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bestel nr.
183551

bestel nr.
183552

Brennenstuhl RM L 3100 Rookmelder
Incl. batterij (10 jaar) 
De brandmelder met ingebouwde batterij met een levensduur van 10 jaar van 
Brennenstuhl in de kleur wit valt op door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. 
Hij overtuigt niet alleen door zijn levensduur, maar bovendien door de volgende 
eigenschappen:

 - 3V-lithiumbatterij ingebouwd in het apparaat voor permanente functionele zekerheid
 - verhoogde stabiliteit, bijvoorbeeld tegen invloeden van buitenaf
 - testwinnaar Stiftung Warentest 01-2018
 - kwaliteitsmarkering ‘Q’ – de rookmelder voldoet aan de verhoogde eisen van richtlijn 
14-01 van de vfdb
 - VdS-getest conform DIN EN 14604
 - doordringend alarmsignaal van 85 dB
 - optisch en akoestisch signaal bij laag batterijniveau
 - optische aanduiding van de werking, met testknop voor functietest

Waar rookmelder plaatsen?

Bron: agentschap Wonen Vlaanderen

Een zelfstandige woning dient 
op elke verdieping een rook-
melder te hebben.

TIP! Plaats de rookmelder in 
elke ruimte waar u doorheen 
moet op weg naar buiten.

Kelders en zolders
Verplicht indien rechtstreeks 
toegankelijk of bij aanwezig-
heid van een technische 
installatie.

 ZELFSTANDIGE WONINGEN

 HUURWONINGEN

 NIEUWBOUW

 RENOVATIE

 HUISVESTING STUDENTEN

rookmelder RM L 3100

magnetische montageplaat 

Vanaf 1 januari 2020 moet ook 
een woning waar de eigenaar zelf 
woont over de nodige rook- 
melders beschikken. Wacht niet 
langer en plaats zo snel mogelijk 
uw rookmelders.

17,
95
EURO

*

+
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Finprotect Plus
De professionele oplossing tegen vingerbeknellingen

 - voorkomt beknelde vingers tussen deur en kozijn aan 
scharnierzijde
 - beschermt aan beide kanten van de deur
 - voor binnen- en buitentoepassing
 - eenvoudig te (de)monteren
 - getest op 1 miljoen deurbewegingen
 - TÜV gecertificeerd
 - geleverd met Service-Plus
 - leverbaar in lengte van 250 cm

bestel nr.
102737

bestel nr.
102738

Wit - 250 cm Zwart - 250 cm

-10%extra

 KINDERDAGVERBLIJF

 SCHOLEN

 KINDEROPVANG
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Dropbox
Pakjes en brieven worden langs boven in de pakketbrievenbus gedropt wat resulteert in een strak design zonder 
brievenbusklep en zichtbare sloten. 
Door de opening bovenaan te voorzien maakt de pakketbrievenbus optimaal gebruik van het beschikbare volume. 
Volume pakjes => Kledij, schoenen, ringmappen, elektronica, ...

bestel nr.
173507

bestel nr.
173506

bestel nr.
179412

bestel nr.
179413

UW PAKKET ALTIJD 

THUIS GELEVERD

Dropbox Small Dropbox Medium 

LIMA TRIA
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De universele uitsparingsset voor lades
Uitsparingen voor sifon, spoelbak of andere zaken. Snel, eenvoudig en efficiënt.

De set is geschikt voor Hettich lades met bodem en rugwand van 16 mm.

 - zaag de gewenste uitsparing uit, op de werf, zelfs met een decoupeerzaag
 - kort de profielen af op de gewenste lengte
 - hergebruik het uitgezaagde rugwandstuk
 - monteer het geheel

Klaar in slechts 10-15 minuten.

Universele deursluiter TS3000 zwart
Deurdranger tot 1100 mm deurbreedte
Opbouw deurdranger voor rechts en links draaiende deuren tot 1100 mm deurbreedte, 
geschikt voor montage op brand- en rookwerende deuren.

 - deurdranger TS 3000 V met glijrail voor deuren tot 1100 mm deurbreedte
 - sluitkracht instelbaar EN 1-4
 - voor rechts en links draaiende  deuren zonder aanpassing te gebruiken
 - voor brand- en rookwerende deuren
 - hydraulische eindslag en sluitsnelheid instelbaar
 - optioneel: GEZE T-Stop-glijrail met geïntegreerde openingsbegrenzer

bestel nr.
179952

bestel nr.
178099

bestel nr.
178097

49,
90
EURO

*

79,
00
EURO

*

vanaf 12 stuks € 34,90

Deurpomp Glijarm
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-10%
extra
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Bedrijfswageninrichting
Avietech creëert met zijn inrichtingen een mobiele werkplaats voor elke vakman. Het 
laadvolume wordt optimaal benut zodat alles op een overzichtelijke en veilige manier 
opgeborgen kan worden.

• Inrichting bedrijfswagens
• Dakdragers
• Veiligheidssloten
• Wanden en vloeren
• Signalisatie
• Accessoires

GRATIS

MONTAGE
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 SNELLE LEVERING

 EIGEN PRODUCTIE

 GROTE VOORRAAD

 RUIME KLEURENWAAIER

 TECHNISCHE KENNIS

Ruime kleurenwaaier

-5%

INVISIVENT® AIR/COMFORT
Discrete en energiezuinige 

raamverluchting   
voor een gezond en comfortabel 

binnenklimaat

extra



8 9

Hahn KT-RKN en Hahn KT-RKV 
Rollenbandscharnieren voor 
kunststofdeuren
■ Hoge draagkracht – tot 120 kg

■ 3D verstelbaar – door één persoon

■ Makkelijk te monteren 

Dr. Hahn – voor elke situatie de geschikte oplossing!

