DIVERSEN
AANHANGERNET

AFBRANDLAMPEN (OF SOLDEERBRANDERS)
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Licht van gewicht. Makkelijk hanteerbaar en opvouwbaar Doordat het
materiaal flexibel is vormt het zich naar de lading. Bovendien is het aanhangernet eenvoudig te bevestigen door middel van het elastiek koord.
Meerdere afmetingen verkrijgbaar.

Soudogaz X2000
Soudogaz X2000 PZ (met piezo-ontsteking)
Smalle vlam. Hoge kwaliteit messing brander. Kan ondersteboven gebruikt
worden, na 1 minuut opwarmtijd.
Gasverbruik
: 140 gram /uur. (met fijne vlam)
: 17500°C
Vlamtemperatuur
Gasvulling voor bovenstaande : Camping Gaz C206
Andere voorradige gasvullingen (tanken)
Camping gaz nr. 901
Camping gaz nr. 904
Camping gaz nr. 907

AFWEERMIDDELEN EN DIERVALLEN
Mollenbestrijders
Mollenklemmen
Talpex
De meest verkochte mollenklem, elektrolytisch verzinkt voor langere levensduur. Door de brede rechthoekige “schouders” heeft men een betere grip
om de klem te spannen. Breder draagvlak om de stelpen op te laten rusten,
waardoor het juist instellen van de klem gemakkelijker gaat.
Yankee super aluminium
Gegoten uit slagvast aluminium. Met sterke stalen veer. Met handvaten om
de klem gemakkelijk scherp te stellen.

Draadmollenklem
Mollenklem van koperdraad met plaatje.

Draadmollenklem Beiers model
Mollenklem van koperdraad met ring.

Mollentabletten Luxan
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mollen
en woelratten
a. in de teelten in de vollegrond van akkerbouwgewassen en tuinbouwgewassen;
b. in grasland;
c. in de fruitteelt;
d. op sportvelden, dijken en in gazons mits deze voor het publiek af te
sluiten zijn.

Toepassing:
Op grond van het Besluit vakkennis vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen mag
het middel uitsluitend beroeps- of bedrijfsmatig worden toegepast door personen die in
het bezit zijn van een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding die is afgegeven of verlengd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

DIVERSEN

Mollenverdrijvers
Op batterij
Werkgebied: 175 m2 (cirkel van ± 15 mtr.)
Op zonnecel
Werkgebied: 800 m2 (cirkel van ± 30 mtr.)

Leggeweer voor mollentabletten

Anti-Mollengaas
Biedt bescherming tegen schade aan gazons en sportvelden door mollen.
Onderhoudsvrij. Eenvoudig te verwerken en een lange levensduur. Kleur:
zwart; maasw. 20x17 mm; afmetingen: 200x1 m en 200x2 m.
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MUIZENBESTRIJDERS
Muizenklem hout
Beukenhouten plankje, met zwaar verkoperd draad en sterke veer, met
invallende houten wip.
Muizenklem kunststof
Set à 2 mechanische muizenvallen vervaardigd uit sterk kunststof. De val
kan zowel met de hand als met de voet op scherp worden gesteld. De muizenval is voorzien van een lokaasreservoir
Muizenval
Tunnelmodel, met 2 ingangen. Afm. 230x50x50 mm.
Muizenval
Rond. Korfmodel met 2 ingangen. Diameter: 130 mm.
Muizenlijn
Lijn om muizen, ratten en insecten te vangen.
Niet giftig, geur- en kleurloos.
Verpakking: 135 gram.
Muizenlokdoos TOMCAT
Afsluitbaar kunststof lokdoosje voor het veilig en
hygiënisch plaatsen van muizenbestrijdingsmiddelen.
VICTOR ELECTRISCHE MUIZENVAL
50 muizen per 4 AA batterijen, muis wordt door hoogspanning binnen 5
seconden gedood.
Gepatenteerd systeem. Speciale inloop zorgt voor bescherming van bv.
kinderen en huisdieren. Voor gebruik BINNENSHUIS
Woelmuizenval (mollenval)
Ronde kunststof val, met 2 ingangen.

