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4tflex loodvervanger

Artnr. Rol Prijs

■ 4060199103 12mx150mm €   74,50

■ 4060199116 12mx200mm €   99,50

■ 4060199128 12mx250mm € 124,50

■ 4060199135 12mx300mm € 149,50

■ 4060199147 12mx400mm € 199,50

• Europees gepatenteerd milieuvriendelijk alternatief voor bladlood in de bouw.
• Kan overal toegepast worden waar lood in de bouw toegepast wordt,  
   maar is loodvrij.
• Duurzaam en kan na een lange bruikbare periode volledig gerecycled worden.

Voordelen:
- Licht in gewicht; gemakkelijk transport.
- Makkelijk en zeer snel te verwerken. 
- Niet gevoelig voor diefstal.
- Verwerkbaar tot 6 meter aan 1 stuk.
- Voordeliger dan lood en prijsvast.
- Inklopgereedschap is niet nodig.
- Strak uiterlijk door mat oppervlak en geen strepen.
- Geen gezondheidsrisico voor verwerker en lastenverlichting.

74,50
vanaf

Pur Actieset:
12x Pistoolpur
1x Purpistool

65,50

42,50
Verbeterd

Meer inhoud

700ml    750ml

OP=OP

OP=OP
Kwaliteitsproduct van 4tecx
Betreft 4tecx Pistoolpur actieset artnr. 4058999970.
Prijzen zijn netto exclusief BTW in euro’s.  
Zolang de voorraad strekt.

PALLET
KNALLER



Kruiwagen Rondneus Model BK6
• 80 Liter bak 1,2mm dik.
• Gelaste uitvoering.
• Ovale buis.
• 4ply band met binnenband.
• Bak- en kopschoorversterking.
• Pootversterking.
• Stortbeugel.
• Slijtsloffen.
• Geheel gepoedercoat.
• Kunststof handgrepen.

■ Rood: Artnr. 4042000114
■ Grijs: Artnr. 4042000116

59,95

LED Bouwverlichting

Artnr. Model Prijs 

■ 4035001308
Oplaadbare LED Projector 
Accu Prof 20W 1500 Lumen

€   62,50 

■ 4035001336
Oplaadbare LED Projector 
Accu prof 50W 4100 Lumen

€ 149,50

■ 4035001240
LED Bouwlamp  
30W 2300 Lumen inclusief statief klasse 2

€   49,00

■ 4035001250
LED Bouwlamp
50W 4000 Lumen inclusief statief klasse 2

€   69,00

Accu Prof 20W

LED Bouwlamp 50W

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
• Draagvermogen 125 kg

■ Artnr. 4036000136

75,95
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ABUS Diskus 23/70
• Original Diskus®-design: 360° bescherming.
• Slotkast van roestvrijstaal. 
• Corrosiebestendig binnenwerk.
• Maximale bescherming tegen openbreken door speciaal lasprocédé 
• Verchroomde beugel van speciaal gelegeerd en gehard staal 
• Hoogwaardige vernikkelde 5-stifts cilinder met paracentrisch 
   sleutelprofiel voor meer weerstand tegen manipulatie 
• Sluitdwang: de sleutel kan uitsluitend uit de cilinder gehaald 
   worden als de beugel vergrendeld is 
• Inclusief 2 sleutels.
• Made in Germany; ABUS Security Level 7.

■ Artnr. 3183513505

Diskus Hangslot 23/70 
Set van 2 gelijksluitend 
op blister

Scheppach Invalzaag 160mm PL55
Geschikt voor plaatwerk en massief hout.
• Afmeting breedte: 260 mm
• Afmeting hoogte: 235 mm
• Afmeting lengte: 340 mm
• Afzuigdiameter: 35 / 38 mm
• As diameter: 20 mm
• Draaihoek (graden): 0 - 45 °
• Motorvermogen: 230 - 240 Volt
• Toerental: 5500 tr/min
• Vermogen: 1200 W
• Zaag afmeting: Ø 160 mm
• Zaagcapaciteit 45° recht: 45 mm
• Zaagcapaciteit 90° recht: 55 mm

■ Artnr. 2249900226

Ultrone Fast Diamant Slijpkop Ø125x22,23
• 50% Sneller.
• Gaat 20% langer mee.
• Zorgt voor glad oppervlak.
• Unieke slijpkop voor beton, baksteen, lijmresten, bitumen, verf,  
   tapijtresten en epoxy.
• De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines 
   met stofafzuiging zoals de Carat betonslijjper type BS-1252.