18
9 

m
m

15
0 

m
m

14
4 

m
m

18 mm18 mm

KLEIN, MAAR KRACHTIG

Dr. Hahn GmbH & Co.KG
Trompeterallee 162 – 170
D-41189 Mönchengladbach
Telefon: + 49 2166 954-3
Telefax: + 49 2166 954-444
E-Mail:  vertrieb@dr-hahn.de
Internet: www.dr-hahn.eu

BEZOEK ONS 

op Polyclose 2020

Standnummer 1440

Kantelpoortdichting PO21
 - 30 m
 - zwart

NIEUW

Beschikbaar vanaf maart 2020
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Meerpuntsvergrendeling met drie dagschoten AS 2750
 - tweevoudige zwenkhaak-dagschoot-combinatie voor hoge inbraakbeveiliging tot klasse RC3
 - twee extra softlock dagschoten voor blijvende bescherming tegen tocht bij vervorming van de deur
 - meer veiligheid in de onvergrendelde toestand
 - VDS-certificaat volgens klasse B
 - optimale afdichting, warmte- en geluidsisolatie
 - geschikt voor woningstoegangsdeuren en utiliteitsbouw

Comfort Unit: hef-schuif-totaalpakket
Op lengte verzaagd, voorgeboord, voorgemonteerd.

 - alle beslagcomponenten inbegrepen
 - geen voorraadrisico
 - besparing op fabricagekosten
 - geen afval, geen zaagverlies
 - geschikt voor hout en pvc

 VOORGEBOORD

 VERZAAGD

 VOORGEMONTEERD



10 11

TS 98 XEA
De nieuwe, multifunctionele deurdranger
Een aantrekkelijke allrounder

Deurbladmontage  
aan scharnierzijde

Kozijndorpelmontage 
aan scharnierzijde

Kozijndorpelmontage 
aan tegenscharnierzijde

Deurbladmontage 
aan tegenscharnierzijde

Toegenomen sluitkracht, 
voor deurbreedtes tot 
1.400 mm 

SoftFlow: sluit deuren
praktisch geluidloos, dank-
zij de extra sluitsnelheid 

Barrièrevrijheid dankzij  
de bewezen EASY 
OPEN-technologie 

Slechts 1 deurdranger,
voor 4 montagemogelijk- 
heden

Sluitwerking vanaf een 
openingshoek van 180°
(montage scharnierzijde) 

Alle afregelingen aan  
de voorzijde & zichtbare 
sluitkracht indicator 
 
Openingsdemping en 
sluitvertraging in gelijk 
welke montage 
 
Nieuw, bekroond XEA-
design, compatibel met 
andere producten

180°EN 1-6

4 X

bestel nr.
172441

bestel nr.
172442

Pomp TS98 XEA

Arm TS98 XEA

-5%
extra
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Liège 
Hoogwaardig, elegant smalschildgarnituur in 
aluminium, verkrijgbaar in kruk/kruk of kruk/top.
Leverbaar uit voorraad in vijf uitvoeringen.
F1 Alu natuur, wit, zwart, F9 Inox look en F31-1 staal 
look

Kabelovergang met
geïntegreerde voeding van 24V DC. 
Zorgt voor een propere en snelle 
afwerking bij het monteren van een
Secury meerpuntslot met motor. 

Secure Connect 50

- geen extra opbouw kabelovergang nodig
- deur kan gemakkelijk gemonteerd/gedemonteerd worden
- aansluiting op 230V transfo geïntegreerd
- deur kan getest worden in de werkplaats
- stulpen en uitfreesmaten zijn hetzelfde als connect 200
- eenvoudige aansluiting
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Smalschildgarnituur met kerntrekbeveiliging
Maak uw huis veilig op een esthetische manier.

Hefschuifkrukken FEKTO

bestel nr.
179003

bestel nr.
179004

Prachtig slank veiligheidsbeslag zwart gelakt. Ontworpen voor 
profieldeuren / smaldeuren maar staat ook mooi op houten 
buitendeuren.

 - smalschild met kerntrekbeveiliging
 - gecertificeerd SKG*** 
 - 30% sterkere kerntrekbeveiliging dan hoogste NL-norm (SKG***)
 - groot cilinder-stelbereik van 8-17 mm t.o.v. de deur
 - groot deurdikte-bereik van 47-77 mm
 - massief RVS buitenschild 
 - buitenschild 35 mm breed
 - binnenschild 30 mm breed, handig mbt binnendraaiende deuren
 - binnenschild heeft verdekte bevestiging

 knop/kruk PZ92

 kruk/kruk PZ92

bestel nr.
179018

bestel nr.
179017

 knop/kruk  kruk/kruk

DeurkrukkenGarnituur

bestel nr.
179020

bestel nr.
179019

 knop/kruk  kruk/kruk

Robuuste aluminium handgreep op langschild met 
onzichtbare bevestiging.

Kan aan de buitenzijde gecombineerd worden 
met een handgreep, met of zonder cilinder, of een 
komgreep.

Afwerking: geanodiseerd Aluminium (F1 of F9) 
of poederlak in verschillende RAL kleuren (op 
aanvraag).
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Indy sweatshirt hoodie 
Cordura® elleboogstukken en versterkte schouderstukken, twee- 
laagse kap met koord, korte rits bovenaan en ruime kangoeroe-
zak. Ideaal voor borduren 
en bedrukken.

