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Geleide baakschild
7130210
Kunststof, reflectieklasse II.

Afzethek hout
7130220
Rood/wit houten afzethek met een lengte van 2,5 m, 
compleet met 2 A standaards.

Wegbebakening

Afzethek aluminium
1964220
Aan één zijde reflecterend klasse III. Het afzethek heeft 
een lengte van 150 cm en wordt geleverd excl. staanders.

Afzetketting
1525886
Kunststof rood/wit afzetketting met een lengte van  
25 m en een dikte van 6 mm.

Afzetband
1515151  rood/wit, breedte 80 mm en 500 m per rol.
1515152  geel/zwart, breedte 80 mm en 500 m per rol.

Zelfklevend afzetband
Afzetband breedte 60 mm en 66 m per rol.
1479250  rood/wit.
1972019  geel/zwart.

Verkeerskegel
Fluorescerend oranje. 
1647289  32 cm, 0,7 kg.
1647290  50 cm, 1,5 kg.
1647291  75 cm, 3,5 kg.

Oranje met witte parelreflectie
1974065  32 cm, 0,7 kg,  
1 witte band.
1974066  50 cm, 1,5 kg,  
2 witte banden.
1974067  75 cm, 3,5 kg,  
2 witte banden.

Verkeerskegel RWS
Wit/oranje kegel met reflectieklasse III voorzien van 
verzwaarde voet. 
1647293  50 cm, 3,0 kg.

Verkeerskegel Molan
1978428
Verkeerspilon met retro reflectie klasse II en een 
hoogte van 75 cm.

Afzetgaas
6000874
Kunststof oranje constructie gaas met een treksterkte 
2.5 kN per meter. Rollengte 50 m met een hoogte  
van 1 m met een maasgrootte 90 x 40 mm.

Afzetschaarhek
1971914
Multigate schaarhek met reflectie klasse II en 
uitschuifbaar tot een lengte van 220 cm.

Geleide baakvoet
7130205
Gemaakt van gerecycled materiaal,  
ligt zeer vast op de weg.

Staanders
7130205  Gegalvaniseerd, standaard uitvoering.
1964222  Gegalvaniseerd en uitgevoerd met ring voor paalmontage.

Stalen Pennen
6001063
Stalen grondpennen-
set voor afzetgaas.

Kettingpalen kunststof
1976417
Kunststof kettingpalen rood/wit (6). 
Met vulbare voet, geleverd met 25 meter kunststof 
ketting. 
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Wegbebakening
Pro paint markeerverf
Spuitbus 600 ml.
7091444  wit.
7091445  blauw.
7091446  geel.
7091450  rood.
7091455  oranje.
7091460  zwart.

Spuitbus 500 ml.
7091462  fluor geel.

Markeerverf 3-wieler
7091410
Solide 3-wieler, biedt plaats voor 3 extra 
spuitbussen markeringsverf. De 
markeringswagen voor de professionele 
wegmarkeerder. Ideaal voor het 
uitzetten van aslijnen, stippen, etc. 
Te gebruiken met markeringsstick 
verlengd metaal.

Markeerplakband
7067205
Fluor oranje met een breedte van 50 mm  
en een rollengte van 66 m.

Bouwhek onderdelen
Bouwheksleutel tand 1980461 
Bouwheksleutel dop 1980460 
 
Bouwhek klem 1647596
Standaard klem voor het koppelen van bouwhekken.

Blokbatterij
1837972
6 V, geschikt voor obstakellamp.

Signalite obstakellamp
1837970
Kan continu branden of knipperen, hoogte 34 cm.

Obstakellamp
6000657
Nitra led geel, hoogte 35 cm, inclusief batterij.

Markeringsstick
7091430
Ten behoeve van een markeerverf  
3-wieler of gewoon uit de losse 
hand te gebruiken.

Bouwhek scharnier
1986956
Een doorgang in je bouwhek creëer  
gemakkelijk met dit scharnier. 

1837971
6000658

Nylon loopwiel
1654511
Nylon loopwiel voor bouwhek.

Obstakellamp sleutel los  1837971
Lampjes los  1998437 Obstakellamp sleutel los  6000658

Bord ‘werkverkeer’
Klasse I, afmetingen 40x10 cm.
7105355  magneetsticker.
7105360  bord met zuignappen.

Wegenverf
7092095
Emmer witte wegenverf voor het markeren van asfalt. 
7 kg. 
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Een groot assortiment verkeersborden voor u
Tevens leveren wij verkeersbordflespalen (7105470), volbad verzinkt, 
3,6 m Ø 48/76 mm en verkeersbordbeugels (7105480) Ø 48 mm.

Verkeers- en tekstborden

Bord calamiteiten
1790650  690x520 mm, polypropyleen, 3 kleuren.
1790656  1000x1200 mm, pvc, full colour bedrukt.

Bord ‘verboden toegang’
1790002
350x120 mm, blauw/wit pvc ‘Verboden toegang’ bord, 
volgens artikel 461 Wetboek van Strafrecht.

Bord maximumsnelheid 30 km
7105520
Ø 600 mm, aluminium bord met reflectieklasse II.

Omleiding
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Meetgereedschap
Baak-jalonrichter
1650034
Voor baak en jalons waterpas te stellen.  
In metalen houder.

Jalonstatief
1651830
Licht jalonstatief, kogelkop met knijpklem.  
Hoogte 1,0 m, gewicht 1,6 kg.

Telescoopbaak
Met mm verdeling.
1651857  lengte 5 m.

Dubbel pentagonprisma
1651891
Steilzichtbereik ± 45°. Onder- en bovenvlakken van de 
prisma's zijn verspiegeld. Vrij middendoorzicht tussen
de prisma's.

Flexilat uitschuifbaar
1651864
Uitschuifbaar van 131 cm tot 242 cm.

Jalon
1756457  hout, 200 cm, top wit.
1756456  hout, 200 cm, top rood.
1651834  staal, 200 cm, top wit.
1651824  staal, 200 cm, top wit, 2-delig.

Meetspijker
7180620
Lengte 50 mm. Ook verkrijgbaar 
met opschrift NAP (7180625)

Hout

Staal

Piketpalen
Houten paal met oranje kop.
7106655  40 cm, 25x25 mm.
7106665  60 cm, 20x32 mm.
7106670  100 cm, 45x70 mm.

Kelfort duimstok
4-delige duimstok met een lengte van 1 m.
1871292  kunststof, kleur geel.
1871293  kunststof, kleur wit.
1871291  hout.

Nedo telescoopmeter
1651797
Voor binnenmaats meten met een meetbereik van  
107-500 cm en mm verdeling, inclusief draagtas.

Peilapparaat
Om het niveau van het water te meten in peilbuizen. 
Aan het einde van het meetlint zit een sonde. Wanneer 
deze sonde het wateroppervlak raakt zal de haspel een 
licht en akoestisch signaal geven.
7181520  lengte 15 m.
7181525  lengte 30 m.
7181530  lengte 50 m.

Nestle meetwiel
Voorzien van inklapbare steel.
7180675  wiel Ø 16 cm, gewicht 1300 gr,  
1 wielomwenteling is 0,5 m.
1650036  wiel Ø 32 cm,  
gewicht 3900 gr, 
1 wielomwenteling is 1 m.

Stanley opvouwbare bouwhaak
1601447
Duurzame licht aluminium uitvoering, hoeken van 90° 
en 45°. Afmeting 122 cm x 122 cm.
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Meetgereedschap
Ironside rolbandmaat
Met verchroomd kunststof huis. Voorzien van 
bandblokkeerknop, broekklem en automatische 
bandterugloop.
1875036  lengte 3 m, bandbreedte 19 mm.
1875037  lengte 5 m, bandbreedte 25 mm.
1875038  lengte 8 m, bandbreedte 25 mm.

Ironside rolbandmaat
Met slagvast geel, kunststof ABS huis met rubber 
bescherming. Voorzien van bandblokkeerknop en 
automatische bandterugloop.
1875045  lengte 3 m, bandbreedte 19 mm.
1875046  lengte 5 m, bandbreedte 25 mm.
1875047  lengte 8 m, bandbreedte 25 mm.

Lufkin rolbandmaat
Met verchroomd kunststof huis. Voorzien van 
bandblokkeerknop, broekklem en automatische 
bandterugloop.
1652636  lengte 3 m, bandbreedte 16 mm.
1652641  lengte 8 m, bandbreedte 25 mm.

Sola waterpas
Aluminium buisprofiel, met 5 mm afstandsvoetjes, 
voorzien van twee horizontale en twee verticale 
tonmodel libellen in plexiglas blokjes. Met verhoogde 
eindkappen en is schok- en stootbestendig. 
Meetnauwkeurigheid 0,5 mm/m.
1651331  120 cm.
1651332  150 cm.
1651333  180 cm.
1651334  200 cm.

Ironside waterpas
Aluminium buisprofiel, met 5 mm afstandsvoetjes, 
voorzien van twee horizontale en twee verticale 
tonmodel libellen in plexiglas blokjes. Met verhoogde 
eindkappen en is schok- en stootbestendig. 
Meetnauwkeurigheid 0,5 mm/m.
1875541  120 cm.
1875542  150 cm.
1875543  180 cm.
1875544  200 cm.

Ironside waterpas
Aluminium buisprofiel voorzien van één horizontale en 
één verticale libel en is schok- en stootbestendig. 
1875520  100 cm.
1875526  120 cm.
1875527  150 cm.
1875528  180 cm.
1875529  200 cm.

Stanley Rolmaat Soft
Met zachte greep, schokbestendige behuizing met een 
Tylon beschermlaag. Voorzien van een matte, niet 
reflecterende afwerking, bandvergrendeling, eindhaak 
en een handige broekklem.
1601461 lengte 3 m, bandbreedte 19mm.
1601462 lengte 5 m, bandbreete 19 mm. 
1601463 lengte 8 m, bandbreedte 25 mm.

Ironside landmetermaat
ABS frame met twee-componenten handgreep en 
glasfiber band.
1875054  lengte 30 m.
1875055  lengte 50 m.

Stanley landmeter master II
Verwisselbare hendel en spoel voor links-en 
rechtshandigen, grote uitklapbare fixatiehaak met 
vingertrekker. Uitklapbaar stalen grondpunt waardoor 
bandspanning en -maat gemakkelijk kunnen worden 
aangepast. EEG nauwkeurigheidsklasse II.
1601527  lengte 30 m.
1601528  lengte 50 m.

Ironside landmetermaat
Stalen meetlint voorzien van een duurzame nylon 
deklaag en universele eindhaak in een sterk 
ergonomisch ABS frame. 
1875058  stalen band, lengte 30 m.
1875059  stalen band, lengte 50 m.

Stanley landmeter fatmax
De gele roestvrij stalen band met inklapbare 
handgreep is door een 3 x 1 ratio zeer snel op te 
winden. EEG nauwkeurigheidsklasse II.
1601503  lengte 20 m.
1601504  lengte 30 m.

Sola landmetermaat Ranger
De Fibreflex kunststof meetband is voorzien van  
een kunststof behuizing met inklapbare hendel.  
EEG nauwkeurigheidsklasse II.
1850501  lengte 50 m.
1850504  lengte 30 m.
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Meetgereedschap
Topcon bouwlaser RL-h5A
6001144
Zelfnivellerende horizontale basis bouwlaser.  
Deze compacte en robuuste laser heeft een 
volledig weerbestendige behuizing (IP66). 
Nauwkeurigheid ± 5 mm op 100 m en heeft een 
werkbereik van 800 m en is geschikt voor 
machine besturing. Scheefstandbeveiliging 
onder afschot, afschot mogelijk tot ± 5%,  
60 uur werkcapaciteit. .

Topcon digitale theodoliet DT-209
1994640
De DT-209 is ideaal voor alle montage- en 
opmetingswerken, prefab-constructie: muren, meet-  
en regeltechniek, systeembouw, hallenbouw, civiele 
techniek: vaststelling van funderingen, de controle van  
de profielen. Deze theodoliet heeft een lensdiameter van 
40 mm met een vergroting van 26x met een oplossend 
vermogen van 3" en heeft een nauwkeurigheid: 
9"(3.0mgon). Dit apparaat is volledig water-en stofdicht 
(IP 66) en heeft een werkduur van ca. 150 uur op 
batterijen. Wordt standaard geleverd met schietlood, 
justeerpennen, lensdop, 4 AA batterijen in een koffer.

Topcon statief
Aluminium statief met platkop.
1992006  licht aluminium statief, hoogte tot 1,5 m.
1992007  middel zware uitvoering, hoogte tot 1,8 m.

Levelfix kruislijnlaser CL102-r
1974808
Hoogwaardige en handzame kruislaser. Zelfnivellerend 
en zeer nauwkerurig van 3mm tot 10 meter. 1 
horizontale en 1 verticale lijn.

Bosch laserafstandsmeter
1710690
Geavanceerde laserafstandsmeter met zeer groot 
meetbereik van 0,05 – 250 m.

Bosch laserafstandsmeter
1971283
Eenvoudig laserafstandsmeter, voor professionals. 
Meetbereik 0,15 – 30 m.

Topcon waterpasinstrument AT-B4A
1994639
Magnetische demping voor stabiele vizierlijn.  
Met 400 gon indeling en 24x vergroting.  
Stof- en waterbestendig

Topcon rioollaser TP-L5A
1983234
Zeer goed zichtbare rode laserstraal, behuizing van 
gegoten aluminium, Met automatische uitlijning, 
smartline en een werkbereik van 150 m. Met volle 
batterij meer dan 45 uur te gebruiken. Zelfnivellerend 
met scheefstand compensatie.

Levelfix Multi Lijnlaser CL805r-xl
1974763
Multi lijnlaser met fijninstelling, projecteert een rode 
horizontale 190° lijn, 4 verticale lijnen onder 90° en 
een oploodpunt.

Bosch rotatielaser set grl400h
1652167
Volautomatische bouwlaser met zeer goede zichtbare 
straal. Werkbereik met ontvanger is 400 m. Wordt 
compleet met ontvanger, statief en meetlat geleverd.
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Handgereedschap

Bezem/harkstelen
1757491  lengte 1200 mm Ø 24 mm.
7075335  lengte 1300 mm Ø 28 mm.
1756194  lengte 1700 mm Ø 29 mm.

Stofblik
1516686  metaal met houten steel.
1855346  volledig metaal.

Kelfort handveger
1516641  29 cm breed, gemengd paardenhaar.
1516642  32 cm breed, kokos.

Kelfort gemeentebezem
45 cm breed.
1516656  polypropyleen vezels voor nat en vochtig vuil.
1516657  bassine natuurvezels voor droog vuil.

Kelfort bezem
Met kokos natuurvezels. Voor binnen en buiten,  
voor droog en licht vochtig vuil.
1516651  29 cm breed.
1516652  40 cm breed.
1516653  50 cm breed.
1516654  60 cm breed.

Teer/asfalthark
Met dubbel versterkte stalen hals, inclusief essen steel.
1752434  14-tands hark met een breedte van 38 cm en een steel van 170 cm.
7130515  14-tands hark met een breedte van 38 cm en een steel van 180 cm.
1516771  16-tands hark met een breedte van 47 cm en een steel van 135 cm.

Kelfort straatbezems
Met polypropyleen vezels voor nat en vochtig vuil.
1516661  29 cm breed.
1516660  35 cm breed.
1516662  40 cm breed.

Puinriek Victoria
7130040
9-tands riek met een D-steel van 85 cm.

Kelfort spade
Voorzien van een spanningsvrij 3 mm  
gehard stalen blad met een eerste kwaliteit  
gelakte essen steel.
1516753  spade met epoxy coating 280x170.
1516752  geslepen spade 280x170.
1516751  afgeronde spade 285x185.

15167711752434

7130515

S&J draineerspade
1751021
Stalen blad voor driekwart gepolijst,  
met essen steel met gesneden kruk.  
Bladmaat 325x127.

