
blz. 10.2-10.9

- Lijmen

blz. 10.10

- Onderhoudsmiddelen
- Glij- en smeermiddelen
- RVS Reiniger

blz. 10.11

- Kolorbond

blz. 10.12-10.14

- Opvulmiddelen
- Alsibois
- Renovaid

blz. 10.15-10.17

- Siliconen
- Schuimen

blz. 10.18-10.19

- Baterijen

blz. 10.20-10.22

- Meetinstrumenten

blz. 10.23

- Cutters, lijmtangen, 
 spangereedschappen

blz. 10.24

- Systainers

blz. 10.25-10.26

- Montagehulpmiddelen

blz. 10.27

- Bitsen

blz. 10.28-10.29

- Boren/gatzagen

blz. 10.30

- Schuurpapier

blz. 10.31

- Freesmal

blz. 10.32-10.34

- Gabarit universeel
- Boormallen

blz. 10.35

- Overzicht andere 
 montagereedschappen

blz. 10.36-10.39

- Groeffreesmachines + 
 toebehoren

blz. 10.40

- Machines FESTOOL

blz. 10.41

- Machines MAKITA

blz. 10.42

- Overzicht andere machines

GROEP 10
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750 gr.
5 kg.
10 kg.

HOUTLIJMEN

omschrijving code 
Houtlijm ST10

Voor goed passende, niet dragende houtkonstructies en -verbindingen
binnen.

- vochtbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc
- voldoet aan norm EN 204:D2
- temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C.
- perstijd bij 20°C: 15 minuten (bij spanning langer)

0453-0110
0453-0120
0453-0130

LEGENDE
D2 D3 D4Vochtbestendig

(Binnentoepassing: bestand tegen
incidentele kortstondige blootstelling aan 
water)

Waterbestendig
(Binnentoepassing: bestand tegen regelmatig kortstondige 
blootstelling aan water. Buitentoepassing: mits niet
blootgesteld aan weersinvloeden)

Watervast
(Binnentoepassing: bestand tegen regelmatig en langdurige 
blootstelling aan water. Buitentoepassing: bestand tegen
weersinvloeden mits beschermd door coating)

inhoud

D2

750 gr.Houtlijm ES30 snel

Voor goed passende, niet dragende houtkonstructies en -verbindingen
binnen.

- snelle, vochtbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc.
- voldoet aan norm EN 204:D2.
- snel drogend
- temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C.
- perstijd bij 20°C: 3 tot 5 minuten

0453-0310

D2

750 gr.
5 kg.
10 kg.

Houtlijm VB20

Voor goed passende, niet dragende houtkonstructies en -verbindingen
binnen en buiten, mits niet blootgesteld aan weersinvloeden.

- waterbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc.
- voldoet aan norm EN 204:D3.
- temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C.
- perstijd bij 20°C: 15 minuten (bij spanning langer).

0453-0210
0453-0220
0453-0230

D3

250 gr.
750 gr.

Konstruktie-bruislijm fiber transparant

Voor goed en minder passende, niet dragende houtkonstructies
en -verbindingen binnen en buiten (mits beschermd door coating), 

alsook het lijmen van hout in combinatie met andere materiale, zoals 
metaal, beton en kunststof.

- voldoet aan norm EN 204:D4
- vezelversterkt
- watervast (D4) en weerbestendig
- transparant
- zeer snel
- vloeibaar
- beperkt vullend vermogen.

0453-0405
0453-0410

D4
10
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750 ml.
5 l.

omschrijving code 
CONTACT KIT

Voor het verlijmen van materialen die direct vast moeten zitten, zoals 
materialen onder spanning of gebogen werk, of voorwerpen die

meteen belast en verwerkt moeten kunnen worden (productiewerk). 
Zeer geschikt voor verlijmen van HPL.

Voor binnentoepassingen / vochtbestendig / temperatuurbestendigheid: 
15°C tot +70°C / open tijd: 10 tot 40 minuten / direct vast /
aromaatvrij.

0453-1010
0453-1020

inhoud

CONTACTLIJMEN

750 ml.
5 l.

CONTACT TIX

Voor het verlijmen van materialen die direct vast moeten zitten, zoals 
materialen onder spanning of gebogen werk, of voorwerpen die

meteen belast en verwerkt moeten kunnen worden (productiewerk). 
Zeer geschikt voor verticale toepassingen en het verlijmen van HPL.

Trekt geen draden: smeert als boter / voor binnentoepassingen /
vochtbestendig / temperatuurbestendigheid: -15°C tot +70°C / open 
tijd: 10 tot 25 minuten / direct vast / aromaatvrij.

0453-1110
0453-1120

20 gr.Secondelijm

Lijmt o.a. vele kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en kurk. 
Niet geschikt voor het verlijmen van aardewerk, PE, PP, PTFE, siliconen 

en autoruiten.

Zeer sterk / zeer snel / universeel / transparant.

0453-1520

100 ml.KIT TUBE

Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica®), fineer, board, plastic 
randen, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel of polyetherschuim zowel 
onderling als op hout, spaanplaat, beton en metaal. Zeer geschikt voor 
o.a. het lijmen van trapranden, vloerbedekking op trappen, dopjes of 
viltjes onder meubels. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, 
tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van (hobby) knutselwerken. 

Niet geschikt voor Voor polystyreenschuim (piepschuim - tempex),
polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).

Direct vast / super sterk /geschikt voor materialen onder spanning /
zeer universeel / vloeibaar / vocht- en vorstbestendig /eenvoudig te 
verwerken

0453-3010

100 ml.TIX TUBE

Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica®), fineer, board, plastic 
randen, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel of polyetherschuim zowel 
onderling als op hout, spaanplaat, beton en metaal. Deze lijm druipt 

niet en is daarom uitermate geschikt voor verticale verlijmingen. Zeer 
geschikt voor o.a. het lijmen van trapranden, vloerbedekking op

trappen, dopjes of viltjes onder meubels. Ook voor reparaties aan
bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van 

(hobby) knutselwerken. Niet geschikt voor polystyreenschuim
(piepschuim - tempex), polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).

Makkelijk smeerbaar / druipt niet / trekt geen draden / direct vast /
super sterk / geschikt voor materialen onder spanning / universeel
vocht- en vorstbestendig.

0453-3110

200 ml.KOMBI PROFESSIONAL XL

Zeer geschikt voor sterke verlijmingen van grote oppervlakken. 
Geschikt voor het lijmen van steen, beton, aardewerk, natuursteen, 

porselein, hout, metaal en diverse kunststoffen (formica, polyes-
ter, bakeliet), zowel onderling als in combinatie. Niet geschikt voor 
Polyethyleen (PE), Polypropyleen (PP), P.T.F.E. en siliconenrubber.

Super sterk / temperatuurbestendig van -40°C tot +80°C / vullend /
waterbestendig / goed chemicaliënbestendig / overschilderbaar.

0453-3210

10
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wit
zwart
grijs

transparant grijs
crystal clear

omschrijving code 
POLY MAX FIX & SEAL EXPRESS

Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer 
hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis 

van SMP-Polymer. Ideaal voor monteren in combinatie met 
afdichten.

- zeer hoge, blijvende elasticiteit
- zeer snelle sterkteopbouw
- zeer goed vullend vermogen
- goed standvermogen
- krimpvrij; 100% lijm
- oplosmiddelvrij
- geen randzone-vervuiling
- weerbestendig
- temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- overschilderbaar
- doorharding ca. 2 mm/24 uur

Droogtijden
- handvasttijd: ± 1,5 u.
- eindsterkte: ± 4 u.

0453-4007
0453-4003
0453-4009
0453-4099
0453-4000

inhoud

MONTAGELIJMEN / PU-KONSTRUCTIELIJMEN

uitvoering
435 gr.
435 gr.
435 gr.
300 gr.
300 gr.

witPOLY MAX HIGH TACK EXPRESS

Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge
aanvangshechting en zeer snelle sterkteopbouw op basis van 

SMP-Polymer. Bijzonder geschikt voor zware materialen.

- zeer hoge aanvangshechting
- zeer snelle sterkteopbouw
- blijvend elastisch
- zeer goed vullend vermogen
- goed standvermogen
- krimpvrij; 100% lijm
- oplosmiddelvrij
- geen randzone-vervuiling
- weerbestendig
- temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- overschilderbaar
- doorharding ca. 2 mm/24 uur

Droogtijden
- handvasttijd: ± 30 min.
- eindsterkte: ± 4 u.

0453-4109435 gr.

PU-TIX FIBER D4.ATG

Vezelversterkte, zeer snelle, tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 
1-component houtlijm op basis van polyurethaan.

- vezelversterkt
- zeer snel
- goede doorharding tot in de kern
- tixotroop
- beperkt vullend; bruist licht op
- goed standvermogen; druipt niet
- weerbestendig
- temperatuurbestendig van -20°C tot +125°C
- oplosmiddelvrij
- overschilderbaar
- schuurbaar

Droogtijden
- handvasttijd: ± 10 min.
- eindsterkte: ± 4 u.

0453-5000310 ml.

 CONSTRUCT FIBER

Vezelversterkte, zeer snelle, tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 
1-component, universele bouwlijm op basis van polyurethaan. 

- vezelversterkt
- zeer snel
- voor binnen en buiten
- snelle doorharding tot in de kern
- beperkt vullend
- goed standvermogen; druipt niet
- oplosmiddelvrij
- weerbestendig
- overschilderbaar
- schuurbaar
- tixotroop

Droogtijden
- eindsterkte: ± 4 u.

0453-5010390 gr.

12

12

12

12
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LIJMEN

0459-1010
0459-1020

code omschrijving uitvoering

MITRE PRO
Een snelle en schone verlijming in... 10 seconden !

- Ontwikkeld voor de keukeninstallateur.
- Speciaal voor het verlijmen van krans- en
 lichtlijsten, van MDF of gelamineerde oppervlakten.
- Gebruik: Sproei de activator op het ene oppervlak. Laat het oplosmiddel
  verdampen, breng kleefmiddel op het andere oppervlak aan en druk de 
  2 oppervlakken onmiddellijk tegen elkaar, gedurende 8 tot
  10 seconden vol.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Mitre Pro Spray Activator (A)
Mitre Pro Lijm 50 mg (B)

A  B

0458-8000
0458-8100
0458-8300
0458-8500

0458-8999

FIX ALL HIGH TACK

FIX ALL, De universele mastiek-lijm. Alles lijmen, afdichten,
monteren. Hecht nagenoeg onmiddellijk.

- onmiddellijk overschilderbaar, met verven op waterbasis
- hecht ook op vochtige grond
- oplosmiddelvrij
- geen randzonevervuiling
- U.V.-stabiel
- vrijwel reukloos
- gemakkelijk verwerkbaar onder alle omstandigheden
- inhoud: 310 ml.