RATTENBESTRIJDERS
Rattenklem hout
Beukenhouten plankje, met zwaar verkoperd draad en sterke veer, met
invallende houten wip.
Rattenklem kunststof
Mechanische rattenval vervaardigd uit sterk kunststof voor het vangen van
zwarte en bruine ratten. De val kan zowel met de hand als met de voet op
scherp worden gesteld. De Rattenval is voorzien van een lokaasreservoir.
Rattenval
Tunnelmodel met 1 ingang. Verzinkt staal. Afm. 400x120x120 mm.
Rattenval
Tunnelmodel. Gaaskooi op houten plank met 1 ingang.
Afm. 270x90x90 mm.
Rattenlokdoos
Afsluitbare kunststof lokdoos, voor het veilig en hygiënisch plaatsen van
rattenbestrijdingsbemiddelen.
VICTOR ELECTRISCHE RATTENVAL
Doodt 50 ratten per batterijset, eenvoudig te bedienen
voor gebruik BINNENSHUIS
WOELRATTENVAL TOPCAT
De topcat-val is een kwalitatief hoogstaande val met een zeer gevoelige
ontspanner. Vanaf een druk van 8 gram slaat de val dicht, waarbij de muis
onmiddellijk gedood wordt. De val wordt in de muizengang gezet. Vanuit
beide looprichtingen worden de muizen gevangen. Onder andere geschikt
voor woelratten (Arvicola terrestris), mollen en veldmuizen (Microtus aravalis). Vangt zowel jonge als volwassen dieren. Alle onderdelen van de topcat-val zijn vervaardigd uit roestvrij staal.

FRUITVLIEGENVAL

Een voortreffelijke val met name ter bestrijding van fruitvliegen. De val is uitgerust met een aantrekkelijke lokstof. Per val kan een vangstopbrengst
bereikt worden van ca. 1500 stuks.
Afmeting 10 x 10 x 5 cm (driehoekig).

SLAKKENVAL

Ronde slakkenval te vullen met vloeibare lokstof.
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KATTENVANGKOOI

Van gegalvaniseerd staal met handvat.
Afmeting 75x25x22,5 cm

KATTENVERJAGER

KONIJNEN/HAZENKOOI

Grote gaaskooi om hazen, konijnen en vossen en ander klein lastig wild in
te vangen. Afmeting 75x28x30 cm.
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Als de beweginsmelder (hoek van 80˚) geactiveerd wordt, produceert het
apparaat gedurende 2 seconden een ultrasoon geluid waarvoor de kat er
gevoelig is. De kat schrikt en vermijdt daarna de beschermende zone.

VOGELVERSCHRIKKERS

Aluminium strippen, eenzijdig blauw, om tussen en/of boven het gewas te
hangen.

BLACK HAWK KITE (beschermt agrarische gewassen)
• Beweegt, klimt en duikt als een echte valk.
• Gaat automatisch vliegen al bij een klein beetje wind.
• Standaard met 7 meter glasfiber paal, vliegt dan tot 12 meter hoog.
• Ook leverbaar met 13 meter aluminium paal, vliegt hij tot 25 meter hoog.
Fluisterlint
Dun lint, wat door luchtbeweging, een hoog fluitend geluid maakt om vogels
te verjagen.

Kunststof pennen tegen duivenoverlast
Kunstof pennen van UV-bestendig polycarbonaat. Een dicht patroon van
openstaande pennen voorkomt duivenoverlast. Past op vensterbanken,
dak- en balkoranden, dakgoten etc.
Kunnen geschroefd of gelijmd worden. 300cm per doos.
Metalen pennen tegen duivenoverlast
5 mtr. lengte per doos.

Vogelverschrikkers
In de vorm van knalapparaten etc. Op aanvraag leverbaar.
Anti-onkruid-papier
-Het alternatief voor chemische onkruidbestrijding
-Geen last meer van onkruid in de teeltbedden
-Spuiten, schoffelen en/of wieden niet meer nodig
Breedte 130cm, Rollengte 500mtr.

DIVERSEN

Schrikballon
Schrikballon tegen allerlei vogels, bij o.a. visvijvers, kleinfruit en groenten.
De twee schrikballonnen in de verpakking verschillen van kleur.
Ze worden afwisselend gebruikt op dezelfde plaats.
Wissel de balonnen na ongeveer 3 weken om gewenning te voorkomen.
Omtrek van de ballon bedraagt Ø 50 cm.

BOSSNIJDERS:

Snij-apparaat voor de werkbank.
Snijdt alle bossen zonder kracht op de gewenste lengte. Door de vlijmscherpe messen worden de cellen in de bloemstelen niet beschadigd. Met
beveiliging.