Kelfort draineerspade
1516754
Voorzien van een spanningsvrij 3 mm  
gehard stalen blad met afgerond opstapje en 
een eerste kwaliteit gelakte essen steel  
van 950 mm. Bladmaat 325x125.
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Handgereedschap

Kelfort sleg
1516767  Houten uitvoering met ijzeren band. Voorzien  
van 110 cm essen steel. Kopmaat 135x120x320 mm. 
1516766  IJzeren hamer met 90 cm essen steel.

Ironside boombijl
1873954
Met essen steel. Lengte 70 cm, 1250 g.

Ironside kloofbijl
1873980
Met essen steel. Voorzien van randbescherming. 
Lengte 90 cm, 3000 g.

De Wit palenzetter
7130765
Met essen stelen 100 cm. Voor palen Ø 250 mm max.

Putdekselhaak
Gesmeden gebogen en geharde punt.
1750866  lengte 50 cm, dikte 12 mm.
1750917  lengte 100 cm, dikte 12 mm.

Streuding ballastschop
Inclusief ijzeren D greep. 
1750696  aluminium blad 32”met 80 cm steel.
1750697  stalen blad 32” met 80 cm steel.
1750458  stalen blad 40” met 100 cm steel.

Kelfort ballastschop
Stalen blad met houten steel en D-handvat.
1516747  320x260 mm.
1516748  340x280 mm.

Kelfort ballastschop
Gehard stalen blad, 290x220 mm.
1516743  steellengte 95 cm.
1516744  steellengte 110 cm.

Pikhouweel
1980798  pikhouweel met punt en beitel,
3 kg, met essen steel.
7130570  steel ovaal 73x43 mm.

Kelfort panschop
Drents model, half gebogen. Dulstand is 35 mm met 
1ste kwaliteit, rechtdradig, gladgepolijst en kleurloos 
geverniste houten essen T-steel.
1516721  blad 255x210 mm, steellengte 95 cm.
1516722  blad 265x220 mm, steellengte 95 cm.
1516725  blad 255x210 mm, steellengte 110 cm.
1516727  blad 265x220 mm, steellengte 110 cm.

Kooijmans putschep
Putschep van metaal met inklapbare ronde bekken. 
Compleet met steel 150 cm.
1774718  bek afmeting Ø20cm.
1774717  bek afmeting 15x15 cm.
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Straatmakersgereedschap
De Wit straatmakershamer
Met houten steel en korte bek.
1750767  baanbreedte 55x210 mm.
1750768  baanbreedte 70x210 mm.
1750769  baanbreedte 70x175 mm.
1750765  met glasfiber steel, baanbreedte 50x210 mm.
1750770  met glasfiber steel, baanbreedte 70x210 mm.
7140475  losse houten steel.

Rubber hamer
Standaard model.
1611641  kop Ø 40x80 mm, steel 170 mm.
1611642  kop Ø 40x80 mm, steel 260 mm.
1611643  kop Ø 54x90 mm, steel 320 mm.
1611644  kop Ø 64x113 mm, steel 340 mm.
1611645  kop Ø 74x127 mm, steel 380 mm.
1611646  kop (bol/plat) Ø 90x139 mm, steel 380 mm.

Almi steenknipper AL 33
1746059
Steenknipper voor stenen van max. 330 mm lang en  
10 tot 120 mm hoog. Het boven- en ondermes zijn 
vervaardigd uit gehard staal met vier snijkanten.

Rubber hamer
1611710
Rotterdams model met beugel, kop Ø 90x150 mm, 
steel 440 mm.

Delma steenklem
1645977
uniklem, met gietstalen bekstukken. Geschikt voor 
stenen en (kalkzandsteen)blokken. Verstelbaar van  
280 mm tot 440 mm.

Almi tegelknipmachine AL 43
1746060
Speciaal ontworpen voor betontegels van max. 430 mm 
lang en 10 tot 120 mm hoog. Met de grote knipbreedte 
en het vaste mes wordt het knippen van betontegels 
gemakkelijk gemaakt.

Emg steenknipmachine bs330
1974940
Steenknipper voor stenen van max. 330 mm lang en  
10 tot 120 mm hoog. Het vaste mes is vervangbaar en 
te gebruiken aan vier zijden. Dit voordeel zorgt voor 
een lange levensduur en lage onderhoudskosten van 
de knipper.

Revo quicksplitter steenknipmachine
6000351
Type 1 waalformaat. Speciaal ontworpen voor het 
vierzijdig knippen van gevelstenen. Deze handzame 
stenenknipper neemt u gemakkelijk mee op de steiger.

Mokerdop
1610025  kopmaat 36x36 mm, 1 kg.
1610026  kopmaat 39x39 mm, 1,5 kg.

Ironside moker
Duits model met essen steel.
1870110  gewicht 1000 gr.
1870112  gewicht 1250 gr.
1870114  gewicht 1500 gr.

Ironside moker
Duits model met hickory antislip en huls.
1870120  gewicht 1000 gr.
1870122  gewicht 1250 gr.
1870124  gewicht 1500 gr.
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Straatmakersgereedschap
De Wit koevoet
Rechtmodel, met beitel en klauw.
1618408  lengte 1000 mm, Ø 25 mm.
1618407  lengte 1250 mm, Ø 25 mm.
1618409  lengte 1500 mm, Ø 28 mm.

De Wit trottoirbandtang
Platstalen tang met ovale handgrepen  
en geharde punten.
1746772  lengte 750 mm. klembereik 260x80 mm.
1746773  lengte 880 mm. klembereik 240x150 mm.
1746776  met rubber bekken, lengte 800 mm. 
klembereik 150x140 mm.

Kelfort handhei
1516769
Voor palen met een maximale Ø 120 mm,  
slaglengte 600 mm, gewicht 12 kg.

De Wit sloopbeitel
1750916
Met omgezette bek en rond gesnede punt 500x20 mm.

Ironside sloopbeitel
Staal gesmeed, met beitel en gebogen klauw, gelakt.
1870400  400x16 mm.
1870401  500x18 mm.
1870402  600x18 mm.
1870403  700x20 mm.
1870404  800x20 mm.
1870405  1000x20 mm.

Kelfort stootijzers bolgreep
Met 40 mm beitel.
1516759  1000x28 mm.
1516760  1250x28 mm.
1516761  1500x28 mm.
1516764  1400x28 mm, met  
vierkant onderstuk van 400 mm.
1516765  1400x28 mm, met  
vierkant onderstuk van 1000 mm.

Kelfort grondboor
Met gedraaide punt, niet verlengbaar.
71516755  lengte 128 cm, Ø 100 mm.
1516756  lengte 124 cm, Ø 75 mm.

De Wit grondboor
Met gedraaide punt, verlengbaar.
1663693  lengte 124 cm, Ø 80 mm.
1663694  lengte 132 cm, Ø 100 mm.
1663695  lengte 133 cm, Ø 120 mm.
1663719  verlengstuk 100 cm.

De Wit trottoirbandtang
7130645  met rubberen verwisselbare bekken.

Klinkertrekker
1746780
Klinkertrekker lengte 900mm.
Klembereik 210-300 mm.
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Straatmakersgereedschap

Kelfort metselkoord
Polypropyleen koord, lente van 50 m en Ø 1,5 mm.
1525890  wit.
1525892  rood.
1525893  zwart.
1525894  groen.

Merkkrijthouder
1653450
Voorkomt voortijdige breuk van het merkkrijt en het 
afgeven van de kleur op de vingers. Het merkkrijt kan 
tot het einde toe worden gebruikt. 
Geschikt voor merkkrijt met Ø 13 mm.

Kelfort timmermanspotlood
1526311
Kelfort timmermanspotlood rood 24 cm.

Merkkrijt onuitwisbaar 
Multi-functioneel en onuitwisbaar krijt voor markeren 
en het zetten van lijnen. Het krijt is op basis van 
parafine, gemengd met organische kleurstoffen.  
De verschillende kleuren geven optimale 
herkenbaarheid op gekleurde ondergrond.  
Verkrijgbaar per 12 stuks (Ø 13 mm).
7067375  blauw.
7067395  zwart 
1653420  geel 
1653422  rood
1653439  wit

Lyra timmermanspotlood
1653006
Lyra timmermanspotlood groen 24 cm.

Stanley slaglijnmolen
1601426
Slaglijnmolen met haak in aluminium huis met 
uitklapbare hendel, lengte vervangbare slaglijn 30 m,  
Ø 1 mm. Kan verticaal gebruikt worden als schietlood.

Stanley FatMax slaglijnmolen
1601425
FatMax slaglijnmolen 30 m, 115 g slaglijnpoeder, 
Stanley fijne markeerstift.

Defi slaglijnpoeder
Speciaal poeder voor goede aankleving en 
zichtbaarheid, bestand tegen water.
1653510  blauw, 224 gr.
1653511  rood, 224 gr.
1653512  geel, 224 gr.
1653513  wit, 224 gr.
1653521  blauw, 336 gr.
1653522  rood, 336 gr.
1653523  geel, 336 gr.
1653531  wit, 336 gr.

Grondstamper
1750782
Stamper met houten blok, lengte 840 mm.

Ironside steenbeitel
Van chroom-vanadiumstaal gesmeed met slagvaste, 
geharde kop, gelakt.
1877014  lengte 200 mm, vouwbreedte 26 mm.
1877016  lengte 250 mm, vouwbreedte 26 mm.
1877018  lengte 300 mm, vouwbreedte 29 mm.
1877020  lengte 400 mm, vouwbreedte 29 mm.
1877022  lengte 500 mm, vouwbreedte 32 mm.

Ironside betonpuntbeitel
Van chroom-vanadiumstaal gesmeed met slagvaste, 
geharde kop, gelakt.
1877096  lengte 250 mm, Ø 16 mm.
1877100  lengte 300 mm, Ø 18 mm.
1877102  lengte 350 mm, Ø 18 mm.

Merkstiften
Multi-functioneel krijt voor markeren en het zetten  
van lijnen.
1653425  geel.
1653426  zwart.
1653427  rood.
1653428  blauw.
1653429  wit.
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Slangen en pompen
Waterslang Primabel 900
PVC geel, UV-bestendig, zeer flexibel en knikbestendig. 
Binnenlaag van pvc zwart. Temperatuurbereik van  
-15 ºC tot +60 ºC. Verkrijgbaar per meter.
1761746  12,5x17 mm.
1761747  18x24 mm.
1761748  24x32 mm.
1761747  30x38 mm.

Kabelbrug
1983181  2 kanaals. 1000x250 mm tot 2000 kg.
1983182  3 kanaals. 900x350 mm tot 5000 kg.
1983183  5 kanaals. 800x450 mm tot 3000 kg.

Kelfort waterslangen
Model Kel-Plus. 5-laags, kunststof, met ingebreide 
inlage (No Torsion System). Kleur rood.
1526141  Ø 12,5 mm, lengte 25 m.
1526142  Ø 12,5 mm, lengte 50 m.
1526143  Ø 19 mm, lengte 25 m.
1526144  Ø 19 mm, lengte 50 m.
1526145  Ø 25 mm, lengte 25 m.
1526146  Ø 25 mm, lengte 50 m.

Drukbuis PE40
Glad SDR9 6bar zwart KIWA.
1761452  Ø 16 mm, wanddikte 1,8 mm.
1761453  Ø 20 mm, wanddikte 2,2 mm.
7042680  Ø 25 mm, wanddikte 2,7 mm.
7042685  Ø 32 mm, wanddikte 3,5 mm.
7042690  Ø 40 mm, wanddikte 4,3 mm.

Tyleen koppeling
Jason knelkoppeling, 16bar, DVGW/KIWA/WRAS.
1964052  Ø 25 mm.
7042730  Ø 32 mm.
7042735  Ø 40 mm.
7042775  Ø 25 mm, T-stuk.
7042780  Ø 32 mm, T-stuk.
7042785  Ø 40 mm, T-stuk.

Waterslang Cristal
Onversterkte groene transparante pvc slang. 
Verkrijgbaar per meter.
1761004  12x16 mm.
1761012  25x32 mm.
1761015  30x38 mm.
1761017  40x44 mm.
1761019  50x60 mm.

Brandslang Alfaflat
Plat oprolbare blauwe pvc slang. Geschikt voor doorvoer 
van water onder lichte druk. Verkrijgbaar per meter.
1761567  Ø 38 mm.
1761568  Ø 50 mm.

Drainagebuis
PVC met kokosommanteling.
1983203  Ø 50 mm, lengte 50 m.
1983204  Ø 65 mm, lengte 50 m.
1983206  Ø 80 mm, lengte 10 m.
1983207  Ø 80 mm, lengte 25 m.
1983208  Ø 80 mm, lengte 50 m.

Drainagebuis
PVC, komo keur.
1983209  Ø 50 mm, lengte 50 m.
1983210  Ø 65 mm, lengte 50 m.
1983211  Ø 80 mm, lengte 5 m.
1983212  Ø 80 mm, lengte 10 m.
1983213  Ø 80 mm, lengte 25 m.
1983214  Ø 80 mm, lengte 50 m.

Uitgebreid GEKA slang-
koppelingenprogramma in ons 
assortiment

Groot PVC afvoer materiaal 
assortiment

Rioolafsluiter
Voor tijdelijke afsluiting van een leiding.
6000713  Rioolafsluiter 48-72 mm.
6000714  Rioolafsluiter 72-92 mm.
6000715  Rioolafsluiter 92-145 mm.
6000716  Rioolafsluiter 145-200 mm.
6000717  Rioolafsluiter 200-320 mm.
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Slangen en pompen
Kelfort vlakzuigpomp SK 8/7 A-V
1526056
Vlakzuigende dompelpomp, met kunststof 
pomplichaam, uitermate geschikt voor het leeg- en 
droogpompen van troebel 
water zonder vezels. De pomp 
laat slechts 2-3 mm water 
staan. Aansluiting 1 1/4”. 
Ingebouwde thermische 
beveiliging. Aansluitspanning 
230 V. Gewicht 4,5 kg. 
Vermogen 300 W, 
opvoerhoogte 6,5 m, 8000 l/h, 
met vlotter.

Kelfort dompelpomp SK 7/6
Kunststof pomplichaam, uitermate geschikt voor het 
leeg- en droogpompen van troebel water zonder vezels. 
De pomp laat slechts 10 mm water staan.  
Aansluiting 1 1/4”. Ingebouwde thermische beveiliging. 
Aansluitspanning 230 V. 
Gewicht 3,5 kg. Vermogen 
220 W, opvoerhoogte 6 m, 
6600 l/h.
1526061  zonder vlotter.
1526062  met vlotter.

Kelfort dompelpomp SR 7/6
1526063
RVS pomplichaam, uitermate geschikt voor het leeg-  
en droogpompen van troebel water zonder vezels.  
De pomp laat slechts 10 mm water staan.  
Aansluiting 1 1/4”. Ingebouwde thermische beveiliging. 
Aansluitspanning 230 V. Gewicht 3,5 kg. Vermogen 200 
W, opvoerhoogte 6 m, 6600 l/h, met vlotter.

Kelfort dompelpomp SK 15/9
Kunststof pomplichaam, uitermate geschikt voor het 
leeg- en droogpompen van troebel water zonder vezels. 
De pomp laat slechts 10 mm water staan.  
Aansluiting 1 1/4”. Ingebouwde thermische beveiliging. 
Aansluitspanning 230 V. 
Gewicht 5,1 kg. Vermogen 
750 W, opvoerhoogte 9 m, 
15000 l/h.
1526066  zonder vlotter.
1526067  met vlotter.

Kelfort vlakzuigpomp 7/5 NA
1526057
Vlakzuigende dompelpomp, met kunststof 
pomplichaam, uitermate geschikt voor het leeg- en 
droogpompen van troebel 
water zonder vezels. De 
pomp heeft een luchtventiel 
en zuigt water bij 2 mm 
direct af. Ingebouwde 
thermische beveiliging. 
Aansluiting 1 1/4”. 
Aansluitspanning 230 V.

Kelfort vuilwaterpomp VK 8/5
Kunststof pomplichaam, uitermate geschikt voor het 
leeg- en droogpompen van vuil water. De pomp laat 30 
mm water staan. Aansluiting 1 1/4”. Ingebouwde 
thermische beveiliging. 
Aansluitspanning 230 V. 
Gewicht 3,7 kg. Vermogen 
330 W, opvoerhoogte 5 m, 
7800 l/h.
1526081  zonder vlotter.
1526082  met vlotter.

