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Draadloze video-deurintercom
Zien, spreken en openen - allemaal draadloos

• Draadloze video-deurintercom inclusief camera en monitor.
• Deurstation voor beschermde buitentoepassingen (IP55).
• IR-camera voor dag & nacht met VGA resolutie 640/485.
• Gebruik van bestaande kabels (bel, deuropener).
• Draagbare 3,5”TFT-monitor.
• Deurbel start live beeld en opname (op SD-kaart).
• Toetsdruk op monitor schakelt de deuropener.
• Audiofunctie om in beide richtingen te spreken.
• Digitaal gecodeerde audio- en videotransmissie.
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Zien, spreken en oopep nen  allemaal draadloos
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3,5”TFT monitor met draadloze 
IR-buitencamera 2,4 GHz
        Overdag & ‘s nachts alles in het vizier - 
        via draadloze videobewaking

• Complete set, bestaande uit 3,5”kleuren-TFT met 
      geïntegreerde luidsprekers en draadloze IR-buitencamera 2,4 GHz.
• Compacte IP66 buitencamera met infrarood-nachtzichtfunctie 
     en 400 TVL-resolutie.
• Digitale gecodeerde audio- en videotransmissie.
• Uitbreidbaar tot 4 draadloze camera’s.
• Gebruiksvriendelijk OSD-menu (On-Screen-Display).
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IR buitencamera 2,4 
   Overdag & ‘s nachts alles in 
    via draadloze videobewakin

• Complete set, bestaande
      geïntegreerde luidspreke
• Compacte IP66 buitenca
     en 400 TVL-resolutie.
• Digitale gecodeerde aud
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Uitbreidbaar tot 4 draad
• Gebruiksvriendelijk OSD

art.nr. 3183100010art.art nrnr. 318331833183100010001000101010
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Masterlock Sleutelkluis
• Voor het veilig opbergen van uw huissleutel.
• Voorzien van cijferslot, zelf instelbaar !

art.nr. 2249000003art.art nrnr. 224922492249000000000000030303
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Digitale Deurspion 

Zie wie voor de deur staat in HD-kwaliteit !

• Electronische deurspion voor de comfortabele huisdeurbewaking.
• Eenvoudige montage achteraf binnen een paar minuten.
• Draadloze montage door gebruik op batterijen.
• 2,4” kleurendisplay met vergrotingseffect.
• HD 720p resolutie: 1280x720 (losse beelden).
• Opslaan van 3 beelden bij activering 
      (micro-SD-kaart) voor bewaren van de bewijzen.

art.nr. 3183100019art.art nrnr. 318331833183100010001000191919
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7”monitor met draadloze 
IR-buitencamera 2,4 GHz
Altijd weten wat er thuis gebeurt - onderweg eenvoudig via app 

• Complete set bestaande uit draadloze buitencamera, monitor en dockingstation.
• Compacte IP66 buitencamera met infrarood-nachtzichtfunctie en 640/480 pixels resolutie.
• Overdracht van video en audio met gecodeerd draadloos signaal.
• Mobiele toegang via app.
• Toegang op afstand via LAN via het dockingstation 
      (gelijktijdig accu laden voor monitor).
• 7”kleurenmonitor met geïntegreerde luidsprekers.
• Uitbreidbaar tot 4 draadloze camera’s.
• Eenvoudige bediening aan het intuïtieve 
      touchscreen.

art.nr. 3183100013art.art nrnr. 318331833183100010001000131313
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Gereedschapskoffer 
MP Galva 23” • Verchroomd huis van schokvaste ABS. 

• Band vv Mylar®-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan 
      traditionele meetbanden. 
• Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op
      metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij 
     onvoorzichtig gebruik .
• Schuifhaakje met werkelijke nulstand – 
      voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten. 
• Nauwkeurigheid: klasse II. 
• Bandblokkeerknop. 
• Broekklem.
• Lengte: 5m .
• Breedte: 25mm.

Rolbandmaat PowerLock ABS 5m

Uitschuifmes Titan +
Reservemes FatMax 10 stuks

Set: 2 FatMax Organizers (ondiep)
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2100000132 PowerLock ABS 8 m € 14,99 
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•  Getemperde en gesmede kop voor stevigheid en duurzaamheid. 
•  Buisvormige ovalen steel – combineert stevigheid en lichtgewicht.
•  Lengte: 325mm.
•  Gewicht: 450g.

