
Deze folder is een uitgaven van Zevij bv. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn netto exclusief BTW in Euro’s. Prijzen zijn geldig van 15 november tot 1 maart 2014. Wijzigingen in prijs en model alsmede druk- en zetfouten voorbehouden.

Tele-ProMatic® 
Telescopische ladder
Met geïntegreerde muurafhouder met Toolbag, ook zonder muurafhouder te gebruiken. 
Automatisch inschuifbaar en heeft extra diepe sporten. Op variabele werkhoogtes te gebruiken. 
Dé ideale ladder voor de professional die op locatie werkzaamheden moet verrichten zoals inspectie, 
reparatie en onderhoud. 
Handig mee te nemen in de los verkrijgbare Backpack Trolley.
• Unieke 1-handsbediening. Na ontgrendelen in één keer volledig 
   automatisch inschuifbaar.
• Extra diepe sporten met unieke drukverdeling voor de voet zorgt voor 
  langdurig stacomfort.

229,
00

VANAF

artnr. omschrijving actieprijs
500338 type 420 met werkhoogte 4,20mtr 1 x 11 12,3 kg € 229,00 
500339 type 480 met werkhoogte 4,80mtr 1 x 11 14,9 kg € 275,00
500344 Backpack losse trolly 420 € 55,00
500345 Backpack losse trolly 480 € 59,00

Primaeheat Elektrische Ventilatorkachels

art.nr. type  Actieprijs
2602202230 Type Comfort 3Kw 230V v.v. 3 standen schakelaar € 49,95
2602202232 Type Comfort 5Kw 400V v.v. 4 standen schakelaar € 79,95
2602202234 Type Comfort 9Kw 400V v.v. 4 standen schakelaar € 115,35
2602202238 Type Comfort 15Kw 400V met transportwielen en  € 141,00
 degelijke transportbeugel v.v. 4 standen schakelaar 
2602301093  Type Prof 3Kw 230V v.v. 3 standen schakelaar  € 60,85
2602202132 Type Prof 6Kw 400V v.v. 4 standen schakelaar  € 99,65
2602301095 Type Prof 9Kw 400V v.v. 4 standen schakelaar  € 135,65
2602301094 Type Prof 12 Kw 400V met transportwielen en   € 174,85
 degelijke transportbeugel v.v. 4 standen schakelaar
2602301096 Type Prof 15 Kw 400V met transportwielen en   € 195,45
 degelijke transportbeugel v.v. 4 standen schakelaar

Type Prof

Type Comfort
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StayholdTM

Stayhold hecht zich d.m.v. het klittenband  aan het tapijt in de kofferbak van uw auto.
Perfect geschikt om losse voorwerpen zoals o.a. flessen, planten, boodschappen of verfblikken 
veilig vaste te zetten. Eenvoudig te verplaatsen. Bekijk de 

trailer!

6,
95

ACTIEPRIJS

Artnr. 2946401733

4-delige Slopersset

29,
35

ACTIEPRIJS

Artnr. 3058202018



Dreumex Handreinigers
Special : voor middelzware tot zware vervuilingen; Remvloeistof, cement, diesel, smeer, roest etc.
Plus : voor extreme vervuilingen; Teer, bitumen, hars, rubber.

artnr. omschrijving actieprijs
2049110591 Special Blik à 4.2 kg € 13,75
2049110615 Plus Blik à 4.5 ltr € 17,95

Bij afname van 1 blik 
Special of Plus Handreiniger

Tube Natural Care 250 ml GRATIS

Gebruik Dreumex Natural Care !
…om uw handen, ook na het werk, in uitstekende conditie te houden.

Voordelen
• Stimuleert het natuurlijke herstel van de huid

• Garandeert een optimale huidconditie
• Beschermt bij regelmatig gebruik de huid tegen schadelijke invloeden

• Voorkomt een droge huid
• Houdt uw huid soepel en zacht

13,
75

VANAF

10,
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VANAF
art.nr. omschrijving actieprijs
3037152451 Combinatietang € 10,50
3037152523 Isolatie-Striptang 160mm € 13,95
3037152701 Telefoontang 200mm € 15,50
3037153437 Zijsnijtang 160mm € 13,30
3037153439 Zijsnijtang 180mm € 14,30
3037153643 Alligator 250mm € 12,99
3037153327 Moniertang Vlechttang 250mm € 10,35
3037153329 Moniertang Vlechttang 280mm € 11,35
3037153331 Moniertang vlechttang 300mm € 13,65

Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: 
snel, betrouwbaar en goedkoop.
Dankzij de onovertroffen precisie en levensduur de meest gekochte moniertang ter wereld. 
Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd.

Moniertang

Zelfoprollende spandband
Door een druk op de knop rolt de band automatisch op. Vervolgens kan de band met de ratel 
op spanning worden gebracht. Door de knop nogmaals in te drukken, ontspant u de band weer. 
Maximum lengte 3 meter. Uitgevoerd met gecoate dubbele draadhaken.

art.nr. bandbreedte lashing capacity  actieprijs 
2946401511 25mm 300 daN € 6,50
2946401523 50mm 750 daN € 9,95

Eessy Strapwinder
Inclusief 2 spandbanden 5 meter.

