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Voorjaar 2021 

SIKA 29 klomp dichte hak PU zool + KN S3 zwart 

 

 

 

 

 

 

SIKA is een Noord-Europees merk staand voor een hoogwaardige kwaliteit schoenklomp.  

Olie-, vet- en chemicaliënbestendig. 

Warmte en koude isolerend, PU zool.  

Eigenschappen: orthopedisch voetbed, stalen neus, houten binnenzool, polyurethaan  

loopzool, zeer slijtvast, geeft niet af, schok dempend, leren kap met zacht polster.  

Art. 405776  Verkrijgbaar in de maten 36 t/m 48 
 

 Bollé Veiligheidsbril RUSH+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Nitril handschoen  

 

• Kleur: blauw  

• Materiaal: 100% katoen• 

• Standaard: EN 388: 2016 4.1.1.2.X 

• Coating: nitril (volledig gecoat) 

Art. 390017 

 

Sanaplast EHBO doos 

EHBO doos met universele inhoud  
en wandbeugel. Geschikt voor voertuigen  
en kleinschalige bedrijven. Met de inhoud  
van deze verbanddoos kunnen alle kleine 
verwondingen effectief worden behandeld. 
Door de kleur en print een moderne  
eigentijdse EHBO doos. 
Art. 435142 

Grisport Safety S3 Lasschoen  

Zool                : PU/Nitril 

Neus               : Staal 

Tussenzool     : Kevlar 

Kleur               : Zwart 

Maat               : 39 t/m 48 

 • 300°C contactwarmte 

 • Antistatisch 

 • Cambrelle voering 

 • Versteviging bij de hiel  

 • Kevlar stiksels 

 • Uitneembare inlegzool 

Art. 405174 

Oogspoelstation met 2 flessen 500ml  

Steriele zoutoplossing 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 435139 

Cleanspace2™ 

 

Een belangrijke innovatie op het gebied van persoonlijke ademhalingsbescherming - een 

compacte, lichtgewicht filtereenheid met voering rond de nek en voorzien van een zacht 

siliconenmasker met laag profiel. Zorgt voor frisse, schone lucht door te reageren op uw 

ademhaling. Deze unieke ademhalingsmethode biedt grote voordelen voor  

werknemers in de industrie. 

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK  

• Eenvoudig te plaatsen en te gebruiken.  

• De filters zijn snel en eenvoudig te vervangen.  

• Makkelijk te reinigen.  

• Snel opladen in 2 uur.  

• Opgeladen kan het +/- 11 uur worden gebruikt  

 (*met CleanSpace2™ Endurance Pack).  

 

BETROUWBARE BESCHERMING  

 

• Het lichte siliconenmasker zorgt langere tijd voor                        

 een goede afdichting tegen het gezicht.  

• Robuuste, betrouwbare motor met microturbine  

 (bedrijfstijd tot 10 jaar).  

• Zeer efficiënt geplooid deeltjesfilter verwijdert vaste                      

 en vloeibare deeltjes. 

COMPATIBILITEIT  

• Las- & veiligheidshelmen  

• Brillen en schermen  

• Gehoorbescherming 

Art. 405792 

Het model RUSH+ combineert een uiterst sportief 

design, met zeer comfortabele,  

meerkleurige poten die ook gepersonaliseerd  

kunnen worden. 

• Bescherming bovenaan 

• Extra soepele poten  

• Verstelbare antislip neusbrug 

Art. 400036 
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Safari chef BBQ 

 

 

 

 

 

 

 

De Safari Chef Lite weegt slechts 4 kg. De ideale barbecue voor de kampeervakantie 
of picknick waarbij de grootte en het gewicht van belang zijn. Diameter Ø 28 cm.  
Geschikt voor 2 tot 4 personen. De pootjes zijn inklapbaar zodat de Safari Chef Lite 
opgeborgen zeer weinig ruimte inneemt. Inclusief handige opbergtas. Werkzaam op 
flessengas met een werkdruk van 30 mbar. Een drukregelaar en gasslang zijn als  
optie leverbaar. 
 