Simer vlakzuigpomp
1762144
Vlakzuigende dompelpomp geschikt voor het 
verpompen van regen- en grondwater. Watergekoelde 
motor en ‘anti-air-lock’ 
voorkomt luchtinsluiting. 
De pomp laat slechts 
enkele mm water staan en 
is daardoor geschikt voor 
gebruik op daken en in 
dakgoten. Aansluitspanning 
230 V. Opvoerhoogte 6 m, 
aansluiting 1.1/4, 6.0m³/h.

Kelfort vuilwaterpomp VR 14/9 A
1526083
Vlakzuigende dompelpomp, met rvs pomplichaam, 
uitermate geschikt voor het leeg- en droogpompen van 
vuil water. De pomp laat  
30 mm water staan. 
Aansluiting 1 1/4”. 
Ingebouwde thermische 
beveiliging. 
Aansluitspanning 230 V. 
Gewicht 6,9 kg. Vermogen 
650 W, opvoerhoogte 9 m, 
14000 l/h, met vlotter.

Kelfort vuilwaterpomp VK 19/11 A
1526092
Vlakzuigende dompelpomp, met kunststof 
pomplichaam, uitermate 
geschikt voor het leeg- 
en droogpompen van 
vuil water. De pomp laat  
50 mm water staan.  
Aansluiting 1 1/2”. 
Ingebouwde thermische 
beveiliging. 
Aansluitspanning 230 V. 
Gewicht 8,0 kg. 
Vermogen 1000 W, 
opvoerhoogte 11 m, 
19000 l/h, met vlotter.

Kelfort bouwpomp SG 16/13 A
1526071
Gietijzeren pomplichaam, uitermate geschikt voor het 
leeg- en droogpompen van zanderig water.  
De pomp laat slechts 25 mm 
water staan.  
Aansluiting 2”. Ingebouwde 
thermische beveiliging. 
Aansluitspanning 230 V. 
Gewicht 18 kg. Vermogen 
400 W, opvoerhoogte 13 m, 
16000 l/h.

Kelfort tuinpomp SK 3/38
1526051
Voor besproeien en irrigeren met schoon water. Met 
kunststof pomplichaam. Aansluiting 1”. Ingebouwde 
thermische beveiliging. Aansluitspanning 230 V. 
Gewicht 6,1 kg. Vermogen 600 W, waterkolom 38 m, 
2500 l/h.
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Slangen en pompen
Flygt dompelpomp
Lichtgewicht werfpomp geschikt voor toepassingen in 
water met slijtende delen zoals zand, klei, gravel.  
De pomp laat 25 mm water staan.

7190065  Ready 4, 12 kg. 
vrije uitloop: 15.500 liter per uur 
op 5 meter: 10.800 liter per uur 
op 10 meter: 1.200 liter per uur.  
opvoerhoogte: 10,2 meter maximaal

7190075  Ready 8, 14 kg. 
vrije uitloop: 18.700 liter per uur 
op 5 meter: 16.200 liter per uur 
op 10 meter: 10.800 liter per uur 
opvoerhoogte: 14,5 meter maximaal

Kelfort hogedrukspuit
1524257
Tank van kunststof. 
Voorzien van 
oliebestendige Viton 
afdichting, veiligheids-/
afblaasventiel, 1,5 m 
flexibele slang, knijpkraan 
met glasvezel spuitstok en 
kunststof sproeidop met 
messing insert. 
Sproeibeeld verstelbaar 
van holle kegel tot straal. 
Maximum werkdruk 3 bar. 
inhoud van 5 liter.

Gloria hogedrukspuit 510T
1764415
6 bar 10 liter tank van 
roestvrijstaal, Tüv- en GS-
gekeurd. Deze spuit is 
voorzien van 2 draagriemen 
en rugsteun. Knijpkraan 
zonder manometer en 
drukregelaar. 
Wijzermanometer, 
veiligheids- en 
afblaasventiel. Messing 
spuitstok met holle kegel.

Gloria hogedrukspuit 405T
1764410
6 bar 5 liter tank vuurverzinkt met 
kunststof binnen-coating oliebestendig. 
Deze spuit is voorzien 
van een enkel 
verstelbare draagriem, 
grote vultrechter, 
wijzermanometer, 
afblaas- en 
veiligheidsventiel, 
spuitstokhouder  
en voetring.

Gloria hogedrukspuit 410T
1764411
6 bar 10 liter tank met kunststof binnencoating. 
Hogedrukspuit in oliebestendige uitvoering met 130 
cm olie bestendige slang. Vuurverzinkte -basis 410T- 
in grijze industriekleur en Viton dichtingen.

Gloria hogedrukspuit 405T
1764406
Maximale werkdruk van 6 bar, inhoud 
van 5 liter. Met veiligheidsventiel.  
TUV en GS gekeurd. Inclusief 
spuitstokhouder,  
vultrechter en schouderriem.

Homa klokpomp H108
1762050
Volledig onderdompelbare vuilwaterpomp, 18m3/h.

Hogedrukspuit
1524256
Tank van kunststof. Voorzien van oliebestendige Viton 
afdichting, manometer, veiligheids-/afblaasventiel en 
messing sproeidop. Sproeibeeld verstelbaar van holle 
kegel tot straal. Maximum werkdruk 3 bar.

Gloria drukspuit prima5
1764444
Een gebruiksvriendelijke drukspuit, ergonomische 
knijpkraan, messing spuitstok, grote pomp, inhoud  
van 5 liter, drukmeter met geïntegreerd afblaas-/
veiligheidsventiel.



18

Kruiwagens

Kelfort gereedschapskruiwagen
Met 1,2 mm dikke bak, ovaal buisframe, Ø 30x1,5 mm op 
kogelgelagerd wiel met 400x100 mm 4-ply luchtband, 
met binnenband. Deksel wordt opengehouden door een 
gasveer. Afmeting bak 900x500x430 mm.
Met enkel wiel (model Attrezzo).
1526009  met twee wielen

Kelfort kruiwagen
Met 1,2 mm dikke bak, buisframe, Ø 30x1,5 mm op 
kogelgelagerd wiel met 400x80 mm 4-ply luchtband, 
met binnenband. Onderstel en bak met kip- en 
steunbeugel. Inhoud 85 liter, kleur rood.
1526001  model Biga, kunststof wiel, buisframe rond, 
kleur rood.
1526002  model Quad, stalen velg, buisframe ovaal.
1526003  model Quad, versterkte voorplaat en 
versterkte rand, buisframe ovaal.

Matador rondneuskruiwagen M-100
1646166
Bak van 1,2 mm plaatstaal, ovaal buisframe, stalen 
velg met dubbel gesloten kogellagers. Inhoud 80 liter.

Matador rondneuskruiwagen M-130
1646153
Extra versterkte kruiwagen met een inhoud van 80 liter. 
Gelaste zware bak 1,3 mm van staalplaat met 
bakversterking onder en aan de schuine zijde.  
Tevens voorzien van pootversterking en stootbeugel.

Metador gereedschapswagen
1646161
Onverwoestbare kruiwagen met een 
compleet gelast frame van ovale buizen 
met poedercoating. Ergonomisch en 
lichtlopend dankzij een uitgebalanceerde 
gewichtsverdeling en het toepassen van 
een binnenband op een stalen velg met 
lagers. Door het enkele wiel met brede 
luchtband eenvoudig tot op elke plaats  
te manoeuvreren, zelfs op moeilijk 
toegankelijk terrein. Afsluitbaar. 
Afmeting 900x500x430 mm.

model Biga

model Quad

Matador kruiwagen easy rider
1977754
Matador kruiwagen easy rider met een inhoud van  
80 liter. Rondneus 4ply m-115-l4.

ZONDER KRUIWAGEN 
KOM JE NERGENS!
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Kelfort kruiwagen kunststof
1526007  Kelfort, inhoud 85 liter, kleur geel,  
2-ply luchtband.

Vabor rondneuskruiwagen
Uit een stuk geperste bak, rond buisframe,  
Ø 30x1,5 mm, op gelagerde wiel, as 20 mm.  
Gelast en gemonteerd onderstel en bak met kip-  
en steunbeugel. Inhoud 80 liter.
1646112  met 400x100 mm massief polyurethaan  
gele band, bak van 1,3 mm plaatstaal.
1646125  met 400x100 mm 2-ply luchtband,  
bak van 1,1 mm plaatstaal.
1646134  Pvc bak inhoud 100 liter, kleur groen,  
4-ply luchtband.

Matador steenkruiwagen
1646180
Compleet gelast frame voorzien van duurzame 
poedercoating. Laadvermogen 60 stenen, voorzien van 
slijtsloffen en stalen velg met dubbel gesloten kogellagers.

Kelfort steenkruiwagen
1526006
Voor 60 stenen, met zelfstapelende randen, ovaal buisframe, 
Ø 30x1,5 mm op kogelgelagerde kunststof velg, afmeting wiel 
400x80 mm, 4-ply luchtband, met binnenband, met slijtsloffen 
aan de poten.

Trilplaat Revo Quick
1973130
Lichte vooruitlopende trilplaat, speciaal ontworpen 
voor algemene reparatiewerkzaamheden. Voorzien  
van een gegalvaniseerde klap/kantelbeugel zodat de 
machine weinig plaats inneemt bij het transport, een 
onderhoudsvrije trilkast, een Agus slipkoppeling en 
een onderplaat van 8 mm gewalst staal.

Matador kruiwagen ergo Toro
1974145
Twee paar handvatten om de kruiwagen zonder tillen te 
verrijden. Inhoud 90 liter, 4-ply luchtbanden, voetrem.

Fort kruiwagen verzinkte bak
1646059
Kruiwagen met 2 wielen, voor zware materialen, inhoud 
90 liter. Professionele allround kruiwagen voor bouw 
klussen en in de tuin.

Fort kruiwagen
Frame uit 1 stuk met kiepbeugel, kunststof velg, 
rechthoekige kruiwagenbak, inhoud 90 liter, 2-ply 
luchtband.
4999241  lime. 4999243  lavendel.
4999242  roze. 4999244  blauw.
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Machines
Swinko mengmachine
1705852
Extra zware menger met twee snelheden.  
Motor 1800 W/230 V.  
Aansluiting inwendige 
draad M14x2. 
Mengcapaciteit 80 kg. 
Gewicht 5,7 kg.

Diafast HD-3 handboormachine
1677823
Met geïntegreerde slipkoppeling, waterspoelkop en 
PRCD schakelaar. Voorzien van elektronische 
beveiliging. Voor gebruik met en zonder waterkoeling. 
2200 W/230 V, 3 toerentallen, boorcapaciteit Ø 10 t/m 
150 mm in beton en Ø 10 t/m 220 mm in steen. 
Aansluiting 1/2” binnendraad.

IQ steenzaagmachine
6004506
Robuuste en compacte steenzaagmachine 
voor allerlei bouwmaterialen zoals baksteen, 
natuursteen- keramische- en grindtegels.  
Met ingebouwde stofafzuiging. 

TANDEM DIAMANTZAAGMACHINE
1746862
Voor het natzagen (met waterkoeling en 
scheidingstrafo) of doorzagen (met stofafzuiging) 
in steen en beton. 2100 W/230 V, maximale 
zaagdiepte 115 mm (zaag Ø300). Bij het zagen met 
waterkoeling dient een scheidingstransformator 
220/230 V 2100W toegepast te worden.

Makita mengmachine
1726254
1 versnellings 850W mengmachine voor het mengen 
van vloeistoffen, verf en lichte lijmsoorten. De RVS 
mengstaaf voorkomt roestvorming en stofkappen 
beschermen de motor tegen spetters.

Festool mengmachine
1778199
Universele 1-versnellings 
mengmachine voor 
mengtoepassingen tot 40 liter.  
Zeer sterke 1020 W motor,  
inclusief garde 120 mm.

Rex intruderset
1974998
4-delige borenset voor revolutionair in gewapend 
beton. 14-16-18 mm en adapter SDS+ geleverd in  
luxe koffer.

Gjerde bouwzaag 1203 nl
7192875
Deze 230 Volt uitvoering is de ideale machine voor 
nieuwbouw maar ook voor verbouwingen waarbij geen 
krachtstroom aanwezig is. Ook verkrijgbaar als 380 
Volt variant. 

Gjerde stofafzuiger GSD100
1743021
400 Volt stofafzuiger voor de Gjerde zaagtafel. 
M klasse.

Gjerde slangenset stofafzuiging
1743018
Bestaande uit:  
1,25 m slang 100 mm (99125), 2,20 m slang 100 mm 
(99220), 3,5 m slang 75 mm (99350), stofafvoer 75 mm 
(93447), koppelbuis (99117).
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Machines

GM-Tool generator PH7001
1971698
Gm-Tool generator type PH7001 230V 5.8 KW. 
Open enkelfase- aggregaat.

Kelfort compressor
1526117
Aansluitspanning 230 V, max. werkdruk 16 
bar, slagvolume 85 l/min., ketelinhoud 2,5 l,  
vermogen 550 W. Type pomp CH 110/85. 
Gewicht 21 kg.

WTM 900 vlindermachine
7191740
Werkdiameter 900 mm. Max. toerental 125 omw./min.  
4-takt benzinemotor. Motorvermogen 5.5 PK.  
Diameter beschermring 950 mm. Gewicht 67 kg.

GM-Tool generator PH3001
1971697
Gm-Tool generator type PH7001 230V 2.8 KW. 
Open enkelfase- aggregaat

Stortkoker
7106510
1.10*0.5 meter. Van Muba kunststof met 2 kettingen.  

Atika betonmolen
Gemakkelijk en veilig te bedienen betonmolens.
1741007  Profi 145S, trommelinhoud 145 liter, 
motorvermogen 700 W.
1741017  Focus 185, trommelinhoud 185 liter, 
motorvermogen 900 W.
1741051  BM125, trommelinhoud 125 liter, 
motorvermogen 550 W, met inklapbaar onderstel.

Betonstortkubbel
Liggend met onderlossing.
7105210  inhoud 750 liter, instelhoogte 810 mm,
uitstroom Ø 350 mm, plaatdikte 2 mm, gewicht 215 kg.
7105215  inhoud 1000 liter, instelhoogte 1025 mm,
uitstroom Ø 400 mm, plaatdikte 2,5 mm, gewicht 270 kg.
7105220  inhoud 1500 liter, instelhoogte 1100 mm,
uitstroom Ø 450 mm, plaatdikte 3 mm, gewicht 350 kg.

Bostitch compressor
1975512
Bostitch compressor 230 V, 10 Bar, 2PK, 10 Liter.

Kelfort Compressor
1526652
Kelfort Compressor 25 liter. 230V ,200L p/min. 2850 
toeren per minuut. 
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Ideal vlechtdraadmolen
1963329
Riemhouder voor vlechtdraad inclusief riem.

Ironside moniertang
Vlechttang geschikt voor een goede nauwkeurigheid.
1872495  lengte 220 mm.
1872496  lengte 250 mm.
1872497  lengte 280 mm.

Ironside boutenschaar
Met hefboomgrepen uit stalen pijp. Excentrische 
bouten voor parallel instellen van de messen.  
Met speciaal geharde bekken, met afgevlakte knipkop, 
voor industrieel gebruik.
1878015  snijcapaciteit 8 mm, lengte 600 mm.
1878016  snijcapaciteit 9 mm, lengte 750 mm.
1878017  snijcapaciteit 10 mm, lengte 900 mm.
1878018  snijcapaciteit 11 mm, lengte 1050 mm.

Ironside boutenschaar
Met hefboomgrepen uit stalen pijp. Excentrische 
bouten voor parallel instellen van de messen.
1878003  snijcapaciteit 5 mm, lengte 350 mm.
1878005  snijcapaciteit 5,5 mm, lengte 450 mm.
1878007  snijcapaciteit 7 mm, lengte 600 mm.
1878009  snijcapaciteit 8 mm, lengte 750 mm.
1878010  snijcapaciteit 9 mm, lengte 900 mm.
1878012  snijcapaciteit 10 mm, lengte 1050 mm.