Type Picolo, max. bosdikte 10 cm
Type CB-10, max. bosdikte 12,5 cm
Type TCL-50, max. bosdikte 18 cm
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BRANDBLUSAPPARATEN, MERK SAVAL

Saval poederblussers hebben een ongekende bluskracht en zijn dan ook
bijzonder geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke situaties. Poederblussers geven enige nevenschade bij blussing en zijn dan ook alleen een goede
keuze in ruimtes zonder kostabare apparatuur, zoals magazijnen met verpakte materialen, gevaarlijke stoffen of buitenlocaties.
Model C2G inhoud 2 kg.
Model PG6 inhoud 6 kg.
Model PG9 inhoud 9 kg.
Saval schuimblussers veroorzaken weinig nevenschade bij gebruik en
kunnen zonder gevaar gebruikt worden op electrische apparatuur. Het
schuim dringt diep door in vaste stoffen als papier en hout en is eveneens
zeer effectief op vloeitstoffen. Schuimblussers zijn de meest gangbare keuze
voor kantoorsituaties.
Model B3C inhoud 3 ltr.
Model B6C inhoud 6 ltr.
Saval koolzuublussers bevatten het blusgas CO2, dat geen enkele
nevenschade veroorzaakt.
CO2 is dan ook de juiste keuze wanneer schade aan kostbare apparatuur,
voorwerpen of levensmiddelen volledig voorkomen moet worden.
Model AK2
Informeer ook naar de mogelijkheden voor het keuren van uw huidige
brandblusapparaten.

DC-CONTAINER (DEENSE CONTAINER)

De DC-container is zo ontworpen dat deze voldoet aan de specifieke vereiste van de tuinbouwbranche en is met name geschikt voor potplanten en
bloemen.
Specificaties: Buitenafmeting
: 1350x565x1900 mm
Binnenafmeting : 1270x545x1735 mm
Gewicht onderstel : 15 kg.
Gewicht staander : 2,3 kg.
Gewicht plaat
: 4,5 kg.

OPZETSTUKKEN

Kunststof, houten en metalen opzetstukken voor Deense karren, om de
opbouwhoogte van Deense karren te vergroten.

DESINFECTIEMATTEN
Eva-walk
Toepassing: Om te voorkomen dat bacteriën en schimmels onder voetzolen
worden meegenomen in steriele ruimten.
Samenstelling: de Eva-walk desinfectiemat is samengesteld uit zeer slijtvaste materialen. De buitenkant bestaat uit PVC doek dat samen met een PE
gaas zorgt voor een sterk geheel. Het materiaal binnen in de mat is een synthetische mat die vloeistof erg snel en in redelijke hoeveelheden vast kan
houden. Dit maakt het mogelijk over de mat te lopen, fietsen of zelfs te rijden
met een gemotoriseerd voertuig.
Afmetingen:
Breedte:
Lengte:
40 cm
60 cm
60 cm
90 cm
90 cm
90 cm
80 cm
90 cm
180 cm
180 cm
60 cm
300 cm
Eva Pillow Mat
Toepassing: Om te voorkomen dat bacteriën en schimmels onder voetzolen
worden meegenomen in steriele ruimten.
Samenstelling: De Eva Pillow Mat is samengesteld uit een vlies met daarin
absorptiemateriaal.
Afmetingen: Breedte:
Lengte:
36 cm
56 cm
50 cm
90 cm

46

DRINKBEKERS,

4

Eva Pillow Tray
Toepassing: De Eva Pillow Tray dient als opvangbak voor het desinfectiemiddel. Het product is speciaal op maat gemaakt om de Eva Pillow Mat in
te leggen.
Samenstelling: De Eva Pillow Tray met de maten 40x60x7,5 cm is gemaakt
van PE-HD. De Eva Pillow Tray met de maten 58x98x6,0 cm is gemaakt van
polyester.
Breedte :
Lengte:
Hoogte:
Afmetingen:
40 cm
60 cm
7,5 cm
58 cm
98 cm
6,0 cm
180 cc per doos van 3000 stuks
400 cc per doos van 1200 stuks
500 cc per doos van 1040 stuks
Drinkbekerhouder voor beker 180 cc
Roerstaafjes, per 5000

