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 Zeskantige steel

 Stalen C45E-lichaam

 Volledig oranje geverfd met RAL2009

 Warmtebehandeling in de klauwen 

 Lengte: 60 cm | 80 cm

 Gebruikt voor het isoleren van elektriciteitskabels tot 600V

 Kleeflaag: natuurrubber 

 Drager: PVC

 Temperatuurbestendigheid: tot 80°C

 Inzetduur: binnenshuis en buitenshuis 

 Dikte tape: 0,18 mm

 Lengte: 20mØ

 Breedte: 19mm

ELEKTRO-ISOLATIETAPE
ZELFVULCANISERENDE 
ISOLATIETAPE

1.20 €/ 
ROL

EXCL. BTW

 Voor lucht- en waterdicht  
isoleren, afdichten, repareren  
van elektrische kabels, leidingen,  
buizen, slangen enz

 Kleeflaag: geen 

 Drager: ethyleen propyleen rubber 

 Temperatuurbestendigheid: 40°C tot +90°C 

 Inzetduur: permanent

 Kleur: zwart

 Dikte tape: 0,75 mm

 Lengte: 5m

7,15 € 
/ STUK

EXCL. BTW

71,55 € 
/ BOX 16 ST

EXCL. BTW
KOEVOET

11,73 € 
/ ST

EXCL. BTW

GATZAGEN
 Sandflex bimetalen gatzagenset speciaal 

ontworpen voor het zagen van metaal, hout, 
kunststoffen, ijzerhoudende metalen (staal, 
roestvast staal, gietijzer) en niet-ijzerhoudende 
metalen (aluminium, messing, koper)

 Ø 22 mm, 25mm, 35 mm, 51 mm, 68 mm & 
76 mm | 4/6 tanden per inch

 Zaagdiepte max. 38 mm (1 1/2")

 Voor de houders is een elektrische boor  
met een spankop van 10 mm vereist

 Bimetaalconstructie met 8% kobalt voor   
hogere slijtvastheid

123,84 € / SET
EXCL. BTW

 Signalisatiekegel fluorescerend oranje polyethyleen 
kegel met 2 witte strepen

 verzwaard door een voet van natuurlijk rubber voor 
een uitstekende stabiliteit

 Hoogte: 50 cm

 Gewicht: 1,8 kg

SIGNALISATIEKEGEL
ZWAAR MODEL

60 cm

14,35 € 
/ ST

EXCL. BTW

80 cm

20 st/kleur
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De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, geldig tem. 23/12/2022 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.

 Professionele werksokken uit katoen, met   
 verstevigde hiel en teen

 Deze sokken zijn bovendien vochtafwerend

 Oeko-Tex keurmerk 

 (geen schadelijke stoffen)

 SMETA Sedex 6.0 certificaat

 Lichtgewicht aluminium steekwagen

 Banden van thermoplastisch rubber

 Met elastische spanband

 Draagkracht: max 150 kg

 Breedte: 490 mm

 Hoogte: 1110 mm

 Gewicht: 5,44 kg

 Herstellende, beschermende en hydraterende crème voor 
extreem droge en gebarsten handen

 0% Parfum

LICHTKABEL 5 X 20W

HANDCREME KABELHASPEL

 15m lichtkabel met 5 x 20W ledlampen

 Eenvoudig te verlengen (max 475m)

 Lichtopbrengst: 2300 Lm/lamp

 Kabel: 2x 1,5mm 2300 Lm/lamp

  Inclusief straps ter bevestiging

114 €
/STUK

EXCL. BTW

79,10 €
/STUK

EXCL. BTW

4,16 €
/PAAR

EXCL. BTW

76,44 €
/STUK

EXCL. BTW

 Kabelhaspel van uitstekende kwaliteit         
      met robuuste uitvoering in rubber

 Kabel: rubber 50m - 3x1.5

   Met 3 spatwaterdichte zelfsluitende            
      klepdeksels

 Thermisch beveiligd

STEEKWAGEN EX-GH150

STEEKWAGEN EX-GH75
 Lichtgewicht aluminium steekwagen

 Banden van thermoplastisch rubber

 Met elastische spanband

 Draagkracht: max 75 kg

 Breedte: 477 mm

 Hoogte: 1040 mm

 Gewicht: 3,80 kg

 Beveiligt achterdeuren van bedrijfswagens   
 tegen inbraak

 De bracket kan eenvoudig worden bevestigd  
 onder de slotplaat

 Er hoeft niet geboord te worden !

BULL-LOCK

143 €
/STUK

EXCL. BTW

174 €
/STUK

EXCL. BTW

SOKKEN

4,56 €
/STUK

EXCL. BTW


