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Artnr. 2023000040

Afkortzaag DW770-QS
• Opgenomen vermogen: 1600 Watt.
• Onbelast toerental: 6300 min-1.
• Verstekhoeken (L/R): 50° / 50°
• Afschuincapaciteit: 48° (links)
• Max. Zaagcapaciteit:
      bij 90°/90°: 270x60 mm / 265x62 mm
      bij 90°/45°: 270x48 mm / 173x62 mm
      bij 45°/90°: 190x60 mm / 189x62 mm
      bij 45°/45°: 190x48 mm / 190x48 mm
• Zaagblad: 216x30 mm
• Gewicht: 14 kg
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Afkortzaag DW770-QS
+ Zaagtafel DE7033-XJ
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Artnr.  2023000044

• Staal.
• Blauw gemoffeld.

Metselschraag
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artnr. omschrijving actieprijs
2933756300 40x40 cm € 9,99
2933756307 50x50 cm € 11,25

eprijs
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(Droog) Diamantboorset
Voor gebruik op boormachines
Voor gebruik op boormachines met 13mm of SDS-boorkop. 
Set bestaat uit:
• 2 Dustec® dozenboren Premium Ø 82mm.
• Dustec® stofafzuiging.
• Centreerpen + adapters. 129,
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Artnr. HTS082604A13

Wiping Paper Centerfeed 
Midi Rollen
• Multifunctioneel 1 laags tissue van hoge kwaliteit op rol van 275 meter. 
• Volstaat voor de meeste taken als handdroging, absorptie, schoonvegen en tevens ideaal voor 
      het streeploos  schoonmaken van bijvoorbeeld glas en gladde oppervlakten. 
• Past in bijbehorende Tork Centerfeed dispenser Systeem M2.
• Gecertificeerd voor veilig gebruik met voedingsmiddelen en voorzien van EU Ecolabel.
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Artnr. 100134

SX Pluggen
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SX 6x30

Artnr.  2063123130
per doosje à 100 stuks
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SX 8x40

Artnr.  2063123140
per doosje à 100 stuks
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Optimale veiligheid door 
Nemef meerpuntssluitingen
De meerpuntssluitingen van Nemef zijn betrouwbaar, 
degelijk en standaard voorzien van extra zware haakschoten.
Voordelen:
• Leverbaar met kruk- of cilinderbediening.
• Voorzien van 8mm dikke haakschoten.
• Dagschoot is eenvoudig omlegbaar.
• Hoge mate van verstelbaarheid.
• Conform eisen Politiekeurmerk Veilig Wonen.
• Goedgekeurd door SKG, SKH en SHR.
• Ook leverbaar in Comfort Line uitvoering (cilinder boven kruk).
• Leverbaar in voorplaatlengtes 1700 en 1950 mm (afgerond).
• Beperkte infreesdiepten in combinatie met de Nemef verstelbare sluitplaten.
• De krukbediende versie van de 5100 is voorzien van anti-foutbediening 
      ter voorkoming van beschadiging aan kozijnen.
• Zes jaar garantie.
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artnr. omschrijving afmeting gewicht actieprijs
2055366583 Sleutelkast C20 (met 20 haken) 250x180x80mm 1,5 kg € 21,90
2055366576 Sleutelkast C40 (met 40 haken) 300x230x95mm 2,4 kg € 25,75

• Sleutelkast inclusief sleutelhangers en bevestigingsmateriaal.
• Voorzien van instelbaar cijfercombinatie slot met noodsleutel.
• Deze compacte en stevige sleutelkasten werken met een 
      instelbaar cijfercombinatieslot, waardoor men geen sleutel 
      nodig heeft voor dagelijks gebruik.
• Bij een vergeten code of als mastermogelijkheid staat een 
      sleutel ter beschikking om de sleutelkast te openen.

• Noodsleutelkastje met slagstaafje.
• kleur: rood.