GLASBEWERKING
Glassnijder Silberschnitt 100
6 Snijwieltjes van gelegeerd roestvrij staal met een gepatenteerde speciale
harding garanderen optimale snij-kwaliteit en een lange levensduur.
Rozetten en kopplaten zijn vernikkeld. Een in olie gedrenkte viltring zorgt
voor smering van de wieltjes en assen. Het heft is uitgevoerd in milieuvriendelijk hout. De glassnijders zijn geschikt voor het algemene snijden van glas,
ze zijn geschikt voor glasdikten van 3 tot 10 mm. Lineaalafstand
2,5 mm.
Olieglassnijder Toyo
HM-snijwieltje - lineaalafstand 2,5 mm - messing greep - brede snijkop snijhoek 138° voor het algemene handmatige snijden bij glasdikten tot
12 mm - door geringe oppervlaktespanning dringt de heldere vloeistof snel
en goed in het snijvlak en garandeert een zachte breuk - voorkomt wegspringende glassplinters - garandeert een constante vrijloop van het wieltje.
Veribor zuigheffer 2-naps kunststof
Universele zuiger voor verschillende lasten. Maakt snel en effectief werken
mogelijk. Geschikt voor alle vlakke en gasdichte oppervlakken zoals glas,
kunststof, metaal, marmer etc. De vacuüm wordt bereikt door het omzetten
van de hefboom.
Veribor zuigheffer 1-naps alu.
Universele zuiger voor verschillende lasten. Maakt snel en effectief werken
mogelijk. Geschikt voor alle vlakke en gasdichte oppervlakken zoals glas,
kunststof, metaal, marmer etc. Het vacuüm wordt bereikt door het samentrekken van de greepbeugels.

GLASSPIJKERS

Messing glasspijker met verloren kop. Lengte: 25 mm.

Voor het bevestigen van ruiten. Materiaal: aluminium
Aluminium strippen, recht. 9 cm
Aluminium strippen, recht. 30 cm
Aluminium strippen, links of rechts gebogen (reparatiehaken)
Glashaken S-vorm RVS 15x15x4 mm.
Stormklemmen

HOGEDRUKNATRIUMLAMPEN (= ASSIMILATIE-LAMPEN)
(armaturen incl. lamp en reflector)
ELT 400 W
ELT 600 W
Philips 400 W
Philips 600 W
Losse lampen:
OSRAM nav-T Super 400W
OSRAM nav-T Super 600W
GE Lucalox 400 W
GE Lucalox 600 W

DIVERSEN

GLASSTRIPPEN:

Losse kappen
Hamerslagkap 50 cm
Spiegelkap 50 cm
Megaluxkap
Spiegelkap
Adjuste a wing
Cooltube
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HYGIËNEPAPIER EN TOEBEHOREN
TOILETPAPIER, per baal van 64 rollen of in pakken van 4 rollen.
TORK PAPIER
A-Tork
Economische 1-laags 100% celstof-poetspapier, op grote rol, blinkt uit in
het absorberen van vloeistoffen. Voor schoonmaken, afnemen en drogen op
werkplekken met een hoge verbruiksfrequentie.
Leverbaar per rol.
M-Tork Standard
Voor allerlei poets- en schoonmaakwerk. Ook prima geschikt voor handdroging. Centerfeed rollen zonder kartonnen koker. Kleur: wit Afmetingen rol:
(br. X Ø) 24,5 x 19 cm rollengte: 275 mtr.
Leverbaar per rol of in dozen van 6 rollenLeverbaar per rol.
M-Tork box
Dispenser voor M-Torkrollen.
Mini-Tork
Als M-Tork maar in kleinere uitvoering Leverbaar per rol of in dozen van 12
rollen
Mini-Tork box
Dispenser voor Mini-Torkrollen
Tork-matic plus wit
Handdoeken op rol
Tork-matic box
Dispenser voor Tork-matic handdoeken.
T-Tork toiletpapier
Leverbaar per rol of in dozen van 12 rollen
Mevonzeep
Kwalitatief hoogwaardige vloeibare zeep
S-box
Zeepdispenser voor mevonzeep

