleuren

Is een vochtuithardende, elastische voegkit voor het afdichten van vele types voegconfiguraties.
Biedt een waterdichte afdichting en blijft elastisch over een breed temperatuurbereik en is
overschilderbaar. Bewegingscapaciteit ± 25%. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Sika Sealtape F
120 mm x 10 m
Ref 592178

Tape te gebruiken samen met de
Sikalastic 220 W. Voor zowel binnen- en
buitenhoeken van muren, vloer-/wandnaden, buisdoorvoeren enz., waterdicht
te maken.

€ 32 € 28,80

Je ver
woord tegeniger ge
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e
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Alle prijzen zijn exclusief btw. Zolang voorraad strekt.
Prijzen zijn geldig tot aan volgende indexaanpassingen.
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Houtlijm (supersnel)
PRO 20 d 750 g

OP
=
OP

Ref 000860

Snelle en transparant opdrogende
houtlijm voor het verlijmen van papier,
karton, hout, spaanplaat, fineer. Uiterst
geschikt voor de verlijming van zachte
houtsoorten.

• Hoge kleefkracht
• Weerstaat aan koud en warm water
• Drukbestendig tot 16 bar

€ 16,88 € 14,35

Soudafoam X-TRA
Click & Fix box

Houtlijm (watervast)
PRO 30 d 750 g

9 x 750 ml Soudafoam X-TRA 750 C&F,
1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact
Click & Fix Gun

Een sneldrogende dispersielijm voor
het watervast verlijmen van alle
houtverbindingen. Zeer geschikt voor
harde houtsoorten, zoals eik, tropisch
hout, teak.

€ 71,39 € 67,82

Ref 000722

€ 7,36 € 6,62
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Ref 000414

PVC Lijm 42A 1000 ml

Ref 000850

en
blijv
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€ 8,04 € 7,24
BUTYBAND

Houtlijm (wit)
PRO 10 d 750 g

Houtlijm (snelle)
PU PRO 45 p 750 gr

De Soudal PRO 10D
semi-transparant is een
opdrogende houtlijm voor
hout- en papierproducten
zoals papier, karton, hout,
spaanplaat en fineer. Uiterst
geschikt voor de verlijming van
zachte houtsoorten.

• Polyurethaan lijm met verhoogde
watervastheid (D4)
• Ook op vochtig en hard hout.
• Versnelde uitharding
• Verlijmt ramen, deuren,
spanten, sandwichpanelen,
isolatiematerialen (uitgezonderd
polystyreen), hout- en
constructie-elementen

Ref 000857

Ref 000855

€ 5,57 € 5,01

€ 11,71 € 9,37

Snelle en uitstekende hechting
op de meeste ondergronden:
• Waterproof
• Eenvoudig op maat te snijden
en vorm te geven
Verkrijgbaar in twee formaten:
15 cm x 10 m
Ref 000347

€ 22,93 € 18,34
30 cm x 10 m
Ref 111092

€ 44,01 € 35,20

Bits IMP DC
Impaktor PH 2x25 mm

Tangit dichtsok M4082

Verpakt per 10 st.

80 cm/2 cm

Aandrijving: 1/4”-Zeskant, geschikt
voor houder conform DIN ISO 1173-D
6,3. Gebruik bij voorkeur een Impaktor
bithouder voor langere levensduur.

Samen met Tangit M3000. Tangit M3000,
is een systeem voor gas- & waterdicht
afdichten rondom buizen doorheen
metselwerk of beton.

Ref 05057616001

€ 35,75 € 32,17

Ref 311698 – HENKEL

€ 44,64 € 40,18

Tangit M3000
expansieschuim 300 m
Ref 316080 - HENKEL

• 2-componenten
• Sparingen rond elke type buis voor bv.
gas, (riool)water- en elektrokabels
• Waterdicht in combinatie met Tangit
Dichtsok M4082 (druk 1 bar)
• Gasdicht (druk 3 bar)

€ 28,43 € 25,59
Alle prijzen zijn exclusief btw. Zolang voorraad strekt.
Prijzen zijn geldig tot aan volgende indexaanpassingen.
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Handzeep SF 7850
fast orange 3 L
Ref 125425

Natuurlijke handreiniger die geen petroleumoplosmiddelen
bevat. Oplosmiddel gewonnen uit sinaasappels.
Huidvriendelijke schurende lotion die aloë vera, lanoline en
jojobaolie bevat. Het product reinigt zonder water en kan vet,
roet, inkt, vuil, lak, pakkingcement, epoxy en lijm verwijderen!

€ 31,34 € 25,07

aar

p
Per 12

EXTRA
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Handschoen Acryl Latex
GEEL M9 Winter

r

Ref VV735JA09

Stevige werkhandschoen die zeer duidelijk
zichtbaar is op de werf!

€ 5,50

OP
=
OP

Kniestukken functioneel

Scangrip NOVA SPS

Kniestukken uit de Functional-collectie
van Jobman voor aangenamer werken.