OPTIE
Afstrijkmiddel, inhoud: 1 liter

wit
bruin
zwart
grijs

0458-7900

0458-8999

FIX ALL Crystal
Lijm-kit op basis van MS-polymeer.

- overschilderbaar, ook met watergedragen verven
- neutraal
- hecht zeer goed, ook op vochtige grond
- oplosmiddelvrij en vrijwel reukloos
- blijvend elastisch na uitharding
- goed UV stabiel
- zowel voor binnen als voor buiten

OPTIE
Afstrijkmiddel, inhoud: 1 liter

transparant

2-zijdige kleefband

breedte: 43 mm
lengte: 50 m

0472-4000
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omschrijving

LIJMEN

CONTACTLIJMEN

0458-0000310 ml

code inhoud

MIROBOND

Mirobond is een hoogwaardige, neutrale, elastische 
één-componente lijm/voegkit op basis van siliconen.

- Zeer goed verwerkbaar
- Tast de rugcoating van kwaliteitsspiegels niet aan.
- Blijvend elastisch na uitharding
- Zeer goede hechting op vele materialen

Toepassing:
- verlijming van spiegels

0453-6001
0453-6000

0453-6005

1 l
5 l

HBS-200 LIQUID RUBBER

Universele, milieuvriendelijke, afdichtende en beschermende coating.

Toepassingsgebied
Voor het afdichten en beschermen van vele materialen, zoals beton, 
metaal, steen, hout, bitumen, zink, PVC, EPDM (vooraf testen) etc. 
Voor vloeren, wanden, muren, naden, voegen, doorvoeren en
constructiedelen. Zeer geschikt voor binnen- en buitentoepassingen 
(badkamers, kelders, balkons, daken, etc.) zoals dakgoten,
douchegoten, buisdoorvoeren, kimnaden, dilatatievoegen,
kozijnaansluitingen en maaivelddetails. Ook voor tuin-, vijver- en 
zwembadbouw.

Eigenschappen
Water- en dampdicht, zeer hoge blijvende elasticiteit (900%), goede 
hechting op vele ondergronden, beschermt tegen corrosie en erosie, 
makkelijk verwerkbaar, weer- en UV-bestendig, zout- en
chemicaliënbestendig, overschilderbaar Ecologisch, Oplosmiddelvrij,
VOC-vrij, niet toxisch, op waterbasis.

GEOTEXTILE

Elastisch doek voor gebruik in combinatie met HBS-200 Liquid Rubber bij naad-, 
kier- en scheuroverbruggende toepassingen.

Rol 15 cm x 20 m.

0115-0000DUROSPRAY DS 525

Met DS 525 bieden wij u de oplossing voor de meest voorkomende
lijmproblemen die u met kontaktiijm wil oplossen. Altijd en overal

inzetbaar. Geen reinigingsproblemen en een hoogwaardige en
warmtebestendige verlijming. Met een verdampingstijd van 1 à 2 minuten na 

het aanbrengen van de lijm kan het materiaal zeer snel verlijmd
worden. Geen nood echter,mocht geen onmiddellijke verlijming mogelijk zijn. 

De lijm heeft een open tijd van ca 30minuten waarin beide
ingelijmde delen nog steeds kunnen worden verkleefd. De DS 525 heeft een 

temperatuurbestendigheid van 93° C. De DS 525 wordt geleverd in een drukvat 
van 24 liter dat 17 Kg lijm bevat. Verbruik: 12 -15 m” per kg.

0115-0775DUROSPRAY 770 IN SPUITBUS
De oplossing voor alle kleine delicate lijmopdrachten.

Niets dan voordelen:
- Geen voorbereidingstijd
- Uiterst snel aanbrengen van de lijm
- Geen spuitneven
- Zeer korte verdampingstijd
- Een zeer sterke verbinding
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500 ml.transparant

22,1 l.transparant

22,1 l.

22,1 l.

roze

roze

omschrijving code 
COMPACT SPRAY

Contactlijm in spuitbus.

- Ideaal voor herstellingen en het snel verlijmen van vele 
 materialen.
- Geschikt voor het verlijmen van HPL-kantenbanden.
- 3 spuitbreedtes.
- Ideaal voor horizontale en verticale toepassingen.

BASICSPRAY
Spuitlijm met fijn webpatroon.

- Voor het vlakverlijmen van laminaat, HPL vanaf 1 mm.
- Geschikt voor het verlijmen van stoffering,
 weekmakerbestendige zachte vloerbekleding,
 tapijttegels
- Ideaal voor lichte tot middelzware toepassingen.
- Ook voor rubber.

NEOSPRAY
Uiterst fijne spuitlijm.

- Voor het vlakverlijmen van alle laminaten en fineer.
- Ideaal voor het lamineren van hoogglans laminaten en 
 deurlaminaten.
- Voor het verlijmen van postform werkbladen.
- Postformable.

NEOSPRAY - START-2-SPRAY

Inhoud
Canister NeoSpray / ErgoGrip Pistool / 
Materiaalslang / Aandrukrol / Cleaning 
Adaptor / Rectavit Dissol Spray

0454-0010

0454-0020

0454-0040

0454-0041

inhoudkleur

CONTACTLIJMEN

22,1 l.transparantPOWERSPRAY
Krachtige spuitlijm.

- Voor het verdubbelen van alle plaatmaterialen, hol en 
 bol.
- Voor het verlijmen van laminaat (HPL) op sokkels.
- Voor het vlakverlijmen van kunststofplaten, polyester, 
 acrylaat, inox, aluminium en metaal.
- Voor het verlijmen van schuimrubber en rubber.

0454-0050

22,1 l.transparantPOWERSPRAY - START-2-SPRAY

Inhoud
Canister PowerSpray / ErgoGrip Pistool
Materiaalslang / Aandrukrol / Cleaning 
Adaptor / Rectavit Dissol Spray

0454-0051
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500 ml.transparantDiSSOL/REINIGING
Synthetisch oplosmiddel.

- Handig voor het reinigen contact- en spuitlijmen.
- Uniek systeem voor het reinigen van pistolen en slangen.
- Dissol Spray kan gebruikt worden met de Rectavit 
 Cleaning Adaptor.

0454-1201

0454-1202

omschrijving code 

ERGOGRIP PISTOOL

Aluminium pistool om aan te sluiten op Rectavit NeoSpray,
PowerSpray en BasicSpray.

Kenmerken
- Eenvoudig te bedienen.
- Met sluitsysteem zodat de canister niet moet worden dichtgedraad.
- Geen tot zeer beperkt onderhoud.
- Tot 2,5 l/min.
- Teflon packing, voorkomt lekkage.

MATERIAALSLANG

Materiaalslang speciaal om aan te sluiten op Rectavit NeoSpray en
PowerSpray.

Kenmerken
- Flexibel.
- Kan maanden onder druk blijven zonder enig verlies.
- Duurzaam.
- Onderhoudsvrij.

ECOGRIP PISTOOL + SLANG

Spuitpistool met slang en afsluitkraan om aan te sluiten op Rectavit
BasicSpray, NeoSpray en PowerSpray.

Kenmerken
- Eenvoudig te bedienen.
- Met sluitsysteem zodat de canister niet moet worden dichtgedraad.
- Geen tot zeer beperkt onderhoud.
- Met extra afsluitkraan om het verwisselen op canister gemakkelijker te maken.
- Tot 2,0 l/min.
- Slang: 4 m.

AANDRUKROL

Handige aandrukrol om o.a. HPL of ander plaatmateriaal aan te
drukken. Ideaal voor het aanrollen van akoestische isolatiematerialen.

Kenmerken
- Robuuste aandrukrol.
- Ergonomisch handvat.
- Beschikbare breedte: 75 mm of 120 mm.

0454-1001

0454-1002

0454-1003

0454-1004
0454-1005

75 mm
120 mm

CONTACTLIJMEN TOEBEHOREN

breedte omschrijving code 

inhoudkleur

CLEANING ADAPTER

- Samen met Rectavit Dissol Spray, ideaal voor het reinigen van het 
 ErgoGrip Pistool en de materiaalslang van de spuitlijm canisters.
- Eenvoudig aan te sluiten op de materiaalslang.
- Direct aansluitbaar dankzij de NBS adaptor op de Rectavit Dissol Spray.

10
Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

10.8



290 ml.STRUCTAN WOOD

Houtkleurige, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en 
constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek 
voor zichtbare houten lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in 
verstek. Bijvoorbeeld bij verbindingen met hout, houtderivaten en 
gemodificeerd hout (Accoya®, Tricoya®, Thermowood®, Finti®), ...

0454-2005

290 ml.STRUCTAN WHITE

Witte, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, 
D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare witte 
lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek. Bijvoorbeeld bij 
toepassingen met melamine platen of massieve witte kunststofplaten 
(Solid Surface, Solid Core®, Corian®), ...

0454-2007

290 ml.STRUCTAN BLACK

Zwarte, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en 
constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek 
voor zichtbare donkere lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in 
verstek. Bijvoorbeeld bij toepassingen met massief laminaat (Volkern®, 
Trespa®,...), zwarte MDF, metaal, ...

0454-2003

De eerste D4 polymeer hout- en constructielijm van Rectavit.

Rectavit combineert de eindkracht van witte houtlijm of PU-lijm met de voordelen van het werken met een polymeer:

- Ingekleurd voor (on)zichtbare lijmnaden

- Polymeerlijm met de kracht van PU-constructielijm

- Niet bruisend - niet klemmen; enkel aandrukken tot de lijm uit de naad komt

- D4 afdichtende lijmnaad; de verbinding laat geen water door

- Uiterst snel; afwerken kan al na 1u en de lijm is bovendien zeer gemakkelijk afsteekbaar

- Geen zwarte handen, geen handschoenen

Dankzij de zwarte (Structan Black), witte (Structan White) of houtkleurige (Structan Wood) pigmentering is deze lijm dé 

oplossing voor alle verbindingen waarbij de lijmnaad zichtbaar blijft.

- Structan Black is zwart ingekleurd voor bv. massief laminaat (Volkern®, Trespa®, …), zwarte MDF, het verkleven van houten 

 elementen op de metalen draagstructuur van een poort, … Denk bijvoorbeeld aan meubels in oerdegelijk laminaat, zeer 

 herkenbaar aan het typische zwarte randje.

- Structan White is de witte variant en ontwikkeld voor wit plaatmateriaal zoals melamine, massieve witte kunststofplaten 

 (Solid Surface, Solid Core®, Corian®, …), …Witte kunststofplaten worden bijvoorbeeld steeds vaker gebruikt in keukens, 

 badkamers, ziekenhuizen en andere ruimtes waarbij hygiëne van primordiaal belang is.