DREUMEX HANDREINIGER
DREUMEX BASIC (GROEN) 600 ml
Gelvormige handreiniger voor het snel en veilig verwijderen van olie, vetteer,
rubber, verf, inkt, etc.
DREUMEX CLASSIC (ROOD) 600 en 4500 ml
Handreinigingsgel voor middelzware industriële vervuilingen, zoals oliën, vetten, smeer, bitumen en rubber. Bijzonder geschikt voor gebruik in garages,
werkplaatsen, de metaalindustrie, (wegen)bouw, en dergelijke.
DREUMEX SPECIAL 550 gr en 5 kg
Pasteuze handreiniger voor middelzware tot zware industriële vervuilingen,
zoals smeermiddelen, diesel, remvloeistof, cement en roest. Bijzonder geschikt voor gebruik in de automobiel-, bouw-, metaalindustrie, en dergelijke.
DREUMEX PLUS (GEEL) 600 en 4500 ml
Extra krachtige handreinigingsgel voor zware industriële vervuilingen, zoals
teer, lijmen, verven, kitten en lakken. Bijzonder geschikt voor gebruik door
schilders en in (auto)werkplaatsen, spuiterijen, de grafische industrie, en dergelijke.
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JERRICANS

KALKSPUIT, messing
LOUPEN

4

Jerri-cans, van plastic, voor brandstoffen,
5 liter
10 liter
20 liter, staal

Loup 6x
Loup 15x
Loup 30x leeslamp
Leesglas 2,5x
Leesglas 15x

MANDEN

Manden, plastic industriemanden

Draadmand staal, diameter 52-45 cm

Eendenmanden (eendennesten)

MEETAPPRATUUR
THERMOMETERS EN VERDERE MEETAPPARATUUR
Min.-max. Thermometer:
014 Hout, wit 20 cm
126 Hout met plaat 20 cm lang
32 Plastic 20 cm lang
Pootbedthermometer:
Klein 20 cm met zwarte knop
Draadkorfthermometer:
Metaal rode vulling 0° - 100°C.
Thermometer kunststof zwart:
2816 - lengte 16 cm
2835 - lengte 35 cm
2842 - lengte 42 cm

603 Koelkastthermometer
Weerstation (barometer, hygrometer + thermometer)
RVS, weersbestendig
Fotothermometer 13 cm, krom
Digitale insteekthermometers
Diverse modellen meetbereik -50° + 150°C
Thermo-Hygrometer digitaal
Binnen-/Buitenthermometer digitaal

DIVERSEN

Vensterthermometer:
405 - metaal 200 mm

Hygrometer
Nr. 694 Idem Haar*
Nr. 695 Idem Precisie
*Nacht in vochtige doek en afstellen tussen de 95 en 100.
Manometer
Glycerine gevuld en droog. Diverse modellen leverbaar
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PH- EN EC-METERS:
PH-95 (PH-meter in draagkoffer)
De digitale pH-meter is robuust en elegant qua uitvoering en is nauwkeurig
en eenvoudig in het gebruik.
De temperatuur wordt automatisch gecompenseerd (indien temp. sensor is
aangesloten) en tevens heeft de PH-95 een automatische ijking en data
opslag waardoor eenvoud en nauwkeurigheid wordt gewaarborgd.
Het instrument wordt compleet geleverd in een handige kunststof draagkoffer met ijkvloeistofen, bewaarvloeistof en een duidelijke gebruiksaanwijzing.
EC-95 (EC-meter in draagkoffer)
De digitale EC-meter is robuust en elegant qua uitvoering en is nauwkeurig
en eenvoudig in het gebruik.
De temperatuur wordt automatisch gecompenseerd en de EC-95 heeft
tevens een automatische ijking en data opslag waardoor eenvoud en nauwkeurigheid wordt gewaarborgd.
Het instrument wordt compleet geleverd in een handige kunststof draagkoffer met een ijkvloeistof en een duidelijke gebruiksaanwijzing.
EPH-119
Gekombineerde EC-, PH- en Temperatuur meter met automatische ijking
: 0-14,00pH/0-19,99mS/0-65,0 gr. C
Bereik pH/EC/Temp.
Nauwkeurigheid/afwijking : +/- 0,01pH / +/- 0,01mS / +/- 0,1 gr. C
Uitlezing
: 0,01 digit LCD
Eutech Eco-Tester EC waterproof
Eutech Eco-Tester pH1 waterproof
Eutech Eco-Tester pH2 waterproof
Eutech EC+pH meter PC-Tester waterproof
Adwa EC meter
Adwa pH meter
MEETBOXTOEBEHOREN
Meetboxvloeistof Aquanex, per 5 liter
Reinigt vervuilde meetsystemen.
Geen algenaangroei.
Geen kalkaanslag,
Geen verstopte kousjes meer.
Kousjes, wit voor meetbox, per 10 stuks

