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 Waterpas voor bekisters, vloerders,  
plaatsers van ramen, stukadoors

 Lengte: 100 cm

WATERPAS RED 3 WATERPAS BIG RED 3

41,20 € 
/ STUK

EXCL. BTW
68,23 € 

/ STUK
EXCL. BTW

 Waterpas voor bekisters, vloerders,  
plaatsers van ramen, stukadoors

 Lengte: 180 cm

TRAPLADDER
DUBBEL 4 TREDEN
 Met scharnierplatform en

 2 trapgedeelten

 Hoogte platform: 100 cm 

 Gewicht: 7,0 kg

L A D D E R S

BETON REPAIR
 Vulmiddel op cementbasis voor reparaties 

 Geeft een waterdichte bescherming en is 
bestending tegen carbonatie

 Dit product heeft een unieke aanhechting op 
oud beton en op stalen betonbewapeningen 

 Compatibel met vochtige ondergrond

 Inhoud: 5 kg

30 min

1 kg/m²/mm

15 mmbinnen/buiten

5 - 35°C

DT4A
178,41 € 

/ STUK
EXCL. BTW

15,07 € 
/ DOOS 5KG
EXCL. BTW

BETONMOLEN BP170TD
SCHIJFREM

 Inhoud kuip: 160 L

 Max mix capaciteit: 135 L

 Hoogte: 1360 mm 

 Breedte: 750 mm

 Motor: 950 W

746,96 € 
/ STUK

EXCL. BTW

+ GRATIS

Zandschop n° 2
&
Kuip pvc 65 L
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Voor het maken van houten veranda’s of overkappingen
De bronskleurige Dynaplus® houtbouwschroeven met Anti-Roest-coating zijn   
gemaakt van gehard carbonstaal en speciaal ontwikkeld voor het verbinden 
van houten balken in de directe buitenatmosfeer. Denk bijvoorbeeld aan veran-
da’s, (terras)overkappingen en andere (dragende) houtconstructies.

De houtbouwschroef is ook een oplossing  ter vervanging van de ‘ouderwetse’ 
houtdraadbout. Houtbouwschroeven zijn vele malen sterker en hebben een veel 
hogere uittrekwaarde. Dankzij het grote draagvlak en klembereik als gevolg 
van de grote tellerkop zijn de schroeven zwaarder te belasten waardoor er 
minder bevestigingspunten nodig zijn in een houtconstructie. 

Dankzij het grote klembereik van de tellerkop kun je deze schroeven ook gebrui 
ken voor het monteren van zachte plaatmaterialen zoals isolatiemateriaal of 
houtwolcementplaten.
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Ideale constructieschroef 
Zeer sterk gehard stalen schroeven

Groot klembereik 
Dankzij de grote tellerkop

Snijpunt 
Voor extra boorcapaciteit

Bronskleurig AR-coating 
Voor een mooie afwerking en 
gemakkelijk in- en uitdraaien 

Grote maten verkrijgbaar
tot lengte 400 mm 

  Dynapluspunten

Hét perfecte alternatief voor roestvrij stalen schroeven
De gecoate schroeven zijn zeer roestbestending en hebben de allerhoogste 
corrosiviteitsklasse C4. De AR-coating is opgebouwd uit drie dunne laagjes 
organische coating bovenop de elektrolytische zinklaag wat zorgt voor een 
zeer goede corrosiebestendigheid én hechting. En door de uitstekende chemi-
sche en zuurbestendigheid van de coating zijn deze schroeven tevens geschikt 
om toe te passen in houtsoorten met veel looizuren zoals Red Cedar-, 
Douglas- en eikenhout.

Op de afbeelding hiernaast zie je links een gecoate houtbouwschroef en 
rechts verzinkte houtbouwschroef die 6 maanden in douglashout hebben ge-
zeten, je ziet dat de verzinkte schroef van binnenuit is aangetast door de zuren 
in het hout. Dit leidt uiteindelijk tot lelijke roestige schroefkoppen of zelfs tot 
een verzwakte constructie of verbinding.

10 DS M
IX

= - 25 %

5 DS MIX= - 15 %
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De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, geldig tem. 30/09/2022 of 
tot uitputting van de voorraad.

Deze prijzen gelden alleen voor artikelen/producten en/of categorieën 
zoals genoemd bij de actie en is niet geldig in combinatie met andere 
acties en kortingsacties.

Franco levering vanaf 250€ Sealshop behoudt zich het recht voor om 
de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en is 
niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
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 Verbeterd glijdend mechanisme, ideaal voor het 
gebruik met één hand

 Markeren van alle oppervlakken
 (hout, metaal, plastiek, glas, enz)
 Geïntegreerde slijper
 Geïntegreerde clip in dop
 Potlood in grafiet, diam 2,8mm

BIG BAGS
90 X 90 X 110

> 10 DZ
- 5 %

DRY PROFI

PUINZAKKEN GEWEVEN

PISTOOL TLX

Spouwoverbrugger voor plaatsing 
van ramen zonder koude brug.

SPOUWKAP

REKFOLIE

7€/stBIJ AANKOOP VAN 10 ST
EXCL. BTW

PISTOOL TLX 
EXPERT

 Met 4 rechte lussen van 30 cm
 Densiteit: 160 gr
 Draagvermogen: 
 max. 1500 kg

Voor het gemakkelijk doseren en 
verwerken van purschuim
 Materiaal: RVS
 Aansluiting: NBS-koppeling
 Mondstuk: Koper
 Handvat: Kunststof

11,40 €
/STUK

EXCL. BTW

Professioneel schuimpistool met
teflon coating
 Materiaal: RVS met PTFE coating
 Aansluiting: NBS-koppeling
 Mondstuk: Koper met PTFE coating
 Handvat: Kunststof

24,89 €
/STUK

EXCL. BTW8,13 €
/STUK

EXCL. BTW

       Dikte: ong. 20Mu
    Breedte: 50cm
 Lengte: ong. 300 m/rol

 Ideaal voor het inpakken van dozen en pallets.  Daarnaast  
beschermt het folie de goederen tegen vuil en beschadigingen.

12,26 €
/ROL

EXCL. BTW

 Lichtgewicht polypropyleen   
 Zeer sterke kwaliteit 
 Breedte: 60cm
 Hoogte: 105cm
 Draagkracht max. 50 kg

0,55 €
/ZAK

EXCL. BTW

Voor zwaar afval zoals   
puin, grind en tuinafval 

 Voor spouwbreedtes van 12 tot 20cm

 Belastbaarheid: 2 kg/cm²

100 st per doos