- De houtkleurige Structan Wood is dan weer perfect voor alle verbindingen met massief hout, houtderivaat, thermisch 

	 gemodificeerd	hout	(Thermowood®,	Finti®,	…),	chemisch	gemodificeerd	hout	(Accoya®,	Tricoya®,	Thermowood®,	Finti®,	

 …), …

Het is dus dé oplossing voor alle buitenschrijnwerk, zelfs met tropisch hardhout waarbij nadien geen extra beschermlaag 

aangebracht wordt.

Structan Black, Structan White en Structan Wood: de nieuwe generatie hout- en constructielijmen biedt een brede waaier 

aan nieuwe mogelijkheden voor de houtverwerkende nijverheid.

CONSTRUCTIELIJMEN
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300 ml.LUBRITALL MULTISPRAY
Multifunctioneel onderhoudsmiddel voor het smeren, 

beschermen, reinigen en losmaken in 1001 toepassingen.

Smeert / beschermt / verwijdert vuil en vet / maakt los /
corrosiewerend / vuil- en oxideoplossend / vochtverdringend 
/ siliconenvrij / met extra precisie-spuitslang / in alle
standen te gebruiken

0453-9010

12

ONDERHOUD-, GLIJ- EN SMEERMIDDELEN / RVS REINIGER

0472-0000400 ml

code inhoud

BERMAGLEIT

Kleurloos glij-en smeermiddel voor houtbewerkingsmachines, 
siliconenvrij en overschilderbaar. 

Smeert, conserveert, reinigt, reduceert wrijving en voorkomt
roestvorming. 

0171-4020

0171-4045

WD 40

WD-40 te gebruiken voor het:
- ontklemmen van geblokkeerde onderdelen en
 mechanismen, sloten, vijzen of bouten
- smeren van fijne mechanismen
- reinigen van vetvlekken, teer, lijm, zelfklevers
- beschermen tegen corrosie
- oplossen van verschillende technische problemen

met verstuiver

200 ml

450 ml

0458-4000500 mlSILICONE SPRAY

Spray  op basis van siliconenolie voor het smeren,
deblokkeren en glijdend maken van alle raakvlakken uit

verschillende materialen. Eveneens geschikt voor het
vochtwerend en vuilafstotend maken van metalen. 
Toepasbaar bij rollagers, houtbewerkingsmachines,

geweren, dampkappen, weegschalen,
carrosserieonderdelen, enz...

GLISS A BOIS

Glijmiddel tijdens verwerking van het hout op machines.

- zonder siliconen
- zonder solventen

GEEN PROBLEMEN VOOR LAKWERKEN.

0472-0075

0472-0500

0,75 L-
spuitbus

5 L
navulling

omschrijving

RVS

R.V.S.-reiniger voor dampkappen, ontvet en beschermt in 
één behandeling. Geeft gepolijst roestvrijstaal een diepe 

glans en laat geen vette substanties achter. 

0472-1000400 ml

10
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10.11

KOLORBOND

Het gemakkelijk aan te brengen afdekmiddel

Kolorbond is speciaal ontwikkeld en samengesteld voor het dichten van
verbindingsstukken op werkbladen en verstekken van sierlijsten in keukens. Het is twee jaar 
lang rigoureus getest en het is het enige afdekmiddel in zijn soort dat in honderd kleuren 
verkrijgbaar is en dat geen oplosmiddelen als basis heeft. Als kolorbond bijvoorbeeld op een 
gelakt kastdeurtje wordt gemorst kan het eenvoudig met een vochtige doek worden
afgeveegd zonder dat de lak wordt aangetast.

Kolorbond is niet alleen een uitstekend waterdicht afdichtingsmiddel, het heeft ook uitstekende 
hechtingseigenschappen en gaat tevens schimmelvorming tegen, zodat u verzekert bent van de sterkste en meest 
hygiënische verbindingen. Essentieel voor werkbladen in een moderne keuken.

Kolorbond is vloeibaar genoeg om de verbinding niet uit elkaar te drukken maar is niet zo vloeibaar dat het
wegloopt. Het begint te drogen na 10-15 min. dus is er tijd genoeg om de verschillende componenten aan te
brengen zonder bang te zijn dat het drogen al begint. Als Kolor-bond eenmaal is gedroogd is het onaantastbaar voor 
huishoudelijke chemische produkten en reinigingsmiddelen. De doorzichtige flessen van 70 gram, met een handige 
35 mm lange tuit en dop, bevatten genoeg afdichtingsmiddel voor een gemiddelde keuken (drie werkbladen, elk 
met 700 mm aan verbindingen).

wit
0480-0081

eik, KB 5-53
0480-0056

beuk, KB 5-32
0480-0009

zwart, KB 25-60
0480-0030

KB 4-56
0480-0095

KB 5-12
0480-0012

lichtgrijs, KB 9-38
0480-0041

KB 25-47
0480-0059

Eik, KB 5-14
0480-0091

KB 5-56
0480-0075

KB 12-16
0480-0070

KB 25-49
0480-0145

KB 5-13
0480-0005

KB 6-56
0480-0098

donkergrijs, KB 15-60
0480-0089

transparant
0480-0000 10
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OPVULMIDDELEN

uitvoering

GUPA HOUTMASTIEK

Om gaten van nagels en kieren te dichten, en voor het 
herstellen van houtsplinters.

Inhoud: 65 ml

0460-3002

0460-3006

0460-3009

0460-3049

0460-3085

0460-3090

0460-3091

kleurloos

lichte eik

donkere eik

mahonie

teak

meranti

merbau

RED DEVIL-PLAMUUR kant en klaar

“ONETIME” renovatiepasta voor herstelling en afwerking 
van pleisterwerk, gipsplaten, cellenbeton, steen en hout. 

Karakteriestieken:
- Binnen en buiten 
- 1 behandeling volstaat 
- Opschuren overbodig 
- Krimp niet 
- Na 2 uur overschilderbaar met latex, met olieverf na 24 uur. 
- Blijvend soepel en elastisch 
- Prima hechting 
- Eenvoudig aanbrengen met een spatel, in de opening 
 drukken en gladstrijken.
- Reiniging met water

Niet geschikt op metaal of kunststof

0459-3010

0459-3040

1 liter

4 liter

omschrijving code 
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

10.12



ALSIBOIS

0474-0010

0474-0020

0474-0030

0474-0040

0474-0050

0474-0060

0474-0070

0474-0085

0474-0090

0474-0100

0474-1010

Houtplamuur op 2 komponentenbasis

code uitvoering

neutraal-den

rood

lichtrood 

eik

donkerbruin

merbau

meranti

teak

wit

wengé 

DROOGT VLUG ZONDER 
VOLUMEVERLIES

droogt na 5 tot 20 min, afhankelijk van 
de temperatuur, na het mengen met 

de verharder.

LAAT ZICH BEWERKEN ZOALS HOUT
Ideaal voor restauratie en herstelling, 

laat belangrijke vullingen toe, laat zich 
in vormen schuren of schaven zoals 

hout.

LAAT ZICH TINTEN ZOALS HOUT
na zijn bewerking laat Alsibois zich 

kleuren zoals hout, welke de samenstel-
ling van het kleursel of beits ook is .

0,4 L 1 L

omschrijving code 
0474-2000supplement verharder 

voor Alsibois 30gr.

Ook apart te verkrijgen

0,4 liter 0474-0010 0474-0020 0474-0030 0474-0040 0474-0050 0474-0060 0474-0070 0474-0090 0474-0100 

1 liter 0474-1010 

Gewenste kleur neutraal rood licht rood eik donkerbruin merbau meranti wit wengé

Licht eik X X

Midden eik X

Oude eik X X

Den X

Notelaar X

Kerselaar X X

Meranti rood X

Meranti bruin X

Merbau X

Ceder X

Afromosia X X

Movingui
Midden beuk X

Lichte beuk X X

Lichte afzeliav X

Donker afzeliav X

Melamine wit X

MDF X 

Wengé X 

Knots X 

De plamuur voor de professionele houtbewerker door zijn simpele en vlugge aanwendbaarheid en zijn uitzonderlijke
eigenschappen.

INCLUSIEF VERHARDER

10
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RENOVAID

- duurzaam herstellen van rot of beschadigd hout van: ramen, kozijnen, deuren, meubels, tuinhuisjes, schuttingen 
 etc.
- muurvast (ver)lijmen van hout, steen, metaal en kunststof
- zowel buiten als binnen te gebruiken

NIEUW
Met het professionele houtreparatiemiddel van Renovaid herstelt u beschadigingen van hout op een afdoende en 
duurzame wijze. Het middel wordt al jaren met groot succes toegepast door de schilder. De vakman kiest immers de 
beste oplossing. Het houtreparatiemiddel van Renovaid heeft de unieke eigenschap dat het elastisch is. Daardoor kan 
het de natuurlijke beweging van krimpen en uitzetten van hout (dat altijd plaats vindt) volgen. Eenmaal hersteld is 
dus voor altijd hersteld. Bovendien is het middel uitstekend te verwerken doordat het niet uitzakt en heeft het een 
enorme lijmkracht. Zelfs de moeilijkste vormen kunnen onzichtbaar hersteld worden. Het reparatiemiddel hecht ook 
uitstekend op metaal, steen, beton en de meeste kunststoffen.
UITSTEKENDE EIGENSCHAPPEN
- één keer aanbrengen, klaar
- zakt niet uit
- geen krimp en naden
- enorme permanente lijmkracht
- bevat meng controle-indicator
- te boren, schuren en schaven
- spijker- en schroefbaar
- onzichtbaar afwerken
- overschilderbaar
- oplosmiddelvrij
- blijvend elastisch
- vocht- en weerbestendig
- TNO getest

code omschrijving uitvoering

Professionele houtreparatieset
RENOFLEX ORANJE DUO 265 ml (2 in 1)

Min. 1 set

Professionele houtreparatieset
RENOFLEX ORANJE 600 ml (2 x 300 ml)

Min. 1 set

Professioneel voorbehandelingsmiddel voor 
houtreparaties - RENOFIX ORANJE 200 ML

toepassingen
- impregneren van hout
- waterdicht afsluiten van de kopse kanten 
 van hout
eigenschappen
- dringt goed door in het hout
- geeft extra bescherming
- met kwast eenvoudig te verwerken
- versterkt hechting houtreparatiemiddel
- eenvoudig te mengen
- oplosmiddelvrij
- blijvend elastisch
- vocht- en weerbestendig
- TNO getest

Professioneel mengplateau
toepassing
- voor het mengen van de Renovaid
 professionele reparatieproducten
- als handig hulpmiddel voor vele andere klusjes
eigenschappen
- duurzaam, van sterk kunststof, te reinigen 
 zonder oplosmiddel

265 ml

600 ml

2 x 100 ml

275 x 245 mm

0475-1265

0475-1610

 

0475-2150

0477-2000

HOUTREPARATIE-SYSTEEM

VOOR TIJDENS NA
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0456-3000

0456-3200

0456-3700

0456-4100
0456-4300

code omschrijving

SILIRUB 2/S Elastische voegkit voor sanitaire toepassingen
Silirub 2/S is een hoogwaardige, neutrale, elastische 

één-komponent voegkit op basis van siliconen.
Kenmerken: zeer goed verwerkbaar, zeer goede hechting op 

vele materialen, lage modulus, blijvend elastisch na 
uitharding, kleurvast en UV-stabiel, schimmelwerend. 
Ideaal voor voegen in vochtige ruimten zoals keukens, 

douches of badkamers.
Inhoud: 310ml.

