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MAX Twintier RB441T
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Kunststof waterkeerplaat op rol
• Waterkeerplaat voor het afdichten van betonvoegen
• Warmte- en koudebestendige band die zich makkelijk laat buigen en afwikkelen.
• Het oppervlak is geribbeld langs beide kanten, zodat er moeilijk water kan passeren en voor
een goede hechting van het beton
• Geen gevaar voor verwonden aan scherpe kanten, makkelijk door te snijden
• Kunststof kan niet
roesten
ons
cteer
• Hoogte (a): 15 cm Conta oor
v
den
• Dikte (b): 2 mm
eelhe
hoev
• Lengte: 25 m

• Het meest geavanceerde snoerloze vlechtapparaat. De TwinTier heeft
drie nieuwe, innovatieve mechanismen die dit tot het meest efficiënte
vlechtapparaat op de markt maken.
• Het dubbele draadtoevoermechanisme verhoogt de productiviteit
• Het terugtrekmechanisme zorgt dat precies de vereiste hoeveelheid draad wordt afgegeven
voor een sterke verbinding
• De TwinTier kan 4000 verbindingen per acculading maken en tot 240 verbindingen per
draadspoel (op 13 mm x 13 mm betonstaal)
• Het draadbuigmechanisme van de TwinTier zorgt voor een lagere verbindingshoogte
• Er is minder beton nodig om een draadverbinding volledig te bedekken
• Dankzij de grote bekopening kan de TwinTier tot 22 mm x 22 mm betonstaal vlechten
• De slanke arm kan eenvoudig onder 45 graden worden geplaatst voor gebruik in krappe
ruimtes
• Een praktische drukknop biedt snelle toegang voor het laden van draad
• Minimaal aantal verbindingen per spoel: 145
• Maximaal aantal verbindingen per spoel: 265
• Geschikt draadproduct: TW1061T / 19Ga, TW1061T-PC / 19Ga, TW1061T-EG / 19Ga,
TW1061T-S / 19Ga,
• Geschikte betonstaalafmetingen: 10 x 10 - 22 x 22, tot 13 x 13 x 16 x 16 (mm)
• Verbindingen per acculading: 4000
• Vlechtsnelheid: 0,7 sec
• Vlechtwikkelingen: 2
• 2 x Li-ion 14,4V accu
4.0 Ah + lader
• Gewicht: 2.5 kg
• art.: 1207752
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1023283

kunststof waterkeerplaat op rol

UCR-systeem - 2 in 1
meer info
zie pag. 20

prijs per 25 lm*
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-
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24V - Afkortslijper / betonijzer-snijder RC20
• Krachtige snijmachine voor het
vonkvrij afkorten van betonijzer.
• Snijdt het betonijzer dicht bij het
betonoppervlak.
• Ook geschikt voor het -zonder
braam- afkorten van
buizen, draadeinden en
ankerstangen.
• Snijden tot ø 20 mm
• Verwijderbare handgreep
• 2 accu’s en lader
• 1 zaagblad 110 mm
• art.: 1178504
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DEMO

vraag
demo op
werf

Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE
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Bindlassen

Dubbele bindlassen

• Superhandige lusjes om op een snelle manier wapening te binden
• Dikte: 1,2 mm
• 1000 stuks

•
•
•
•

Draadbinder
NIEUW

Sterkere binding; minder snel doortrekken
Tijdswinst: helft minder lang aantrekken
Dikte: 1,1 mm
1000 stuks

• Draadbinder voor het snel kunnen opspannen en
binden van de bindlassen.

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

type
art.
normaal
per
bundel
per 20
bundels
> 50
bundels

.:
art

10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
1002343 1002351 1002409 1003457

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

type
art.

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

12 cm
14 cm
16 cm
1209259 1209260 1209261

Binddraad

Bindtangen

•
•
•
•

art.
1003937
1003939
1003941
1003943

5

51

02

10

lengte
25 cm
28 cm
22 cm
25 cm

type

normaal

prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

gesloten
open

Trapbekisting
Systeem: Professionele zware uitvoering. Thermisch verzinkt materiaal.
Telescopische buizen:
• 75 - 115 cm (80 stuks)
• 92 - 162 cm (40 stuks)
• De buizen zijn aan de uiteinden afgeplat naar één kant.