80% katoen/20% 
polyester, ± 340 g/m²

Kleur: zwart
Maat: S - XXL 

Flexywork fleece hoodie - 8041
 - gaasfleece: meer ademend vermogen 
en robuuste uitstraling 
 - waterafstotende borstzak met rits
 - binnenkant geborsteld voor meer 
isolatie
 - fijne pasvorm en veel 
bewegingsvrijheid
 - duimgaten
 - twee zakken met rits
 - verstelbare capuchon
 - ideaal voor bedrukking

100% polyester gaasfleece

Kleur: grijs/zwart en zwart
Maat: S - XXL

Hyper winterjas 

Waterdicht - winddicht - ademend
 - regelbare polsbanden en taille
 - waterdichte naden en ritssluitingen
 - 2 afsluitbare steekzakken,  
2 binnenzakken en borstzak
 - verlengd rugpand
 - afneembare kap met 
elastische koord, 
reflecterende details
 - drukkersrits, geschikt voor 
borduren en bedrukken

100% polyester, ± 200 g/m² met 
3D mesh voering 
EN 343:2003+A1:2007 - klasse 3
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/
m²/24h

Kleur: zwart 
Maat: S - XXL

Winddichte en waterafstotende softshell - 1200

Geavanceerde functionaliteit met goede pasvorm en slijtvast comfort.
 - voorgebogen mouwen 
voor maximale 
bewegingsvrijheid
 - langer rugpand voor extra 
bescherming
 - fleecegevoerde kraag
 - reflecterende details

100% polyester 265 g/m². 
Cordura® verstevigingen. 
100% polyamide 205 g/m².

Kleur: zwart
Maat: S - XXL

Waterafstotende winterjas - 1100

Warmte en comfort door dikke 3D-gaasvoering aan de achterkant.
 - verlengde achterkant (mouwen en rug) voor extra bescherming
 - fleecegevoerde kraag
 - elastische 
binnenmanchetten met 
duimgaten
 - reflecterende details

100% power polyamide 
220g/m² shellmateriaal - 
slijtvast, waterafstotend, 
duurzaam.

100% 37.5® technologie, 
polyestervoering

Kleur: staalgrijs
Maat: S - XXL

Pulse, comfort van een trui en warmte van een jas
 - Cordura®elleboogstukken
 - versterkingen aan nek, schouders en mouwen
 - drukkersrits, geschikt voor borduren en bedrukken
 - warme teddyvoering
 - 2 steekzakken
 - verborgen 
veiligheidszak met rits

80% katoen/20% 
polyester, ± 290 g/
m² versterking nylon 
Cordura®

Kleur: grijs/zwart
Maat: S - XXL

GRATIS
op is op

49,
95
EURO

*

52,
50
EURO

*

92,
00
EURO

*

34,
00
EURO

*

68,
95
EURO

* 112,
00
EURO

*
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Sweater Velox
Sweater met lange rits met comfortabele stof, mooi aansluitende pas-
vorm, praktische zakken en duurzame en flexibele elleboogstukken in 
Cordura®Stretch.

 - Cordura®Stretch-elleboogstukken
 - lange ritssluiting
 - kinbescherming bovenaan rits
 - 2 steekzakken met ritssluiting
 - borstzak met ritssluiting
 - lange mouwen
 - gebreide mouw- en heupboord
 - stiksels in contrastkleur
 - geschikt voor borduurwerk en 
bedrukking

65% katoen/35% polyester, ±305g/
m²

Kleur: zwart
Maat: S - XXL

Bodywarmer Fusion
De ideale combinatie tussen warmte en bewegingsvrijheid! Boven-
dien is de DASSY® Fusion uitgerust met meerdere functionele zakken, 
aangepast aan de moderne noden.

 - lange ritssluiting, drukkersrits
 - kinbescherming bovenaan rits
 - gebreide kraag en heupboord
 - 2 steekzakken, borstzak met ritssluiting
 - gsm-zak, zak voor mini-tablet, binnenzak
 - reflecterende details
 - fleecevoering
 - ademende, water- en winddichte stof
 - hoofdstof: mechanische stretch
 - drielaagse softshell met fleecevoering
 - tweenaaldstiksel
 - stiksels in contrastkleur
 - versterking van schouder tot schouder

100% polyester, ± 280 g/m²

Kleur: zwart/grijs
Maat: S - XXL

Pilotjack Hawk 027A 3 in 1

Stoere veelzijdige pilootjas in beavernylon.
 - afneembare bontkraag
 - uitneembare warme binnenvoering
 - afritsbare mouwen
 - elastiek in de taille en aan de polsen
 - 2 schuine borstzakken met ritssluiting
 - gsm-zak en 2 schuine heupzakken

Kleur: zwart / donkergrijs / navy blauw

Maat: S - XXL

Vanaf 10st = € 25,95
Vanaf 25st = € 24,95

Windproof Buff

Best mogelijke bescherming tegen wind 
en kou, dankzij isolerende laag en warme 
lucht die ontstaat tussen het materiaal 
en je huid. Lichaamstemperatuur wordt 
op peil gehouden.

zwart

one size

Polar Buff 

Polartec fleece, 100% 
microfiber, verbeterde 
stretch, naadloos.

zwart / fluogeel-zwart

one size

Knitted & Polar hat Primaloft

Gebreide muts met polar fleeceband 
binnenin van Primaloft, voor een extra 
warme bescherming tegen extreme koude 
met behoud van lichaamstemperatuur.