Silirub 2 is een hoogwaardige, neutrale, elastische 
één-komponent voegkit op basis van siliconen.

Niet voor sanitaire toepassingen.

uitvoering

SILIRUB 2/S  
transparant 

grijs

wit

SILIRUB 2
bruin
zwart

SILIRUB MA
Inhoud: 310ml

voor marmer, arduin en andere soorten natuursteen
- geen vlekvorming
- uitstekende elasticiteit na uitharding
- kleurvast en UV-stabiel
- zeer goed verwerkbaar
- volledig neutraal

transparant 

marmer grijs

zwart

travertin

wit

0456-2000

0456-2210

0456-2300

0456-2510

0456-2700

0456-5700

0456-5100

0456-5200

ACRYRUB
Inhoud : 310ml.

Acryrub is een hoogwaardige, plasto-elastische één-komponent 
voegkit op basis van acrylaatdispersies

- zeer goed verwerkbaar
- kleurvast en waterdicht na uitharding
- overschilderbaar na uitharding
- zeer goede hechting op vele poreuze materialen

Ideaal voor aansluitvoegen tussen bv. keukenkasten 
en muur of plafond

wit

bruin

grijs

0456-7000Kitpistool

310 ml.

geel

0456-7100Pistool met “Twin-Thrust” (dubbele kracht)

Systeem met stop veer, voor nauwkeurige dosis.

310-400 ml

SILICONEN

0457-2000Silikonblitz

Snel en verzorgd gladmaken van alle siliconenvoegen in één trek.

Inhoud:
3 spatels om glad te maken voor siliconenvoegen van 4 tot 10 mm, alsook 
voor afrondingen van uitzettingsvoegen. Alles gepresenteerd in een handig 
doosje in zakformaat. 10
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*

*
*

omschrijving

0462-0003

0462-0270
0462-0230
0462-0200
0462-0220

0462-0970

0462-0300
0462-0371
0462-0330
0462-0370
0462-0340
0462-0320

*
*
*
*
*

0462-0570
0462-0500
0462-0520

0462-0600

0462-0770

0462-0870
0462-0820
0462-0810

750 g.
D3 - watervast

Stati/G
5l 0462-0151

wit
zwart

transparant
grijs

wit

transparant
beige
zwart
wit

brons
grijs

transparant

wit
transparant
aluminium

transparant

wit

wit
grijs
bruin

code uitvoering

HOUTLIJM PARACOL

Lijm PARACOL

Lijm PARABOND 600

montage - 310 ml.

Lijm PARABOND 700

montage - 290 ml.

Siliconen PARASILICO

AM 85-1 - 310 ml.

Siliconen PARASILICO NS

natuursteen sanitair - 310 ml.

0462-0400

Siliconen PARASILICO PREMIUM

sanitair - 310 ml.

NIET OVERSCHILDERBAAR

Siliconen PARASILICO VP

sanitair - 310 ml.

OVERSCHILDERBAAR

Siliconen PARABOND CONSRUCTION

310 ml.

Siliconen PARACRYL

acrylic - 310 ml.

LIJMEN / SILICONEN

*Op bestelling en
per karton (25 stuks)
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omschrijving inhoudkleur code 

0458-3000

0458-3090

0456-8000

750 mlSOUDAFOAM GUN

Soudafoam GUN is een één-komponent, zelfexpanderend,
gebruiksklaar  polyurethaanschuim, waarbij de aerosol-bus voorzien is 
van een schroefdraad zodat deze kan gebruikt worden op een pistool 

(FOAMGUN).

- uitstekende hechting op alle materialen (geen PE/PP)
- hoge isolatiewaarde,  thermisch en akoestisch
- groot vullend vermogen
- uitstekende montage-eigenschappen
- zeer nauwkeurig doseerbaar

Toepassingsgebied: montage van ramen en deuren, opvullen van holle 
ruimtes, afdichten van openingen, aanbrengen van akoestisch scherm.

Gun-cleaner

Pistool voor Soudafoam Gun

SILICONEN / SCHUIMEN

0458-2080Soudafoam X-Tra 750 GUN

Superhandig pistoolschuim Click & Fix, met hoge opbrengst, grijze cementkleur. 15 
maanden houdbaar en verpakt in praktisch draagkarton.

500 ml.

0453-7000Acrylic Sealant A-100

Hoogwaardige, universele acrylaatkit voor het afdichten van 
naden, voegen en kieren bij o.a. wanden, muren, plafonds, 

kozijnen, vensterbanken, trappen en plinten.

Eigenschappen
· Overschilderbaar
· Strak afmesbaar
· Kleurvast
· Weerbestendig
· Bestand tegen schoonmaakmiddelen
· Met hersluitbare tuit

Droogtijden
Huidvormingstijd: ca. 5 min
Doorhardingssnelheid: ca. 1 mm/24 uur
Droog-/Uithardingstijd: ca. 8-14 dagen

wit 300 ml
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0010-4903
0010-4906
0010-4901
0010-4912
0010-4914
0010-4920
0010-4922

1,5V
1,5V
1,5V
4,5V
1,5V
1,5V
9V

AAA-LR03
AA-LR6

N-LR1AM5
4,5V-3LR12

C-LR14
D-LR20

9V-6LR61

4
4
1
1
2
2
1

code aantalspanningtype

0010-42761,5VV13GA-LR44 1

code aantalspanningtype

0010-4223112VV23GA-GP23A 30

code diameteraantalspanningtype

10.18

VARTA

VARTA ALKALINE BATTERIJEN HIGH ENERGY

VARTA ELECTRONICS LITHIUM - KNOOPCELBATTERIJEN

0010-6016
0010-6220
0010-6620
0010-6025
0010-6032
0010-6430

1,6 mm
2 mm
2 mm

2,5 mm
3,2 mm
3 mm

1
1
1
1
1
1

20 mm
12,5 mm
16 mm
20 mm
20 mm

24,5 mm

code diameterhoogteaantal

3V
3V
3V
3V
3V
3V

spanning

CR2016
CR1220
CR1620
CR2025
CR2032
CR2430

type

VARTA ELECTRONICA ALKALINE - KNOOPCELBATTERIJEN

VARTA ELECTRONICS - ALKALINE

AAA-LR03 AA-LR6 N-LR1AM5 4,5V-3LR12 C-LR14

D-LR20 9V-6LR61

CR2016 CR1220 CR1620 CR2025 CR2032

CR2430

V13GA-LR44

V23GA-GP23A
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10.19

VARTA

0010-5706
0010-6622
0010-6706
0010-6714

1,2V
9V

1,2V
1,2V

AA-HR6
9V-HR6F22

AA-HR6
C-HR14

2
1
2
2

2700
200
2100
3000

code aantalspanningtype mah

VARTA HERLAADBARE BATTERIJEN NIMH

MULTICHARGER

0011-0005Voor herlaadbare batterijen AAA, AA, C, D en 9V

code omschrijving

AAA-HR03 AA-HR6-2700 9V-HR6F22 AA-HR6-2100 C-HR14

MULTICHARGER
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SK102Z Kruislijn laser

- Zelfnivellerende kruislijn laser voor het eenvoudig recht en haaks 
 uitlijnen van allerlei constructies binnen en buiten.
- Ideaal voor keuken- en binnenhuisinrichting, tegelwerken, 
 elektrische en sanitaire installaties etc.
- Voorzien van een blokkeerstand voor transport en voor het 
 uitzetten van schuine lijnen.
- Puls-modus voor gebruik met een detector, kan ook gebruikt 
 worden om de autonomie van de batterij te verhogen.
- Voorzien van 1/4” schroefdraad en adapter met 5/8” draad voor 
 montage op alle courante laser- en fotostatieven.
- Geleverd in cordura tas met batterijen, richtplaat en magnetische 
 muurplaat.

Technische gegevens
- Batterijchemie: 3 x AA 
- Maximale afwijking: +- 3 mm / 10 m 
- Temperatuurbereik: -10 - 40 º
- Rijkwijdte laserstraal: 15 m
- Nivelleerbereik: 4° 
- Laser emissieklasse: II (635 Nm) 
- Afdichtingsklasse: IP54 
- Afmetingen (L x B x H): 111 x 117 x 72 mm
- Netto gewicht: 0,47 kg

MA-SK104Z

code omschrijving

Disto D2 laserafstandsmeter, Simpel functioneel

Deze Leica Disto D2 BT laser afstandsmeter is de nieuwste telg uit 
de succesvolle disto serie en heeft een bereik van 0,05 tot 100m. 
Dit toestel beschikt over bluetooth waarmee u met de gratis Leica 
DISTO™ sketch-app eindeloos schetsen of vloerplannen kunt maken 
of uw metingen kunt documenteren met foto’s met behulp van een 

smartphone of tablet.

Uitgerust met:
- Bluetooth smart
- X Range Technology™
- Bereik tot 100 m
- IP54 stof-en spatwaterdicht
- Verlicht 3-regelig display
- Automatisch multifunctioneel eindstuk

Disto X310 laserafstandsmeter, Robuuste multifunctionaliteit

De nieuwe Leica DISTO™ X310 is de enige laserafstandmeter, die 
stofdicht is en beschermd tegen waterstralen – tot IP65. Daarnaast 

is hij getest tegen vallen vanaf een hoogte tot 2 m. Dankzij de 
geïntegreerde hellingmeter kan hij indirecte afstanden en hoog-

ten meten met absolute precisie. Leica DISTO™ X310 – garandeert 
betrouwbare metingen, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden.