Gegloeide binddraad
Dikte: 1,27 mm
Verpakking: 5 kg per rol
art.: 1002759

ons
cteer
Conta uw prijs
voor

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Binddraad
• Gegloeide binddraad

Telescopische traptredes galva:
• 75 - 110 cm (12 stuks)
• 90 - 150 cm (4 stuks)
• Zware uitvoering, opgelet voor lichte
copies op de markt.
Trapbekistingsfolie: 1 rol
• Zware versterkte folie die over de buizen geplaatst wordt.

1,4 mm

Werkwijze:
• Telescopische buizen voor het afstellen van de trap. Kan door 1 man geplaatst worden. Geen hout
verzagen en geen schoren plaatsen.
• Langs de kant houten schotten of planken bevestigen en de telescopische buizen nagelen. Waar de trap
draait dient men de langere buizen te gebruiken.
• Op deze buizen legt men de speciale trapbekistingsfolie, hierop, afstandhouders en wapening.
• De telescopische tredes bevestigen en inspuiten met ontkistingsolie, zowel voor als achterzijde. Dit zorgt
ervoor dat tredes achteraf makkelijk proper te maken zijn.
• Klaar om beton te storten. Een besparing tot 250% in arbeids- en materiaalkosten.

art.
o.a.
o.a.
o.a.
o.a.

dikte
1,4 mm
2 mm
3 mm
5 mm

2 mm
verpakking
5 kg per rol
50 kg per rol

Bindgalg

art.
1000275
1000276
1000278
1000280
1000274

omschrijving
telescopische buis 75 - 115 galva
telescopische buis 92 - 160 galva
traptrede trapbekisting 75 - 115 galva
traptrede trapbekisting 90 - 150 galva
versterkte folie voor trapbekisting 150 cm x 25 m
Alle onderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar
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voorgesteld aantal bij
compleet systeem
80
40
11
5
1

89 - 141 cm

• De ideale staander voor het binden van wapeningskorven
• Stel zelf uw optimale werkhoogte in: 89 - 141 cm
• Bovenaan de
6 - 40 cm
galg is een
verstelbare
breedteregeling voorzien.
• art. 1102423

SCAN VOOR
UW PRIJS
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• Gegalvaniseerd
• 50 stuks
• art.: 1207760

• Gegloeid
• 50 stuks
• art.: 1091515

MAX Rebartier RB398
• Een accuaangedreven vlechtapparaat waarmee 10
• Gewicht: 2.4 kg
mm x 10 mm tot 16 mm x 19 mm betonstaal kan
• art. 1181578
worden gevlochten.
• Vijf keer sneller dan handmatig vlechten
• Maakt verbindingen met een consistente sterkte in
minder dan 1 seconde
• Lichte en compacte behuizing voor eenvoudige
hanteerbaarheid en eenhandige bediening
• Li-ion accu met een capaciteit van 2600 verbindingen
per acculading
• Maakt ongeveer 120 verbindingen per draadspoel
• Borstelloze vlechtmotor
• Minimaal aantal verbindingen per spoel: 120
• Maximaal aantal verbindingen per spoel: 120
• Geschikt draadproduct: TW898 / 21Ga, TW898-PC
/21Ga, TW898-EG / 21Ga, TW898 USA / 21Ga
• Geschikte betonstaalafmetingen: 10 x 10 - 16 x 19,
13 x 13 x 13 x 13 (mm)
• Verbindingen per acculading: 3500
• Vlechtsnelheid: < 1 sec
• Vlechtwikkelingen: 3
• 2 x Li-ion 14,4V accu 4.0 Ah + lader

• Gegalvaniseerd
• 50 stuks
• art.: 1207763

• Gegloeid
• 50 stuks
• art.: 1207762

MAX Stand-up Twintier RB401T
• Deze bindmachine verbruikt minder draad, maakt
een 50% strakkere binding dan de reguliere bindmachines. Deze bindmachine is de eerste met het
Twinwire systeem, dit betekent dat de machine in 1
cyclus 2 draadjes om het te binden product vlecht dit
in tegenstelling tot een andere bindmachine die een
enkele draad 3 maal om het product vlecht.
• Het dubbele draadaanvoermechanisme verhoogt de
productiviteit.
• Het draadtrekmechanisme geeft de precieze hoeveelheid draad af die nodig is om een kabelbinder
te vormen, waardoor het draadgebruik wordt
verminderd.
• De TwinTier kan 4000 kabelbinders per batterijlading
en tot 240 kabelbinders per draadspoel (op 13 mm x
13 mm wapening) binden.
• Het draadbuigmechanisme van de TwinTier (patent
aangevraagd) zorgt voor een kortere bindhoogte. Er
is minder beton nodig om een draadband volledig te
bedekken.
• Dankzij een grote bek kan de TwinTier tot een wapening van 20 mm x 20 mm worden vastgemaakt.