ACTIVE FIT

zwart / groen / navy

24,
90
EURO

*37,
00
EURO

*

16,
20
EURO

*

14,
50
EURO

*

47,
00
EURO

*

26,
95
EURO

*



16 17

De perfecte combinatie van com-
fort en duurzaamheid. type 1530
Een klassieke werkbroek, ontworpen om u te helpen uw werk 
gemakkelijker te kunnen uitvoeren.
 - voorzien van 2 grote handige spijkerzakken met allerlei 
onderverdelingen om uw gereedschap in op te bergen

 - dijbeenzakken met 
onderverdeling, hamerlus en 
meterzak met messenhouder 
en pennenzak
 - 3-dubbel gestikte naden 

Stockkleur: type 1530 = zwart
Maat: 44 - 56

Parka all season HI-VIZ 5 IN 1
Innovatief model, te gebruiken voor meerdere doeleinden.
Buitenjas: twee grote, opgezette zakken met klittenbandsluiting en verdekte capuchon.
Binnenjas: afneembare mouwen (bodywarmer). Telefoon/radio zak met D-ring.
Printopening voor personalisatie.
100% polyester, 300D Oxford Weave met vuilafstotende finish 190 g PU-laag.
Voering buiten: Nylon Maas 60 g; Binnen: 100% polyester Fleece 330 g

EN ISO 20471:2013 - klasse 3

Maat: S - XXL 69,
95
EURO

*

69,
95
EURO

*

58,
95
EURO

* 43,
50
EURO

*

Campbell blouson jas 364A - 3 in 1
Veelzijdige bescherming tegen regen en kou.
Waterdichte en ademende Siopor stof, uitneembare voering vervaardigd uit 
zachte, warme fleece.
 - verlengd rugstuk (80 cm) en afneembare mouwen
 - 2 opgezette borstzakken met ritssluiting
 - ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 - mouwzak, pennenzak, telefoonzak en 2 ingezette zakken
 - kap in kraag  
 - Elastische taille en vernauwing door drukknopen aan de zijkant

Materiaal: 100% polyester weefsel met 100% PU coating ± 195 g/m²
Maat: S - XXXL
Certificatie EN ISO 20471 klasse 1 tot 3 naargelang maat en gebruik van de 
mouwen 
EN 14058  1XXXXX
EN 343 KLASSE 3/3 

Seattle
Sterke werkbroek, topper in zijn vak!
 - 2 wegsteekbare holsterzakken  met gereedschapslussen
 - 2 achterzakken met klep
 - 2 dijbeenzakken met potlood-, meter- en GSM-vak + hamerlus
 - met verstelbare rugelastiek

Materiaal: 65% polyester/35% 
katoen, +/- 300 g/m² met verster-
king nylon Cordura®

Kleur: grijs-zwart
Maat: 42-52
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Power Protector
Perfecte bescherming bij 
weer en wind.
 
 - tegen water en vuil
 - voor 15 dagen
 - vrij van PFC’s

Gebruik: opspuiten, laten inwer-
ken en klaar…

Inhoud: 400 ml

bestel nr.
 171662

2-PACK werksok winter
Warm en waterafstotend. Comfortabele 
boord, versterkte teen en hiel. Versterkte 
zool voor extra comfort en bescherming. 
Anti-allergisch.

30% wol / 35% acryl / 33% polyester / 2% 
elastaan

Maat: 39/42 - 43/46

vanaf 5x 2 pack € 5,95 /pack

Weld lasschoen - S3Jalartic laars - S3 Stelvio - S3

 - waterbestendig nubuck leder, 100% 
metaalvrij
 - buitenzool in PU-rubber VIBRAM (tot 300°C)
 - Kevlar afgestikt, verhindert doorbranden
 - unieke sluiting om schoen onmiddellijk uit 
te doen (bij gevaar)
 - AIRPLUS 3D-voering voor optimale 
temperatuur- en vochtregeling
 - composite veiligheidsneus
 - Zero(k) antiperforatie

✔ laswerkzaamheden, dakwerken, metaal-
bouw, offshore.

EN20345-2011 SRC S3

 - warme imitatie bontvoering, geperforeerde 
stalen neus en roestvrij stalen tussenzool
 - olie- en waterafstotend
 - anatomisch gevormde antistatische 
Comfort-Tech inlegzool
 - gemakkelijke instap door aantreklussen
 - AP23 leder, olie en waterafstotend
 - olie- en zuurbestendige Softane 2 densiteit 
PU-zool

 - 100% waterdicht door Outdry membraan
 - hoogwaardige PU-rubber VIBRAM loopzool 
voor elke ondergrond
 - perfecte antislip die de SRC norm overstijgt
 - upper in gevet nubuck leder
 - composite veiligheidsneus
 - Zero(k) antiperforatie 
 - AIRPLUS 3D-voering voor optimale 
temperatuur- en vochtregeling

✔ bouw, industrie, land- en tuinbouw,
buitenwerk, grondwerken.

EN20345-2011 SRC S3
40 - 4740 - 47 38 - 48

38 - 48

Chelsea evolution mid 78250 - S3
Licht, waterdicht, alu neuskap, EVA tussenzool, antislip, vochtregule-
rend, ESD-bescherming.

EN20345-2011 SRC S3

Hoge veiligheidsschoen S3 
2305/0000/9900
Klassieke veiligheidsschoen met normale pasvorm. Bovenste deel in 
leder. Buitenzool in TPU voor goede grip. De schoenen zijn water- en 
olie afstotend. Beschermingsklasse S3 SRC.