Knipex moniertang
Zwart geatramenteerd, kop gepolijst, grepen met 
kunststof bekleed.
1623018  lengte 220 mm.
1623015  lengte 250 mm.
1623016  lengte 280 mm.
1623000  lengte 300 mm.

Knipex moniertang
Zwart geatramenteerd, kop gepolijst.
1623021  lengte 200 mm.
1623022  lengte 220 mm.
1623023  lengte 250 mm.
1623024  lengte 230 mm.
1623025  lengte 300 mm.

Ideal vlechtdraad
Dikte 1,2 mm. Geschikt voor vlechtdraadmolen.
7010832  gegalvaniseerd.
1974142  gegloeid.

Beton- en trilapparatuur

1623021-1623024

1623025

Plooi-ijzer
1628251  buigcapaciteit 6 mm, lengte 400 mm.
1628252  buigcapaciteit 8 mm, lengte 400 mm.
1628253  buigcapaciteit 10 mm, lengte 500 mm.
1628254  buigcapaciteit 12 mm, lengte 600 mm.
1628255  buigcapaciteit 14 mm, lengte 700 mm.
1628256  buigcapaciteit 16 mm, lengte 1100 mm.
1628257  buigcapaciteit 19 mm, lengte 1500 mm.
1628258  buigcapaciteit 22 mm, lengte 1500 mm.
1628259  buigcapaciteit 25 mm, lengte 1650 mm.

Plooiplaat
1628272  8 mm, 170 x 170 x 4 mm.
1628273  10 mm, 190 x 190 x 5 mm.
1628274  12 mm, 190 x 190 x 5 mm.
1628275  14 mm, 220 x 220 x 6 mm.
1628276  16 mm, 220 x 220 x 6 mm.
7140160  19 mm, 250 x 250 x 8 mm.
7140165  22 mm, 250 x 250 x 8 mm.
7140170  25 mm, 270 x 270 x 8 mm.

Frequentie omvormer HFO
Omvormers geschikt voor continu gebruik, voorzien van 
het ‘syntec’ magneetsysteem, motorbeveiligingsschakelaar 
en CEE steker. De standaard uitvoering is voorzien van 
draaghendel (0,7/1,2 kVA) of draagframe.

Verkrijgbaar in 230 V
1972886  0,7 kVA.
1972210  1,2 kVA.
1741268  1,8 kVA.
1972887  2,5 kVA.
1972890  4,0 kVA.
1972891  6,0 kVA.

Verkrijgbaar in 400 V
1972888  1,2 kVA.
1741269  1,8 kVA.
7191725  2,5 kVA.
1972889  3,0 kVA.

Onderstel omvormer HFO
Verrijdbaar onderstel voor HFO omvormer.
1972892   
frame gegalvaniseerd  
met 1 groot wiel.
1972893   
frame gespoten  
met 2 kleine wielen.
1972895   
frame gegalvaniseerd  
met 2 grote wielen,  
2 kabeltrommels  
en 2 sleepringen.
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Beton- en trilapparatuur
LHF trilnaalden ‘heavy duty’
De standaard uitvoering van de trilnaald type LHF  
bestaat uit hoogfrequent trilfles met stalen kop, 5 meter 
bedieningsslang, aangebouwde slagvaste schakelaar,  
10 meter speciaalkabel en 42V CEE stekker.
7191626  36 mm.
7191627  50 mm.
1741250  57 mm.
7191628  65 mm.

Duoscreed aandrijfunit
1741311
Ten behoeve van afwerkspaan/trilbalk om af te werken 
en te verdichten. Uniek tweezijdig te gebruiken profiel 
kan worden toegepast als afwerkspaan zonder 
geleiders of als trilbalk compleet met 4-takt Honda 
GX-35 benzinemotor, 1,2 kW (1,6 hp).

Afwerkspaanprofiel
1972209
Aluminium profiel, werkbreedte 183 cm.

Handstoktrilnaalden P14E
Een sterke betontrilnaald, speciaal ontworpen voor het verdichten 
van vloeren, balken, funderingen, lateien, wanden en kolommen.
Deze P14 trilnaald is een handzame, lichtgewicht machine (ca. 6 kg).
1741198  P14E - 1,0 meter, Ø 28 mm.
1741199  P14E - 3,0 meter, Ø 28 mm.
1741201  P14E - 1,0 meter, Ø 38 mm.
1741200  P14E - 1,5 meter, Ø 38 mm.
1741202  P14E - 2,0 meter, Ø 38 mm.

Ook verkrijgbaar met Ø 45 mm en slanglengte 2,5 - 3,5 - 4 m.

Lievers trilnaald hs-er
trilslang 0.85mtr, 20 meter kabel, met omvormer.
1983235  36 mm, fleslengte 280mm, 230V 2,0A
1983236  50 mm, fleslengte 380mm, 230V. 2,8A.
1983237  57 mm, fleslengte 340mm, 230V. 4,2A.

heavy duty fles
1983238  36 mm, fleslengte 310mm, 230V. 2,2A.
1983239  50 mm, fleslengte 370mm, 230V. 3,6A.
1983240  57 mm, fleslengte 390mm, 230V. 4,7A.
1983241  65 mm, fleslengte 400mm, 230V. 5,6A.

Afwerkspaan K-150
Een handige en lichte afwerkspaan welke werkt 
zonder afrei-geleidingen. Toepasbaar voor bijna elk 
type beton. De 12.000 trillingen per minuut garanderen 
een snelle en moeiteloze vloerafwerking. Het lage 
gewicht (slechts 9 kg bij een werkbreedte van 1,5 
meter) in combinatie met de afgeronde en opstaande 
hoeken van het profiel, voorkomen de zogenaamde 
aanzetranden op de betonvloer.
1741263  K-150 B - uitgevoerd met een 4-takt Honda 
benzinemotor.
1741264  K-150 E - uitgevoerd met een 230 V dubbel 
geïsoleerde elektromotor.
1741262  K-150 ER - als K150 E + toerenregelaar.

Afwerkspaan HAL 200
Deze afwerkspaan heeft een torsievrije aluminium 
afrei-spaan welke voorzien is van een bolvormige 
onderkant met watergoot. Met behulp van de 
werkhoekverstelling kan de afwerkspaan voor- en 
achteruit over de betonvloer worden voortbewogen.
Door de 3 bijgeleverde (verleng)stokken te koppelen 
kan een bereik van 4,5 meter worden gerealiseerd. 
Zeer vlakke afwerking zonder gebruik van afrei-
geleidingen. De standaard werkbreedte is 2,0 meter.
1741275  HAL 200 B - uitgevoerd met een 4-takt 
Honda benzinemotor.
1741265  HAL 200 E - uitgevoerd met een 230 V  
dubbel geïsoleerde elektromotor.
1741260  HAL 200 ER - als HAL 200 E + toerenregelaar.

Betonverdeler
600066
Betonverdeler Texas Places 
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Verlichting
Kelfort led bouwlampen  
Klasse I
LED bouwlamp armatuur, zonder snoer. 
1525168   50  W   4750 lumen.
1524169  100 W,  9500 lumen. 
1524170  200 W, 19000 lumen.

Kelfort led bouwlamp met 
verwisselbare Li-Ion accu
Klasse III, spatwaterdicht IP 54. Geschikt voor een 
aansluitspanning 230 V. Gemonteerd op een standaard. 
Geschikt voor gebruik op de werkvloer binnen (binnen 
handbereik). Accu voorzien van led indicator. Brandtijd 
van ongeveer 2-2,5 uur. Voorzien van een CE-markering.
1525138  700 lm, 10 W, Li-Ion accu 7,4 V - 2,2 Ah, 
oplaadtijd 4-5 uur.
1525139  1400 lm, 20 W, Li-Ion accu 7,4 V - 4,4 Ah, 
oplaadtijd 6-7 uur.

Kelfort led bouwlamp
1525146
Aluminium met zwarte poedercoating. Klasse II, 
dubbelgeïsoleerd IP 65. Gemonteerd op een verstelbare 
standaard. Geschikt voor gebruik op de werkvloer 
binnen (binnen handbereik) en buiten. Met 5 m 
neopreen H07 RN-F aansluitkabel. Voorzien van een 
CE-markering. 10200 lm, 150 W, 230 V.

Losse standaard
1516163  t.b.v. 500/1000 W 
armaturen, verstelbaar.

1524191

1524187

1525138

1525139

Kelfort led bouwlampen  
Klasse I
LED bouwlamp armatuur. Voor gebruik op de 
werkvloer binnen handbereik (verplaatsbare 
armaturen), of voor permanente opstelling. Voorzien 
van IP65 met snoer.
1524187    10 W 900 lumen.
1524188    10 W, 900 lumen met PIR.
1524189    30 W, 2700 lumen.
1524190    50 W, 4500 lumen.
1524191  100 W, 9000 lumen.

Kelfort werklamp led
Aluminium met zwarte poedercoating. Klasse II, 
dubbelgeïsoleerd IP 65. Gemonteerd op een 
verstelbare standaard. Geschikt voor gebruik op de 
werkvloer binnen en buiten. Met 5 m neopreen H07 
RN-F aansluitkabel.
1525142  2200 lm, 30 W, 230 V.
1525148  4000 lm, 50 W, 230 V.

15251481525142

Kelfort werklamp led
Aluminium behuizing met stootvast kunststof front. 
Lamp Klasse II en contactdozen klasse I. Met 5 m 
neopreen H07 RN-F aansluitkabel.
1525128  50 W, 4.000 lm.
1525129  80 W, 6.800 lm.

Kelfort werklamp led
1525130
Aluminium behuizing met stootvast kunststof front. 
Geschikt voor een aansluitspanning 230 V en 12 V.  
30 W, 2.100 lm. Geschikt voor gebruik op de werkvloer 
binnen. Voorzien van Li-Ion accu 11,1 V - 4,4 Ah met 
een oplaadtijd van 7-8 uur. Brandtijd van ongeveer 
2-2,5 uur.

Kelfort gasontladingslamp Klasse I
Met neopreen kabel 3x1,5 mm2 met aangespoten 
contactstop. Vermogen 400 W. 230 V. Inclusief lamp.
1516197  HQIT, 10 m kabel.
1516199  losse lamp HQIT, 400 W, fitting E40.
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Verlichting
Kelfort werklamp led
1525155
Aluminium met zwarte poedercoating. Driver loze SMD 
led module. Klasse I, geaard IP44. Geschikt voor 
permanente opstelling binnen en buiten als 
bouwverlichting of objectverlichting. Minimale 
ophanghoogte van 2,5 m (buiten handbereik). Met 
sensor en 5 m neopreen H05 RN-F aansluitkabel. 
Voorzien van een CE-markering.

Kelfort led zaklamp
1524336  Vermogen 3 W, 160 lumen.  
Geschikt voor 2x AA batterijen.
1524337  Vermogen 10 W, 600 lumen.  
Geschikt voor 3x D batterijen.

Homeij zaklamp
1975920
LEDLITE, 9 LEDs, 10 lumen, van zwart geanodiseerd 
aluminium, werkt op 3 AAA batterijen.

Kelfort led werklamp
Twee-componenten kunststof behuizing met 
polycarbonaat front. Lamp klasse II. 
Beschermingsgraad IP 54. Geschikt voor gebruik op  
de werkvloer binnen (binnen handbereik) en buiten. 
Aan/uitschakelaar. Met 5 m neopreen H07 RN-F 
aansluitkabel. Voorzien van een CE-markering.
1525140  2300 lm, 22 W. 2 contactdozen klasse I.
1525141  3700 lm, 38 W. 3 contactdozen klasse I.

Tab led hoofdlamp
1645925
8 led staaflamp van zwart vliegtuigaluminium met 
drukknop in de staart. - Lengte 140mm - Werkt op 2 x 
AA/R6 batterijen (excl.)

Tab led-looplamp
1983442
8-LED staaflamp van zwart vliegtuigaluminium met 
drukknop in de staart. - Lengte 140mm - Werkt op 2 x 
AA/R6 batterijen (excl.)

Kelfort led werklamp
1525176
Met bluetooth, haak en magneten. 
550 lumen, 10 watt IPx4. 

Kelfort led bouwlamp
1525174
Kelfort led bouwlamp 3 meter kabel. 
25 watt 120 led's 2000 lumen ip54. 
Met 1 contactdoos en aan- uitschakelaar. 

Kelfort ledbouwlamp
1525150
Kelfort led bouwlamp 3 meter kabel. 
45 watt 100 led's 2800 lumen ip54. 
Met 1 contactdoos en aan- uit 1975921

LEDlite, Ellice, 3 Watt LED, van zwart aluminium, 
werkt op 3 AAA batterijen.

Homeij zaklamp
1975924
LEDlite, Night Hawk, 5 Watt CREE LED,  
van zwart aluminium, oplaadbaar.

Fenix lader
1974610
Fenix oplader geschikt voor Fenix 18650 batterijen.  
1974625
Fenix 18650 batterij 3500 mAh. 

Fenix led zaklamp
1974331  maximaal 900 lumen 
1974551  maximaal 320 lumen 
1974557  maximaal 300 lumen
Met 4 verschillende lichtstanden.  
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Elektra

Verlengkabel
250V verlengkabel met aangemonteerde 
contactstoppen.
1971519  3 x 1,5 mm², lengte 25 m.
1971520  3 x 2,5 mm², lengte 25 m.

Kelfort verlengkabel
Neopreen kabel H07 RN-F. Met CEE stekker en 
contrastekker. Geschikt voor een aansluitspanning  
van 230-400 V.
1524055  5 x 2,5 mm², lengte 25 m, 16A.
1524056  4 x 2,5 mm², lengte 10 m, 32A.
1524057  4 x 2,5 mm², lengte 20 m, 32A.
1524058  4 x 2,5 mm², lengte 25 m, 32A.
1524063  5 x 2,5 mm², lengte 25 m, 32A.
1524065  5 x 4,0 mm², lengte 25 m, 32A.
1524066  5 x 4,0 mm², lengte 50 m, 32A.
1524067  5 x 6,0 mm², lengte 25 m, 32A.
1524075  5 x 10,0 mm², lengte 25 m, 63A.

Brennenstuhl diversen
6001562  Stopcontactblok 4V 8 Meter.
6001563  Stopcontactblok 4V 5 Meter.
6001564  Verlengkabel 10 Meter 3G 1.5 VQ
6001565  Verlengkabel 25 Meter 3G 1.5 VQ
6001566  Verlengkabel 10 Meter 3G 2.5 VQ 
6001569  Kabelhaspel 33 Meter 3x1.5 
6001570  Kabelhaspel 50 Meter 3x1.5 
6001571  Kabelhaspel 33 Meter 3x2.5 
6001572  Kabelhaspel 33+5 Meter 3x1.5

Kelfort kabelhaspel
Easy Reel 500. Met drievoudige contactdoos met 
beschermingscontact, dubbelgeïsoleerde kunststof 
haspel met zwart gelakt frame. Neopreen kabel H07 
RN-F en thermische beveiliging. Belasting afgerold 
3.500 W, opgerold 1.800 W.
1514731  3 x 1,5 m², lengte 25 m.
1514732  3 x 1,5 m², lengte 50 m.
1514733  3 x 2,5 m², lengte 25 m.
1514734  3 x 2,5 m², lengte 33 m.
1514735  3 x 2,5 m², lengte 40 m.
7080050  Kabelhaspel zonder kabel xp-pro.

Kelfort kabelhaspel
Easy Reel 400. Kunststof haspel met geëpoxeerd 
stalen buisframe 16x1,5 mm. Dwarsgeplaatste 
handgreep. Voorzien van speciaal ontworpen frame dat 
voorkomt dat de kabel vast loopt tussen spoel en 
frame, drievoudige contactdoos 250 V / 16 A met 
beschermingscontact IP44, thermische beveiliging, 
neopreen kabel H07 RN-F en thermische beveiliging.
1514685  3 x 1,5 mm², lengte 25 m.
1514686  3 x 1,5 mm², lengte 50 m.
1514687  3 x 2,5 mm², lengte 25 m.
1514688  3 x 2,5 mm², lengte 40 m.

