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INTERACTIE

NOV ‘22 - JAN ‘23
Schuurgaas Autonet

Viking Arm

Hef- en klemtool voor het precies positioneren
van meubels, keukens, keukenapparatuur,
deuren en ramen.
Capaciteit tot 150kg
Rvs/alu

Zeer mooi schuurbeeld door gepatenteerd schuurnet.
Geschikt voor hout en kunststof. Dankzij de optimale
stofafzuiging van het schuurnet wordt vollopen voorkomen.
dus langere standtijd.

Schuurschijven in korrel 80, 120, 150, 240 en 320.

per stuk:

€

ø 125mm € 29,- (50st)
ø 150mm € 29,- (50st)

145,-
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2 stuks voor:

€

275,-

975.032 t/m 975.046

e

Beschermpad

tussen zool en gaas
ø 125mm € 7,50
ø 150mm € 7,50
977.921 en 977.922

971.220

Kreg boormallen voor kasten en keukens
Voor kastscharnieren 35mm
met boor 35mm		

Voor ladegeleiders		

Voor rijboringen 32mm

set à 2 stuks							
met boor 5mm

€

€

33,-

50KR0018

€

30,-

34,-

50KR0030

50KR0023

Zie onze webshop voor meer KREG bouwhulpen en meer detalis
De demonteerbare verbinders, lijm niet nodig

Clamex P-14

Te gebruiken in verstek met een plaatdikte
v/a 18mm. Stompe verbinding v/a 15mm.
afname:
80 paar

€

afname:
300 paar

€ 329,-

93,

-

972.150

972.151

Led Bouwlamp op accu

Past op 18V accu van Makita, Bosch,
Festool, DeWalt, Milwaukee.
2500 lumen.
Met magnetische voet.
Regelbaar:
100 - 50 - 25%
Zonder accu.

€

59,95
524.208

AvanTech You ladeverlichting
Prachtige lijnverlichting
geeft uw laden een luxe accent...
De opklikbare
profielen
zijn leverbaar
in 4 lengten,
in rsv-look of
antraciet.

Zie onze website

Gatzagenset

Multi-Purpose
Met ‘drill & drop’ systeem.
Voor hout, MDF, kunststof,
trespa, gips, wandtegels.

€

122,-

7-delig:
40/46/50/54/60/76/80 mm
+ 1 centreerboor HSS en
1 centreerboor HM.
745.534

Netto prijzen excl. btw. Geldig t/m 3 februari 2023 of zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Alle offertes, verkopen en verhuur geschieden volgens onze leverings- resp. verhuurvoorwaarden, gedeponeerd bij KVK 29049384.
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Accu invalzaagmachine
TSC55KEB
Incl. 2 stuks 18V accu’s 5.2 Ah!
Werkt op 1 x 18V en 2 x 18V.
Zaagdiepte 55mm.
(excl. acculader en liniaal)

OP=OP

Veiliger door KickbackStop

+

€ 415,716.132

Werkbank-koekjes set à 4 stuks
Verhindert het verschuiven van werkstukken tijdens het
frezen, schuren, sculpturen, afwerken enz.
Om de rand van uw panelen te kunnen afwerken,
verhogen ze de positie
van het werkstuk met 25 mm.

Ultimate stretch Workwear box
Bevat 2 advanced stretch werkbroeken,
een paar kniestukken en een riem.
Zwarte lichtgewicht stretch werkbroek
met cordura kniezakken,
92% polyamide, 8% elastan
Maat 48 t/m 56

€ 18,95
972.061

ACT720 t/m 724

Afplaktape gold
Voor afplakken van kwetsbare materialen en ondergronden.
Zowel binnen als buiten te gebruiken.
Schoon verwijderbaar tot max. 6 mnd.
Rol 50 mtr.
516.608 25 mm € 5,00
516.609 38 mm € 7,50
516.610 50 mm € 9,95

vanaf:

€

5,-

Bij Wijngo te huur:
Deze roterende machine wordt gebruikt voor
o.a. schuren, reinigen en boenen van vloeren.
Ook ideaal om vloeren in te boenen met bijv.
Rubio Monocoat 2C Oil.
Huurprijs*:
• per dag: € 35,• per week: € 75,Voor schuurwerkzaamheden tevens bijpassende
stofzuiger te huur en diverse schuurmiddelen.
* pads worden achteraf per stuk berekend

€

179,00

Verbandtrommel type BHV-2016
Inhoud:

• verbanddoek 60x80cm • 5 compres 10x10cm
• 2 snelverband 6x8cm • 2 snelverband 10x12cm • 5 vingerverband
• 2 ideaalwindsel 400x6cm • 2 ideaalwindsel 400x8cm • 2 cohesief verband
• 4 steriel gaas 1/16 • 4 steriel gaas 10x10cm • beademingsmasker
• desinfectant 30cc • 2 hydrofiel windsel 400x6cm
• wondpleister 100x6cm
• set pleisterstrips
• hechtpleister 500x2,5cm
• verbandschaar
• reddingsdeken 210x160cm
• pincet
• 4 wegwerphandschoenen
• set hechtstrips
• stappenplan ‘EHBO’
515.550

€

Werkschoen S3

Lederen instapper met vetersluiting.
Gemakkelijk aan- en uit te trekken door elastiek.
Stalen neus
Antiperforatiezool
Maat 40 t/m 47

€

99,-

55BU0035 t/m 0042

39,