12,
50

ACTIEPRIJS

Artnr. 2946401619

Anti Diefstalspanband
Complete spanband voorzien van  staalkabel, met klemgesp en 2 stalen karabijnhaken met elk een 
combinatieslot, lussen met gegalvaniseerd stalen klinknagels.

29,
95

ACTIEPRIJS

Artnr. 2946401571

Anti Diefstalspanband

11,
50

ACTIEPRIJS

Artnr. 2946401583

Spanband voorzien van  staalkabel, met geklonken lus aan een zijde en karabijnhaak met 
combinatieslot aan de andere zijde. Lengte 0,6 mtr.

R11 Hamertacker Set
geleverd in metalen koffer met 50.000 nieten
De orginele hamertacker uit Zweden. Een krachtige en gemakkelijk te gebruiken hamertacker voor
professionele gebruikers, met unieke eigenschappen als snel en gemakkelijk laden en geheel 
stalen constructie.
Deze set bevat een praktische en stevige metalen koffer inclusief:
1 x R11 Hamertacker
50.000 x 140/8mm nieten (10 x 5.000 stuks)
Toepassingen
Dakbekleding, aanbrengen beschermende folies, 
isolatie, labels, etc......
Kenmerken
• Snel en gemakkelijk laden zonder losse delen
• Ergonomische grip voor optimaal comfort 
   tijdens gebruik
• Geheel stalen constructie – hoge duurzaamheid
• Made in Sweden

99,
00

ACTIEPRIJS

Art.nr.   2805250231

R311 Hamertacker Set
geleverd in metalen koffer met 50.000 nieten 
en holster
De nieuwe generatie hamertacker met unieke eigenschappen zoals het gepatenteerde openings-
mechanisme, wat het laden van een nieten tot een snelle en gemakkelijke klus maakt.
Voeg daaraan toe de grote bufferplaat om uw materiaal te beschermen, het dubbele slagmes voor 
een langere levensduur evenals Zweedse productie en u kan begrijpen waarom de ultieme tacker 
uw werkzaamheden klaart. 
Deze set bevat een praktische en stevige metalen koffer inclusief:
1 x R311 hamertacker
1 x Hamertacker holster
30.000 x 140/8mm nieten (6 x 5.000 stuks)
20.000 x 140/12mm nieten (4 x 5.000 stuks)
Toepassingen
Dakbekleding, aanbrengen beschermende folies, isolatie, etc......
Kenmerken
R311 Hamertacker
• Snel en gemakkelijk laden zonder losse delen
• Ergonomische grip voor optimaal comfort 
   tijdens gebruik
• Dubbel slagmes voor zeer lange duurzaamheid
• Grote bufferplaat voor bescherming van materiaal
• Geheel stalen constructie – hoge duurzaamheid
• Made in Sweden
Holster
• Speciaal ontworpen voor de Rapid R311 Hamertacker
• Gemaakt van lichtgewicht, waterdicht polyester
• Met klinknaden voor extra duurzaamheid
• Verstevigd met een anti-slip stof en gewoven staal tegen slijtage. 
   Bevat 2 zijvakken voor pennen etc.

129,
00
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Art.nr.   2805250227



SecuCare Wandbeugel 

Waarom SecuCare?
- Zorg is een gigantische markt die nu nog ‘verstopt’ is bij 
  zorgwinkels
- Zorg wordt steeds belangrijker (vergrijzing en andere factoren)
- Volledig nieuw assortiment producten (dus geen aanvulling op
  bestaande producten): dus additionele omzetmakers
- 100% ondersteuning zoals u van Secu gewend bent

SecuCare Drempelset

Verkrijgbaar in lengte: 400, 500 , 600 en 700mm.
Uitvoering: wit mat of wit hoogglans.

Verkrijgbaar in sets met een:
- Breedte van 75 cm.
- Hoogte variërend van 2,6 t/m 7,2 cm.
- Voor binen of buiten.

26,
00
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Taurus enkel (TGB) en 
dubbel (TDO) oploopbaar
De Taurus trap is absoluut dé toptrap binnen het Altrex Professio-
nal assortiment. Is gebruiksvriendelijk, ergonomisch afgewerkt en 
voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. 
• Zelfontgrendelend scharniersysteem 
• Drukvaste spreidbeveiliging
• Steunbeugel met handig gereedschapsbakje 
• Zwarte vuilafstotende coating
• Rode trede die maximale stahoogte aangeeft
• Voldoet aan Warenwet, NEN 2484 Arbo en KOMO-KlimKeur.
Belastbaar tot 150 kg en geleverd met 10 jaar garantie.
Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen:
TGB: 4, 5, en 6 treden, prijs vanaf € 165,00
TDO: 4, 5 en 6 treden, prijs vanaf € 179,00

165,
00

VANAF

Gereedschapsgordel CAL-D
• De lederen riem is aan de zijkanten bevestigd op twee lagen leer. 
• Lange lederen riem 50 mm breed met metalen gesp en safety pin. 
• Losse hamerhouder met beweegbare beugel.
• Zijvakken zijn apart van de zijkant vast gestikt en rondom geniet.
• Voor de juiste vorm zijn de 2 grote vakken v.v.an een kunststof strip. 
• Het midden vak is ook geschikt voor een grote rolmaat. 
• Zijkanten zijn v.v. dubbele stiksels en voorzien van extra nieten.