Kabelhaspel (EZ WINDER)
4-voudige contactplaat met spatwaterdichte 
contactdozen (IP44) met verende klepdeksels. 
Neopreen kabel (H07RN-F), thermische beveiliging, 
randaarde.
1720244  3 x 2,5 mm², lengte 25 m.
1720243  3 x 1,5 mm², lengte 50 m.
1720246  3 x 2,5 mm², lengte 40 m.

Verlengkabel
1973005
Verlengkabel met volrubber 3-weg koppelcontactstop, 
3 x 2,5 mm², lengte 15 m.

Verlengkabel
1973006
400V kracht verlengkabel met 5 polig 16A CEE 
contactmateriaal. 5 x 2,5 mm², lengte 25 m.

Verlengkabel
1972091
400V kracht verlengkabel met 5 polig 63A CEE 
contactmateriaal. 5 x 10 mm², lengte 25 m, 63 A.
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Elektra
Verdeelkast
Verdeelkast met frame.  
TCD naar beneden gemonteerd.

1974932  ke27-1 + ke08
uitgang:
doorlus 32A/5p-380V.
2 x CEE 32A/5p-380V.
6 x schuko 16A-230V.

1974933  ke101
uitgang:
doorlus 63A/5p-380V.
3 x CEE 32A/5p-380V.
6 x schuko 16A-230V.

1974934  kem6001
uitgang:
1 x CEE 63A 5p 380V.
1 x CEE 32A 4p 380V.
1 x CEE 32A 5p 380V.
6 x schuko 16A 230V.

Kelfort stekker
Volgens CEE-norm, EN 60309.
1524100  230 Volt 16 A 2P. Kernkleur blauw.
1524101  400 Volt 16 A 4P. Kernkleur rood.
1524102  400 Volt 32 A 4P. Kernkleur rood.
1524105  400 Volt 16 A 5P. Kernkleur rood.
1524106  400 Volt 32 A 5P. Kernkleur rood.
1524107  400 Volt 63 A 5P. Kernkleur rood.

Kelfort stekker zwart
Zwaar model, volrubber, 16 A/250 V, 2P+A.
1524033  stekker.
1524034  contrastekker.

Kelfort contrastekker
Volgens CEE-norm, EN 60309.
1524110  230 Volt 16 A 2P. Kernkleur blauw.
1524111  400 Volt 16 A 4P. Kernkleur rood.
1524112  400 Volt 32 A 4P. Kernkleur rood.
1524115  400 Volt 16 A 5P. Kernkleur rood.
1524116  400 Volt 32 A 5P. Kernkleur rood.
1524117  400 Volt 63 A 5P. Kernkleur rood.

Verdeelkast ypsilon
1974961
uitgang:
doorlus 32A/5p-380V.
2 x CEE 32A/5p-380V.
6 x schuko 16A-230V.

Stekker safe
Zwaar model, Ip22 zwart.
1980540

Kabelhaspel (BIG EZ)
Stofvrije, spatwaterdichte stopcontacten (IP54) 250V, 
16A geaard. Neopreen kabel H07RN-F, thermische 
beveiliging.
1837001  3 x 2,5 mm², lengte 40 m.
1837016  3 x 1,5 mm², lengte 25 m.
1837017  3 x 1,5 mm², lengte 50 m.
1837018  3 x 2,5 mm², lengte 25 m.
1837019  3 x 2,5 mm², lengte 33 m.

Kelfort verdeeldoos
Nylon, 2-polig met beschermingscontact 10/16 A,  
230 V. Neopreen kabel H07 RN-F 3x2,5 mm² met 
stekker.
1524038  5 m.
1524039  10 m.

Kelfort veiligheidstransformator 
Klasse III
Voor het gebruik van verlichting bij werkzaamheden in 
nauwe geleidende ruimtes (kelders, ketels, etc.) is het 
volgens de Arbo-wet verplicht veiligheids trans-
formatoren met een uitgangsspanning lager dan 50 V  
te gebruiken. Voorzien van 2 CEE contactdozen van 42 V.
1516171  behuizing van slagvast kunststof, 3 m kabel, 
gewicht 6 kg.
1516172  behuizing volrubber, 5 m kabel, gewicht 10 kg.

Kelfort verlengsnoer
2-polig met beschermingscontact, 230 V/16 A. 
Neopreen kabel H07 RN-F. Met aangespoten stekker 
en contrastekker.
1524026  3x1,5 mm², 5 m.
1524027  3x1,5 mm², 10 m.
1524028  3x1,5 mm², 25 m.
1524046  3x2,5 mm², 5 m.
1524047  3x2,5 mm², 10 m.
1524048  3x2,5 mm², 25 m.

Hedi kabelhaspel
6000398  50m, 5x1.5mm², h07rn-f.
6000399  25m, 5x1.5mm², h07rn-f.



Hi-Vis RWS kleding
Bedrijfskleding moet steeds vaker aan meerdere voorwaarden voldoen om uw comfort maar 
ook zeker uw veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Specifieke werkzaamheden vragen 
om specifieke eisen. Zo hebben wij in de multinormkleding die inzetbaar is voor meerdere 
werkzaamheden en voldoet aan meerdere EN-normen. Welke werkzaamheden u ook doet, 
wij hebben voor u de geschikte kleding.  Voor meer informatie en advies neemt u dan 
contact op met onze PBM-afdeling. 

Zie hieronder enkele voorbeelden van Hi-Vis RWS kleding samen met hun normeringen.

Texowear overall Arlon

Texowear werkbroek Oakland Texowear regenbroek Ursum

Texowear parka FlorenceTexowear parka Ontario

Hi Vis EN ISO 20471
Bescherming door hoge zichtbaarheid  
bij dag, schermer en nacht.

Waterproof EN 343
Beschermt tegen regen en slecht weer.

Multinorm legenda:



29

Regenkleding

Regenpak
7668503
Vaste capuchon en 2 zakken met ritssluiting en 
drukknopen. Broek met elastiek in de taille.  
Kleur geel en in de maten S - XXL.

Texowear regenjas Selsey
Volgens EN343, hydrosoft, 100% waterdicht, 150% 
elastisch, zeer slijt- en scheurvast, lange levensduur, 
ritssluiting met stormflap en drukknopen, verstelbare 
elastische mouwen, 2 voorzakken met klep, vaste 
capuchon en okselventilatie.  
Maten M - XXXL.  
Uit voorraad leverbaar  
in twee kleuren.
7650122  geel.
7650133  marine.

Texowear regenbroek Southend
Volgens EN343, hydrosoft, 100% waterdicht, 150% 
elastisch, zeer slijt- en scheurvast, lange levensduur, 
elastiek in de taille en verstelbare broekspijpen.  
Maten M - XXXL. 
7650072  geel.
7650082  marine.

Texowear regenoverall Kopenhagen
7650781
Overall met mesh polyester voering, Gladde voering in pijpen, 
Borstzakken met klep, Capuchon in kraag, Steekzakken met 
flap en klittenbandsluiting, Dubbele duimstokzak, Beenzak 
met klep, Pijpen verstelbaar met drukknoopsluiting, Verdekte 
ritssluiting met dubbele stormflap en klittenbandsluiting,  
Extra reflectiebies, Achterzak met klep en drukknopen, 
Elastiek in taille, Verstelbare mouwen met klittenband,  
210 grams 100% polyester laminaat

Kelfort regenjas en broek marine
53% polyurethaan en 47% polyamide (170 g/m²). 
Voldoet aan EN 343 (3.2). In de maten M - XXXL
1526701  regenjas voorzien van drukknopen.
1526716  regenbroek met elastiek in de taille en 
beenvernauwing d.m.v. drukknopen.

Regenjas en broek Hi-Vis Orange
210 grams 100% polyester laminaat. Mesh polyester 
binnenvoering. Simply no sweat EN 20471 RWS. In de 
maten M - XXXL
7737404  regenjas verdekte rits met drukknoopsluiting.
7737404  regenbroek met elastiek in de taille met 
aansnoerkoord.
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Schoenen
Emma veiligheidsschoen Leo S3
7676435
Allround veiligheidsschoen. Stalen neus van binnen, 
een extra PU-neus aan de buitenkant. De easy-twist 
zool zorgt voor een “sticky grip”. Verkrijgbaar in 
verschillende breedtematen. Kleur zwart,  
in de maten 35 - 48.

Emma veiligheidsschoen Bas S3
7676238
Universele veiligheidsschoen. De buitenzool stoot net 
zo moeiteloos zuur en olie af, als een paraplu water 
afstoot. Op de werkplaats of buiten in het veld.  
Kleur zwart, in de maten 37 - 48.

Grisport veiligheidsschoen S3
7870215
300°C contactwarmte, antistatisch, lederen voering, 
stalen neus, stalen tussenzool, versteviging bij de hiel 
voor extra support, Uitneembare inlegzool. Kleur 
zwart, in de maten 39 - 47.

Emma veiligheidsschoen Lukas S3
7677335
Allround hoge veiligheidsschoen. Stalen neus van 
binnen, een extra PU-neus aan de buitenkant.  
De easy-twist zool zorgt voor een “sticky grip”. 
Verkrijgbaar in verschillende breedtematen.  
Kleur zwart, in de maten 35 - 48.

Emma veiligheidsschoen Billy S3
7674837
Universele hoge veiligheidsschoen. De buitenzool stoot net 
zo moeiteloos zuur en olie af, als een paraplu water afstoot. 
Op de werkplaats of buiten in het veld.  
Kleur zwart, in de maten 37 - 48.

Emma veiligheidslaars Fornax S3
7863570
Heat en cold insulated (HI en CI). Extra gepolsterde 
enkelbescherming zorgt voor een comfortabeler 
gevoel en sluit beter aan op de voet. Eenvoudig aan en 
uit te doen, door de verticale “ogen”. Vlamvertragende 
veters. Kleur zwart, in de maten 38 - 49.

Atlas schoen SL 525 XP S3
7337940
Waterproof leder, beschermneus, outdoor zool technologie, 
3d-dempingssysteem, aktiv-x binnenvoering, geschikt voor 
orthopedische inlegzolen. In de maten 36 - 49.

Bata veiligheidsschoen S3
7700238
Hoog model, Volnerf leder, tritech rubber zool.  
Kleur zwart, in de maten 38 - 48.

Bata veiligheidsschoen S3
7700342
Laag model, Volnerf leder, tritech rubber zool.  
Kleur zwart, in de maten 38 - 48.

CAT - Gravel veiligheidsschoen S3
7300441
Deze schoen is voorzien van een extreem slipvaste 
zool (SRX), anatomisch gevormd voetbed en gelkussen 
(ERGO). Door de FLEXION technologie lichter en 
buigzaam. Stalen neus en zool. EN 345 hoge 
veiligheidsschoen. Kleur zwart, in de maten 40 - 46.
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Schoenen

Jallatte veiligheidslaars Jalhaka S3
Laars in volleder, goede schokabsorptie, 2 treklussen, 
goede ventilatie, PU-loopzool, metaalvrije tussenzool. 
Kleur bruin, Leverbaar in de maten: 38 - 48.
1653761  Isothermisch gevoerde versie.
1653786  ongevoerde versie.

Emma veiligheidslaars Merula S3
7678037
Hoog model offshore laars van volnerf rundleder,  
leren binnenzool en bonte (schapenvacht) voering. 
Kleur bruin, in de wijdte D, in maten 37 - 48.

Emma veiligheidslaars Mento S3
7677940
Hoog model offshore laars van volnerf rundleder; 
leren binnenzool en lederen voering. Kleur bruin,  
in de wijdte D, in maten 37 - 48.

Dunlop veiligheidslaars Purofort S5
7650190
Flexibel lichtgewicht PU, thermisch isolerend, slijtvast, 
antistatisch en voorzien van stalen neus en zool. 
Kleur groen, in de maten 38 - 48.

Dunlop veiligheidslaars 142PP S5
1645039
Stalen neus, stalen middenzool, oliebestendige zool, 
antistatisch, energie absorberend, penetratie 
bestendig. Kleur zwart, in de maten 39 - 48.

Emma hydro dry werksokken
De ideale, veelzijdige sok die het hele jaar gedragen kan worden. De comfortabele boord 
garandeert de perfecte pasvorm. Cordura in hiel en voorvoet verlengt de levensduur van 
deze sok. Deze sok bevat extra geleidende eigenschappen, ESD.* Verpakt per 5 paar.

7730375  blauw 35-38.
7730376  blauw 39-42.
7730377  blauw 43-46.
7730378  blauw 47-50.

7730380  grijs 35-38.
7730381  grijs 39-42.
7730382  grijs 43-46.
7730383  grijs 47-50.

7730385  zwart 35-38.
7730386  zwart 39-42.
7730387  zwart 43-46.
7730388  zwart 47-50.

Toe guard schoen trial S3
7331840
Volnerf leder. Buitenzool: olie- en hittebestendige 
antislip zool van rubber. Tussenzool: PU voetbed: 
moisture wicking, antibacteriële PU. Leverbaar in de 
maten 36 - 48.

Toe guard schoen icon S3
7337440
Leer en Cordura. Buitenzool: antistatische en 
oliebestendige PU voetbed: moisture wicking, 
antibacteriële PU. Leverbaar in de maten 36 - 48.

Toe guard schoen hoog nitro S3
7331940
Volnerf leder. Buitenzool: olie- en hittebestendige 
antislip zool van rubber. Tussenzool: PU voetbed: 
moisture wicking, antibacteriële PU. Leverbaar in de 
maten 36 - 48.

Emma veiligheidslaars Mendoza S3
7677440
Oil nubuck / Waterproof. Hydro-Tec® Sanitized Silver / 
Sympatex® voering. Antistatische binnenzool. 
Antibacteriële inlegzool. In de maten 37 - 48.

Dunlop waadbroek
1644710
Resistentie: Minerale, dierlijke  
en plantaardige oliën en vetten, 
desinfectiemiddelen, diverse 
chemicaliën. CE Norm.  
Kleur: groen/zwart;  
witte polyester lining.  
Maten: 40-47.
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Eerstehulp

Kelfort verbandtrommel B2
1515552
Kunststof met wandhouder, afm. 27x17x8 cm, 
bedrijfsuitvoering, voldoet aan de wettelijke 
voorschriften, voor werkplekken met minder dan  
10 personen.

Verbanddoos A
1847300
Kunststof met wandhouder, afm. 44x32x15 cm. 
Geschikt voor bedrijfsvormen van 5 tot 25 personen. 
Voldoet aan de Arbo-wet.

Salvequick pleisterautomaat
1847017
Deze pleisterdispenser is reeds gevuld met 1 x 40 
textiel pleisters en 1 x 45 plastic pleisters.

Reddingsboei
7668102
2,5 kg, omtrek 75 cm met retrotape. Kleur oranje.

Reddingslijn met werpring
7668470
8 mm polyethyleen gevlochten lijn van 30 m met 
185x130 mm en 290 gr zachte stevige kunststof 
werpring. Kleur oranje.

Kelfort verbandtrommel BHV-2011
1515550
Voor zowel professioneel als particulier gebruik. 
Volgens richtlijnen Oranje Kruis met eigen 
goedkeuringsnummer VE 73-08. Voorzien van beugel 
om op te hangen.

Kelfort verbandtrommel A3 (Arbo)
1515554
Stevige ABS kunststof koffer in opvallende oranje 
kleur. Voorzien van wandhouder. Voldoet aan de 
wettelijke voorschriften.

Zwemvest zelfopblazend type 117
7668000  zwemvest volgens norm 150N, EN396.
7668207  33 gram CO² patroon om vest te activeren.

Luchttoeter
7306042
Luchttoeter op spuitbus.

Plum oogspoelfles
1644352
500 ml, spoeltijd ca. 5 minuten, ergonomisch 
gevormde oogschelp en stofkap.

Akla pleisterdispenser
1847070
Wanddispenser gevuld met ca.100 pleisters voor 
verschillende soorten wonden. De pleisters zijn 
hygiënisch verpakt en zelf op lengte te maken.

Blusdesign poederblusser
1972674
Inhoud 6 kilogram.
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Kelfort veiligheidsbril
1515527
Beschermt tegen deeltjes met een middelmatige 
energie-impact (120 m/s). De bril is voorzien van een 
speciale anticondens coating en ventilatie.