NIETMACHINES
Rapid
Rapid
Rapid
Rapid
Rapid
Rapid
Rapid

K1
S51
11 (Hamer)
13 (Pistool)
23 (Pistool)
S27
33 (Pistool)

Nieten
24/6
24/6 roestvrij
24/8,
13/6,
13/8,
13/10,
32/15=R5/8,
5019 3/8”,

1.000
1.000
2.000
5.000
5.000
5.000
2.000
5.000

per
per
per
per
per
per
per
per

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

ONKRUIDBRANDER GLORIA

PALLETWAGEN AMEISE JUNGHEINRICH
Hefvermogen 2000 kg, vorklengte 1150 mm,
Tandenlastwielen p4, stuurwielen vol rubber
Andere modellen zijn op aanvraag leverbaar.

RAAMSCHOONMAKER Instalok Doodlebug
Pads alle kleuren
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REGENTON KUNSTSTOF DONKERGROEN

REGENTON-STANDAARD

Kunststof donkergroen, voor universeel gebruik bij regentonnen.

4

Met kunststofdeksel en aftapkraan.
Onverwoestbaar, weer- en vorstbestendig.
Verkrijgbaar in 114 ltr., 168 ltr, of 225 ltr.

REGENTON-KRAAN

Kunststof. Eenvoudig te monteren. Geschikt voor slangkoppelstukken (bijv.
Gardena).

REGENTON-VULAUTOMAAT

Hoogwaardig ABS kunststof grijs. Vult altijd eerst de ton, stopt met vullen
zodra het water in de ton even hoog staat als in de automaat. Voor regenpijpen met een diameter van 70 of 80 mm.
Eenvoudig te monteren; compleet met aansluitpijpje en montage-handleiding.

ROZENZEIL:

Canvas + klitteband 100x70 cm
Kunststof + klittteband, zwart 150 x 50 cm

SMEERMIDDELEN:
Aspen benzine
Aspen 2 Takt, 5 ltr. can
Aspen 4 Takt, 5 ltr. can
Aspen 2 takt is een mens, milieu- en machine vriendelijke brandstof met
een mengsel van 2% zeer hoogwaardige tweetaktolie.

Motorolie
Olie 10W-30
Olie SAE-30
Olie 15W-40

1 liter en 5 liter
1 liter en 5 liter
1 liter en 5 liter

Olie SAE 20W-50

1 liter en 5 liter

Versnellingsbakolie
Olie VG-46

1 liter en 5 liter

Mengolie
2-tact-olie Universeel
1 liter
2-tact-olie Outboard
1 liter
(speciaal voor buitenboordmotoren)
Hydraulische olie
Olie AW-32

5 liter

Compressorolie

1 liter

DIVERSEN

Aspen 4-takt is een net zo arbeidsvriendelijke brandstof voor alle viertakt
motoren waarin Euro 95 benzine gebruikt wordt. Schonere brandstof,
schonere motor en minder schadelijke uitlaatgassen.

Terfog-olie
200 cc.
(speciaal voor (Terfog) fogapparatuur)
Kettingzaag olie
1 liter en 5 liter
Voor het smeren van zaagkettingen
Mechaniekvet (grafietvet) spuitkoker, 1 kg. en 5 kg.
Bevat molybdeen. Zeer geschikt voor het smeren van luchtraammechanieken
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Lithium EP2
Kogellagervet

1 kg.

Schroefasvet
1 kg en 400 gr. koker
Consistentenvet of waterpompvet
Heggenschaarspray
500 ml spuitbus
Door het inspuiten lost het aangekoekte vuil zich vanzelf op.

Imal - Kruipolie met grafiet “Griffon” 100 ml en 300 ml spuitbus
Voor het losdraaien van bouten en moeren. Smeert en beschermt tegen
nieuwe roestvorming. Onderhoudsvriendelijk voor chroom.