■ Artnr. 2457461285

89,00

175,00

22,50



Mounter Reformladder
Deze recht uitgevoerde ladder met lichtgewicht I-profiel is geschikt voor zeer intensieve  
professionele werkzaamheden. Voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. 
• Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm
• Unieke diepe D-sport (45 mm) met groot horizontaal antislipstavlak voor meer stacomfort
• Eenvoudig uit te schuiven door automatisch vergrendelende schommelhaak
• Stabiliteitsbalk voorkomt wegzakken

■ 2-delig inculsief stabiliteitsbalk:  
   10-, 12- en 14-treden, prijs vanaf € 315,00
■ 3-delig inclusief stabiliteitsbalk en toprollen:  
   10- , 12- en 14-treden, prijs vanaf € 480,00 

2-delig 3-delig

Varitrex-Teleprof (Flex),  
aluminium telescopische vouwladder
Een lichtgewicht telescopische vouwladder die geschikt is voor zeer 
uiteenlopende professionele werkzaamheden. Dankzij de unieke scharnieren 
(makkelijk te onderhouden) en het telescopische mechanisme is de ladder 
multifunctioneel tegebruiken. De Varitrex-Teleprof is eenvoudig toe te passen op 
ongelijke ondergronden, zoals bijvoorbeeld een trapgat. 

Artnr.
Aantal  
sporten

Max.  
werkhoogte

Max. 
stahoogte

Prijs

■ 503754 4x4 5000 mm 3000 mm € 319,00

■ 503755 4x5 6250 mm 4250 mm € 395,00

■ 503756 4x4 5000 mm 3000 mm € 399,00

Teleprof Flex
artnr. 503756

Teleprof

TL Smart Up Pro
• Met geïntegreerde muurafhouder met Toolbag. 
• Automatisch inschuifbaar en heeft extra diepe sporten. 
• De TL Smart Up Pro is op variabele werkhoogtes te gebruiken. 
• Telescopisch dus compact op te bergen.
■ 1x13 treden: Artnr. 500361 Actieprijs € 325,00

TL Smart Up Active
• Telescopisch dus compact op te bergen.
• Unieke centrale bediening.  
   Ontgrendeling hele ladder met 1 handeling.
• Voorzien van stabiliteitsbalk en antislip voeten.
• Speciale doppen beschermen de muur.
■ 1x13 treden: Artnr. 500358 Actieprijs € 235,00

TL Smart Up Pro TL Smart Up Active

315,00
vanaf

235,00
vanaf
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Injectiemortel FIS V 300T
High performance hybride mortel voor hoogste belasting in nagenoeg 
alle bouwmaterialen. 10 kokers in een krat.
■ Artnr. 2063117176

Injectiemortel FIS V 360 S
Veelzijdige injectiemortel voor o.a. verankering in gescheurd beton en 
metselwerk. 10 kokers in krat.
■ Artnr. 2063117115

Met gratis 
Pistool 58000 
t.w.v. € 68,46

Nagelplus NS
• Snelle en simpele doorsteekmontage vermindert de montagetijd.
• De speciale geometrie van de nagelplug voorkomt voortijdig uitzetten 
   tijdens inslaan en verhoogt daarmee het gebruiksgemak. 
• De schroefnagel met speciaal draad kan gemakkelijk worden  
   ingeslagen en, indien nodig, gemakkelijk worden uitgedraaid. 
• De kruiskop staat verstellen of demontage toe door deze los te  
   draaien.

Artnr. Type Prijs Artnr. Type Prijs

■ 2063133010 N 5x30 Z € 6,21/ 100 stuks ■ 2063133070 N 8x60 Z €   6,02/ 50 stuks

■ 2063133030 N 5x50 Z € 6,96/ 100 stuks ■ 2063133080 N 8x80 Z €   6,58/ 50 stuks

■ 2063133040 N 6x40 Z € 3,82/ 50 stuks ■ 2063133090 N 8x100 Z €   8,11/ 50 stuks

■ 2063133050 N 6x60 Z € 4,78/ 50 stuks ■ 2063133100 N 8x120 Z € 10,22/ 50 stuks

■ 2063133060 N 6x80 Z € 5,46/ 50 stuks

3,82
vanaf

117,50 162,50

Blokwaterpas AZB
Aluminium kokerprofiel zilver geanodiseerd. 1 horizontale libel 
met vergrotingslens en lichtplaatje en 1 verticale libel.
■ Verkrijgbaar in lengtes van 20 cm t/m 200 cm.

Stelwaterpas AZH
Aluminium kokerprofiel goud geanodiseerd met 2 voetjes. 
1 horizontale libel en 2 verticale libellen. 
■ Verkrijgbaar in lengtes van 100 cm t/m 200 cm.

11,50
vanaf

22,50
vanaf

p/50 stuks



Snelgrond
Sneldrogende grondverf voor binnen én buiten.Goede vloeiing 
en vulling, uitstekende hechting. Snelle stapelbaarheid.
■ In de kleuren wit en grijs verkrijgbaar in 0,75 - 2,5 - 5,0 ltr. 

Grondverf
Luchtdrogende, goed vullende, tixotrope grondverf voor binnen 
én buiten. Vol op te zetten. Goed schuurbaar. 
■ In de kleuren wit en grijs verkrijgbaar in 0,75 - 2,5 - 5,0 ltr. 
■ In de kleur zwart verkrijgbaar in 0,75 - 2,5 ltr.