Noodsleutelkastje NK 1
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Artnr. 2055365938

Portable Tabletsafe met alarm
• Beveilig uw eigendommen met de “HANDYSAFE”.
• De staalkabel én het alarm bieden dubbele veiligheid.
• Deze draagbare safe is voorzien van een draaggreep, heeft een kabel en bij poging tot diefstal 
      een alarm van 120 db.
• De handysafe is uitermate geschikt voor het opbergen van waardevolle spullen zoals uw 
      smartphone, uw Ipad maar ook papieren en geld.
• Als de kabel wordt doorgeknipt zal het alarm afgaan. 
• Wordt geleverd inclusief 9Volt batterij. 35,
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Artnr. 2055380223

Sleutelkast serie “Key Box” 
met cijferslot en noodsleutel

Koolmonoxidemelder 3V 
CO-9XT-NL

• Geavanceerde elektrochemische sensor die lage concentraties koolmonoxide (CO) nauwkeurig
      meet, zodat u tijdig wordt gewaarschuwd voor een giftige CO-concentratie in uw huis.
• Continue detectie van koolmonoxide.
• Een zeer compact design: afmetingen: 112x72x35mm
• Geen vals alarm veroorzaakt door normale verontreinigingen in een huishouden.
• Luid alarm van 85 dB (op 1 meter afstand) om u te waarschuwen in geval van nood.
• Test- en resetknop.
• Ingebouwde regelmatige controle om te verzekeren dat de detector correct werkt.
• Eenvoudig te installeren, draagbaar, ideaal voor op reis.
• Gecertificeerd volgens Europese Norm voor koolmonoxide EN 50291: 2001.
• 7 jaar garantie.

De FireAngel koolmonoxidemelder speciaal ontworpen om de concentratie koolmonoxide vast 
te stellen en alarm te slaan bij te hoge concentraties. Voorzien van een Lithium batterij met een 
levensduur tot 7 jaar.
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Art.nr. 2213000117

Vanwege overheidsvoorschriften worden alleen nog maar optische rookmelders toegepast in 
woningen, deze zijn bijzonder geschikt voor het detecteren van smeulende branden. Een optische 
rookmelder wordt gemonteerd in verblijfruimtes maar ook in gangen (verbindingsruimtes).

Rookmelder Optisch 3V

• Pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
• Bijna-leeg-batterijsignaal gedurende 30 dagen.
• Eenvoudige montage.
• Luid 85 dB alarmsignaal.
• BS EN 14604: 2005; KOMO.
• Insectenbestendige detectiekamer.
• Inclusief batterijen, bevestigingsmateriaal en 
      Nederlandse handleiding.

artnr. omschrijving actieprijs 
2213000101 SA410Li (nf) € 13,95
 • Voorzien van Long Life lithium batterij (3V)
 • Koppelbaar met 11 andere BRK (3V) rookmelders
 • 10 jaar garantie op de melder incl. batterij
2213000105 SA410 (nf) € 7,95
 • Voorzien van 2x1.5V AAA batterijen
 • Levensduur batterijen minimaal 3 jaar
 • 5 jaar garantie op de melder

Rookmelder Thermoptek 3V 
ST-FA620-BNLT
• Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur 
      als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole.
• Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
• Bijna-leeg-batterijsignaal gedurende 30 dagen.
• Eenvoudige montage.
• Luid 85 dB alarmsignaal.
• BS EN 14604: 2005. KOMO.
• Instectenbestendige detectiekamer.
• Inclusief Nederlandstalige handleiding.
• Voorzien van Long Life lithium batterij (3V) 
      met een minimale levensduur van 10 jaar.
• 10 jaar garantie op de melder inclusief batterij.
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Art.nr. 2213000113
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Handyyet
Veelzijdigheid is het kernwoord voor onze nieuwe Handyjet. Solderen, verfafbranden, ontdooien, 
koken, aansteken van de BBQ, enz.. Het zijn maar enkele van de vele toepassingen.
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Artnr. 3203520667

ANTI-
FLARE

DROP
PROTECTION

1925°C

METAL

PIEZO

SOFT 
GRIP

NIEUW !

• Krachtige en stabiele vlam.

• Kan in alle posities gebruikt worden, 360°.

• Valbescherming. 
      Voor maximale veiligheid en duurzaamheid.

• Ergonomische, comfortabele greep.

• Piezzo-ontsteking.

• Metalen houder voor het gaspatroon.