• Krachtige en robuuste werklamp
NOVA 10 SPS met SPS-systeem
• 10K lamp

Ref 9943-84-3099

€ 19,90 € 15,92

Ref 036002-BT

€ 359,91 € 288
Rectavit 1129 Fast Forward
Transparent canister

Mondmasker FFP3
met filter 1300VC
per doos van 5 st.
Ref M1300VC

Doos met 5 gelaatsmaskers FFP3, uit nonwoven kunststofvezel. Ventiel met hoge
prestaties.

€ 16,40

Ref 125709

Rectavit 1129 Fast Forward Transparent is een snelle, spuit
contactlijm in een draagbaar drukvat waarmee je tijdens alle
bouwfasen tijd en kosten bespaart en bovendien de isolatiewaarde
van jouw gebouw maximaliseert! Inhoud: 22,1 l

€ 371,16 € 297,28

Afstandsmeter DISTO
met Bluetooth
Ref 837031

De Leica DISTO™ D2 is een
afstandsmeter met een meetbereik
van 100 meter. Het apparaat is
uitgerust met Bluetooth.

€ 189 € 170,10

Laserafstandsmeter
DISTO 150 m
Ref X4

GO! Smart
digitale hoekmeter

• De Leica DISTO™ X4 laser afstandsmeter
is met recht de meest innovatieve
afstandsmeter ter wereld. Nauwkeurigheid
van ca. 1 mm, bereik = 150 m en Bluetooth
Smart
• Roterend scherm met ingebouwde camera

• De digitale GO! Smart van SOLA
verenigt de functies van een waterpas,
hellingmeter en hoekmeter in één
apparaat
• Vanuit iedere hoek duidelijk afgelezen

€ 379 € 322,15

Ref 01483001

€ 88,58 € 79,72

Alle prijzen zijn exclusief btw. Zolang voorraad strekt.
Prijzen zijn geldig tot aan volgende indexaanpassingen.
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Gaatjesband recht
25x1 zn 25m fg
Ref FG173,2510 Z

Montageband is leverbaar in
diverse breedtes en lengtes.
Montageband wordt gebruikt voor
tijdelijke of definitief vastzetten.
Het afkorten van montageband is
met een metaalschaar mogelijk.
Montageband kan worden
vastgezet met schroeven

Gaatjesband recht
17x0.8 zn 10m fg
Ref FG172,1708 Z

€ 9,32 € 7,92

€ 35,78 € 32,20

Diamantboor 8 mm
Ref PF 09031008

Diamantboor 51 mm
Ref PF 09031051

Diamant droogboren om
eenvoudig en snel gaten te boren
in natuursteen (graniet) en harde
tegels.

Diamant droogboren om
eenvoudig en snel gaten te boren
in natuursteen (graniet) en harde
tegels.

€ 21,50 € 19,35

Hercules trapladder
Blue
Ref 000785

• Industrieel gebruik
• Scharnierend bovenplatform
• Extra brede treden, 10 cm breed

€ 250,22 € 187,65

€ 82,05 € 65,64

Diamant natboor
Boor voor zo snel mogelijk
doorslijpen en zo weinig mogelijk
braamvorming, 2,0 tot 3,5 mm,
voor een optimale standtijd en
stevigheid.
Verkrijgbaar in verschillende
formaten:
62 x 400 x 11/4” CD660
Ref 34314937

Doorsnijschijf A60R-BF
standaard 125x1,0x22,23

€ 167 € 125,25

in metalen doos per 10 stuks
Ref 34424352

• Diameter 125 cm
• Voor het verwerken van verschillende
soorten roestvast staal
• Voor het snijden van plaatwerk,
profielen, buizen, staven en massief
materiaal

€ 14,36 € 11,49

Per 10 dozen €10,77 per doos

Lamellerschijf
125x22,23 ZA40
Ref 824385

Voor gebruik op verschillende soorten
staal en roestvrij staal.

€ 3,02 € 2,72

82 x 400 x 11/4” CD660
Ref 34314939

€ 188 € 141
112 x 400 x 11/4” CD660
Ref 34314939
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€ 249 € 186,75
Alle prijzen zijn exclusief btw. Zolang voorraad strekt.
Prijzen zijn geldig tot aan volgende indexaanpassingen.
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Bradpistool 18V
Ref DCN680NT

Handcirkelzaagblad XR
Verkrijgbaar in verschillende formaten:
165 mm x 20 mm x 24 T
Ref DT99560-QZ

€ 26,60 € 21,28
190 mm x 30 mm x 24 T
Ref DT99562-QZ

Schuurmachine
op accu
Ref DCW210NT

Ingebouwde stofafzuiging, zeer eenvoudig
anti-slip oppervlaktestructuur op de
voorhandgreep en het machinelichaam
zorgt voor buitengewoon comfort en
controle tijdens het gebruik.