Lakken 0,75 ltr
Zijdeglans ■ RAL 9010 zuiver wit  ■ RAL 9001 creme wit
Hoogglans ■ RAL 9010 zuiver wit  ■ RAL 9001 creme wit  
■ RAL 7016 antracietgrijs  ■  RAL 5011 staalblauw   
■ RAL 6009 dennengroen  ■ RAL 9005 gitzwart

Acryl Grondverf
Luchtdrogende, goed vullende, tixotrope grondverf voor binnen 
én buiten. Vol op te zetten. Goed schuurbaar.  
■ In de kleuren wit, grijs, zwart verkrijgbaar in 0,75 - 2,5 ltr. 
■ RAL 9001 in 2,5 ltr.

Loodvrije menie
Luchtdrogende, roestwerende menie, voor binnen- en 
buitentoepassing, op basis van PU gemodificeerde alkydhars. 
■ 0,75 ltr Artnr. 4039000172  ■ 2,5 ltr Artnr. 4039000184
■ 5,0   ltr Artnr. 4039000192

Metal IJzermenie
Roestwerende menie voor binnen- en buitentoepassing op basis 
van gemodificeerde alkydhars met actief roestwerend pigment.  
Goede vloeiing en vulling, uitstekende hechting, slag- en krasvast.
■ 0,75 ltr Artnr. 4039000148  ■ 2,5 ltr Artnr. 4039000160

8,9510,95

12,50 13,95

10,957,95

vanaf vanaf

vanaf

vanaf vanaf
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Lakken 0,75 ltr
Zijdeglans ■ RAL 9010 zuiver wit  ■ RAL 9001 creme wit
Hoogglans ■ RAL 9010 zuiver wit  ■ RAL 9001 creme wit  
■ RAL 7016 antracietgrijs  ■  RAL 5011 staalblauw   
■ RAL 6009 dennengroen  ■ RAL 9005 gitzwart

281,00
vanaf

En brengt drie nieuwe accu-schuurmachines op de markt:

RTSC 400, DTSC 400 en ETSC 125
• Mobiliteit zonder kabel.  
• Vermogen zoals uit het stopcontact.  
• Direct en overal.

Meer bewegingsvrijheid voor beter schuren.

“trekt de stekker eruit”

653,00
vanaf

Mobiliteit, flexibiliteit en uitstekende resultaten - perfect gebomineerd.

Afkortzagen KS 60 E

De nieuwe KAPEX KS 60
Doet afstand van alles wat bij het werk op locatie overbodig is, bijvoorbeeld 
van elke gram teveel gewicht. Overtuigt in plaats daarvan met ergonomisch 
geplaatste draaggrepen, kabelopwikkeling en transportbeveiliging. En een 
uiterst compacte constructie door vlak afsluitende geleidestangen. En sluit hierbij 
op het vlak van precisie en toepassingsmogelijkheden geen compromissen: 
met aan weerskanten een verstekhoek tot 60 graden en aan beide zijden een 
hellingshoek tot 46 resp. 47 graden. Daarbij garandeert de tweevoudig gela-
gerde Festool dubbele geleidekolom een veilige en soepele geleiding van het 
zaagblad. En vele andere slimme details zoals het LED-puntlicht, de uittrekbare 
tafelverbreding, de extra groeffunctie of de zwaaihaak completeren de KAPEX 
KS 60 tot de perfecte combinatie van mobiliteit, toepassingsmogelijkheden en 
de beste resultaten.
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Profnorm Kampen BV

Handelsstraat 10, 8263 BE Kampen
T +31 (0)38 331 36 80 
F +31 (0)38 331 91 20
E info@profnormkampen.nl

Openingstijden

■ Maandag t/m vrijdag  07.00 - 17.30 uur
■ Zaterdag  08.30 - 13.00 uur

BEzoEK 
oNzE 
wEBSITE

Volledige volhardmetalen 4-snijder. 
Gepatenteerde geometrie zorgt voor 
comfortabel rustig vibratiearm boren 
en optimale standbytijd bij het boren 
in gewapend beton.

Door optimale, 4 x 90 gr - symmetrie 
werken alle 4 hardmetalen 
snijvlakken gelijkmatig en slaan 
niet vast bij het zijdelings en/of vol 
treffen van bewapeningsijzer.

Hardmetalen boorkop met 
4 snijvlakken volledig in het 
boorlichaam geïntegreerd. Dankzij de 
maximale verbinding van boorkop en 
boorlichaam worden torsiekrachten 
gecompenseerd.

Voorzien van centreerpunt voor 
eenvoudig en exact aanvangen van 
het boren.

5,0 - 32 mm

Preciezer

Ronder

Rustiger

SDS PLUS HAMERBOOR

4-snijder

Comfortabel en vibratiearm      
boren in gewapend beton

Vanaf 
4,30