• Een gemakkelijke push-tandwielontgrendeling opent
moeiteloos tandwielen om snel draad te voeren bij het
laden van het gereedschap.
• Minimaal aantal verbindingen per spoel : 155
• Maximaal aantal verbindingen per spoel: 260
• Geschikt draadproduct: TW1061T / 19Ga, TW1061T-PC
/ 19Ga, TW1061T-EG / 19Ga, TW1061T-S / 19Ga
• Geschikte betonstaalafmetingen: 10 x 10 - 20 x 20, tot
13 x 13 x 13 x 13 (mm)
• Verbindingen per acculading: 4000
• Vlechtsnelheid: 0,7 sec
• Vlechtwikkelingen: 2
• 2 x Li-ion 14,4V accu 4.0 Ah + lader
• art. 1207754

• Gegalvaniseerd
• 50 stuks
• art.: 1207763

• Gegloeid
• 50 stuks
• art.: 1207762

MAX Twintier RB611T
• Voor grotere wapeningsdiktes tot 38 mm x 16 mm x
16 mm. De TwinTier heeft drie nieuwe, innovatieve
mechanismen die dit tot het meest efficiënte vlechtapparaat op de markt maken.
• Breder inzetbereik van 16 mm x 16 mm tot 38 mm x
16 mm x 16 mm
• Het dubbele draadtoevoermechanisme verhoogt de
productiviteit en verlaagt de kosten
• Het terugtrekmechanisme zorgt dat precies de
vereiste hoeveelheid draad wordt afgegeven voor
een sterke verbinding
• De TwinTier kan 4000 verbindingen per acculading
maken en tot 240 verbindingen per draadspoel (op
13 mm x 13 mm betonstaal)
• Lagere verbindingshoogte
• Het draadbuigmechanisme van de TwinTier (patent
aangevraagd) zorgt voor een lagere verbindingshoogte
• Er is minder beton nodig om een draadverbinding
volledig te bedekken
• Dankzij de grote bekopening kan de TwinTier tot 32
mm x 29 mm betonstaal vlechten

• De slanke arm kan eenvoudig onder 45 graden worden
geplaatst voor gebruik in krappe ruimtes
• Minimaal aantal verbindingen per spoel: 115
• Maximaal aantal verbindingen per spoel: 205
• Geschikt draadproduct: TW1061T / 19Ga,
TW1061T-PC / 19Ga, TW1061T-EG / 19Ga,
TW1061T-S / 19Ga
• Geschikte betonstaalafmetingen: 16 x 16 - 32 x
29, up to 38 x 16 x 16, 25 x 25 x 16 x 16 (mm)
• Verbindingen per acculading: 4000
• Vlechtsnelheid: +/- 0,5 sec
• Vlechtwikkelingen: 2
• 2 x Li-ion 14,4V accu 4.0 Ah + lader
• Gewicht: 2,5 kg
• art. 1207753

Binddraad gegloeid

Binddraad gegalvaniseerd

Accu vlechtmachine DTR180ZJ

• 50 stuks
• art.: 1182965

• 50 stuks
• art.: 1149186

•
•
•
•
•

Binden met 2 of 3 slagen
Draaddikte: 0,8 mm
Bindcapaciteit: (D10xD10) tot (D13x2)x(D13x2) mm
Werkt op 14,4V en 18V accu’s
Compatibel met
MAX-binddraad
• Geleverd zonder accu’s
• art.: 1158968

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Houten piketten 100 cm

Afstandhouder ASK (horizontaal)

• Zeer stevige houten piketten voor uitzetten van bouw, afstellen vloerplaten, ...
vooraf verzaagd en aangepunt.
• art.: 1003289

• Afstandhouder clip voor wapening
• Ø 4 - Ø 16, met clipsysteem voor vastklikken van betonijzer.

