NIET TE MISSEN: LENTEACTIES
DE HELE MAAND MEI
MINIBRADPISTOOL MBF1857
MET 35.000 MINIBRADS 15, 20, 25,
30 EN 40 MM

FDMBF1857PROM

€ 290,00
€

⊲ Afwerkingspistool voor het nagelen van
sierlijsten, meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...
⊲ Schiet minibrads F18 tot 57 mm
⊲ Snelkoppeling aan neus
⊲ Regelbare diepte-instelling
⊲ Automatische stop wanneer
de nagels op zijn
⊲ Zeer smalle neus
⊲ Multi/enkel schot
⊲ Draaibare luchtkoppeling
⊲ Ophangbeugel
⊲ Geleverd in Festool systainer

PINPISTOOL PT0635

MET 40.000 PINS 22 EN 30 MM
⊲ Geschikt voor sierlijsten, meubelindustrie,
glaszetters, deur- en raamlijsten, ...
⊲ Schiet pins P6 tot 35 mm
⊲ Sneller werken door veiligheid in schakelaar
⊲ Rubber neusstuk: bescherming van het hout
⊲ Automatische stop wanneer de nagels op zijn
⊲ Draaibare luchtkoppeling
⊲ Zeer fijne neus
⊲ Ophangbeugel
⊲ Geleverd in Festool systainer

BRADPISTOOL BT1664
MET 18.500 BRADS 25, 30, 40,
50 EN 64 MM

⊲ Afwerkingspistool voor panelen, deuren, ramen,
meubelindustrie, renovatie, bouw, …
⊲ Schiet brads T16 tot 64 mm
⊲ Snelkoppeling aan neus
⊲ Regelbare diepte-instelling
⊲ Multi/enkel schot
⊲ Draaibare luchtkoppeling
⊲ Ophangbeugel
⊲ Geleverd in Festool systainer

259,00

NIETMACHINE SN8016

FASN8016PROM

MET 30.000 NIETEN 12, 14 EN 16 MM

€

⊲ Geschikt voor isolatie, stoffering,
meubelindustrie, vloerbekleding,
schoenindustrie, ...
⊲ Voor nieten tot 16 mm
⊲ Draaibare luchtkoppeling
⊲ Met sensitive trigger
⊲ Sneller werken door veiligheid
in schakelaar
⊲ Geleverd in Tayg koffer

€

177,00

159,00

FDPT0635PROM

€ 327,00
€

279,00

FDBT1664PROM

€ 408,00
€

355,00

Alle prijzen zijn excl. BTW, Recupel & Bebat, geldig tot en met 31/5/2022 of zolang de voorraad strekt. 

NIETMACHINE SN8025

FASN8025PROM

MET 30.000 NIETEN 16, 20 EN 25 MM

€

⊲ Geschikt voor isolatie, stoffering,
meubelindustrie, vloerbekleding,
schoenindustrie, ...
⊲ Voor nieten tot 25 mm
⊲ Draaibare luchtkoppeling
⊲ Multi/enkel schot
⊲ Regelbare diepte-instelling
⊲ Geleverd in Tayg koffer

€

201,00

169,00

De foto’s, teksten en prijzen zijn niet contractueel en onder voorbehoud van drukfouten.

LENTEACTIES
TEGELZAAGMACHINE
CARACOUP ALU

⊲ Motor 230V - 1300W
⊲ Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 20mm
dik te zagen
⊲ Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de
bovenbrug met 7 lagers
⊲ Aluminium onderstel met inklapbare poten
⊲ Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk
⊲ Verstelbare materiaalaanslag met hoekverstelling
⊲ Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk
⊲ Koelwatercircuit met dompelpomp
⊲ Laserliniaal
⊲ Transportwielen.
⊲ Uitgebreid assortiment aan accessoires verkrijgbaar
⊲ Inclusief tegel- en natuursteenzaagblad Ø 200 mm
(type CDCP200400 t.w.v. €110)
LENGTE 100 CM
GC1000L000

€
€

1690,00

1495

,00

LENGTE 120 CM

PROMOPAKKET:
5x CEE ZAAGBLAD Ø 230 MM
+ BLUETOOTH SPEAKER DENVER BTL-60

⊲ Budgetvriendelijke variant van de Thunderline voor het zagen
van allerlei zachte tot harde steensoorten
⊲ V-Turbo segmenten om op elk moment
snel te kunnen zagen
CEE230ME05

€
€

NIEUW

€

1595

NAT-/DROOGBOORMACHINE A-2211
MET BORENKOFFER

⊲ Sterke 2200W motor om te boren tot 161 mm in beton
en 202mm in baksteen
⊲ Voor gebruik met waterkoeling in beton of met
geintegreegde stofafzuiging in baksteen en
zachte materialen
⊲ Combi-as: 1/2”G binnendraad en 5/4”UNC buitendraad
⊲ 3de versnelling die het mogelijk maakt om grotere gaten
comfortabel te boren op statief
⊲ Controtec en slipkoppeling
⊲ Overbelastingsindicator met LED en PRCD-schakelaar
⊲ + Brilliant natboren in koffer, voor beton en harde
steensoorten: Ø 41, 61, 81, 111 en 131 mm

5x

+ BLUETOOTH SPEAKER DENVER BTL-60
⊲
⊲
⊲
⊲

1789,00

,00

229

,00

PROMOPAKKET:
5x THUNDERLINE ZAAGBLAD Ø 230 MM

GC1200L000

€

270,00

Prijs/kwaliteit de beste universele zaag
Sleuvencombinatie in het stamblad: extra koeling / meer stabiliteit
Extra coating op de diamantkorrels
Vernieuwd alternerend TT-segment:
onmiddellijk snel zagen
CEB230ME05

€
€

485,00

399

,00

5x

TEGELSNIJPLANK
SUPER PRO

⊲ Snijwagen met 9 kogellagers, waarvan 4 nastelbare
⊲ Traploos instelbare aanslag
⊲ Verende plateaus en een verplaatsbare breekbeugel garanderen
een perfect snijvlak, zelfs bij grote harde tegels
Max. zaaglengte: 60 cm
Max. zaaglengte: 75 cm
Max. zaaglengte: 90 cm

BU30600000
BU30750000
BU30900000

€ 295,€ 352,€ 389,-

€ 265,€ 315,€ 349,-

TEGELBOREN BOORMACHINE OF HAAKSE SLIJPER

+ GRATIS COOL-DIP

⊲ Voor het eenvoudig boren in de
hardste tegels en natuursteen
⊲ Boren uitgerust met Lubriwax
AMB2211S20

€
€

2422,00

1799

,00

2 x ETD-boren Ø 6 mm
2 x ETD-boren Ø 8 mm
2 x EHS-boren Ø 6 mm
2 x EHS-boren Ø 8 mm

Alle prijzen zijn excl. BTW, Recupel & Bebat, geldig tot en met 31/5/2022 of zolang de voorraad strekt. 

ETD66COA18
ETD88COA18
EHS66COA18
EHS88COA18

€ 68,€ 73,€ 64,€ 68,-

€ 49,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 49,95

De foto’s, teksten en prijzen zijn niet contractueel en onder voorbehoud van drukfouten.