Bij afname van CAL-D Gereedschapsgordel
een DHL Boormachinehouder GRATIS

69,
50
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Art.nr.   2751197016

Grabber Snelbouwschroef 
3.5x35 fijne draad gefosfateerd

• De keuze van professionals.
• Supersnel indraaien! 
• Geen splinters! 
• Geen papieren braampjes! 
• Gratis bit in iedere doos! 
• Grijsgefosfateerd minder milieu belastend!

0,
76
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Art.nr.   56635349

SPN Soldeerbout - 
Een uniek Weller Product!
Weller brengt met de nieuwe innovatieve SP soldeerbouten een uniek product op de markt.
Nieuwe product kenmerken zijn:
• Gepatenteerde drie hoge intensiteit LEDs (NIEUW): 
   altijd de best mogelijke zicht op het werk.
• Superieure ergonomie: 
   2 componenten gegoten (NIEUW) soft grip ontworpen handvat.
• Top flexibiliteit: 
   Ronde handgreep voor het gemak van positionering.
   Driehoekig gebied (NIEUW) voor maximale tip controle.

19,
50

VANAF

artnr. omschrijving actieprijs
2038482932 Weller Soldeerbout Led verl. 25W Set € 19,50
 Extra: GRATIS 2 soldeerstiften, soldeerhulp en soldeertin
2038482934 Weller Soldeerbout Led verl. 40W Set € 21,50
 Extra: GRATIS 2 soldeerstiften, soldeerhulp en soldeertin



Éénhands snellijmtang
• Nylon en stalen constructie voor 
      sterkte en duurzaamheid.
• Eenvoudig te bedienen.
• Klemklracht 150kg.
• Verwijderbare beschermkappen.
• Om te zetten in spreider.

artnr. set actieprijs
4031000134 150mm € 8,82
4031000149 300mm € 9,78
4031000164 450mm € 11,10

Rolbandmaat
• 2 componenten.
• ABS kunststof huis met rubber bescherming. 
• V.v. bandblokkeerknop, automatische bandterugloop en broekklem. 
• Geijkt.

artnr. klasse lengte breedte actieprijs
4038000265 II 3 mtr 13 mm € 2,05
4038000279 II 5 mtr 19 mm € 3,61
4038000293 II 8 mtr 25 mm € 5,75

Sysbox Metaal

Handcleaners
Krachtige pasteuze handreiniger op basis van Aloe Vera extracten, Jojoba Esters en huidvriendelijke 
schuurmiddelen. Dermatologisch getest en goedgekeurd. Voldoet aan AFNOR NF-T . Inhoud: 4,5 ltr.

Type Special
Verwijderen van middelzware tot zware industriële vervuilingen zoals 
smeermiddelen, vet, remvloeistof en cement. 

Type Yellow 
Verwijderen van zware industriële vervuilingen zoals smeermiddelen, 
vet, verf, lak, inkt, teer, bitumen en lijm.

10,
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Art.nr. 4009000132

12,
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Art.nr. 4009000144

Dekkleed Oranje
• Afgewerkt dekkleed voorzien van aluminium bevestigingsogen op elke meter. 
• Zoom met versterkingskoord. 
• Kleur oranje. 
• Kwaliteit: ca 100 g/m2.
• Verkrijgbaar in diverse maten.

artnr. afmeting  actieprijs
4026100243 3x4 m € 6,20
4026100301 4x6 m  € 12,40
4026100359 6x8 m € 24,80
4026100417 8x10 m € 41,24
4026100446 10x12 m € 61,86

6,
20

VANAF

•Stevige metalen draagbeugel
•3 maatvoeringen kunststof bakken
•Afsluiting door 2 stevige klemsluitingen en zekerheidsknop

23-vaks 
• 4 maatvoeringen kunststof bakken.
• bxhxd: 445 x 70 x 340 mm.

13-vaks
• 3 maatvoeringen kunststof bakken.
• bxhxd: 335 x 70 x 230 mm.

17,
96
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Art.nr.  4033000024

23,
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Art.nr.  4033000026

Radiatorrollers

artnr. type roller maat uitvoering beugeldiameter actieprijs
401198020 grondverfroller 10cm rechte top 6mm € 8,19
4011198030 grondverfroller 10cm ronde top 6mm € 9,40
4011198040 aflakroller 10cm rechte top 6mm € 10,63
4011198050 aflakroller  10cm ronde top 6mm € 12,28
4011198070 2-Componentenroller FIA 590R 
 •Nylon - •Voor lakken - •Polyester - •Epoxy- en 2-componentenverf
  10cm  15mm € 15,99
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