Bollé ruimzichtbril
1644428
Polycarbonaat heldere lenzen, Anti-kras coating, 
Geventileerd.

Kelfort veiligheidsbril
1515522
De bril beschermt tegen deeltjes met een lage energie-
impact (45 m/s) bij extreme temperaturen. De bril is 
voorzien van een speciale anticondenscoating en kan 
continu gedragen worden tijdens de werkzaamheden. 
Het montuur heeft een sportief model.

Kelfort veiligheidszonnebril
1515525
De bril beschermt tegen deeltjes met een lage 
energie-impact (45 m/s) en beschermt tegen de UV-
straling van de zon. De bril is voorzien van een speciale 
anticondenscoating en UV-400 filter en kan continu 
gedragen worden tijdens de werkzaamheden. In de 
verpakking is een koord en een tasje meeverpakt. 

Kelfort veiligheidsbril
1515523
Beschermt tegen deeltjes met een lage energie-
impact (45 m/s). Goedgekeurd volgens Europese 
Richtlijn 89/686/EEC en EN166.

Kelfort bezoekersbril
1515524
Beschermt tegen deeltjes met een lage energie-
impact (45 m/s). Goedgekeurd volgens Europese 
Richtlijn 89/686/EEC en EN166.

Bollé veiligheidsbril SNPI
1644510
Polycarbonaat blank, anti-kras, geïntegreerde 
zijdelingse bescherming. Sportief model met 
standaard veren. Montuur verkrijgbaar in de kleur 
zwart.

Bollé veiligheidsbril Squpsi
1644417
Polycarbonaat blank, anti-condens, anti-kras, 
geïntegreerde zijdelingse bescherming. Met 
telescopische veren en brilkoordje. Past over de 
meeste brillen. Ook verkrijgbaar in geel en licht- en 
donkergroen voor laswerk.

Bollé veiligheidsbril Axspi
1644461
Polycarbonaat blank, anti-condens, anti-kras, 
geïntegreerde zijdelingse bescherming, voorzien van 
tipgrips waardoor de bril goed blijft zitten. Sportief 
model met kantelbaar schokbestendig scherm en 
soepel elastomeren neusstuk. Montuur verkrijgbaar  
in de kleur donkergrijs.

Bollé veiligheidsbril Silpsi
1644463
Polycarbonaat blank, anti-condens, anti-kras, 
geïntegreerde zijdelingse bescherming, voorzien van 
tipgrips waardoor de bril goed blijft zitten. Sportief 
model met metalen veren en soepele neusplaatjes. 
Montuur verkrijgbaar in de kleur donkergrijs.

Bollé veiligheidsbril Tapsi
1644022
Polycarbonaat blank, anti-condens, anti-kras, 
geïntegreerde zijdelingse bescherming. Sportief 
ontwerp met kantelbaar scherm en telescopische 
veren voorzien rubberen inzetstuk waardoor de bril 
goed blijft zitten. Montuur verkrijgbaar in de kleur 
saffraangeel.

Bollé veiligheidsbril Banci
1644376
Polycarbonaat blank, anti-condens, anti-kras, 
geïntegreerde zijdelingse bescherming. Met standaard 
veren en brilkoordje. Montuur verkrijgbaar in blanke 
uitvoering.



34

Welke handschoen is geschikt voor de werkzaamheden die ik doe? 
De keuze voor een geschikte werkhandschoen is niet altijd eenvoudig. De ene handschoen gaat snel stuk terwijl de ander niet kapot te krijgen is. De keuze 

voor een geschikte handschoen heeft alles te maken met de te verrichten werkzaamheden. Hoe maak ik mijn keuze? Als eerste  moet bepaald worden aan 

welk risiconiveau de handschoenen moeten voldoen. De risiconiveaus zijn opgedeeld in de volgende drie categorieën.

EN 12477:

Deze handschoen beschermen tegen mechanische risico’s, hitte en vuur.

CATEGORIE III:

Handschoenen voor onomkeerbare of

dodelijke risico’s . De handschoenen uit deze 

klasse zijn ontworpen om bescherming te 

bieden aan de grootste risico’s zoals bijvoor-

beeld het werken met chemicaliën en zuren. 

CATEGORIE II:

Handschoen voor middelzware risico’s. 

Handschoenen uit deze categorie

beschermen tegen niet-blijvend letsel.  

35cm lang met Kevlar garen 
gestikt, molton gevoerd.

1961882

Lashandschoen splitleder

EN 381-7:

Deze handschoenen bieden bescherming  tegen verwondingen aan de 

hand door werken met een kettingzaag.  

CATEGORIE I:

Handschoen uitsluitend voor minimale

risico’s. Handschoenen uit deze categorie 

bieden hooguit bescherming tegen vuile 

handen.  

Nadat de klasse bepaald is moet u ook bepalen aan welke normering u handschoen moet voldoen. Enkele voorbeelden van normeringen zijn:

7387888

Portwest zaaghandschoen

Ontworpen om een maximale be-
scherming en comfort te bieden.

Goede grip, geruwde latex coa-
ting, ademende hand-, rugzijde 
en vingers.

2010013

Showa handschoen 310

Voor werkzaamheden in een 
koude omgeving, kan de meest 
extreme natte, gladde en olie 
natte situaties aan.

1973205

Towa thermohandschoen

1644823

Splitleder.

Hanschoen Amerikaantje

VEILIG
WERKEN MET

HANDSCHOENEN
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, of wilt u een advies op maat, vraag dit dan aan één van onze PBM-adviseurs. 

De keuze voor de juiste handschoen hangt dus af van wat u werkzaamheden zijn. Bent 
u bijvoorbeeld stratenmaker, timmerman of bent u werkzaam in de ruwbouw dan is 
een handschoen met hoge schuurweerstand gewenst.  Werkt u met glas, plaatstaal 
of andere scherpe materialen dan is een handschoen met hoge snijbestendigheid ge-
wenst. Komt u in uw werk vaak in aanraking met materialen die uw handschoen doen 
scheuren zoals staalbramen kunt u het beste een handschoen met een hoge scheur-
weerstand gebruiken. Terwijl een hovenier, rozenkweker of vuilopruimer meer behoef-
te heeft aan een handschoen met een hoge perforatieweerstand.

De meest voorkomende normering  in de bouw en industrie is de EN 388: handschoen tegen mechanische risico’s. De bescherming tegen mechanische 
gevaren wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door vier cijfers, waarbij elk cijfer overeenstemt met de testresultaten voor een specifiek risico. Deze 

codering kunt u zeer goed gebruiken voor de keuze van de juiste handschoen. 

Voor alle waarden geld dat het hoogste 
cijfer de beste bescherming bied.

SNIJWEERSTAND
voorkomende

waarde 0 t/m 5

Safety jogger handschoen met EN388-4543
1974488

SNIJWEERSTAND : 5

PERFORATIEWEERSTAND
voorkomende
waarde 0 t/m 4

Bricker handschoen met EN388-3344
1974110

4 : PERFORATIEWEERSTAND

SCHUURWEERSTAND
voorkomende

waarde 0 t/m 4

Kel-grip handschoen met EN388-4131
1526447

SCHUURWEERSTAND : 4

SCHEURWEERSTAND
voorkomende
waarde 0 t/m 4

Kel-grip handschoen met EN388-3242
1526443

4 : SCHEURWEERSTAND
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Showa High Tech 377
Anti-slip nylon liner met dubbele nitril coating, volledig 
gecoat, de blauwe nitril laag is vloeistofdicht voor 
water, oliën, vetten en smeer, de zwarte foam nitril 
coating geeft een extreem goede grip.
2010036  maat L8.
2010037  maat XL9.

Werkhandschoen
1974110
Categorie 2. Latex, ventilatierug en tricot boord, 
imitatie van de “Prevent” handschoen. Snij- en 
slijtvast, goede grip. Kleur rood.

Handschoen Polkadot
1644846
Katoen, met noppen en tricot boord.

Handschoen
1644821
Varkensnerfleder, gevoerd geel met wit katoenen 
bovenkant.

Werkhandschoen
1644805
Categorie 2. Rundboxleder met palmversterking.  
Maat 10,5.

Werkhandschoen
1644800
Categorie 2. Pvc met gesloten tricot boord. Kleur rood.

Towa handschoen powergrab 
premium
1829610
Microfinish gecoate latex handschoen met een 
comfortabele naadloos gebreide polyester / katoenen 
binnenhandschoen. Uitermate geschikt voor  
handelingen waar veel grip  
vereist is. Tevens  
is de duim volledig  
gecoat voor  
extra veiligheid.

Towa handschoen powergrab thermo
1829615
Microfinish latex gecoate handschoen. Door de 
naadloos gebreide binnenhandschoen van acryl is deze 
handschoen uitermate geschikt voor werkzaamheden 
in koude omgevingen. Tevens is  
de duim volledig  
gecoat voor  
extra veiligheid.

Kelfort-GRIP MAXX werkhandschoen
Nylon handschoen met latexcoating op de palmen. 
Open rug en vingers voor ventilatie. Geeft bescherming 
tegen vloeistoffen en mechanische factoren bij de 
handpalmen. Gekeurd volgens CE categorie II.
1526452  maat M.
1526453  maat L.
1526454  maat XL.
1526455  maat XXL.

Kelfort-GRIP winterwerkhandschoen
Rondgebreide thermowerkhandschoen met 
wintervoering van acryl en latexgecoate palm.  
Gekeurd volgens CE categorie II EN 388/EN 511.
1526473  maat L.
1526474  maat XL.

Showa 451 thermo
De mix van katoen en acryl zorgt voor een warm 
draagcomfort. Uitstekende grip in zowel droge als 
vochtige omstandigheden en heeft een ergonomische 
pasvorm en goede vingergevoeligheid. De ademende 
rugzijde voorkomt transpiratie.
2010026  maat L9.
2010027  maat XL10.

Showa 306 dual latex grip
Supersterk en ademend, hoge mechanische 
belastbaarheid, dual latex coating: zorgt voor 
verkoeling bij warm weer en geeft isolatie bij koud 
weer, waardoor de handen warm en droog blijven.
2010061  maat L8.
2010062  maat XL9.
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Kelfort 
harnasgordel
1524900
Voorzien van één 
bevestigingspunt op  
de rug. Geschikt voor 
gebruik in bouw en 
industrie. Eenvoudig 
aan te sluiten op een 
automatisch 
valstopapparaat of 
vanglijn. Volgens 
EN361:2002.

Kelfort 
harnasgordel
1524903
Voorzien van twee 
bevestigingspunten op 
de rug en op de borst. 
Door de twee statische 
lussen aan de voorzijde, 
is de harnasgordel 
eenvoudig aan te sluiten 
op een automatisch 
valstopapparaat of 
vanglijn. Volgens 
EN361:2002.

Kelfort vanglijn
Voorzien van een beschermmantel met gevlochten 
opbouw. Geeft geen vervorming bij het verdraaien. 
Volgens EN1891:1998.
1524911  Ø 11 mm, lengte 10 m.
1524912  Ø 11 mm, lengte 20 m.

Kelfort valstopapparaat
1524918
Automatische valstop  
met 2,5 m polyamide band.  
Voorzien van een valdemper,  
karabiner en steigerhaak.  
Gewicht 1,2 kg.  
Volgens EN360.

Kelfort positioneringslijn
Zonder valdemper. Voorzien van een karabiner en 
steigerhaak. Volgens EN354:2010.
1524907  Ø 11 mm, lengte 1,5 m.
1524906  Ø 11 mm, lengte 2 m.

3M wegwerp overall 4565
1983043, 183044, 183045
CE- Categorie III, Type 4/5/6 beschermingsgraad.  
Biologische bescherming getest volgens EN 14126. 
Kap met 3 panelen voor een betere compatibiliteit met 
andere PPM. Antistatisch behandeld.  
In de maten L - 2XL.

3M wegwerp overall 4510
1977813
CE- Categorie III, Type 5/6 beschermingsgraad. 
Gelamineerd microporeus materiaal. Antistatisch 
behandeld. In de maten L - 2XL.

3M wegwerp overall 4515
1977823
CE- Categorie III, Type 5/6 beschermingsgraad. Stevig, 
zeer ademend SMS-materiaal. Antistatisch behandeld. 
In de maten L - 2XL.

3M wegwerp overall 4545
1978093 maat L
1978094 Maat XL 
1978095 Maat 2XL 
1978096 Maat 3XL

Tendo's alcohol gel 70% 500ml
6004583
Handalcohol op basis van 70% alcohol, bevat 
beschermende bestandsdelen voor de handen. Deze 
handalcohol heeft een zeer sterk reinigend vermogen 
en het gebruik voor de handen is erg vriendelijk.

CE- Categorie III, Type 5/6 
beschermingsgraad. Biologische 
bescherming getest  
volgens EN 14126. 



Normaal gebruik wil zeggen dat de veiligheidshelm ge-
bruikt word zoals beschreven staat in de gebruiks-

aanwijzing. Een helm dient vervangen te worden 
als er een last op de helm gevallen is, ook als er 

geen zichtbare schade te zien is. Leg de helm 
niet op zijn kop neer, maar leg hem altijd neer 

met de opening naar beneden. Bewaar een 
veiligheidshelm op een droge, donkere en 
koele plek. 

Een veel gemaakte fout is dat een veiligheidshelm op het dashboard 
of achter het raam van de laadruimte/hoedenplank bewaard word. 

Doe dit niet! UV-stralen zijn zeer slecht voor de helm, uv-stra-
ling zorgt voor een snellere veroudering van de helm. Deze 
veroudering is niet waar te nemen met het blote oog maar vind 

wel degelijk plaats. Een helm die aangetast is door uv-straling geeft 
niet meer voldoende bescherming en dient vervangen te worden. 

De 3M Peltor G3000 serie is uitgerust met de unieke uv-inducator Sensor. Deze rode stip kleurt 
langzaam wit en als deze stip helemaal wit is, betekent dit dat de helm aan teveel uv-straling is

blootgesteld en dus vervangen moet worden.  

DE LEVENSDUUR VAN EEN VEILIGHEIDSHELM
De levensduur van veiligheidshelmen die van ABS vervaardigd zijn bedraagt 5 jaar na productiedatum 
bij normaal gebruik. De productiedatum is altijd terug te vinden in de helm. Bij de Peltor helmen van 
3M is deze terug te vinden aan de onderzijde van de klep.

Deze helm is bedoeld voor zware werkomstandigheden waar een gedegen  
bescherming, optimale ventilatie en een ruim gezichtsveld zijn vereist.  
De helm heeft een omkeerbaar binnenwerk, korte klep en een 
uv-indicator sensor. Beschikbaar in  
de kleuren: geel, oranje, 
wit, rood, blauw 
en groen.

3M Peltor veiligheidshelm G3000D
1973948

Kelfort bouwhelm Msa bouwhelm v-gard 3M Peltor bouwhelm G22D

ABS kunststof, gewicht 315 gr. Voorzien van 4-punts 
textiel binnenwerk met lederen zweetband.
1643450  geel.
1643451  wit.

High Density polyethyleen buitenschaal, hoogste mate 
van impact en penetratiebescherming en uniek in 
hoogte instelbare bandenstellen. Gecertificeerd 
volgens EN397.
1973909  wit.
1973910  geel.
1973911  rood.
1973912  groen.
1973913  blauw.
1973914  oranje.

ABS met een 6-punts, in hoogte verstelbaar, nylon 
harnas met leren zweetband. De helm is voorzien van 
ventilatie voor extra comfort. Met draaiknopverstelling 
is de hoofdband passend te maken.
1526401  wit.
1526402  geel.
1526403  blauw.



3M Peltor optime I gehoorkap

3M Peltor protac headset

Met helmbevestiging P3E, demping 26 dB.

1643444

1983215

3m Peltor optime II gehoorkap

3M Peltor WorkTunes Pro

Kelfort gehoorbeschermer Msa gehoorbeschermer Kelfort gehoorbeschermer

1643448

1983059

1526431 1964333 1526421

Met helmbevestiging P3E, demping 30 dB.