• Brandstofverbruik : 120 g/u 
• Vermogen: 1800 W 
 
Art. 410209 

 

 

 

 

 

Cosiscoop Original gaslantaarn, ideaal voor thuis, in de tuin, onderweg en op vakantie.  

Een multifunctionele gaslantaarn die je vanaf nu altijd en overal met je meeneemt.  

Deze ‘Cosi-to-go’ is de ideale sfeermaker en eenvoudig in gebruik.  

De Cosiscoop is werkzaam op een 190 grams prik gascartouche. 

De Cosiscoop verkrijgbaar in de kleuren zwart en ivoor wordt nu geleverd met 2x gratis  
Campingaz prik cartouche C206. 
 
Zwart Art. 410152 
Ivoor  Art. 410194 

 

Fleswagen profi met brandersteun 

 

 

 

 

 

Kemper onkruidbrander professioneel. 

Fleswagen 10,5kg voor het verrijden van een gasfles.  
Met luchtbanden, brandersteun en een vastzetketting.  
Brander is met piëzo-ontsteking.  
Degelijke uitvoering voor bedrijfsmatig gebruik. 

Wordt zonder gasfles geleverd. 
 
Art. 295029/200083 

Gasdrukregelaar set 

 

 

 

 

 

 

Gasdrukregelaar met universele aansluiting x slangpilaar. 1,5 m 
propaan slang en 2 vleugelmoer-slangklemmen. Voor o.a de bbq, 
buitenkeuken of terrasheater. 
 
Art. 240023 

Cosiscoop Original 
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Propaangasslang  

50 mtr. propaangasslang rubber 8x15mm  

Rubber propaangasslang conform EN-ISO3821. Geschikt voor snijden,  
lassen en soortgelijke processen. Zeer goede weersbestendigheid. 
 
Art. 370002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bij afname van een rol -30% 

Gasstop gasfleszekering 

 

 

 

 

De GasStop gasfleszekering schakelt direct automatisch de  

toevoer van gas uit in het geval van een groot lek of falend systeem.  

Controleert daarnaast snel en gemakkelijk het gasniveau van de gasfles. 

 

Art.  310091 
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Binzel aardklem veermodel 

 

 

 

Eenvoudige praktische aardklem met messing kontaktpunten  

en Litze, Met litze M12 draadeind voor de kabelschoenaansluiting. 

• 400 Amp.  

 

Art. 205008 

Fix MIG/MAG tang  

• Voor het verwijderen van lasspatten van het gasmondstuk 

• Voor het verwijderen en aanbrengen van het gasmondstuk  

  en de contacttip 

• Voor het doortrekken en afknippen van de lasdraad 

• Verkrijgbaar in 2 maten:  

Art. 200035 Nr.1 12-15mm 

Art. 200036 Nr.2 15-18mm 

 

 

Rehm Synergic Pro² 170-2 220V 

 

 

 

 

 

• Compacte, gasgekoelde lasmachines met 2-rollen draadaanvoersysteem 

• Met Smart Machine Control, een revolutionair machine besturingsconcept 

• Met de bewezen SDI Technologie, voor een zeer stabiele boog 

• Compleet geleverd met een Binzel MB15 lastoorts, aardkabel 4m., Harris reduceer en 15kg lasdraad              

• OP=OP 
Art. 110005 

Fix aardklemmen  
Robuuste kwalitatief hoogwaardige krokodilklem  

met optimale klemkracht. 

Art. 205014 No.0 170 Amp.  

Art. 205015 No.1 200 Amp.  

Art. 205016 No.2 400 Amp.  

Art. 205017 No.3 600 Amp.  

Weldsafe laskabel 50mm² 

 

 

 

• Soepele neopreen laskabel  
• Gemaakt van hoge kwaliteit. 
• Dikte 50mm² 
• tot 400 Amp. 
 