€ 155

• Mechanische
aandrijving, in plaats
van met gas
• Gecontroleerde
spijker-per-spijker
modus of
snelvuurmodus
maakt het schieten
tot 4 nagels per
seconde mogelijk
• 2,0Ah XR accu’s
• Eenvoudig instelbare fijn diepte instelling

€ 349

€ 27,57 € 22,06
Cirkelzaag
54V

210 mm x 30 mm x 24 T
Ref DT99565-QZ

€ 82,74 € 66,19

Ref DCS520T2

Het parallel geleid
invalsysteem zorgt er
voor dat de hand van
de gebruiker tijdens
het zagen permanent
in een comfortabele
positie blijft.

216 mm x 30 mm x 24 T
Ref DT99568-QZ

€ 85,89 € 78,72
250 mm x 30 mm x 24 T
Ref DT99571-QZ

€ 88,20 € 70,56

Het 48-tands zaagblad zorgt voor een
fijne en precieze afwerking met weinig of
geen rafeling bij laminaatmaterialen.

€ 710

Reciprozaag
op accu
Ref DCS380N
•
•
•
•
•

Voltage: 18 V
Afgegeven vermogen: 560 W
Aantal slagen onbelast: 0 - 2.950 spm
Zaagslaglengte: 28,6 mm
Gewicht: 2,7 kg

€ 170

Bladblazer 18V
Ref DCMBL562P1

TSTAK clipboard

Stofzuiger

Krachtige axiale blazer met een
luchtsnelheid tot 200 km/u
• “Aerospike” concentrator
• Gewicht: 3.1 kg

Super praktisch clipbord, waterdicht en
met verlichte display. Ideaal voor op de
werven je documenten te bewaren.

18V L-klasse nat & droog stofzuiger - in karton
zonder accu`s en lader. Werkt op 14.4V & 18V
XR en 18/54V XR FLEXVOLT accu’s van DEWALT.

€ 235

Ref DWST82732-1

€ 28

Ref DCV584L

€ 185

Bouwradio

8-delige
reciprozaagbladen set

230V/10.8/14.4/18V Li-ion compacte
radio die je zeker niet mag
onderschatten. Dit kleine exemplaar
is ontzettend stevig. Mogelijkheid om
telefoon op aan te sluiten.

• Voor toepassingen op hout en metaal
• HSS zaagtanden voor lange levensduur
• Aggressieve plaatsing zaagtanden voor
snel zagen, lengte 152-230 mm
• Tandsteek 6 /4.2 - 1.8 /1.6 mm

Ref dcr019

€ 120

Ref DT99551-QZ

€ 30,80

Alle prijzen zijn exclusief btw. Zolang voorraad strekt.
Prijzen zijn geldig tot aan volgende indexaanpassingen.

11-2022_ToolsFixings_folder_nr3_v5.indd 11

15/12/2022 09:42

TOOLS&FiXiNGS

12

Multi accu LED
bouwlamp 6050MA,
6200 lm, IP65

Multi accu LED
bouwspot
12500 lm IP54

€ 148,73

€ 195

Multi accu LED
bouwspot
3150 lm, IP54

Multi accu LED
bouwspot 360°
12000 lm, IP54

Multi accu LED
handlamp 4000MA,
2160 lm, IP54

€ 99

€ 225

€ 89

Ref 1173140600

Ref 1173700003

Ref 113730000

Multi batterij LED-bouwlamp
4000 MA, 4500 lm, IP65
Ref 1173140400

Multi accu LED
Handlamp mini
1000 lm, IP54

• Batterij-LED-bouwlamp compatibel met 38 verschillende
18V-accu’s van de 5 fabrikanten: Bosch Professional, De Walt,
Makita, Metabo CAS en Milwaukee - maximale flexibiliteit
• 4500 lm inclusief 4 interface-adapter

Ref 1173700005

€ 152,61 € 122,08

€ 27,94

Alle prijzen zijn exclusief btw. Zolang voorraad strekt.
Prijzen zijn geldig tot aan volgende indexaanpassingen.

V.U. Nicole Hallaert - Kuringersteenweg 525, 3511 Hasselt

Ref 1173700007

Ref 1173700001

Tips & tricks silicone
donderdag 9 februari 2023
17u tot 19u

Wil jij meer weten over de juiste toepassing van silicone?
Wil jij het afkitten ook beter in de vingers krijgen? Wij
leren je alle tips & tricks!
Volg een specifieke DEMO bij een vakexpert.
Verzamel de juiste kennis en krijg de
benodigde vaardigheden in de vingers. Zo
overtuig je meer klanten met de nieuwste
technieken en oplossingen.
Reserveer je plaatsje
Mail je contactgegevens en de naam van
de opleiding naar nicole@elastoflex.be.
Daarna ontvang je een bevestiging met alle
praktische details.

SIKA avondtraining
zwembadopbouw en -betegeling
woensdag 15 maart 2023
17u tot 19u

We laten je alle producten kennen en de toepassingen
ervan. Wil jij ook meer leren over de laatste
nieuwigheden? Schrijf je dan snel in!

Kuringersteenweg 525, 3511 Hasselt • 011 25 50 51
info@elastoflex.be • www.toolsandfixings.be
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