93,
95
EURO

* 99,
00
EURO

* 75,
50
EURO

*

9,
50
EURO

*

6,
50
EURO

*

93,
95
EURO

*

64,
50
EURO

*

40 - 47
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Officiële Thorpartner in België

 - Lifa® Stay Warm-technologie
 - Lifa® Merinowol
 - elastische taille voor perfect aansluitende pasvorm en 
bewegingsvrijheid
 - platte naden voor optimaal comfort
 - gemaakt voor hoge inspanningen op koude dagen

Materiaal: Basis: 57% merinowol, 43% polypropyleen - 215 g/m2

Maat: S - XXL
Kleur: marineblauw

HH Lifa merino crewneck 75106

HH Lifa merino Pant 75506 
 - extra kruisinzetstuk

59,
50
EURO

*

55,
00
EURO

*

46,
75
EURO

*

Oxford Construction werkbroek 77461
De Oxford-collectie biedt comfort in 3 verschillende prijsklassen, waarmee onze 
broekencollectie compleet is. Lichtgewicht katoen, gemengd met 3% elasthaan biedt u de 
gehele dag comfort op het werk.

Eigenschappen
 - YKK®-ritssluiting
 - metalen knopen voorzien van plastic laag
 - handzakken
 - achterzakken
 - lus met dubbel klittenband aan beide zijden voor hamerhouder
 - hangende zak
 - dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting
 - zak voor duimstok
 - brede lus middenachter voor extra stevigheid en stabiliteit
 - kruisinzetstuk
 - versterking bij de knie en uiteinde pijpen
 - zakken voor kniebeschermers
 - scharnierende knieën
 - 5 cm pijpverlengingen
 - tonale logo's
 - lus voor ID-kaart

Extra's 
 - kniezakken
 - duimstokzak
 - GSM-zak
 - uitlegbare zoom (+ 5cm)
 - sluiting 
 - rits
 - knopen

Materiaal 
Basismateriaal: 79% katoen 18% 
polyester, 3% elasthaan, 265 
g. Materiaal tweede laag: 65% 
polyester, 35% katoen, 310 g. 
Versterking: 100% polyamide, 195 g. 
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Oxford winterjas 73290
Warm en comfortabel, de hele winter lang. De combinatie van 
materialen zorgt voor duurzaamheid terwijl de pasvorm u volledige 
bewegingsvrijheid geeft.

 - Primaloft®-isolatie met 
superieure thermische 
eigenschappen
 - geen schoudernaden, op 
kritieke plaatsen getaped
 - verlengd rugpand
 - kinbescherming
 - verwijderbare capuchon 
met trekkoord
 - stevige YKK-ritssluiting 
aan de voorzijde met 
kraagversterking

Maat: S - XXL

Kleur: zwart

Kensington softshell 74230
Ademende en waterbestendige jas dankzij membraan en fleecelaag, 
geschikt voor lange werkdagen.

87,
50
EURO

*

110,
95
EURO

*

170,
00
EURO

*

110,
95
EURO

*

85,
00
EURO

*

Chelsea Evolution winterjas 71340
Waterdicht, extra ademend met Helly Tech® Performance stof.
Geschikt voor verschillende intensieve buitenactiviteiten in zeer ver-
anderlijke en onvoorspelbare weersomstandigheden.

 -Primaloft®-isolatie, 
superieure eigenschappen 
 -afneembare capuchon
 -YKK-ritssluiting 
 -Life Pocket™ met Aerogel, 

beschermt GSM tegen kou
 -geen schoudernaden voor 

extra bescherming tegen regen
 -ritssluiting onder armen voor 

optimale ventilatie
 -elastische verstelbare zoom 

aan onderkant
 -EN 343 (tegen regen) en EN 

342 (tegen koude) 

Maat:  S - XXL
Kleur: Ebbenhout

 - hoog ademend vermogen 
van 5000 g/m² 24 u
 - waterkolom 5000 mm
 - geen schoudernaden
 - verlengd rugpand
 - borstzak voorzien van een 
gat voor het snoer van uw 
koptelefoon 
 - verstelbare capuchon met 
trekkoord
 - klittenbandverstelling bij 
de manchetten
 - handzakken met YKK-ritsen
 - binnenzakken

Maat: S - XXL
Kleur: zwart en donkergrijs

Aker winterjas 71351
Veelzijdige, lichtgewicht winterjas met Primaloft®-isolatie met een 
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. 

 - HellyTech® protection houdt u droog onder zware 
omstandigheden
 - getapete naden tegen waterdoorsijpeling
 - YKK® Vislon ritssluiting aan voorzijde voorzien van stormklep 
met klittenbandsluiting
 - handzakken met YKK®-ritssluiting en klep
 - reflectiestrepen op schouders en armen en reflecterende biezen
 - klittenbandverstelling bij manchetten
 - 2-laagse constructie waterdicht
 - capuchon met rekkoord aan voorzijde en klittenband aan 
achterzijde
 - Helly Hansen Workwear decoratie op linkermouw
 - zeer geschikt voor aanbrengen logo’s
 - conform EN 343 (tegen regen)

Maat: S - XXL 
Kleur: donkergrijs-zwart

Chelsea Evolution Softshell 74140
Waterafstotend, ademend en winddicht.
Geschikt voor verschillende intensieve buitenactiviteiten in zeer ver-
anderlijke en onvoorspelbare weersomstandigheden.

 - verlengd rugpand
 - borstzak, ideaal voor kabel 

van uw koptelefoon 
 - capuchon met trekkoord
 - klittenbandverstelling bij de 

manchetten
 - handzakken met YKK ritsen
 - lus voor ID-kaart
 - centrale YKK®-ritssluiting 

aan de voorzijde met 
kraagversterking

Maat:  S - XXL
Kleur: navy blauw
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ZEKLER 412RDB BLUETOOTH - Veiligheid boven alles!

Hoofdband met vorkmontage en brede 
oorkussens voor constante hoofddruk en 
comfortabel gebruik.