Klauwhamer Blue Strike

art.nr. 2100000288rtrt.nrnr. 210021002100000200020002888888arar
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Klauwhamer SteelMaster

• Getemperd stalen kop voor stevigheid, duurzaamheid en veiligheid 
• Ergonomisch gevormde handgreep (DynagGrip® Pro) – 
      voor comfortable greep en meer veiligheid 
• Verbinding van kop en handgreep – weerstaat een slag van 5 ton 
• Buisvormige, ovalen, stalen steel – 
      combineert kracht met laag gewicht 
• Getemperde koprand –voor duurzaamheid en veiligheid
• Lengte: 337mm / Gewicht: 450g.

Klauwhamer Stee

• Getemperd stalen kop voor stevigheid, duurza
• Ergonomisch gevormde handgreep (DynagGri
      voor comfortable greep en meer veiligheid
• Verbinding van kop en handgreep – weerstaa
• Buisvormige ovalen stalen steel –

art.nr. 2100000262rr. 210021002100000200020002626262art.art nrnr
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TOOLCASE BASIC L-48 TOOLCASE SUPERIOR XLT-34/4F
• Met 48 elastische gereedschapslussen en een kofferbodem. 
• Het gereedschapsblad op de bodemafdekplaat is voorzien van 10 insteeklussen en 
      3 uitneembare inzetbakjes op de bodem. 
• De ToolCase is voorzien van dubbelzijdig gereedschapsblad met 24+14 insteeklussen. 
• Afmetingen: H360 x B475 x D200 mm. 
• Kleur: Alu/zwart. 
• Aantal bladen: 2

• Met een combinatie van elastische insteeklussen en de Raaco Open ToolFix gereedschapshouders 
      en een kofferbodem. 
• Het gereedschapsblad is voorzien van 11 insteeklussen en 5 inzetbakjes. 
• De Toolcase is voorzien van een DZ gereedschapsblad 
      met 4 Open ToolFix houders en blad met 23 lussen 
      en een opbergvak voor documenten. 
• Afmetingen: H410xB485x±D215mm. 
• Kleur: Alu/zwart. 
• Aantal bladen: 3

475 x D200 mm.
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HSS-Cobalt Set Spiraalboren
• Met kruisaanslijping vanaf 2 mm.
• 1-10 mm oplopend met 0,5mm.
• Cobalt uitvoering.
• Hoge nauwkeurigheid.
• Goede centrering.
• Breed inzetbaar.
• Slijtvast.
• Langere standtijd.

aalboren
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WEERKHAN

X1 Multispray
Smeert, reinigt en beschermt
Een veelzijdig smeermiddel dat metalen en plastic onderdelen beschermt, 
reinigt en smeert.

art.nr.  2339700303art.art nrnr. 233233233970097009700303303303
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Gesloten Borencassette 
1-10x0,5 Gewalst
• Gevuld met boren uit arikelgroep 11.400.
• DIN 3338N.
• Gewalste uitvoering.
• In stalen cassette.

sette 
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Torax Boorklem 
bekbreedte 85mm
• Met vlakke vaste bek en bewegende bek.
• De bekken, geleiding en onderzijde van de klem zijn geslepen.
• Met horizontale en verticale V-groeven.

bek en bewegende bek.
ing en onderzijde van de klem zijn geslepen.
n verticale V-grg oeven.

Ook verkrijgbaar:
artnr. omschrijving actieprijs
2312058654 Torax boorklem bekbreedte 100mm € 31,33

art.nr.  2312058647art.art nrnr. 231231231205820582058647647647
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21030 Aceton 1 liter € 3,95
13100 Gedemineraliseerd water 1 liter € 0,99
17180 Terpentine 1 liter € 2,50
17340 Thinner 1 liter € 3,65
18020 Wasbenzine 1 liter €  2,50

Injectiemortel FIS VS 300 T
Goedgekeurd voor: 
• Ongescheurd beton. 
• Volle baksteen. 
• Volle kalkzandsteen. 
• Cellenbeton. 
• Geperforeerde baksteen.
• Geperforeerde kalkzandsteen.
• Holle bouwstenen.
• Poreus lichtbeton.
• Tevens geschikt voor kanaalplaten.

art.nr. 2063117176art.art nrnr. 206320632063117111711171767676
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Tijdelijk zeer scherp geprijsd !

Inhoud Fischer Actiepakket:
1 x HWK Krat. 
10 x Injectiemortel FIS VS 300T 
20 Mengtuiten

Te gebruiken in i.c.m. 
een standaard kitpistool !

