
VOOR DE PROFESSIONAL!

Profnorm. Compleet assortiment voor de professional.

X-Grip Thermo
• Gebreide acryl voering 
• Zeer geschikt voor werkzaamheden 
in koude omgevingen
• Maat 8/9/10
Bnr.: 10548114/
10437572/10437573 4.99

X-Frost
• Gebreide acryl voering
• Koudebestendig tot -30°C
• Waterafstotend
• Maat 9/10
Bnr.: 10446325/
10446326 6.50

 
X-Pro Winter-Dry
• Uitermate geschikt voor 
o.a. werkzaamheden 
in koude en/of  
natte omgevingen
• Antibacterieel en 
antiviraal behandeld 
met Premium SilverClear®
• Toepassingen: o.a. bouw, 
constructie, transport, 
logistiek en voedsel- 
verwerking
• Maat 7 t/m 11
Bnr.: 11014250 t/m 
11014254 4.95

3.99

 
Ruitenvloeistof 
antivries
• Kant en klaar 
• Inhoud: 5 liter
Bnr.:10485850

Beschermt 
tot -20°C
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Discus hangslot
• RVS, beugel van gehard staal
• ABUS Plus schijvencilinder: maximale 
weerstand tegen manipulatie en 
bestand tegen boren en trekken
• Incl. 2 sleutels
Bnr.: 10002079 26/70 21.50
Bnr.: 10002046 20/80 31.95

 
Hangslot Granit
• Slotkast en beugel speciaal gehard
• Corrosiebescherming door Black 
Granit coating
• ABUS Plus schijvencilinder: maximale 
weerstand tegen manipulatie en 
bestand tegen boren en trekken
Bnr.: 10002052 51.95

Overval 130
• Ideaal om magazijnen, containers of vrachtwagens 
te beveiligen in combinatie met een hangslot
• Robuuste gietstalen constructie
• Afm.: 180x78 mm (lxb)
Bnr.: 11036095 54.95

 
Anti-diefstal slot
• Kokermodel
• Voorkomt diefstal van aanhangwagen,  
boottrailer, paardentrailer
• Incl. RVS discusslot
Bnr.: 10415390 22.95

Veiligheidsketting
• Met beschermhoes
Bnr.: 10002085 
dikte 6 mm, lengte 85 cm 10.95
Bnr.: 10002080 
dikte 8 mm, lengte 110 cm 19.95

Door vierkantschakel 
moeilijk grip te krijgen 
met knipgereedschap

VANAF

10.95

VANAF

21.50



Profnorm. Compleet assortiment voor de professional.

Elektrische kachel LR 30
• 1,5-3 kW
• 2 warmtestanden
• Ventilatiefunctie 
• Ingebouwde thermostaat
• Luchtstroom tot 200 m³ per uur
• Met omval- en oververhittingsbeveiliging
Bnr.: 11109981

Elektrische kachel RP 33
• 1,65-3,3 kW
• 4 warmtestanden
• Ventilatiefunctie
• Ingebouwde thermostaat
• Luchtstroom tot 400 m³ per uur
Bnr.: 1110998359.- 79.-

69.95 99.50

Steekwagen H-200
• Compact model met 
veiligheidshandvatten en 
luchtbandwielen
• Draagvermogen: 200 kg
• Afm. steekvlak: 
145x415 mm
• Totale afm.: 520x1100 mm
Bnr.: 10072130

Steekwagen K-300
• Met vaste schep
• Voorzien van een robuuste 
gelaste constructie, stalen  
wielbeschermers en  
veiligheidshandvatten
• Met luchtbandwielen
• Draagvermogen: 300 kg
• Afm. steekvlak: 210x300 mm
• Totale afm.: 430x1290 mm
Bnr.: 10072136
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Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen prijzen, modellen, kleuren en overige specificaties toch nog afwijken. 
Specificaties volgens opgave fabrikant. Aan kennelijke zet- en drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen zijn in euro’s, excl. BTW en 
verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig van 15 november t/m 7 december 2022 of zolang de voorraad strekt.

Technische onderkledingset Light
• Onderhemd met ronde hals en verlengd rugpand
• Onderbroek met breed elastiek in de taille
• 100% polyester
• Maten S t/m 3XL 32.50 109.-

Gevoerde werklaars
• Gevet lederen bovenwerk
• Olie- en zuurbestendig
• Nitril hittebestendige loopzool (ca. 300°C)
• Veiligheidsklasse S3
• Stalen neus
• Kevlar tussenzool
• Uitneembare inlegzool
• Maat 39 t/m 45

COMPLEET ASSORTIMENT VOOR DE PROFESSIONAL

Assortimentskoffer 
unischroeven outdoor 
• Inhoud: 890 VZ PK TX 
schroeven in diverse maten 
en 3 bitjes in handige Tayg 
vakkendoos
Bnr.: 11115079 27.50

Met anti-roest 
coating

De onderlaag LIGHT voert 
transpiratievocht van de 

huid af waardoor je droog 
en warm blijft

Ook verkrijgbaar 
voor dames