 - FM-radio, Level Dependent System, 
Bluetooth (10 m), Side Tone functie (stem 
duidelijk te horen), Boom microfoon voor 
heldere communicatie

 - streaming pauzeert en volume verlaagt 
bij inkomende gesprekken

 - adaptieve functie Volume Control past 
automatisch het volume van inkomende 
gesprekken aan volgens omringende 
geluidsniveau

Incl. 2x1,5V AA (23 gebruiksuren)

bestel nr.
161137

Optische bril safety pro

De eerste veiligheidsbril op sterkte (+1 tot +3,5)
 - hoog kwalitatieve, polycarbonaat verziendheidsglazen
 - schokbestendig, antikras en antidamp
 - haarscherp zicht van 30 cm tot > 1 m
 - regelbare armen met  
antislip rubberlaagje
 - incl. microvezel etui en koordje

LED-licht - 6,4 lm
 - multi-directioneel
 - Varionet Safety & universele 
clip
 - hoek verlichting: 30°

Incl. 4x LR41 (20u batterijduur)

DISPENSER - 250 SPARK PLUGS 7825

Nieuwe dispenser bij vulling oordoppen
hygiëne verzekerd!

EN 352-2:2002

bestel nr.
171669

ABEK1P3R - idem A1P2R + anorganische gassen, dam-
pen, zure gassen en ammoniak

Halfgelaatsmasker
Licht, comfortabel en eenvoudig. 
 - zacht en huidvriendelijk TPE-materiaal
 - siliconen masker blijft zacht en vormvast bij 
extreme temperaturen
 - eenvoudig onderhoud zonder benodigdheden
 - EasyLock® filter systeem
 - masker kan om de nek gedragen worden
 - EN 140:1998

bestel nr.
144321

bestel nr.
41285

bestel nr.
41286

bestel nr.
144323

EasyLock® stoffilters (set van 2) Stofmasker/FFP2 NR D
Eénmalig gebruik, met uitademventiel, bescherming tegen fijne stofdeeltjes (stenen, 
hout, gips, kwarts...)
Max. te dragen tot ca. tien keer MAC/BG-waarde voor (stof)deeltjes. 

Per 10 stuks Per 5 stuks

bestel nr.
163197

bestel nr.
171673

bestel nr.
1530

P3R - fijn schadelijk en kankerver-
wekkend stof, roof en op water en 
olie gebaseerde aërosolen

A1P2R - werken met oplosmiddelen van vernis, verf en 
lijmen en fijn stof zoals asbest en lasrook.

RP820V

8,
80
EURO

*

17,
00
EURO

*

26,
75
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*

39,
90
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*

8,
25
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*

320,
00
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*

11,
50
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* 15,
75
EURO

*

16,
95
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*

42,
95
EURO

*
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EN 388

2 1 2 1

Moderne winterhandschoen van synthetisch leer - 
Guide 770 W
 - bestand tegen vocht en vuil
 - hittebestendig katoen aan bovenkant
 - flexibele fleecevoering
 - naadloze ergonomische duim
 - goede grip en comfort

Allround werkhandschoen Wintergrip
 - naadloze acryl, foam latexcoating
 - elastische manchet
 - heel flexibel
 - extra grip 

Guide 154 - allround handschoen
 - naadloos polyester/katoen
 - luchtig, zeer sterk, goede grip
 - unieke groefstructuur voor super grip

Geschikt voor lichte industrie, bouwnij-
verheid, groenvoorziening en milieu-
diensten, manipuleren van bakstenen 
en dakpannen.

EN 388

4 1 4 1

Per paar 8-11
Per paar 9-11

Per paar 9-10

Per paar 8-11

Per paar 9-10

Per paar 6-12

Per paar 9-10

Per paar    10

Per paar            9-10

EN 388

4 x 4 3  D

EN 388

4 1 4 1

Soft antisnijhandschoen - Guide 313
 - comfortabel en duurzaam
 - nitril foamcoating vrij van DMF 
 - goede ademing
 - drager antisnij in HDPR/glasfiber 
open structuur voor goede airflow
 - snijklasse ISO (A-F) = D 

Super pasvorm en draagcomfort - Guide 580
 - stretch nylon, nitril coating, ademend 
 - goede vingergevoeligheid
 - natte en olieachtige grip
 - uitstekende schuurweerstand 

Verpakkingsindustrie, transport- 
en distributiesector, montage en 
assemblage.

Waterdichte winterhandschoen - Guide 662 W
 - 3/4 nitril coating op polyester
 - liner met acryl voering
 - hoog warmte isolerend
 - zeer goede grip 
 - vervanger Guide 661W

 
Lichtere allround werkzaamhe-
den en montage.

Worker handschoen
Gevoerde splitlederen Werkhand-
schoen met gestreept katoenen 
doek.

Voorzien van een 7cm gerubberi-
seerde kap

Robuuste lashandschoen - Guide 269
 - zeer duurzaam rundssplitleder, Zweedse topkwaliteit
 - warmtebestendige Kevlar naden
 - volledig gevoerd, lengte 34 cm 
 - voor zware toepassingen in las- en 
metaalindustrie

EN 12477 (type A) - EN388 (4.1.4.1) - 
EN407 (4.1.3.X.4.X.)

