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SENCO DRAADVLECHTMACHINE SRT40
6004479

Dit apparaat is ontworpen voor het sneller vlechten 
van betonijzer. Handmatig vastbinden van de 
wapening kan leiden tot blessures (Carpal Tunnel 
Syndrome). Met de 18 Volt Rebar Tying Tool wordt 
dit voorkomen, want het enige wat u hoeft te doen 
is de trekker over te halen en de machine doet de 
rest.

▪  Het bevestigen van vloerverwarmingsslangen 

▪  Het samenbinden van wapening 

▪  Het bevestigen van buizen aan wapeningsstaal 

▪  Het bevestigen van PVC-buizen aan betonstaal

SENCO VLECHTDRAAD 0,8 MM
6004481

Doos a 50 rollen. geschikt voor de Senco SRT140.

Breur IJzerhandel Rivium
Breur IJzerhandel Gouda

Breur IJzerhandel Den Haag

Rivium Boulevard 147  |  2909 LK Capelle a/d IJssel  |  010 - 2 888 444
Westbaan 130  |  2841 MC Moordrecht  |  0182 - 57 44 00
Singel 81  |  2497 GS Den Haag  |  070 - 307 59 59
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EDGE BEVESTIGINGS SLING 60 / 120 CM
6004527

EDGE POSITIONERINGS LIJN FOX 2. 2 M
6003787

EDGE VALSTOPBLOK 102W 2 M
6004516

EDGE DYNAMICS 2 HARNAS 3D L-XL
6004522

EDGE OPSLAGBOX 40 X 30 X 24 CM
6004519

Valbeveiligings artikelen van Edge nu bij Breur 

verkrijgbaar: geschikt voor diverse werkzaamheden 

op platte en hellende daken voor de bouw of 

industrie.

https://www.breur.nl/NL/


FISCHER DUOPOWER PLUG
1138901 - 5 x 25
1138902 - 6 x 30
1138903 - 8 x 40
1138904 - 10 x 50

De twee componenten, in twee kleuren, brengen de 
beste functionaliteiten van onze bestaande pluggen 
samen in één innovatieve plug. De krachtige en 
intelligente DUOPOWER plug bepaalt zelf welke 
functie uitgeoefend moet worden; Spreiden, Vouwen 
of Knopen. Dit verzekerd een optimale bevestiging in 
elke ondergrond en situatie. In doos per 50 stuks.
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De beste schoenen zitten perfect en ondersteunen uw voeten de gehele dag. 

In de pasbus zijn niet alleen alle schoenen aanwezig om te passen, dit is 

een volledig orthopedisch centrum waar we alle voeten van  

de juiste schoen kunnen voorzien.



FSB DEURKRUKBEVESTIGING VOOR 
ONDERARMBEDIENING
6004620

Te gebruiken voor deurkrukken met rond en of 
vierkant design met afmeting of diameter van 18 
tot 25mm, inclusief schroeven en hulsmoeren 
voor veilige installatie, per deur worden 2 
stuks aanbevolen. Let op: NIET geschikt voor 
vluchtdeuren!

CORONASCHERM ZONDER 
DOORGEEFLUIK
6004637

Deze display beschermt personeel en uw klanten 
door middel van een fysieke scheiding. Uiteraard 
dienen ook met dit display de richtlijnen van het 
RIVM gevolgd te worden. De afmetingen van het 
scherm zijn 80 x 60 cm. Inclusief 2 steunvoeten. 
Zo staat deze stevig op de toonbank.

PROMASK MONDMASKER WEGWERP (50)
6004618

Het drielaagse non-woven mondmasker garandeert 
een gezond en veilig gebruik. Met het speciale 
drielaagse no-woven design bescherm je anderen 
en help je de verspreiding van virussen tegen te 
gaan. Het masker is gebruiksvriendelijk zonder 
enige druk op de oren.

RIBCAP MONDMASKER HERBRUIKBAAR
6004619

Stevig filter met hoge dichtheid. Geeft goede 
basisfiltratie en beschermt tegen deeltjes die zich 
via de lucht verplaatsen, inclusief stof en pollen. 
Geschikt voor hergebruik. Was het masker na 
gebruik. Binnenkant van 100% gewoven katoen. 
Buitenkant van micropolyester.

GELAATSCHERM VOOR BOUWHELM
6004598

Inclusief klittenband t.b.v. helm. 1 maat.
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