PTFE teflonspray 300 ml spuitbus
Multifunctioneel smeermiddel op basis van superglad polymeer P.T.F.E.
Toepassingsgebied: geschikt voor het smeren van metalen en kunststoffen
die onder langdurige en hoge belasting staan zoals o.a. machines, scharnieren, gereedschappen, kettingen, derailleurs, rollagers en katrollen.
Eigenschappen: smeert, siliconenvrij, vochtwerend, tast kunststoffen en
rubbers niet aan. Toepasbaar in o.a. werkplaats, huis, garage, caravan en
boot.
Spuitbus 300 ml is uitgevoerd met een in de dop geïntegreerde extra spuitslang voor een optimale dosering.
Siliconenspray “Griffon” 300 ml spuitbus
Vuil- en vochtwerend antihecht- en glijmiddel voor machines, ramen, deuren, sloten etc. Voorkomt vastvriezen van deurrubbers. Kleurloos en vetvrij.

Vaselinespray “Griffon” 300 ml spuitbus
Kan door een fijne verstuiving als een dun ne film worden aangebracht.

WD40 250 ml. en 450 ml spuitbus
Universeel smeermiddel, siliconenvrij, 5 eigenschappen in 1 spuitbus:
- Roestverwijderaar, kruipt onder roestlagn en maakt verroeste bouten en
moeren los.
- Smeermiddel, laat bewegende delen soepel lopen en voorkomt hinderlijk
gekraak en gepiep.
- Contactspray, verdrinkt vocht van elektrische en elektronische mechanis
men en contacten en dat vocht zich aan metaal hecht en roestvorming
ontstaat.
- Onderdelenreiniger, maakt hardnekkige vet-, olie- en lijmresten los en ver
wijdert ze eenvoudig.
- 450 ml spuitbus voorzien van smartstraw.

SPRING DECOSPRAY

Byzonder geschikt voor toepassing op levende-, kunst-, droog- en zijdebloemen, karton, papier, div. kunststoffen, hout, metaal, steen, aardewerk,
glas etc. Het oppervlak dient vet-, stof-, en roestvrij te zijn. Droogt in 10
minuten. Geschikt voor binnen en buiten gebruik. Creëer unieke effecten. U
kunt hierbij kiezen uit een veelvoud van kleuren.
Wordt geleverd in spuitbussen van 400 ml. Inhoud doos 12 spuitbussen.
Verkrijgbaar in de kleuren:
zie voor kleuren en namen spring/florist blad op pagina 54.

STAALBORSTELS

2 rijen, 3 rijen, 4 rijen of 5 rijen
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STEEKSCHUIM

Rondjes, 8 x 5 cm, per doos van 100 stuks
Blokvorm, per doos van 20 stuks
Blokvorm, per doos van 3 stuks

Grässlin Topica 200S analoog
Grässlin Topica 600S digitaal
Omnirex timer anoloog p/15 min.
Seconde timer digitaal 16 A ohm
Seconde timer analoog 8 A ohm

4

TIJDSCHAKELKLOKKEN

VERLICHTING EN ELEKTRA
Fluorlampen (TL-buizen)
18 Watt-840 lengte: 59 cm
36 Watt-840 lengte: 120 cm
36 Watt-865 lengte: 120 cm
58 Watt-840 lengte: 150 cm
Montage balken (TL-armaturen)
Voor bovenstaande fluorlampen kunnen wij montagebalken leveren in diverse uitvoeringen.
Zowel in enkele als in dubbele uitvoering. o.a. Spatwaterdicht, slagvaste
kappen, voorzien van reflectorkappen, etc.
PLE-T KAP 20 W. + REFLECTIEKAP
Lichtsterkte: 1200 Lm.
Schakelmateriaal en snoer in diverse soorten voorradig
Tevens hebben wij een groot assortiment
aan energiezuinge lampen.

VUILNISBAKKEN

Vuilnisbak met los deksel, 70 ltr.
Vuilnisbak met los deksel, 45 ltr.
Vuilnisbak met vast deksel, 45 ltr.
Vuilniszakring metaal
KLIKO rolcontainer
Vat kunststof, wit met rood schroefdeksel, 25 ltr., 40 ltr., en 60 ltr.
Vat met schroefdeksel, 60 ltr. en 120 ltr.

ELECTRONISCHE WEEGSCHAAL

Met RVS plateau, op batterijen, 1grad.gr.
Maximaal gewicht: 5kg. Maten: 46(H)x194x194mm

Salter model 250-6S, 5 kg. incl. schaal
Salter model 250-6S, 10 kg. incl. schaal
Salter model 250-8, 30kg. x 100 gr.

UNSTERS, prima kwaliteit

wegende tot 50 kg
wegende tot 25 kg
wegende tot 12,5 kg

DIVERSEN

MECHANISCHE WEEGSCHAAL
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