Voor helmbevestiging. Demping 31 dB. Voor helmbevestiging model exc. Demping 26 dB. Met hoofdband. Dempingswaarde SNR28.

3m Peltor optime III gehoorkap

Met helmbevestiging P3EA, demping 34 dB.

1643449

3M Peltor optime I gehoorkap

Met hoofdbeugel, demping 27 dB.

1643441

3M Peltor optime II gehoorkap
1643442

Met hoofdbeugel, demping 31dB.

3M Peltor optime III gehoorkap

Met hoofdbeugel, demping 35 dB.

1643443

AM/FM-radio headset met ingebouwde antenne.  
Grote gebruiksvriendelijke drukknoppen. 3,5 mm 
mini-jackaansluiting (beperkt tot 82 dB). Geschikt 
voor externe apparaten (bijv. mobiele telefoon, walkie 
talkie, mp3 speler).

Dempt harde geluiden actief, Versterkt zachte geluiden 
actief, Blijf verbonden met je omgeving, 3,5 mm 
aansluiting, Zeer comfortabel, Demping: 26dB.
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Oordoppen met koord
1643500
Het vlakke, vuilafstotende oppervlak zorgt voor betere 
hygiëne, duurzaamheid en comfort. Het spitse ontwerp 
past in de meeste oorkanalen en maakt de oordoppen 
gebruiksvriendelijker. Verkrijgbaar met een dispenser.

E-A-R™ Ultrafit 
1977703
Uniek, gepatenteerd drieflappig ontwerp. Langere 
steel om gemakkelijker in te voeren. Gemaakt van 
zacht en duurzaam materiaal. Eén maat geschikt voor 
de meeste dragers.

E-A-R™ plugs
1644513
Gehoorbeschermers voor eenmalig gebruik.

E-A-R™ Caboflex gehoorbeugel
1644520
Oorbeugel beschermt u de hele dag tegen lawaai. 
Ideaal als disposable gehoorbeschermer voor 
bezoekers. Reserve dopjes verkrijgbaar.

One Touch™ Pro Oordoppen Dispenser
1972317
Handige tool voor werknemers. Hij kan vrijstaand en 
aan de wand gemonteerd worden.

Moldex 7800 Spark Plugs oordopjes
6000316
Verpakt per paar. Dispenser à 200 paar. Gemiddelde 
dempingswaarde 35 dB.

Kenwood portofoon
Compact, robuust, vergunningsvrij en eenvoudig 
gebruik. 16 kanaals, Inclusief snellader, accu, riemclip. 
7085122  Analoge portofoon
7085121  Digitale portofoon

70851217085122

3M Peltor litecom plus headset
1983218
Headset ontworpen voor zware omstandigheden. 
Versterkt zachte geluiden; vermindert plotselinge 
piekbelasting en harde geluiden op schadelijk niveau. 
PMR 446 MHz. Demping: 34 dB.

3M Peltor litecom plus headset
1983219
Headset ontworpen voor zware omstandigheden. 
Versterkt zachte geluiden; vermindert plotselinge 
piekbelasting en harde geluiden op schadelijk niveau. 
LPD 433MHz. Demping: 34 dB.

Alecto FR-70
6000847
Bereik 7 kilometer, 8 kanaals, Gespreksduur 2,5 uur. 
Weergave batterijstatus op scherm.
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Kniebeschermer
7617500
Harmonicamodel met horizontaal profiel.
Verkrijgbaar in de kleur zwart.

Kniebeschermer
7617399
Flexibel materiaal, perfecte pasvorm,  
op maat af te snijden

Snickers kniebeschermer 9191
7450222
Extreem slijtvast- en snijwerende buitenkant met 
geavanceerd schokabsorberend D30® materiaal aan  
de binnenkant die verstijft bij impact.

Kelfort kniebeschermer
1526491
Zware kwaliteit polyester met slijtvast pvc. Voorzien 
van flexibele latex band en met gel gevulde kussens.

Kniebeschermer
Kniebeschermers met een goede ondersteuning van 
de knie en het onderbeen. Voldoet aan klasse 1 in 
overeenstemming met DIN 14404.
1647258  kort.
1647259  lang.

Wohlat kniebeschermer
1647267
Harmonicamodel, kort nr. 13. Vol rubber.

Wohlat kniebeschermer
1976001
Stratenmaker kniebeschermers oranje.

Nierhaus kniebeschermer
7617501
Harmonicamodel, kort nr. 13. Vol rubber met textiel 
banden.

Snickers kniebeschermer 9118
7450221
100% polyethyleen

Snickers kniebeschermer 9110
7450009
100% polyethyleen

Het Melkmeisje - kniebeschermer 
1973979
Kunststof rubber met textiel banden.
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Kelfort stofmasker
Onderhoudsvrij, voorgevormd maskermodel, met 
inwendig neuskussentje en verstelbare neusbrug. 
Doos à 20 stuks.

Kelfort stofmasker 1835c type FFP3
1515535
Onderhoudsvrij, voorgevormd maskermodel,  
met ademhalingsventiel, verstelbare elastieken 
houder, inwendig neuskussentje, gezichtsealer  
van schuim en verstelbare neusbrug.  
Beschermt metaaldampen in concentraties  
tot 50 x MAC/OEL/TLV of 10 x APF.  
Geschikt voor metaaldampen bij lassen,  
dampen van ijzer, zink, nikkel, mangaan enz.  
Doos à 5 stuks.

North halfgelaatsmasker
1643279
Klasse 2 met enkelvoudige filterhouder.

Artikelnr. Filter
1515534 1822c+ ffp2

Artikelnr. Filter
1515543 2320v+ ffp2

Artikelnr. Filter
1515544 2322v+ ffp2
1515545 2332v+ ffp3

Artikelnr. Filter
1515533 1810c+ ffp2

Kelfort stofmasker
Onderhoudsvrij, vouwbaar maskermodel, met 
ademhalingsventiel, verstelbaar elastieken houder, 
inwendig neuskussentje en verstelbare neusbrug. 
Doos à 12 stuks.

Kelfort stofmasker
Onderhoudsvrij, vouwbaar maskermodel, met 
verstelbaar elastieken houder, inwendig neuskussentje 
en verstelbare neusbrug. Doos à 20 stuks.

Kelfort stofmasker
Onderhoudsvrij, voorgevormd maskermodel, met 
ademhalingsventiel, inwendig neuskussentje en 
verstelbare neusbrug. Doos à 12 stuks.

Kelfort halfgelaatsmasker
1526750
Type 757-S. Hoogwaardig siliconen masker 
dat een hoge bescherming biedt tegen 
gassen, dampen en o.a. deeltjes zoals stof, 
mist en rook. Volgens EN 140: 1999.

Filter voor halfgelaatsmasker
1526756
Type A1. Bestendig tegen 
organische gassen en  
dampen met een kookpunt 
hoger dan 65 °C. Volgens  
EN 14387:2004+A1:2008.

1526757
Type P3 RD. Bestendig  
tegen fijnstof en aerosolen. 
Volgens EN 143:2000 + 
A1:2006.

1526758
TypeA1B1E1K1. Bestendig 
tegen organische dampen, 
oplosmiddelen, zure gassen, 
halogenen, zwaveldioxide  
en ammoniak. Volgens  
EN 14387:2004+A1:2008.

1526756

1526750

1526757

1526758

3M halfgelaatsmasker 7502
1971152
Herbruikbaar, met siliconenrubber.
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Artikelnr. Filter
1636925 2125 p2
1636927 2135 p3

Artikelnr. Filter
1636902 9322+ ffp2
1636903 9332+ ffp3

Artikelnr. Filter
1636911 5925 p2
1637262 5935 p3

Artikelnr. Filter
1636931 8322+ ffp2
1643476 8833+ ffp3

Artikelnr. Filter
1636887 8835 ffp3

3M stoffilters
Deze stoffilters beschermen tegen vaste en vloeibare 
deeltjes. Geschikt voor 3M 6000 en 3M 7000 Serie 
halfgelaats- en volgelaatsmaskers.

3M aura fijnstofmasker vouwbaar
Hindert de gelaatsbeweging niet bij het praten.  
Met cool flow-uitademventiel.

3M trapezium stoffilters
Deze stoffilters beschermen tegen vaste en vloeibare 
deeltjes. Geschikt voor 3M 6000 en 3M 7000 Serie 
halfgelaats- en volgelaatsmaskers in combinatie met 
een gas- en damp filter.

3M cupshape fijnstofmasker
Hoogwaardige filtermedia, m-vormige neusklem  
en met cool flow-uitademventiel.

3M stof/nevel/metaaldampmasker
Volgens EN149, beschermt tegen (stof)deeltjes en op 
water en op olie gebaseerde nevels in concentraties 
tot 50 x MAC/BG-waarde, voorzien van instelbare 
hoofdband en afdichtingsrand voor goede aansluiting, 
tevens uitgerust met CPC-uitademventiel.

3M gas- en dampfilter ABEK1
1636915
Beschermt tegen organische dampen. Geschikt voor 
3M 6000 en 3M 7000 Serie halfgelaats- en 
volgelaatsmaskers.

3M volgelaatsmasker 6800s
1636913
Licht en comfortabel in gebruik, grote lens en 
siliconen gezichtsafdichting.

3M halfgelaatsmasker 6200
1636906
Herbruikbaar, voordelig, onderhoudsvriendelijk, 
eenvoudig in gebruik en zeer lichtgewicht.

Hoe bepaal ik welk stofmasker ik moet gebruiken?
Voordat u arbeid gaat verrichten moet u bepalen aan welke stoffen u wordt 
blootgesteld. Van deze stoffen moet u de NPF (nominale protectiefactor) 
bepalen, de NPF is de maximaal aanvaarde concentratie. Na het vaststellen 
aan welke concentratie stof u wordt blootgesteld kunt u het juiste stofmas-
ker kiezen aan de hand van de volgende klassen:

FFP staat voor: Filtering Facepiece Particals. In de volksmond “snuitje”  
en “stofkap” genoemd.

FFP1:  Grofstof, inert zwevend stof met een afmeting vanaf 10 mg/m3.
 Beschermt tegen hinderlijk, niet-bindende stof).

FFP2:  Fijnstof, schadelijk fijnstof met een afmeting van 0,1 mg tot 10 mg/m3. 
 Beschermt tegen kunststof, ferro-metalen.

FFP3: Ultra fijnstof, giftig fijnstof met een afmeting kleiner dan 0,1 mg/m3.
 Beschermd tegen quarts, hardhout, sporen, virussen, metalen,
 enzymen en bacteriën.

Voor de stoffilters die gebruikt worden in combinatie met een halfgelaats-
masker kennen wij eenzelfde klasse, echter de NPF is hoger.

P1: Grofstof, inert zwevend stof met een afmeting vanaf 10 mg/m3.

P2: Fijnstof, schadelijk fijnstof met een afmeting van 0,1 mg tot 10 mg/m3. 

P3: Ultra fijnstof, giftig fijnstof met een afmeting kleiner dan 0,1 mg/m3.

Stoffilters zijn vaak ook te gebruiken in combinatie met gas & dampfilters.
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Edge valbeveiliging
Edge rugzak medium 21 liter
1983233

Edge vaste meeloop lijnklem
1983231
20 meter. 

Edge harnas
1983230
Universeel harnas van edge 2 3D, een maat. 

Edge opslagbox 
6004519
Stevige opslagbox met de volgende maten: 40*30*24 
cm.

Edge Anti Trauma Strap single 
6004520 

Edge Veiligheidslijn Viper
6003777   
2 meter met valdemper 2 haken, 223 annapuma & 026 
brooks

Edge bevestigings sling
6004527
60/120 cm > 30kN.

Edge positioneringslijn Fox 2
6003786
1,5 meter 2 haken, 223 annapuma & 026 brooks.

Edge bevestigings sling.
1983232
200/400 cm > 30 kN. 

Edge Veiligheidslijn Viper 
6003776 
1,5 meter met valdemper 2 haken, 223 annapuma & 
026 brooks 

Edge Dynamic Toronto Harnas
6003784 
3D, maat L tot XL. 1D ring op borst en rug, met 
valindicator.      
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Kelfort bundelbandjes
Transparant.
1515561  100x2,5 mm, bundel-Ø 16 mm.
1515562  155x2,5 mm, bundel-Ø 35 mm.
1515563  200x2,5 mm, bundel-Ø 55 mm.
1515564  150x3,6 mm, bundel-Ø 39 mm.
1515565  200x3,6 mm, bundel-Ø 55 mm.
1515566  300x3,6 mm, bundel-Ø 85 mm.
1515567  200x4,6 mm, bundel-Ø 55 mm.
1515568  190x4,8 mm, bundel-Ø 52 mm.
1515569  250x4,8 mm, bundel-Ø 74 mm.
1515570  280x4,8 mm, bundel-Ø 81 mm.
1515571  300x4,8 mm, bundel-Ø 89 mm.
1515572  365x4,8 mm, bundel-Ø 102 mm.
1515573  385x4,8 mm, bundel-Ø 116 mm.
1515574  430x4,8 mm, bundel-Ø 125 mm.
1515575  300x7,6 mm, bundel-Ø 78 mm.
1515576  340x7,6 mm, bundel-Ø 99 mm.
1515577  380x7,6 mm, bundel-Ø 110 mm.
1515578  450x8,0 mm, bundel-Ø 133 mm.
1515579  550x8,0 mm, bundel-Ø 166 mm.

Kelfort bundelbandjes
Zwart, UV-bestendig.
1515581  100x2,5 mm, bundel-Ø 16 mm. 
1515582  155x2,5 mm, bundel-Ø 35 mm.
1515583  200x2,5 mm, bundel-Ø 55 mm.
1515584  150x3,6 mm, bundel-Ø 39 mm.
1515586  292x3,6 mm, bundel-Ø 85 mm.
1515588  190x4,8 mm, bundel-Ø 52 mm.
1515590  280x4,8 mm, bundel-Ø 81 mm.
1515591  300x4,8 mm, bundel-Ø 89 mm.
1515592  365x4,8 mm, bundel-Ø 102 mm.
1515593  385x4,8 mm, bundel-Ø 116 mm.
1515594  430x4,8 mm, bundel-Ø 125 mm.
1515595  300x7,6 mm, bundel-Ø 78 mm.
1515596  360x7,6 mm, bundel-Ø 99 mm.
1515597  380x7,6 mm, bundel-Ø 110 mm.
1515598  450x8,0 mm, bundel-Ø 133 mm.
1515599  550x8,0 mm, bundel-Ø 166 mm.
1515600  812x9,0 mm, bundel-Ø 220 mm.

Kelfort hijsbanden
Polyester bandweefsel, dubbel gestikt en voorzien van 
versterkte ingenomen lussen.
1519831  lengte 1 m, max. hijsgewicht 1 ton, kleur voilet.
1519832  lengte 2 m, max. hijsgewicht 1 ton, kleur voilet.
1519833  lengte 3 m, max. hijsgewicht 1 ton, kleur voilet.
1519834  lengte 4 m, max. hijsgewicht 1 ton, kleur voilet.
1519841  lengte 1 m, max. hijsgewicht 2 ton, kleur groen. 
1519842  lengte 2 m, max. hijsgewicht 2 ton, kleur groen.
1519843  lengte 3 m, max. hijsgewicht 2 ton, kleur groen.
1519844  lengte 4 m, max. hijsgewicht 2 ton, kleur groen.
1519852  lengte 2 m, max. hijsgewicht 3 ton, kleur geel.
1519853  lengte 3 m, max. hijsgewicht 3 ton, kleur geel.
1519854  lengte 4 m, max. hijsgewicht 3 ton, kleur geel.

Kelfort spanpanden met klemgesp
1519801  lengte 1 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
1519802  lengte 1,5 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
1519803  lengte 2 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
1519804  lengte 2,5 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
1519805  lengte 3 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
1519806  lengte 3,5 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
1519807  lengte 4 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
1519809  lengte 5 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.

Spanrubber
Voor het bevestigen van dekkleden.
1948055  200x8 mm.
7105675  400x8 mm.