Uitgerust met:
- IP65 beschermd tegen waterstralen en stofdicht
- 360° hellingmeter
- Smart Horizontal Mode™
- Hoogte tracking
- Power Range Technology™
- Verlicht 4-regelig display
- Automatisch multifunctioneel eindstuk

0364-7302

0364-7400

MEETINSTRUMENTEN
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code omschrijving

Laserafstandsmeter XS-30

De XS-30 laser afstandsmeter wordt vaker de “kleine” meter 
genoemd. Hij is klein in omvang maar heeft toch veel mogelijkheden 
en is eenvoudig te gebruiken. Sterker nog, het apparaat is in staat om 

met slechts één druk op de knop afstanden en ramingen
van oppervlakken en volumes te meten. Afstanden kunnen

worden toegevoegd en / of afgetrokken. De indirecte meetmethode 
(Pythagoras) laat toe de hoogte te berekenen. De dynamische

meetmethode laat toe continue metingen te nemen.
De laserafstandsmeter wordt geleverd met een beschermhoes en een 

draagriem.

0,05-30 m
±2 mm
mm/in/ft
IP54
ja
ja
ja
Full mode
ja
ja
II
660nm, <1mW
30 s
180 s
-20°C - 60°C
-5°C - 40°C
1.5V - 2 x AAA
±10.000 metingen
62 g
144,7 x 32 x 21 mm

Meetbereik
Meetnauwkeurigheid

Eenheden
Classificatie

Permanente meting
Oppervlakte

Volume
Pythagoras

Optellen / Aftrekken
Piep

Laserklasse
Lasertype

Autom. laser uitschakelen
Automatisch uitschakelen

Temperatuurbereik: Opslag
Temperatuurbereik: Werking

Batterijen
Levensduur batterij

Gewicht (met batterijen)
Afmetingen

0364-9030

MEETINSTRUMENTEN

30 m

30 m

30 m30 m

30 m

30 m

30 m

Laserafstandsmeter X-80

Het gebruik van de X-80 laserafstandsmeter is eenvoudig en intuïtief, 
dit is van essentieel belang voor de bouwwerf. Het verlichte scherm is 

doeltreffend bij het meten op plaatsen met weinig of geen
verlichting. Dit apparaat heeft veel mogelijkheden en is zeker

niet-verwaarloosbaar bij het meten.De laserafstandsmeter wordt
geleverd met een beschermhoes en een draagriem.

0,2-80 m
±2 mm
mm/in/ft
IP54
ja
ja
ja
Full mode
ja
ja
99 waarden
ja
ja
II
635nm, <1mW
20 s
150 s
-20°C - 60°C
0°C - 40°C
1.5V - 2 x AAA
6000 metingen
135 g
118 x 54 x 28 mm

Meetbereik
Meetnauwkeurigheid

Eenheden
Classificatie

Permanente meting
Oppervlakte

Volume
Pythagoras

Optellen / Aftrekken
Min/Max meting

Geheugen
Displayverlichting

Piep
Laserklasse

Lasertype
Autom. laser uitschakelen
Automatisch uitschakelen

Temperatuurbereik: Opslag
Temperatuurbereik: Werking

Batterijen
Levensduur batterij

Gewicht (met batterijen)
Afmetingen

0364-9080

30 m30 m30 m

30 m

30 m30 m

30 m30 m
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code uitvoering omschrijving

MEETINSTRUMENTEN

code afmetingomschrijving

Apollo 985XL - professionele waterpas

Rechthoekig alu profiel met rubberen handvat en 
“PLUMBSITE”

Digiman
Waterpas met digitale hellingmeter van 0-360°.

EXTRA TE BESTELLEN: 9V batterij (0010-6622)

0365-2060
0365-2100
0365-2120
0365-2180

0365-1060
0365-1120

60 cm
100 cm
120 cm
180 cm

60 cm
120 cm

Winkeltronic

Elektronische hoekmeter met digitale weergave en
ingebouwd waterniveau (vertikaal en horizontaal) 

met Hold-functie. Nauwkeurigheid: ± 0,1°

0364-4010
0364-4018

600 mm (0°-355°)
400 mm (0°-200°)

Schrijnwerkerwinkelhaak

Met verstek, roestvast stalen blad met
mm-maatindeling.

0370-0025
0370-0030
0370-0035

250 mm
300 mm
350 mm

Plooimeter hout PRO, met ijzeren scharnieren 
en epoxycoating - TYPE TOP 5000.

W-MAG - Rolmeter schokbestendig met
magnetische zool en haak.

- Magnetische zool en haak (2600 Gb)
- Goed leesbare graduatie recto/verso
- lengte: 5 m

G-LOCK - Rolmeter schokbestendig met
riemclip.

- Magnetische zool en haak (2600 Gb)
- Goed leesbare graduatie recto/verso

0370-1200

0370-1105

0370-1003
0370-1005
0370-1008
0370-1010

0370-1095

2 m x 16 mm

5 m x 25 mm

3 m x 16 mm
5 m x 25 mm
8 m x 25 mm
10 m x 25 mm

magnetisch
5 m x 27 mm+ 150% uitschuifbare lengte

Schuifmaat - DIN 862

        Geleverd in een zak.

0370-1300staal

mm precisie

0 �150 1/20 0,300 kg

0 �150 1/20 0,300 kg
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code 

code 

code 

gewicht

bekopening

spandikte

omschrijving

omschrijving

omschrijving

Cutter bi-component met metalen geleider

Met afbreekmes 18 mm.

Cutter bi-component met metalen geleider

Met blokkageknop.
Met afbreekmes 25 mm.

INCL.
3x

INCL.
1x

0370-7518

0370-7525

118 gr.

135 gr.

CUTTERS, LIJMTANGEN, SPANGEREEDSCHAPPEN

Optie
Afbreekmessen in veilige dispenser

10 stuks

Optie
Afbreekmessen in veilige dispenser

10 stuks

0370-7519

0370-7526

18 mm

25 mm

IRWIN

IRWIN

0112-0150
0112-0305
0112-0455
0112-0610
0112-0915

150 mm
305 mm
455 mm
610 mm
910 mm

Quick-Change lijmtangen / spreiders

Is eenvoudig met een hand te gebruiken. 
U werkt dus sneller en efficiënter. Deze tang is

vervaardigd van glasversterkt nylon en de
spankracht tussen de bekken bedraagt tot 135 kg.

Verkrijgbaar in diverse lengtes. (= bekopening)

- 10 -194 Excl. BTW / HTVA

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN• OUTILS DIVERS
  Quick grip Lijmtangen/spreiders• Quick grip serre-joints/écarteurs

Quick-Change lijmtangen / spreiders  •  Quick-Change serre-joints / écarteurs

Quick-Grip Mini lijmtangen / spreiders  •  Quick-Grip Mini serre-joints / écarteurs

HANDI-CLAMP  •  HANDI-CLAMP

Quick-Change lijmtangen / spreiders  •  Quick-Change serre-joints / écarteurs

 

Handveerklemmen  •  Pinces à ressort

code €
mm

IR 53006EL7 vrac 5715110790547 108 0,053 kg 10 1 5,74,
IR 546 vrac 5715110790585 170 0,284 kg 5 1 9,75,
IR 541 vrac 5715110790622 325 0,354 kg 5 1 11,47,

code €
mm

IR 506 vrac 5706915000061 150 0,616 kg 5 1 20,51,
IR 512 vrac 5706915000078 305 0,691 kg 5 1 24,13,
IR 518 vrac 5706915000085 455 0,775 kg 5 1 26,20,
IR 524 vrac 5706915000092 610 0,858 kg 2 1 28,19,
IR 536 vrac 5706915000108 910 1,023 kg 2 1 32,55,

code €
mm

IR 10505942 vrac 5706915059427 150 1,352 kg 5 1 26,62,
IR 10505943 vrac 5706915059434 300 1,524 kg 5 1 29,07,
IR 10505944 vrac 5706915059441 450 1,688 kg 5 1 31,49,
IR 10505945 vrac 5706915059458 600 1,864 kg 5 1 33,40,
IR 10505946 vrac 5706915059465 900 2,255 kg 4 1 38,75,
IR 10505947 vrac 5706915059472 1275 2,350 kg 4 1 43,60,

code €
mm

IR 5910 display 0038548591001 38 0,077 kg 20 1 4,84,
IR 5940 0038548594002 101 0,282 kg 10 1 11,54,

Prijs per • Prix par 12
IR 5920 display 0038548592008 50 2,434 kg 1 1 118,26,

code €
mm

IR 58200 0038548582016 50 0,026 kg 10 1 4,68,
IR 58300 0038548583013 75 0,044 kg 10 5 8,40,

0112-4070
LA-07000610
0112-4120

LA-07000616

0112-4999

Maxispanner

Gebuiksvriendelijke kastspanner
- Geen spanblokken nodig.

- Geen beschadiging van de kast.
- Rond en haaks spanvlak.

 - Spant ook schuine kanten.

Verlengstuk voor maxispanner 1000 mm.

700 mm
1000 mm
1200 mm
1600 mm

0120-6000

0120-7000

Hebor hoekspanner

De perfekte uitrusting voor het haaks samenbrengen van 
plaatelementen bij het samenschroeven. Voor tussentabletten 

is de hoekspanner op de kastwand vrij verschuifbaar.

Traploos verstelbaar voor hout van 15 tot 27mm

Diepte-aanslag voor trapboor

0112-7010Montagekussen

Het opblaasbaar montagekussen werkt als een regelbare spie.

- Voor de montage van raam- en deurkozijnen.
- Hefhulp voor het ophangen en afnemen van deuren.
- Aanpassen, drukken en spannen van werkelementen.
- Geen schrammen of spiëen.
- Draagkracht: max. 100 kg./stuk, voegbreedte: 2-50 mm. 10
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SYSTAINERS

0073-5010

0073-5020

SYSTAINER SYS 1

- Alles op orde, maximaal overzicht, flexibele modules.
- Grote besparing op transport, behandelingen, kosten.
- Eenvoudig, compact vervoeren.
- Professioneel verschijnen bij klanten.
- Afdekking voor etikethouder.

SYSTAINER SYS 2

- Alles op orde, maximaal overzicht, flexibele modules.
- Grote besparing op transport, behandelingen, kosten.
- Eenvoudig, compact vervoeren.
- Professioneel verschijnen bij klanten.
- Afdekking voor etikethouder.

code omschrijving

0073-5030SYSTAINER SYS 3

- Alles op orde, maximaal overzicht, flexibele modules.
- Grote besparing op transport, behandelingen, kosten.
- Eenvoudig, compact vervoeren.
- Professioneel verschijnen bij klanten.
- Afdekking voor etikethouder. 

FS-499550SYS-toolbox SYS-TB-2

- Twee zeer ruime vakken voor een optimale ordening.
- Robuuste constructie van hoogwaardige kunststof - voor max. 14 kg 
 draagvermogen.
- Uniek 3 in 1 koppelsysteem: Sys-toolbox + Systainer; Sys-toolbox + 
 Sys-toolbox; Sys-toolbox + CLEANTEX mobiele stofzuiger.
- Dankzij koppelsysteem meer dragen in één keer; scheelt veel 
 geloop en tijd.
- Voor het praktische transport van handgereedschap,
 verbruiksmateriaal of toebehoren.

