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PROFESSIONELE GROOTHANDEL BOUW

  Een combinatie van bescherming, duurzaamheid en comfort
  De overal is gemaakt van polypropyleen met een 

microporeus gelamineerd polyethyleen folie waardoor deze 
bijna niet pluist

 Deze comfortabele en lichte overall is luchtdoorlatend en 
waterdicht 

 De overal biedt dankzij de speciale gelokte naad een 
uitstekende barrière en bescherming tegen blootstelling aan 
chemicaliën

 Gecertificeerde overal met elastiek in de capuchon, taille, 
polsen en aan de enkels

WEGWERPOVERALTYVEK XXL

GORILLA TUB LARGE
  Universeel: 1001 toepassingen zoals opslag, mengen van
 cement of plaaster, transporteren, ... 
  Flexibel: 100% polyethyleen 
  Supersterk: tot 250kg 
  Veiligheidskleur: fluo-geel 
  Bestand tegen vorst
  Inhoud 38l - diameter 45cm - hoogte 33cm.

GEOTEXTIEL
  Bespaart 50% op funderingsmateriaal voor wegen, 

parkeerplaatsen,...
  Voert overtollig water af bij dakterrassen
  Beschermt waterdichte vijver- en dakfolie tegen 

beschadiging
  Materiaal: polyester
  Dichtheid: 120g/m²
  50m x 1m
 Afname per pallet (60 rollen)

ENKEL BIJ
AFNAME PALLET

KUIP RUBBER
  Kuip met verstevigde bodem 
  Slijtvast
 Inhoud 50l - diameter 54,5cm - hoogte 36cm
 Met geïntegreerde handgrepen

6,34 € 
/ ST

EXCL. BTW

BINDLAS 
KRANS 
 Voor het verankeren van bewapening voor beton 
 Verkoperde rechte ijzerdraadjes met aan elke kant 1 oogje
 1.000 stuks/pak  
 12 cm lang 

9,00 € 
PRIJS / PAK

EXCL. BTW

11,29 € 
/ ST

EXCL. BTW

€21,61 €
/ ST

EXCL. BTW

19,18 € 
PRIJS / ROL

 

EXCL. BTW
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PROFESSIONELE GROOTHANDEL BOUW

 Ideale constructieschroef 

 Groot klembereik door schotelkop 

 Extra snijvlak aan het boorpunt

 Zeer lage indraaiweerstand

HOUTBOUWSCHROEF
BRONS

PAALHOUDERSCHROEF  
    ZILVERGRIJS

  Voorboren niet nodig door diamond point 

  Goed te gebruiken voor hardhout 

  Stevige verbinding door verdikking onder de kop 

  Zeer hoge uittrekwaarde

TERRASSCHROEF
       BRONS  
  Breken niet af tijdens het indraaien 

  Speciale boorpunt met snijpunt

  Permanente bescherming door zelfherstellend vermogen 
van de coating

 Extra diepe TX-drive

UNIVERSELE SCHROEF
GRIJS 

 Permanente bescherming door zelfherstellend vermogen van 
de coating 

 Uitstekende chemische en zuurbestendigheid 

 Optimaal schroefgemak

GEVELSCHROEF
BRONS / BRONS MET ZWARTE KOP

 Kleine cilinderkop voorkomt splijten 

 Zelfborend met speciale diamond point 

 Sterk en buigzaam

 Ook verkrijgbaar met zwarte kop 

2297650

 Gehard carbonstaal, 

 sterker dan RVS

 Anti-roest coating, 

 beschermt tegen corrosie

  Schroeven voor buiten

-10%KORTINGop alle afmetingen van dit type
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De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, geldig tem. 31/03/2023 
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.

PROFESSIONELE GROOTHANDEL BOUW

UNIVERSEELPLUG 
 Veelzijdige plug zonder schroef 

 Bijzonder geschikt voor bevestigingen in holle daken en 
wanden, gipskarton, spaanplaten e.d.

HOLLEWANDPLUG 
  METAAL 

  Metalen plug voor zware belastingen in holle wanden 

  De metalen hollewandplug HRM is geschikt voor 
bevestigingen op platen zoals gipskartonplaten, 
vezelplaten of spaanplaten, maar ook op valse plafonds

 Door het uitgebreide assortiment is de HRM geschikt 
voor plaatdiktes van 3mm tot 45mm

MULTIFUNCTIONELE 
       RAAMPLUG

  De multifunctionele kozijnplug MFR SB TX is uw ideale 
oplossing voor de universele montage van gevelconstructies 
in houten en metalen onderdelen 

  Zoals bevestigd door de ETA-beoordeling voor beton en 
metselwerk, is de MFR goedgekeurd voor alle gangbare 
basismaterialen zoals beton, massieve baksteen, 
geperforeerde baksteen, gasbeton en zelfs voor prefab 
voorgespannen kanaalplaatvloeren

-10%
KORTI

NG

op alle
 afmetingen

 van 

dit type