6,
50
EURO

* 5,
25
EURO

*

2,
85
EURO

*

2,
20
EURO

*

4,
00
EURO

*

3,
80
EURO

*

3,
30
EURO

*

1,
65
EURO

*

6,
00
EURO

*

12,
50
EURO

*

EN 388

2 1 4 2

Wegwerpoverall
Safegard 76
 - polypropyleen SMMS
 - luchtdoorlatend
 - beperkt gebruik
 - goed aanpasbaar
 - gestikte en bedekte naden
 - elastiek aan kap, polsen en enkels
 - 2 richting ritssluiting onder klep

Geschikt voor: asbestverwijdering, 
processen met chemische risico’s, reini-
gings- en onderhoudswerken. 

Maat: M - XXL

€ 3,50/st50 stuks
€ 3,25/st100 stuks

Winterhandschoen - PowerGrab Thermo
 - naadloze acryl handschoen met microfinish 
latex coating
 - elastische manchet
 - heel flexibel
 - uitstekende grip bij zowel natte als met 
olie besmeurde en gladde oppervlakken

Geschikt voor ruwe werkzaamheden,
ideaal voor het manipuleren van bakste-
nen en dakpannen. EN 388

2 2 3 1

EN 388

3142
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Wilpu gatzaag Multi-gebruik met 
hardmetalen tanden
Gatzaag met hardmetalen tanden 
geschikt voor hout, spaanplaten.

-5%

Systainer³
een systeem
voor alle toepassingen
Verbindt werk- en bouwplaats, perfecte voertuig-
integratie voor gemakkelijk en veilig transport.

Altijd toegankelijk
De SYSTAINER T-LOC kan worden geopend 
zonder dat deze hoeft te worden 
losgekoppeld.

Openen, sluiten, koppelen met slechts één 
draaibeweging
T-LOC is het centrale bedieningselement, 
combineert 3 functies en kan in een 
handomdraai worden bediend.

Rechtop draagbaar
Voor de SYS T-LOC-maten 1 en 2 is als 
toebehoren een inschuifbare handgreep 
verkrijgbaar.

Verkrijgbaar in 5 maten
Als SYS T-LOC 1 tot 5. Hoogten: 105 mm, 157,5 mm, 
210 mm, 315 mm en 420 mm. In de maten 1 tot 3 ook 
verkrijgbaar met dekselvak.

compatibel met vorige versie

extra



22 23

Reparatie- en afwerkingsplamuur, voor 
het herstellen en egaliseren van geverfde 
oppervlakken, pleisterwerk, gipsplaten, 
hout en andere poreuze bouwmaterialen.

 - kant en klaar
 - voor binnen en buiten
 - snel overschilderbaar 

Klauwhamer FatMax ‘1-51-212’ 570 gKlauwhamer ‘1-51-275’ 450 g

Lathamer ‘1-51-037’ Nageltrekker wonderbar

Handzaag Ergo Superior 550 mm

Waterpomptang 250 mm Waterpomptang Cobra 250 mm

Klauwhamer ‘1-51-488’ 450 g Klauwhamer ‘1-51-031’ 450 g

Houtbeitelset
inhoud: 6, 10, 12, 18, 25 en 32 mm

Filler renovatiepasta 750 ml

Poetsdoeken bontkleurig
10 kg

bestel nr.
49131

bestel nr.
162559

bestel nr.
113750

bestel nr.
168216

bestel nr.
158657

bestel nr.
164366

bestel nr.
174598

bestel nr.
2922

bestel nr.
23989

bestel nr.
162050

bestel nr.
162006

bestel nr.
162961

bestel nr.
105956

29,
90
EURO

*25,
90
EURO

*

16,
85
EURO

* 6,
90
EURO

*

29,
90
EURO

*

9,
90
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* 19,
90
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*

11,
90
EURO

* 18,
90
EURO

*

58,
90
EURO

*

7,
90
EURO

*

21,
90
EURO

*

109,
00
EURO

*

Steekbeitelset
inhoud: 6, 10, 12, 16, 20 en 26 mm

 - zachte volumineuze 
doek die aanvoelt als 
textiel
 - grote natsterkte en 
trekvastheid
 - constante afmetingen
 - door de duurzaamheid 
zuinig in gebruik

Kirschen
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149,
00
EURO

*

169,
00
EURO

*

16,
90
EURO

*

59,
00
EURO

*

Stofafzuigkap 125 mm

Bitsenset 1/4” - 61-delig

Accessoireset Best of Renovation
 - 34-delig
 - te gebruiken voor zagen, schuren, doorslijpen,...

Stofafzuigkap 180-230 mm

AS27 IK Silent stof- en waterzuiger

Oproller perslucht op voet 30 m

bestel nr.
177719

bestel nr.
183491

bestel nr.
183454

bestel nr.
12554

bestel nr.
174815

Reduceert de 
stofontwikkeling 
bij droog zagen met 
diamantzagen op haakse 
slijpers tot een absoluut 
minimum. 

Past op vrijwel alle 
professionele haakse 
slijpers.

bestel nr.
109229

 - dubbel geïsoleerde 
tweetraps vacuum motor, 
geluidsarme werking
 - met katoenfilter uitgerust
 - geïntegreerd vlottersysteem 
voor aanzuigen van water
 - incl. aanzuigslang (2,5m), 
inox buizen, vloerborstel, 
wateraftrekker, ronde 
borstel en platte zuigbek
 - 1150 W
 - 62 dB

239,
00
EURO

*

74,
90
EURO

*

Gatzagenset 600l Bi-Metaal
gatzaag Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 en 68mm, 2 centerstiften, 1 geleideboor

bestel nr.
123213

135,
00
EURO

*
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139,
00
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*

89,
90
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*

5,
80
EURO

* 25,
00
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*

2,
95
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*

59,
90
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*

119,
00
EURO

*

bestel nr.
6428

bestel nr.
6440

bestel nr.
162511 bestel nr.