FS-495024SYS-toolbox SYS-TB-1

- Twee ruime vakken voor een optimale ordening.
- Robuuste constructie van hoogwaardige kunststof
- Voor max. 7 kg draagvermogen.
- Dankzij koppelsysteem meer dragen in één keer; scheelt veel geloop 
 en tijd.
- Uniek 3 in 1 koppelsysteem: Sys-toolbox + Systainer; Sys-toolbox + 
 Sys-toolbox; Sys-toolbox + CLEANTEX mobiele stofzuiger
- Voor het praktische transport van handgereedschap,
 verbruiksmateriaal of toebehoren.

0073-5050SYSTAINER SYS 1 BOX

- Alles op orde, maximaal overzicht, flexibele modules.
- Grote besparing op transport, behandelingen, kosten.
- Eenvoudig, compact vervoeren.
- Professioneel verschijnen bij klanten.
- Met enkele uitneembare kunststof bakjes.
- Kunststof reservoir zonder inhoud.
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0172-3400

0371-3000
0371-3010
0371-3020

0371-2010

0371-2020

0371-2000

zwart
rood

blauw

10 xgrafiet

set
4 x zwart
3 x rood
3 x geel

code kleur omschrijving

Karretje

- 350 x 600 mm
- 4 wielen in zwartrubber ø 100 mm.
- Draagkracht: 300 kg.

Long Nib Marker

Vervangstiften voor “Graphite Dry”

Stifthouder “GRAPHITE DRY” met geïntegreerde scherper

0172-2000Pakdeken

- 1500 x 2000 mm
- 330 gr./m2

SET VAN 4 STUKS

MONTAGEHULPMIDDELEN

0112-9000WERKBANK KOEKJES

Houden uw werkstuk vast, beschermen uw hout, heffen op waar nodig.

Of het nu voor de vakman of de gepassioneerde houtbewerker is, de
werkbank koekjes  zijn het meest verrassende en veelzijdige accessoire in 

de houtbranche sinds jaren. Ze verhinderen het verschuiven van uw
werkstukken tijdens het frezen, schuren, sculpteren, afwerken enz. Ze 

zijn voorzien van een duurzame kern met aan de boven- en onderzijde een 
anti-slip rubber.  Om de rand van uw panelen te kunnen afwerken

verhogen ze de positie van het werstuk met 25 mm.

0171-60703de hand opspantang

Zorgt voor een veilige ondersteuning van de gipsplaten tegen plafond 
of dakhelling alvorens te bevestigen.

- Quick release.
- Platinum met kniegewricht.
- Draagkracht: 60 kg.
- Hoogte: 160-290 cm.
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0171-6100
0171-6110
0171-6120
0171-6130
0171-6140

1,10
1,36
1,81
2,61
3,18

60 cm
100 cm
170 cm
290 cm
375 cm

40 cm
60 cm
95 cm
155 cm
200 cm

code omschrijving

PIHER Multi Prop

- Gemakkelijk in gebruik.
- Anti-slip voetjes kantelbaar naar elke hoek.
- Tubes van 1 mm dik staal.
- Volledig weerbestendig.
- Nylon glasvezel versterkt handvat.

Weerstandstabel Multifunctioneel

Eenvoudige installatie

Klemmen

Instellen

Draaien

Vastzetten en beveiligen 
van je lading

Maken en vasthouden van 
oppervlaktes

Afbakenen van werkruimtesvb.: horizontale opslag

MULTI-PROP, WERFVERLICHTING & KABELHASPELS

0171-
6100 6110 6120 6130 6140

   40 cm.    450 kg.

   60 cm.    450 kg.   450 kg.

 100 cm.                   450 kg.    450 kg.

 155 cm.                                   450 kg.    450 kg.

 170 cm.                                   300 kg.    450 kg.

 200 cm.                                                   450 kg.    450 kg.

 250 cm.                                                   220 kg.    350 kg. 

 290 cm.                                                   150 kg.    210 kg.

 300 cm.                                                                   200 kg.

 325 cm.                                                                   150 kg.

 350 cm.                                                                     90 kg.

 375 cm.                                                                     70 kg.

Kg

le
ng

te

0171-0110LED straler (oplaadbaar)

- Professionele werflamp 10 W - 4000K - 600 lumen.
- Handgreep.
- Autonomie met batterij: 5 u.
- Alu behuizing.
- Inclusief auto-oplader.

5 M
NEOPREEN • NEOPRÈNE
( 3 x 1,5 mm2)

( 3 x 1,0 mm2)

5 M
RUBBER • CAOUTCHOUC

0171-0090Statief

- 105-275 cm

0171-0000
0171-0001

Professionele kabelhaspel

25 m.
40 m.

NEOPREEN • NEOPRÈNE

H07RN-F / 3G  2,5 mm 2
Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique
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10.27

BITSEN

maat-lengteuitvoering

PZ1 x 25 mm
PZ2 x 25 mm
PZ3 x 25 mm

PZ1 x 25 mm
PZ2 x 25 mm
PZ3 x 25 mm

PH2 x 25 mm

T10 x 25 mm
T15 x 25 mm
T20 x 25 mm
T25 x 25 mm
T30 x 25 mm

T10 x 25 mm
T15 x 25 mm
T20 x 25 mm
T25 x 25 mm
T30 x 25 mm

TIN ZRN 
(Zirconium)

Staal PZ

Staal PH

Staal Torx

Tin ZRN Torx
(Zirconium)

0344-0251
0344-0252
0344-0253

0343-0251
0343-0252
0343-0253

0343-1252

0343-3200
0343-3270
0343-3280
0343-3300
0343-3330

0343-3510
0343-3515
0343-3520
0343-3525
0343-3530

omschrijving

Bits voor PZ - Pozidriv
schroeven

Bits voor PZ - Pozidriv
schroeven

Bits voor PH - Philips schroeven

Bits voor Torx schroeven

Bits voor Torx schroeven

code 

Assortiment van bits + bithouder BT31A

30 bits + adapter type PH, PZ, SL, HX, TX

Schroevendraaier, magnetische bithouder

lengte: 100 mm, type 1/4”, 104 gr.

0343-3030

0343-3100

C-PLUS TM

SOFT GRIP

C-PLUS TM

SOFT GRIP

C-PLUS TM

SOFT GRIP

C-PLUS TM

SOFT GRIP

C-PLUS TM

SOFT GRIP
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code omschrijving

METAALBOREN DIN 338 TYPE HSS-S, TRAPBOREN, HOUTBOOR

Set metaalboren

19-delige set geslepen boren met cylindrische schacht
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10

25-delige set geslepen boren met cylindrische schacht
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 

10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13

0302-5019

0302-5025

Geslepen boren HSS-S met cylindrische schacht, blanke uitvoering

Per stuk verpakt in etui. Cilindrisch schacht.

0302-0010
0302-0020
0302-0025
0302-0030
0302-0035
0302-0040
0302-0045
0302-0050
0302-0055
0302-0060
0302-0065
0302-0070
0302-0080
0302-0085
0302-0090
0302-0100
0302-0110
0302-0120
0302-0130

code bruikbare lengtetotale lengteø mm

34
49
57
61
70
75
80
86
93
93
101
109
117
117
125
133
142
151
151

12
24
30
33
39
43
47
52
57
57
63
69
75
75
81
87
94
101
101

1
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

5,5
6

6,5
7
8

8,5
9
10
11
12
13

3061-0950

3241-0715
3241-0115

0120-4000

0120-7000

ijzer verzinkt

wit
bruin

HSS

code uitvoeringomschrijving 
vijs 7 x 50 
POZ/kruis

kap

trapboor

diepteaanslag voor trapboor

Houtboor “Brad Point”

Per stuk verpakt in etui. Cilindrisch schacht.

0301-0030
0301-0040
0301-0050
0301-0060
0301-0080
0301-0100
0301-0120
0301-0160

code ø mm

67
88
95
103
119
136
145
178

bruikbare lengte

37
52
59
67
78
87
100
130

totale lengte

3
4
5
6
8
10
12
1610
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omschrijving code

HOUTSPIRAALBOREN, GATZAGEN, BOREN EN CMT

Set houspiraalboren

5-delige set in kunststof cassette 4, 5, 6, 8, 10 mm.

0301-5007

Verstelbare verzinkboor

Houtboor niet inbegrepen.
Uitvoering: HM

d: 3-7
D: 11-15

0303-8000

0305-2050
0305-2054
0305-2057
0305-2058
0305-2060
0305-2079
0305-0102
0305-0105

Gatzaag

Bi-Metaal, precisie vertanding voor optimale resultaten in:
aluminium - koper - ijzer - roestvrij staal - hout - zink - gipsplaten

 voor boorgat van ø 51 mm (zonder schacht)
 voor boorgat van ø 54 mm (zonder schacht)
 voor boorgat van ø 57 mm (zonder schacht)
 voor boorgat van ø 58,74 mm (zonder schacht)
 voor boorgat van ø 60 mm (zonder schacht)
 voor boorgat van ø 79 mm (zonder schacht)
 voor boorgat van ø 102 mm (zonder schacht)
 voor boorgat van ø 105 mm (zonder schacht)

0305-2900

0305-2950

Houders - schacht 9,5 mm voor gatzagen van 32-152 mm.

Centreerboor

Kraangatsnijder

Boor, diameter 35 mm met kogellagers;
 ideaal om het kraangat te boren in een rvs spoeltafel

0305-5000

Boor met cylindrische schacht.

CM-512150D8
CM-512200D8
CM-512250D8
CM-512260D8
CM-512300D8
CM-512350D8
CM-512400D8

15
20
25
26
30
35
40

60
60
60
60
60
60
60

8 x 30 mm
8 x 30 mm
8 x 30 mm
8 x 30 mm
8 x 30 mm
8 x 30 mm
8 x 30 mm

D
Snijdiameter

L
Totale lengte

ø
rechts

D

60

30

VERKLARENDE AFKORTINGEN

Hardmetaal (gesoldeerd) Rechts draaiendTwee HWM snijkanten 2 voorsnijders

ZOEKT U EEN ANDERE FREES VRAAG DE VOLLEDIGE CMT KATALOGUS, BESCHIKBAAR IN ONZE TOONZAAL.

HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH

HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RHHWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH

HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RHHWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH

HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH
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EINDELOZE SCHUURBANDEN VOOR BANDSCHUURMACHINES

Voor machine MAKITA 9404
breedte x lengte: 100 mm x 610 mm

ROLLEN SCHUURPAPIER

breedte x lengte: 110 mm x 50 m

VELLEN SCHUURPAPIER

breedte x lengte: 230 mm x 280 mm

40
50
60
80
100
120
150

60
80
100
120
150
240

80
100
120
180
220
240
400

0401-6040
0401-6050
0401-6060
0401-6080
0401-6100
0401-6120
0401-6150

0400-1060
0400-1080
0400-1100
0400-1120
0400-1150
0400-1240

0400-5080
0400-5100
0400-5120
0400-5180
0400-5220
0400-5240
0400-5400

SCHUURPAPIER

code 

code 

korrel 

korrel 

stuksschuurplateau omschrijving

omschrijving

Schuurschijf ABRANET - 50 stuks 0103-2080
0103-2100
0103-2120
0103-2150
0103-2180

0103-3080
0103-3100
0103-3120
0103-3150
0103-3180
0103-3220

P 80
P 100
P 120
P 150
P 180

P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220

50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

ø 125 mm
ø 125 mm
ø 125 mm
ø 125 mm
ø 125 mm

ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm

Schuurschijf ABRANET HD - 25 stuks 0103-4060P 6025ø 150 mm

0400-8081
0400-8101
0400-8121
0400-8151
0400-8241
0400-8401

50
50
50
50
100
100

ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm

P80
P100
P120
P150
P240
P400

STICKFIX - schuurpapier - 16 gaten

- Schuurmateriaal voor houtbewerking.
- Voorbereidende werkzaamheden voor het 
 lakken en oliën voor meubelmakers en 
 schilders en voor de hout- en meubelindustrie.

FS-499079
FS-499080
FS-499081
FS-499082
FS-499083

FS-499095
FS-499096
FS-499097
FS-499098
FS-499099

50
50
50
50
50

50
50
50
50
50

ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm

ø 125 mm
ø 125 mm
ø 125 mm
ø 125 mm
ø 125 mm

P80
P100
P120
P150
P180

P80
P100
P120
P150
P180

STICKFIX - Schuurpapier STF 6 gaten 
RU2/50

- Schuurmateriaal voor houtbewerking.
- Voorbereidende werkzaamheden voor het 
 lakken en oliën voor meubelmakers en 
 schilders en voor de hout- en
 meubelindustrie.

FS-499048
FS-499049
FS-499050
FS-499051
FS-499052

P80
P100
P120
P150
P180

50
50
50
50
50

80 x 133 mm
80 x 133 mm
80 x 133 mm
80 x 133 mm
80 x 133 mm

STICKFIX - Schuurpapier STF RU2/50

- Schuurmateriaal voor houtbewerking.
- Voorbereidende werkzaamheden voor het 
 lakken en oliën voor meubelmakers en
 schilders en voor de hout- en meubelindustrie.

10
Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

10.30



0481-1000
0481-1500

CM-91262811

0481-3010

0481-3020

JIG freesmal
JIG freesmal

Frees voor JIG

Nylon ring
MAKITA 30 mm

Nylon ring
HITACHI 30 mm

code uitvoering omschrijving

Freesmal ‘JIG’ voor keukenwerkbladen

JIG freesmal 700 mm - laminaat
JIG freesmal 700 mm - watervaste MDF

12,7 mm boring - staart: 12 mm
Bij aankoop van de freesmal 0481-1000: frees gratis

Sterk en betrouwbaar
De JIG is gemaakt van de sterkste laminaten. Dit

verzekerd een lange levensduur. Hij is ontworpen voor 
een intens en duurzaam gebruik zowel in het atelier 

als op verplaatsing. De Jig is ook leverbaar in
watervaste MDF, identiek aan de laminaat-versie 

maar wel veel goedkoper, maar met een minder lange 
levensduur.

Snel en gemakkelijk in gebruik
Gemakkelijker kan het niet. De 20 mm maatpennen 

uit nylon verzekeren telkens perfecte resultaten. Met 
de bijgeleverde handleiding kunt u zich niet

vergissen.

De toepassingen
Bekijk het schema hierbij en noteer de moglijkheden 

om te frezen op 90° en andere hoeken. Dit is
onontbeerlijk voor het freezen en bewerken van de

werkbladen op verplaatsing. Tevens kunt u er de 
3 sleuven mee frezen voor de werkbladverbinders 

(3024-0150) die een stevige voeg garanderen.

- Geschikt voor alle bovenfrezen van 1300 W. of meer 
en uitgerust met een geleidingsring van ø 30 mm en 

een schacht van 12 mm.
(bijv: Festo: OF1400 - 0070-3014)

- De JIG is geschikt voor werkbladen tot 700 mm en 
eventueel meer.

- Kan links en rechts gebruikt worden.
- Afmetingen: 1000 x 388 x 12,7 mm

FREESMAL ‘JIG’
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GABARIT UNIVERSEL

ACCURA VOOR GELEIDINGSSYSTEMEN VOOR SCHARNIEREN/MONTAGEPLATEN

500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm

code lengte uitvoering omschrijving

1

1

2

3

4

5

6

7

8

5

8

2

3

4

6

7

Spanschroef

Afneempin

Afneempin

kijkglas voor
schaal

Accura de universele boormal is de rationele, economische en
vakkundige aanslaghulp voor scharnieren/montageplaten
(Intermat, Ecomat, Unimat, Slide-on), voor grepen/knoppen en
voor geleidingssystemen (Quadro’s, kogelgeleiders, rolgeleiders).

Het Accura-boorlichaam voor scharnieren/montageplaten is
geschikt voor:
- Scharnierreeksen Intermat, Ecomat, Unimat en Slide-on
- Montageplaten Systeem 9000 – Intermat, Ecomat
- Montageplaten Systeem 2006 – Slide-on
- Systeem 32, rijboringen
- Voor opliggende en inliggende deuren

M.b.v. het Accura-boorlichaam voor grepen en knoppen kunnen
worden bewerkt:
- Grepen met twee of drie sokkels vanaf boorafstand 64 mm
- Meubelknoppen

Het Accura-boorlichaam voor geleidingssystemen is geschikt voor:
- Rolgeleiders FR (302/402/602/6142 ...)
- Kogelgeleiders KA
- Quadro-opschuiftechniek gedeeltelijk en volledig uittrekbaar
- Quadro-opsteektechniek gedeeltelijk en meer dan volledig uittrekbaar
- Quadro-geleidingssystemen en kogelgeleiders uit het programma
 SYSTEMA TOP 2000 en Systema Contract

Verdere functievoordelen:
- Boorlichaam en rail van aluminium
- Hulsboor - minimale slijtage van boren omdat de snijkanten niet
 met de mal in aanraking komen
- Aanslagen kunnen links en rechts worden gebruikt
- Eenvoudige afstelling van boorlichamen en aanslagen m.b.v.
 spanschroeven
- Rail met maatschaal
- Eenvoudige maatvinding door inspectieruitje in het boorlichaam

Accura rail
met maatschaal

Accura-boorlichaam
voor scharnieren/montageplaten met centreerpin, en

overbrengingselement

Accura-boorlichaam
voor greepcollectie Pro Decor

Accura-boorlichaam
voor geleidingssystemen

Centreerstift

Verstelbare aanslag voor gemonteerde kasten

Verstelbare aanslag voor gedemonteerde kastwanden

Hulsboor ø 5 mm
Reserveboor ø 5 mm zonder huls

Hulsboor ø 10 mm
Reserveboor ø 10 mm zonder huls

alu
alu
alu
alu

alu/kunststof

alu/kunststof  

alu/kunststof 

kunstsof

kunststof

0180-8005
0180-8010
0180-8015
0180-8020

0180-8120

0180-8130  

0180-8100 

0180-3000

0180-8210

0180-8200

0180-9055
0180-9056

0180-9060
0180-9061

www.hettich.be
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BOORMALLEN

Boormal,
Innotech boorsjabloon.

Boormal,
Arcitech boorsjabloon.

BOORMAL
Met de boormallen (universele hoekaanslag en

boorsjabloon) kunnen de boringen voor de
frontladebevestiging van schuiflade en frontlade exact en

variabel in de frontplaat worden uitgevoerd.

0180-9030

0180-9040

HT-9128172

code 
Boormal, universele hoekaanslag

in aluminium.

Boormal, Innotech boorsjabloon
in aluminium

Boormal, Arcitech boorsjabloon
in aluminium

Boormal,
universele hoekaanslag.

Boormal,
Multitech boorsjabloon.

BOOR MET KLEMBUS
- geen slijtage van de boor, de snijkanten raken de mal niet.
- exacte geleiding van de boor door klembus
- boordiepteaanslag

0180-9050

0180-9060

code 
Boor met klembus, ø 3 mm voor

frontplaatbevestiging om aan te schroeven.

Boor met klembus, ø 10 mm voor
frontplaatbevestiging met expansietappen.

omschrijving

omschrijving

www.hettich.be

0181-1000

0180-4500

0180-9055

DRILL-JIG SCHARNIER

Boormal voorzien van:
- boorlichaam scharnier
- boorlichaam montageplaat
- zeskantmeenemer
- 1 boor ø 35 mm
- 2 boren ø 10 mm

Ideaal voor het boren van volgende
montagegaten:
- Intermat Top exclusiv
- Intermat
- Slide-on
- Ecomat
- Selekta Pro 2000
- Montageplaten Systeem 9000-2006

ACCURA 32 VOOR RIJBORINGEN SYSTEEM 
32

Boorbalk
Aluminium: 1000 mm met 3 aanslag-/

afzetpinnen

hulsboor ø 5 mm
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0180-9084

0180-7020

0180-9080

0180-8140

0180-5000

code omschrijving

BOORMAL BLUEJIG DREVEL VOOR DREVELBORINGEN

- voor boringen van vooraan voor de montage van stalen drevels.
 - rastex 15 met drevel spanmaat 20 mm= boormaat 24 mm
 - rastex 15 met drevel spanmaat 30 mm= boormaat 34 mm
- Praktische positionering van de boormal t.o.v. beschikbare
 Rastexboringen door 2 aftastpinnen, diameter 15 en 25 mm.
- Met afstandstukken voor bodemdiktes 15/16, 18/19 en 21/22 mm
- Geconcipeerd door combinatieboring met houten drevel.
- Kunststof met geharde boorbussen van staal.

BOORMAL BLUEJIG QUADRO EB 20 START

- Nuttig voor bevestiging van Quadro-geleiders aan houten schuifladen.
- Positioneert de C-haak boring (ø 6 mm) voor de bevestiging van de
 geleider aan de rugwand.
- Maakt het centreren van de koppelingen voor legplanken mogelijk.
- Kunststof met geharde boorbus van staal.

AANSLAGMAL BLUEJIG FR/MULTITECH VOOR FR- EN MULTITECH 
KASTGELEIDERS

- Voor de snelle en precieze montage van FR en Multitech kastgeleiders.
- Met Systeem 32 rijboringen of voor directe bevestiging te gebruiken.