Art. 205010 

Aardklem schroefmodel 

 

 

Robuuste aardklem schroefmodel met  

hoogwaardig  messing onderstuk en ver-

zinkt stalen schroefdraadknevel.  

• 600 Amp.  

 

Art. 205007 

Magneet aardklem 
Magneet aardklem 

 

 

Zware magnetische aardklem, aan drie zijden  

magnetisch. Kabelaansluiting geïsoleerd  

door middel van kunststof handgreep.  

• 400 Amp. 

 

Art. 200033 

 

Om goed werk te kunnen leveren, heeft men 

goed gereedschap nodig. Flex neemt de vakman 

als maatstaf. Zo ontstaat elektrisch gereedschap 

voor echte professionals. Van accugereedschap 

in 10,8 en 18 Volt tot elektrisch gereedschap en 

bijpassende accessoires, van licht tot zwaar 

gebruik met de nieuwste brushless-technologie; 

FLEX biedt het juiste gereedschap voor talloze 

toepassingen. FLEX, het origineel. 
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Fix aardklemmen  
Robuuste kwalitatief hoogwaardige krokodilklem  

met optimale klemkracht. 

Art. 205014 No.0 170 Amp.  

Art. 205015 No.1 200 Amp.  

Art. 205016 No.2 400 Amp.  

Art. 205017 No.3 600 Amp.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs: 875,- 
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 De DefibCab outdoor cabinet 

 

 

 

 

 

 

 

De DefibCab outdoor cabinet is een volledig geconditioneerde AEDbuitenkast. 

De robuuste buitenkast is ontworpen om een AED conform de door de AED-fabrikant  vereiste  
voorwaarden op te slaan.  
 
De kast is zowel leverbaar met een pincodeslot als met een sleutelslot. 

Door middel van een hygrostaat, een thermostaat, een verwarmingselement en ventilator  
is deze buitenkast in staat de temperatuur en luchtvochtigheid dusdanig te regelen dat  
een AED veilig in de buitenlucht kan worden opgehangen.  
 
Zo is de AED bereikbaar voor een ruimer publiek, wat een essentieel punt is van Hartveilige zones. 

DefibCab beschermt uw AED tegen alle weersinvloeden, maar ook tegen vandalisme en diefstal. 

Art. 435188 

Defibtech Lifeline AED                                        

De Defibtech Lifeline AED is één van de meest verkochte AED's in Nederland.  

Deze Automatische Externe Defibrillator heeft zich inmiddels al heel vaak  

bewezen en is uiterst gebruiksvriendelijk. De Lifeline ‘second generation’  

is geschikt voor onervaren gebruikers, maar ook voor (semi-) professionele  

hulpverleners zoals bij de brandweer of EHBO vereniging. 

 

Kenmerken Defibtech Lifeline AED: 

• Uiterst duurzaam en betrouwbaar 

• Eenvoudige en snelle bediening 

• Begeleiding via heldere stem  

• Lange levensduur hoofdbatterij (6 tot 7 jaar!) 

• Robuust design 

Art. 435074                                                                                  

Gloria Lithium brandblusser 

 

 

Met een poeder, schuim of CO2 brandblusser is een accubrand vrijwel niet te blussen. 

Daarom heeft Gloria de WKL Pro serie ontwikkeld. Deze accublusser is geschikt voor  
het blussen van een Categorie A brand en een Lithium accu brand tot 1250Wh. 

Deze Gloria WKL Pro serie is door KIWA getest, is fluorvrij en hierdoor biologisch  
snel afbreekbaar. 

 

Neem contact op voor meer informatie of een offerte op maat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rookmelders per 1 juli 2022 verplicht in bestaande bouw! 

 

 

 

 

 

 

 

In elke woning in Nederland moet per 1 juli 2022 op ieder verdieping een rookmelder hangen.  

 
                  Neem contact op voor een advies op maat. 