56381

bestel nr.
108928

bestel nr.
51416

Trapladder met platform
5 treden

Trapladder dubbel
2 x 5 treden

Aluminium trapladder met 
spreidstandbeveiliging.

 - antislip treden
 - grote rubberen antislip poten

Aluminium trapladder met 
spreidstandbeveiliging.

 - antislip treden
 - grote rubberen antislip poten

Toughbuilt C650
 - opvouwbare schraag
 - gepoedercoat staal
 - handgreep
 - open: 702 x 1070 x 814 mm
 - draagkracht: 589 kg enkel

Fatmax
uitschuifbare schraag
 - per paar
 - afzonderlijk verstelbare poten
 - antislip op poten en blad
 - 685 x 50 x 831 mm
 - draagkracht: 1350 kg per paar

Aluminium schraag
 - open: 805 x 905 x 520 mm
 - gesloten: 835 x 905 x 175 mm
 - draagkracht: 300 kg

Schraag massief den
 - open: 730 x 750 mm
 - gesloten: 750 x 750 mm
 - zwaar model H102

SneeuwschuiverStrooizout

bestel nr.
44922

bestel nr.
118221

bestel nr.
158708 

Ruitenreiniger 
Gebruiksklare 
ruitensproeivloeistof antivries.
tot -20°C

65,
90
EURO

*

8,
90
EURO

*



26 27

PRIMA
Metalen mechanisch anker met grote spreiding.
 - 4 lange spreidelementen voor goede grip in verschillende materialen
 - grote kraag: gemakkelijke zetting in holle materialen
 - conus verbonden aan de huls voor perfecte plaatsing
 - mogelijk alternatief voor chemische verankering in holle materialen
 - variabele bevestigingsdikte
 - Socotec-goedkeuring (Frankrijk)
 - verkrijgbaar met of zonder bout

DRIVA TP12
Zelfborende gipsplaatplug met schroef.
 - voorboren is niet nodig
 - uniek schroefdraadontwerp voor optimale bevestiging 
 - aggressieve punt voor snelle eerste grip
 - aanpasbare schroefdiepte voor flexibele installatie
 - geschikt voor enkel- of dubbellaagse gipsplaten
 - voor zowel handmatig aanbrengen als met schroeftol

B-LONG F
Universele verzinkte constructieplug met verzonken kop en Torx-
aansluiting.
 - ETA-goedgekeurd voor bevestigingen in beton en metselwerk
 - uniforme expansie voorkomt rotatie tijdens het aanbrengen
 - korte ankerdiepte: slechts 40 mm voor beton, daardoor minder 
bevestigingstijd
 - hoge belastingswaarden: tot 220 kg in beton
 - extra lang: bevestigingsdikte tot 205 mm (XTREM HF tot 250 mm)
 - geschikt voor gebruik in meedere materialen, voor een grote reeks aan 
toepassingen

TAPCON
Zelftappende betonschroef.
 - jet volledige ETA optie 1 assortiment kan worden 
toegepast in gescheurd en niet-gescheurd beton
 - brandcertificaat
 - langere effectieve schroefdraad voor de beste 
prestaties op de markt
 - nieuw gepatenteerd schroefdraadontwerp voor 
gemakkelijke plaatsing
 - verstelbare plug voor situaties waarin uitlijning 
zonder prestatieverlies nodig is
 - brede keus aan boordiameters en -lengten 

PAN

HF / HF XTREM

ROB

DOME

CSK
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Infraroodkanon XL61

bestel nr.
162287

bestel nr.
140916

bestel nr.
140917

bestel nr.
162286

bestel nr.
140918

bestel nr.
140919

bestel nr.
140920

bestel nr.
162285

bestel nr.
162284

bestel nr.
162288

Professionele oliebrander met elektronische vlamcontrole.
Stralingswarmte, geen luchtstroom.

17 kW
14600 Kcal/h

Dieselkanon B 100 CED / 150 CED
Dieselkanon met elektronische vlamcontrole en  
grote luchtvolumestroom.

B 150 CED
Vermogen: 44 kW
Capaciteit: 37900 Kcal/h
Tank: 44 l

B 100 CED
Vermogen: 29 kW
Capaciteit: 2500 Kcal/h
Tank: 44 l

510,
00
EURO

*

3,3 kW
2500 kcal/h

Elektrische verwarming
B3 ECA

Gaskanon met manuele ontsteking

BLP17M
10 - 16 kW
8600 - 13800 Kcal/h

BLP33M
18 - 33 kW
13800 - 25800 Kcal/h

BLP33ET
18 - 33 kW
15500 - 28400 Kcal/h

BLP53M
36 - 53 kW
31000 - 45600 Kcal/h

BLP53ET
36 - 53 kW
31000 - 45600 Kcal/h

BLP73M
49 - 73 kW
42100 - 62800 Kcal/h

Gaskanon met elektronische 
ontsteking

569,
00
EURO

*

579,
00
EURO

*

64,
00
EURO

*

133,
00
EURO

199,
00
EURO

322,
00
EURO

349,
00
EURO

321,
00
EURO

425,
00
EURO

59,
00
EURO

bestel nr.
140924

Thermostaat TH5
0 - 36°C

*
*

*

*

*

*

*



Acties enkel geldig bij Santens tot 31 maart 2020 of tot einde voorraad. * Netto prijs excl. btw (niet geldig voor doorverkoop).
De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen of drukfouten.

Officiële Thorpartner in België

GENT SINT-NIKLAASBRUGGE AUTOMATICSHERENTALS

Gratis registratiecode 
PE10105376 

voor uw bezoek aan 
Polyclose.

Cilloc: stand 1670