BOORMAL ACCURA

Set Accura boormal voor grepen vanaf boorafstand 64 mm en knoppen.

Set bestaat uit:
- 2 Accura boorlichamen voor grepen vanaf boorafstand 64 mm en
 knoppen.
- 2 boorplaten met geleidingshulzen voor 5 mm 
 HoogrendementSnelsnijstaal-spiraalboor (HSS).
- 1 Accura-profiel met meetschaal in mm en inch, lengte 500 mm.
- 1 instelbare aanslag voor frontplaten.

CENTREERMAL BLUEJIG GREEP

- Draaibare, tweedimensionaal afstelbare centreermal.
- Voor de markering van de boorposities in het systeem 32 voor:
  - grepen (boorafstand van 32-320 mm)
  - knoppen

Afstelbereiken:
- Afstand zijkant van de frontplaat tot de eerste bevestigingsboring
 van de greep 10-334 mm.
- Afstand boven-/onderkant van de frontplaat tot de greeppositie
 20-65 mm.

BOORMALLEN

www.hettich.be

0181-0000CENTREERMAL

voor aanschroefkruismontageplaten met vooraf gemonteerde
spaanplaatschroeven voor middenwandaanslagen.
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WEBSHOP

• HANDGEREEDSCHAPPEN
• BEITELS
• SLEUTELS
• TANGEN
• HAMERS
• KOEVOET
• HOUTZAGEN
• METAALZAGEN
• CUTTERS

• GEREEDSCHAPKOFFERS
• TOEBEHOREN SYSTAINERS FESTOOL
• SPANGEREEDSCHAPPEN
• MONTAGEHULPMIDDELEN
• WERFVERLICHTING
• WIPZAAGBLADEN
• BOREN
• CMT
• HETTICH BLUE MAX

ANDERE MONTAGEGEREEDSCHAPPEN KAN MEN VINDEN OP ONZE WEBSITE.
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HOUTVERBINDINGSSYSTEEM

0110-6503
0110-6003

0110-6800
0110-6810

ZETA P2

De nieuwe groeffreesmachine waarmee u dagelijks tijd bespaart en 
zich onderscheiden kan.

Bijzondere eigenschappen
- Zeta P2, het elektrische gereedschap voor de snelle, aansluitende 
 verankering van elk P-Systemverbindingsbeslag.
– De automatische freesbeweging creëert een profielgroef waar het 
 verbindingsbeslag met de hand kan worden ingeschoven.
– De innovatieve profielgroeftechniek levert u tijdwinst bij de
 montage van het beslag. Het met de hand inschuiven van het beslag 
 zonder lijm of schroeven betekent dat er veel werktijd en op extra 
 bevestigingsmateriaal kan worden bespaard.

Technische gegevens
- Vermogen: 800 W
- Uitvoering: 230 V
- Toerental: 9 000 min-1
- P-System Frees: HW / diamant ø100 × 7 × 22 mm
- Tanden: Z3
- Max. freesdiepte: 20 mm
- Gewicht: 3,7 kg

Standaard uitrusting
profielgroeffrees 7 mm, haakse aanslag, aansluiting voor stofafzuiging 
23 + 36 mm, schijf voor hoeken, opsteekplaatje 2 mm, opsteekplaatje 4 
mm, gereedschapsset, P-System boormal incl. boor

In systainer
met HW-profielgroeffrees

met diamant profielgroeffrees

CLASSIC X

De originele groeffreesmachine voor iedere werkplaats. Een Lamello 
met de Zwitserse precisie, betrouwbaarheid, duurzaamheid en

veelzijdig inzetbaar.

Voordelen en eigenschappen
– Krachtige 780 W-motor, ergonomische, slanke vorm
– Bodemplaat is aan beide zijden gelijk om de machine efficiënt op 
 het werkstuk te positioneren
– Uiterst precies bewerkte aanslagvlakken voor een nauwkeurige
 positie op het werkstuk
– Multifunctionele aanslag
– Veelzijdig inzetbaar voor 19 verschillende toepassingen
– Zwenkaanslag 0 – 90° met schaalverdeling, instelbaar op 22.5°, 
 45°, 67.5°, 90°
– Draaibare diepte-instelling voor 6 standaard dieptes

Technische gegevens
- Vermogen: 780 W.
- Uitvoering: 230 V.
-	Toerental:	10	000	minˉ¹
- Frees: HW-groeffrees ø100 x 4 x 22 mm.
- Tanden: Z6 (3+3) wisseltand.
- Max. freesdiepte: 20 mm.
- Gewicht: 3,1 kg.

Standaard uitrusting
HW-groeffrees, aansluiting stofafzuiging 36 mm, haakse aanslag, 
opsteekplaatje 4 mm, werktuigenset.

Systainer
Karton

code omschrijving
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code omschrijving

TOEBEHOREN

Adapter voor stofafzuiging 36 mm

Voor groeffreesmachines (Festool compatibel)

Stofafzuigset 23

Voor groeffreesmachines.
- binnendiameter 23 mm

- 3 m zwarte stofafzuigslang
- Conisch aansluitstuk ø30-42 mm

Aansluiting stofafzuiging 23 mm

Voor groeffreesmachines.

Aansluiting spaanafvoer

Voor groeffreesmachines.

0110-9092

LA-01121810

LA-01331006

0110-9095

Katoenen stofzak

Katoenen stofzak met adapter voor afzuiging ø 36 mm

Voor groeffreesmachines

0110-9091

0110-9090

P-SYSTEM BOORMAL

Voor Clamex P-14, P-10 incl. boor, vanaf 22.5°

3151-4000

Clamex P montagegereedschap

Voor alle hoeken, snel en flexibel, 6-kant 4 x 30 mm, lengte 290 mm.

Systainer II T-loc

Met 2 vakverdelers.

0112-8061

0110-9100

10
Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

10.37



code omschrijving

TOEBEHOREN

Divario P-18 montagegereedschap

Divario P-18 montagegereedschap voor verankering in het werkstuk.

Divario P-18 markeermal

Markeermal incl. boor met centreerpunt en draaibare diepteregeling 
voor het precies maken van Divario-gaten met de hand.

Divario P-18 kunststof markeermal, markeren met potlood

Markeermal voor het markeren van Divario-boringen met een potlood.

Divario P-18 borgpennen

Voor meubels zonder achterwanden voor de aanslag bij het inschuiven 
van het werkstuk.

Divario P-18 inslaggereerdschap voor borgpennen

Inslaggereedschap voor het plaatsen van de borgpennen.

Tenso P-14 indrukstift

Indrukstift voor het voorspannen van de Tenso P-14.

P-System groeffrees, ø100,4 x 7 x 22 mm Z3, DP (Diamant)

Voor Zeta (P-system).

P-System groeffrees, ø100,9 x 7 x 22 mm Z3, HW

Voor Zeta (P-system).

Aanslaghoek voor Zeta P2, Top 21, Classic X

Voor het stabiliseren van de groeffreesmachine in verticale positie,
ideaal voor stompe verstekken<

3151-7010

3151-7015

3151-7016

3151-7020

3151-7025

3151-4010

0110-9110

0110-9120

0110-9093
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code omschrijving

TOEBEHOREN

HW-groeffrees, ø 100 x 4 x 22 mm

Z2 + V4 met voorsnijders, 4 NL, naaf voor Zeta, Top 20, Top 21, Classic.

Z6 wisseltand zonder naaf met afstandsring voor Classic.

HW-groeffrees, ø 78 x 3 x 22 mm

Z4, 4 NL, met naaf voor houtlamellen H9.

Voor Zeta, Top 20, Top 21, Classic.

0110-9010

0110-9080

LA-01132009

HW-groeffrees met wisselmesjes ø100 x 4 x 22 mm

Z4 + V4, 4 NL zonder naaf met afstandsring voor Zeta, Top 20, Top 21, 
Classic.

Set met 4 voorsnijders + 4 mesjes

0110-9060

0110-9064

HW-groeffrees ø100 x 8 x 22 mm (voor Clamex S verbinder)
voor Top 20, Top 21, Classic

Z2 + V2 + 2

0112-8070

HW-frees met wisselmesjes ø100 x 8 x 22 mm (voor Clamex S verbinder)
voor Top 20, Top 21, Classic

Z4 + V4, 4 NL 0112-8050

CLAMEX S,  BOORMAL 30°-150°

Boormal (60 mm) incl. boor voor Clamex S

0112-8080

Clamex S installatie set

Boormal voor 35°-150° incl. boor met HW-frees met wisselmesjes.

0112-8040
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MACHINES

Invalcirkelzaag TS 55 REBQ-Plus-FS
FS-561580

Excenterschuurmachine ETS EC 150/5 
EQ-Plus - FS-571882

Geleiderail
800 mm - 0073-3008
1400 mm - 0073-3014
2400 mm - 0073-3024
3000 mm - 0073-3030

Snelspanklem FS-HZ 160
FS-491594

Afzuigslang D32/22x10 AS-GQ
FS-500281

Invalcirkelzaag TS 75 EBQ-Plus
0070-5075

Bovenfrees OF 1400 EBQ-Plus
0070-3014

Draagtas FS-BAG
0073-3920

Mobiele stofzuiger CLEANTEX CT 17 E
FS-768944

Oscillerende VECTURO OS 400 EQ-Set
FS-563001

Excenterschuurmachine ROTEX RO 
150 FEQ-Plus - 0070-9011

DOMINO verbindingsfrees DF 500 
Q-Set - 0070-3500

Verbindingsstuk FSV
0073- 3910

Mobiele stofzuigers CLEANTEX CTL 
36 E AC
FS-584025

Vlakschuurmachines RTS 400 EQ-Plus 
230V - FS-574634

DOMINO verbindingsfrees XL DF 700 
EQ-Plus - FS-574320

Schroefklemmen FSZ 120
0073- 3900

Afzuigslang D27/22x3,5 AS-GQ
FS-500269

MEER INFO KAN MEN VINDEN OP ONZE WEBSITE.
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MACHINES

Combopack invalzaag + wipzaag
0040-5035

Wipzaag 720W
0040-4030

Combinatie kantenfrees / bovenfrees 
710W - MA-RT0700CX3

Duikzaag
0040-5030

Kantenfrees 530W
0040-3014

Multifunctioneel oscillerend gereedschap
MA-TM3010CX3J

MEER INFO KAN MEN VINDEN OP ONZE WEBSITE.
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WEBSHOP

• SCHAVEN • LIJMAPPARATEN • MAGSWITCH • INVIS SYSTEEM
• LAMELLO MACHINES • MIRKA ORBITAAL SCHUURMACHINE
• FEIN MACHINES • FESTOOL MACHINES • MAKITA MACHINES

ANDERE MACHINES EN TOEBEHOREN KAN MEN VINDEN OP ONZE WEBSITE.
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