Kelfort spanpanden met ratelgesp
1519811  lengte 5 m, breedte 25 mm, max. 700 kg. 
1519812  lengte 5 m, breedte 25 mm, max. 1.500 kg.
1519813  lengte 5 m, breedte 35 mm, max. 3.000 kg.
1519814  lengte 7 m, breedte 35 mm, max. 3.000 kg.
1519815  lengte 7 m, breedte 50 mm, max. 5.000 kg.
1519816  lengte 9 m, breedte 50 mm, max. 5.000 kg.
1519821  lengte 5 m, breedte 25 mm, max. 1.400 kg.

Kelfort polypropyleen koord
1525826  lengte 220 m, dikte 6 mm, max. 550 kg.
1525828  lengte 220 m, dikte 8 mm, max. 960 kg.
1525830  lengte 100 m, dikte 10 mm, max. 1425 kg.

Kelfort gevlochten koord
Wit zonder kern. Op haspel.
1525802  lengte 500 m, dikte 2,2 mm, max. 95 kg.
1525813  lengte 400 m, dikte 3,0 mm, max. 156 kg.
1525814  lengte 200 m, dikte 4,0 mm, max. 260 kg.
1525815  lengte 200 m, dikte 5,0 mm, max. 420 kg.
1525816  lengte 200 m, dikte 6,0 mm, max. 575 kg.
1525818  lengte 100 m, dikte 8,0 mm, max. 950 kg.
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Graszaad
1973609
Agrifirm graszaad bg3 rendement 15 kg.

Koudasfalt
7811675
Koudasfalt 25 kg.

Hasmi branderset asfalt
1729731
Handgreep/toevoerbuis 35 cm/steun, Rvs branderkop, 
incl. 5 mtr propaanslangen drukregelaar.

Wegenstrooizout
1520701
Zak 25 kg.

Lotux defrost dooikorrel       10kg
1973820  10 kg.
1973821  25 kg.

Strooiwagen
Volledig voorgemonteerde strooiers, inhoud 30 liter.
6001860  wiel 4x20 cm poly, spoorbreedte 40 cm.
6001861  wiel 9x26 cm lucht, spoorbreedte 49 cm.

Polyethyleen opslagkist
6001864, 6001865
De multifunctionele opslagkisten zijn héél erg 
gemakkelijk in elkaar te stapelen (nestbaar).
Inhoud 200L, afmeting 75x49x89cm.

Sneeuwschuivers
Inclusief steel.
1634710  kunststof, 41 cm.
1757238  metaal, 45 cm.

Kelfort doorwerktent
1526980  kunststof wit 3x3 meter. 
1526981  zijdewanden
1526982  koppelstuk

Pressol oliedrukspuit
Vervaardigd van plaatstaal, blauw gelakt met 
afschroefbare messing pomp en open handgreep. 
Voorzien van vaste en flexibele tuit.
1622041  inhoud 250 ml.
1622042  inhoud 350 ml.
1622043  inhoud 500 ml.
1622037  inhoud 750 ml.

Pressol oliedrukspuit
Vervaardigd van plaatstaal, rood gelakt met 
afschroefbare messing pomp en open handgreep. 
Voorzien van vaste tuit.
1622030  inhoud 175 ml.
1622031  inhoud 250 ml.
1622032  inhoud 350 ml.
1622033  inhoud 500 ml.

Pressol oliespuit
Kunststof, met verstelbare messing tuit  
met vastzetschroef en afsluiter.
1622067  inhoud 125 ml.
1622068  inhoud 250 ml.
1622069  inhoud 500 ml.
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Kelfort handreiniger geel
1516103
Milieuvriendelijke gel met huidvriendelijk 
schuurmiddel. Zonder oplosmiddelen. Alkali- en 
fosfaatvrij. Voldoet aan AFNOR NFT 73-101 normering. 
Kleur geel. 4,5 l blik.

Handreinigingsdoekjes
7100487
Kimberly-Clark 50 doekjes wypall, 27x27cm groen.

1516104
Kelfort handreiniger 
neutraal. 4,5 l blik.

Dreumex handcreme
1522573
Handcreme beschermend, 250 ml.

Kelfort handreinigingsdoekjes
1516111
Snel en moeiteloos verwijderen van niet uitgeharde 
verf, lijm, olie, smeermiddelen, inkt, teer, hars, was, 
graffiti enz. zonder water en zeep. Bus à 70 doekjes.

Kelfort pomp + muurbevstiging
1516105
Dispenser t.b.v. 4,5 l handreinigers en muurbevestiging  
met normering.

Verkrijgbaar in onderstaande modellen:
7042940  2 beluchterkranen met koppelingen.  
De beluchterkraan voorkomt terugstromen van water. 
Lengte 150 cm.
7042945  2 kogelkranen zonder koppelingen.  
Lengte 150 cm.
7042955  2 beluchterkranen zonder koppelingen.  
De beluchterkraan voorkomt terugstromen van water. 
Lengte 175 cm.
7042960  2 kogelkranen zonder koppelingen.  
Lengte 175 cm.

Standpijp
Standaard uitvoering: Pvc buis 110 m, boven en onder 
pvc deksel 110 mm, stromend T-stuk 3/4",stalen 
gasbuis verzinkt 3/4", volledig geisoleerd.

Kelfort handreiniger rood
1516102
Met huidvriendelijk schuurmiddel en verhoogde 
reinigingskracht. Voldoet aan AFNOR NFT 73-102 
normering. Kleur rood. 4,5 l blik.

Startbooster
1973138
12 V draagbare autostarthulp met een stroomsterkte 
bij start van 760 Amp. en een maximale sterkte van 
2250 Amp. Lengte startkabel (laskabel) 1,22 m, 
doorsnede 25 mm². Gewicht 11 kg.

7042940 7042945

Kelfort handreiniger
1516108
Pasteuze handreiniger voor middelzware tot zware 
industriële vervuilingen zoals smeermiddelen, diesel, 
remvloeistof, cement en roest. In pompfles, 500 ml.

Tec7 power wipes
1977071
Bus hersluitbaar, 50 stuks.

Stokoderm zonnebrand
1522414 Beschermingsfactor UV 50, 100 ml.
1522415 Beschermingsfactor UV 50, 1000 ml. 
1522415 Dispenser voor UV 50 1000 ml.
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Jerrycan
Wit met kraan, geschikt voor water.
1851056  inhoud 10 liter. 
1851057  inhoud 20 liter.

Jerrycan
7159790  wijdhals met stop, geschikt voor water, 
inhoud 22 liter, plastic.
7159735  bijpassende ventielkraan blokdraad.

Jerrycan met flexibele tuit
6000978  5 liter.
6000979  10 liter.
6000980  20 liter.

Gieter
1851155
Groen, kunststof, inhoud 10 liter.

Emmer zink
7106397
Inhoud 11 liter.

Kelfort jerrycan
HDPE, chemisch bestendig. Geschikt voor het opslaan 
en/of vervoeren van brandstof of water. Voorzien van 
dop en schenktuit met schroefaansluiting en rubber 
afdichtring. Volgens UN 3H1/Y1.0/200.
1526581  inhoud 5 liter. 
1526582  inhoud 10 liter.

Jerrycan
1851505
Plaatstaal, met bajonetsluiting, inhoud 20 liter,  
kleur groen.

Trechter
Plastic met en zonder zeef.
7159845  Ø 5 cm, zonder zeef.
7159850  Ø 10 cm, zonder zeef.
7159855  Ø 12 cm, zonder zeef.
7159860  Ø 14 cm, zonder zeef.
7159865  Ø 16 cm, zonder zeef.
7159870  Ø 16 cm, met zeef.
7159875  Ø 20 cm, met zeef.
7159890  Ø 26 cm, zonder zeef.
7159895  Ø 35 cm, zonder zeef.

Pressol trechters
Kunststof.
1622045  Ø 100 mm.
1622046  Ø 150 mm.
1622049  Ø 200 mm.
1622052  trecht+flex Ø 160mm.

16220521622045

Speciekuip
Zwart kunststof, standaard model.
1647158  45 liter.

Gieter zink
1974392
Gieter ovaal van zink inhoud 13 liter.

Bitumenemmer
7121605
Gietemmer met schenktuit, inhoud 3,5 liter.
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Fenon Toolwizard Accubouwlamp
6001942 
Geschikt voor gebruik met machine accu’s van MAKI-
TA, BOSCH, HITACHI en PANASONIC door middel van 
de bijgeleverde 4 in 1 adapter. 14,4 /18v. Zonder statief. 

Bouwplaatsradio SYSROCK BR 10
1778629
Voorzien van zowel Bluetooth- als AUX-IN-aansluiting. 
Verkrijgbaar als analoge of digitale radio (DAB+). 
Geïntegreerde USB aansluiting voor het laden van 
externe apparaten zoals mobiele telefoon (BR 10 D). 
Bluetooth-interface met handsfree functie.

Makita bouwradio dmr110
1711172
DAB/DAB+ digitale radio: storingsvrije, betere 
geluidskwaliteit. Toegang tot meer radiozenders. 
Werkt op Makita 7,2 V t/m 18 
V Li-ion accu's, inclusief de 
nieuwe 10,8 V CXT accu's. 
Ruim een volle werkdag 
luisterplezier op 1 volle 
acculading vanaf 10,8 V. Tot 
max. 27 uur met 18 V.

Bosch bouwradio
1701488
Sterke sound voor weergave van FM/AM & MP3-
bestanden. Past perfect in een halve Bosch L-BOXX - 
eenvoudig transport met systeem. Aansluiting van 
externe afspeelapparaten via Aux-in Voeding naar 
keuze met Bosch 10,8 V Li-Ion-accu’s of door 
meegeleverde adapter. 2 x 5 watt luidspreker.

Bosch bouwradio
1974722
Extreem robuust, functioneert nog perfect na een val 
van 3 m hoogte door verend gelagerd aluminiumframe 
en beschermt tegen stof en spatwater. MP3-weergave 
door krachtige 20 watt, geïntegreerde subwoofer en  
4 luidsprekers Variabele  
aansluitmogelijkheden  
(USB, SD, 2x Aux In,  
Aux Out). Twee  
geïntegreerde  
230 volt standaard  
contactdozen.

Fenon 3 in 1 Accubouwlamp
6001941
Geschikt voor gebruik met machine accu’s van Metabo, 
De Wallt en Milwaukee door middel van de bijgeleverde 
3 in 1 adapter. 14,4 /18v. 

Makita bouwradio dmr108
1728634
Uitgerust met Bluetooth: voor het draadloos verbinden 
van smartphones voor het afspelen van muziek.  
De balans tussen bas en 
hoge tonen is erg goed. 
Tevens grote speakers. 
Werkt op Makita 7,2 V t/m 
18 V Li-ion accu’s.  
Inclusief de nieuwe  
10,8 V CXT accu’s.

Fenon 3 in 1 Accubouwlamp
6001940
Geschikt voor gebruik met machine accu’s van Metabo, 
De Wallt en Milwaukee door middel van de bijgeleverde 
3 in 1 adapter. 14,4 /18v. 

Perfectpro radio mytube
1829915
FM ontvangst met RDS zenderinformatie. Aux ingang 
voor externe MP3 speler. Oplaadbaar met NiMH 
batterijen (6 x AA).

Perfectpro soloworker dab+
1829943
DAB+ Digitale Radio ontvangst. FM ontvangst met RDS 
zenderinformatie. Aux ingang voor externe MP3 speler. 
Oplaadbaar met ingebouwde Lithium-Ion accu.

Makita bouwradio dmr107
1711167
Werkt enkel op Makita Li-ion accu's (10,8 V - 18 V) en 
via een adapter ook op netstroom. Tot 35 uur lang 
luisterplezier op 1 volle 
acculading bij een 5,0 Ah 
accu. Uitstekende 
geluidskwaliteit dankzij 
de krachtige stereo 
luidsprekers (max. 2 x 
3,5W).

Fenon toolwizard accubouwlamp
1830418
Deschikt voor gebruik met machine accu’s van 
MAKITA, BOSCH, HITACHI en PANASONIC door middel 
van de bijgeleverde 4 in 1 adapter. 14.4/18v.Eenvoudig 
instelbaar voor 14,4 of 18V accu’s en beveiligd tegen 
diep ontladen.
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Diversen

Kelfort puinzakken LDPE
1516898  LDPE, transparant, 130 mμ, 50x70 cm, 10 stuks. 
1516890  LDPE, transparant, 130 mμ, 50x70 cm, 100 stuks.
1516891  LDPE, transparant, 130 mμ, 60x80 cm, 100 stuks.
1516892  LDPE, transparant, 130 mμ, 65x100 cm, 100 stuks.
1516893  LDPE, transparant, 130 mμ, 75x120 cm, 100 stuks.
1516896  polypropyleen geweven met bindkoord, wit, 65x100, 10 stuks.

Kelfort bouwfolie 
Recyclebare milieuvriendelijke bouwfolie voor o.a. het afdekken van stenen, hout, 
kozijnen en dakplaten en het dichtmaken van nog niet beglaasde ramen tijdens de bouw. 
1525036  kleur transparant, breedte 200 cm, 30 mμ, rol 150 m.
1525037  kleur transparant, breedte 300 cm, 30 mμ, rol 100 m.
1525038  kleur transparant, breedte 400 cm, 30 mμ, rol 100 m.
1525024  kleur transparant, breedte 600 cm, 30 mμ, rol 50 m.
1525029  kleur transparant, breedte 200 cm, 60 mμ, rol 50 m.
1525030  kleur transparant, breedte 300 cm, 60 mμ, rol 50 m.
1525031  kleur transparant, breedte 400 cm, 60 mμ, rol 50 m.
1525032  kleur transparant, breedte 600 cm, 60 mμ, rol 50 m.
1525061  kleur zwart, breedte 600 cm, 30 mμ, rol 50 m.
1525063  kleur zwart, breedte 600 cm, 60 mμ, rol 50 m.

Kelfort big bag bulkzak
1516889
Big bag met open top en vlakke dichte bodem.  
Inhoud 1 m³, geschikt voor 1500 kg.  
Afmetingen van 90x90x110 cm.

Kelfort hekwerkdekkleed
1515198
Afmeting 176x341 cm. Voorzien van 
ingezoomd P.P. koord en aluminium ogen. 
Kleur wit. Gewicht ca. 150 g/m².

Isolatie dekkleed
1483372
Oranje dekkleed met tussenlaag van noppenfolie,  
5x6 m.

Kelfort dekkleden
Lagedruk P.E., geweven en gecoat aan beide zijden. 
Voorzien van omzoomde rand, met ogen. Kleur blauw, 
130 g/m².
1515180  3x4 m.
1515182  4x6 m.
1515184  6x8 m.
1515185  8x10 m.
1515186  10x12 m.

Antiworteldoek
1983054
Antiworteldoek 2x5 meter.

Kelfort aanhangernet
Type fijnmazig. HPDE aanhangernet met maaswijdte 
van 1x1 mm. Voorzien van rondom gestikte PE band 
met op elke 50 cm een messing bevestigingsoog, 
hoeklussen en elastiekkoord Ø 6 mm.
1515141  150x200 cm
1515142  200x300 cm
1515143  250x400 cm
1515144  250x250 cm

Kelfort aanhangernet
Type grofmazig. PE aanhangernet met maaswijdte  
van 45x45 mm. Voorzien van versterkte randafwerking 
met koorddikte van 3 mm, hoeklussen en elastiek. 
Kleur rood.
1515146  150x200 cm
1515147  200x300 cm
1515148  250x400 cm
1515149  250x250 cm

Sneltent
7121740
180x180x200 mm. Kubusmodel.  
In minder dan 12 seconden op te zetten.
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VOOR EEN VEILIGE BOUWPLAATS

Breur IJzerhandel Den Haag
Singel 81

2497 GS Den Haag
070 - 307 59 59

Breur IJzerhandel Rivium
Rivium Boulevard 147

2909 LK Capelle a/d IJssel
010 - 2 888 444
+Breur verhuur

Breur IJzerhandel Gouda
Westbaan 130

2841 MC Moordrecht 
0182 - 57 44 00
+Breur verhuur

Openingtijden
ma - vr  07:00 - 17:30
za  09:00 - 17:00