Tricotech Bouwslang
• Kunststof waterslang met speciale gestrikte “anti-twist” inlagen.
• Werdruk: 10 bar bij 20°C.
• Temperatuurbereik: van -15°C tot +60°C.
• Binnenwand: PVC, zwart, glad.
• Buitenwand: PVC, geel, glad.

artnr. type Rollengte Actieprijs
4094000111 12,5x17mm 25 meter € 0,76 p/meter
4094000119 12,5x17mm 50 meter € 0,76 p/meter
4094000127 19x25mm  50 meter € 1,27 p/meter

OGS Koppelingen
• De meeste mensen kiezen voor het Originele Gardena Systeem.
• En daar zijn genoeg redenen voor:
• Duurzame, betrouwbare kwaliteit.
• Hoog gebruikscomfort.
• Betrouwbaar functioneren.
• Innovatieve probleemoplossingen.
• Breed, veelzijdig programma aansluitgereedschappen.
• Sympathie voor het merk.
• Voor een waterdichte verbinding past alles naadloos op elkaar.

GIGANTISCH VEEL VOORDEEL
op het gehele Gardena koppelingen assortiment !!!!
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Snelgrond
• Een sneldrogende grondverf voor binnen en buiten.
• Kleur: Wit.
Belangrijkste eigenschappen:
• Goede vloeiing en vulling.
• Uitstekende hechting.
• Snelle stapelbaarheid.

artnr. Inhoud Actieprijs
4039000064 0,75 ltr € 9,87
4039000076 2,5 ltr € 29,51
4039000080 5,0 ltr € 46,70
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Loodvrije menie
• Een luchtdrogende roestwerende menie voor binnen- en 
      buitentoepassingen op basis van PU gemodificeerde 
      alkydhars. is tevens geschikt voor het bewerken van hout
      dat met beton of metselwerk in aanraking komt
• Roestwerend / Slag- en krasvast.
• Goede vloeiing en vulling / Duurzaam elastisch.
• Uitstekende hechting.
• Inhoud: 0,75 ltr.

Metal IJzermenie
• Een roestwerende menie voor binnen- en buiten
     toepassing o.b.v gemodificeerde alkydhars met 
     actief roestwerend pigment.
• Belangrijkste eigenschappen:
• Roestwerend.
• Goede vloeiing en vulling.
• Uitstekende hechting.
• Slag- en krasvast.
• Inhoud: 0,75 ltr.

art.nr.  4039000172art.art nrnr. 403403403900090009000172172172
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Steekwagen Opvouwbaar
• Lichtgewicht aluminium steekwagen.
• Extreem plat inklapbaar.
• Middels drukknop snel en eenvoudig in- en uit te klappen.
• Wielen uitgevoerd met rollagers.
• Voorzien van elastisch spanband.
• Afmeting: 320x490 mm.
• Gewicht: 5,2 kg.
• Draagvermogen: 125 kg.
• Wielgrootte: 178 mm.
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Metaalzaagbeugel 300mm /515mm
• Professioneel model gelakt stalen frame 18x8 mm
• Softgrip handgreep waarmee zaagblad wordt gespannen
• Voorzien van 4tecx HSS Bimetall zaagblad 24tands• Voorzien van 4tecx HSS Bimetall zaagblad 24tands

art.nr.  4079000212art.art nrnr. 407407407900090009000212212212
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Dopsleutelset 94-delig 1/4”+1/2”
• Chroom vanadium.
• In degelijke kunststof koffer.
• Quick release ratel.
• Bits: 15 stuks.
• 1/2” lange doppen: 14-19mm.
• 1/4” dopbits: 17 stuks.

art.nr.  4080200112art.art nrnr. 408408408020002000200112112112
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Steek-
Ringratelsleutelset
• Chroom vanadium staal.
• Mat verchroomd.
• Stand bek 15 gr oplopend.
• Omschakelknop voor verandering draairichting.
• In Roltas.

art.nr. omschrijving actieprijs
Steek-Ringratelsleutelsets
4001200431 5-delige set: 10, 12,13,14 en 15 € 35,40
4001200433 8-delige set: 8,9,10,11,13,14,17 en 19 € 53,40
Ringratelsleutelset
4001200437 4 in 1 (3-delig): 8,10,12,13 - 9,11,14,15 - 10,13,17,19 € 32,40
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