Spanbanden met ratelgesp 
of Eindloze spanband 25mm
• Het voordeel van de ratelgesp is dat de goederen op een eenvoudige wijze d.m.v. het ratel-
      mechanisme muurvast en veilig kunnen worden vastgezet.
• Conform NEN-EN 12195-2.
• Gemaakt van slijtvast polyester bandweefsel.
• Verkrijgbaar voor 800 kg t/m 5.000 kg, 
      in diverse lengtes.
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veilig kunnen worden vastgezet.
2.
yester bandweefsel.
t/m 5.000 kg, 

HSS Boren, HSS-CO Tappen en 
HSS Verzinkfrezen Set
Inhoud:
HSS Boren 3,3-4,2-5-6,8-8,5
Tappen HSS-Co M4-M10
HSS Verzinkfrezen 10,4-16,5
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Artnr. 2312054098

Blank Geslepen DIN 338 HSS DIN 338 HSS-CO DIN 338

37,
00

ACTIEPRIJS

Artnr. 2312025307
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Artnr. 2312025316
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Artnr. 2312054869

Borencassette 1-13x0,5

Vloertrekker Metaal
• Gegalvaniseerd metalen frame.
• Zwarte natuurrubber uitlengte 25 mm.
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etalen frame.
er uitlengte 25 mm.
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artnr. omschrijving actieprijs
2376011432 35 cm zwart rubber € 2,00
2376011446 45 cm zwart rubber € 2,45

Vloertrekker Metaal 
waterrand 55 cm
• Gegalvaniseerd metalen frame met waterrand.
• Zwarte natuurrubber uitlengte 28 mm.

metalen frame met waterrand.
bber uitlengte 28 mm.
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Art.nr. 2376011495

Vloertrekker Metaal 
waterrand 75 cm + stokhouder
• Gegalvaniseerd metalen frame met waterrand en versterkte stokhouder.
• Zwarte natuurrubber uitlengte 28 mm.

RIJSJS

ubber uitlengte 28 mm.

4,
20

ACTIEPRIJS

Art.nr. 2376011474

Handveger 28,5 cm hout cocos
• FSC gecertificeerd.
• Zachte cocos natuurvezels.
• Voor het verwijderen van droog grof en middelgrof vuil.
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Art.nr. 2376265677



pagina 4 4tecx Bouw

• 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 € 0,78 p/meter
4094000119 12,5x17mm 50 meter € 0,78 p/meter
4094000127 19x25mm  50 meter € 1,31 p/meter

prijs
8 / t 0,

78
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p/meter

Tricotech Bouwslang

Dompelpomp DPS 7/140

Ook verkrijgbaar
artnr. omschrijving actieprijs
4049000119 Dompelpomp DPV 9/230 € 142,50
 Vermogen 650 W / capaciteit max 13,8 m3/h / Opvoerhoogte 9m /
 Maximale korrelgrootte 25mm / Temp.bereik 0-35°C

p DPS 7/140
• Dompelpomp voor troebel/vuil water zonder vezels 
• Pomphuis, waaier, kopstuk en pomprooster van techno polymeer 
• Motor, rotoras en schroeven van rvs staal 
• Ingebouwde thermische beveiliging 
• Permanent ingeschakelde condensator 
• Installatie vast of verplaatsbaar in verticale positie
• Vermogen 280 W.
• Capaciteit 8,4 m3/h
• Opvoerhoogte 7 m
• Maximale korrelgrootte 5 mm
• Temp.bereik: 0-35°C

Tangenset 4-delig

Ook verkrijgbaar
artnr. omschrijving actieprijs
4037000585 Tangenset 4-delig VDE in kunststof koffer € 44,50
 Inhoud: VDE Telefoontang / VDE Afstriptang
              VDE Zijsnijtang /  VDE Combinatietang
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Art.nr. 4037000558

Tang

Ook verkrijgbaar

Inhoud:

• Telefoontang 
• Afstriptang
• Zijsnijtang
• Combinatietang
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Art.nr. 4049000103

artnr. Inhoud Actieprijs
4039000016 0,75 ltr € 8,76
4039000028 2,5 ltr € 24,61
4039000032 5,0 ltr € 36,40

Grondverf Wit
• Een luchtdrogende tixotrope grondverf voor binnen en buiten.
• Zeer goed vullend.
• Goed schuurbaar.
• Vol op te zetten.

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

€ 36,40

eprijs
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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.
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Art.nr. 4080200112

Profnorm Kampen B.V.
Handelsstraat 10, 8263 BE Kampen

Telnr. (038) 331 36 80 / Faxnr. (038) 331 91 20
info@profnormkampen.nl / www.profnormkampen.nl 

Metaalzaagbeugel 300mm /515mm
• Professioneel model gelakt stalen frame 18x8 mm
• Softgrip handgreep waarmee zaagblad wordt gespannen
• Voorzien van 4tecx HSS Bimetall zaagblad 24tands
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Art.nr. 4079000212