- 15%

per 10 pakken
(25 mm)

Afstandhouders 2 m - type AL1 VOL (horizontaal)
art.
1045323

afname
beton-dekking
afname 100 lm
per pallet
10 x 100 lm
- 10%
- 15%
30 mm
contacteer ons
korting
korting
Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !

art.

betondekking

1000155
1000156

25 mm
30 mm

ons
cteer
Conta grotere
r
o
vo
den
eelhe
hoev pakken
> 10

verpakt
per
per 10
per
pak
pakken
500 st
- 10%
- 15%
korting
korting
250 st
Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !

per pallet
contacteer ons

Afstandsregel vezelbeton, onderleglat
pallethoeveelheden
4200 m

• Kunststof afstandhouder type AL/1 voor opleggen van onderwapening van de betonplaat, zonder zijdelingse uitsparingen, voor gebruik op volle grond, zachte ondergrond.
• Ideaal als alternatief op de klassieke betonregels en -blokjes vanwege het lager gewicht.
• Lengte van de afstandhouders: 2 m
• Ook andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

•
•
•
•
•

Vezelbeton afstandshouder 1 m
Hoogte: 4 cm
Breedte: 3 cm
Verpakt per 400 stuks
Afhankelijk van de plaatsing heeft u een betondekking van 3 cm of 4 cm.
• art.: 1003405

- 15%

per 10 x 100 lm
(30 mm)
4 cm
3 cm

Mechanische trilnaald

Mechanische trilnaald

Hoogfrequent trilnaalden - Runner Plus

Motor:
• Vermogen: 2300W
• Spanning 230V / 50-60Hz
• Gewicht: 5,7 kg

Motor:
• Vermogen: 2300W
• Gewicht: 6,5 kg

• Trilnaald met geïntegreerde elektronische omvormer
• Lengte slang: 7 m / Lengte stroomkabel: 15 m
• Deze combinatie naald, elektronische omvormer, zorgt ervoor dat u
de naald gewoon kan gebruiken op 220V - CE-stekker, zonder een
externe omvormer te gebruiken.
• Eenvoudig, schokvast, licht in gewicht en toch voor zware werkzaamheden
• ø 38 - art.: 1091516
• ø 52 - art.: 1091517

Slangen:
• Lengte: 3 m
• Trilnaald ø 36 / 42 / 50 mm (standaard 36)
• Rotatiesnelheid: 10000 t.p.m.
• art.: 1000376

Slang:
• Lengte: standaard 3 m
Naald:
• Rotatiesnelheid: 12000 /16000 tpm
• Diameter: standaard ø35 mm

• art.: 1083955

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Betonafwerkspaan

Trilbalk

Trilnaald - rugzakmodel

• Trilbalk 2 m breedte / Transportgreep
• Makkelijk te onderhouden en de steel is makkelijk
demonteerbaar.
• Honda benzinemotor GX25
• Verstelbare aluminiumboom die kantelt dankzij
draaihandgreep.
• Trilas, gemonteerd op dubbel kussenblok
• Hoogwaardige en flexibele koppelingen tussen
motor en trilunit.
• Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen
toe.
• Lichtgewicht: 19 kg
• art.: 1000375

• Trilbalk 2 m breedte
• Balk en frame kunnen van elkaar gehaald worden voor gemakkelijk
transport
• Opvouwbare handgreep, verminderd het transportvolume met 50%
• Honda benzinemotor GX35
• Motor op hoogte, voorkomt spatten en verminderd het risico op vuil
• Afgerond profiel laat
zowel trekken en
duwen toe
• Lichtgewicht: 20,5 kg
• art.: 1023205

• Draaibaar, geïsoleerd frame
• Totale mobiliteit zonder afhankelijk te zijn van elektriciteit
• Ergonomische rugzak
Motor:
• Honda benzinemotor GX35
• Gewicht: 7 kg
Slang:
• Lengte: 2 m
Naald:
• Rotatiesnelheid: 10000 tpm
• Diameter: ø 38 mm
• art.: 1130404

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Zigzagstoelen
(t.e.m. 38 cm hoogte)
• Metalen afstandhouder type zigzag die geplaatst wordt tussen de
onder- en de bovenwapening. Verschillende hoogtes verkrijgbaar.
Stabliele zigzagvorm om het kantelen bij het betreden of opleggen van
bovenwapening tegen te gaan.
• Lengte: 2 m
per pak
(= 25 st)
(= 50 lm)

hoogte

per 10 pakken
(= 500 lm)

1000148
5 cm
1002975
6 cm
1003433
7 cm
1000149
8 cm
1000150
10 cm
- 10%
- 20%
korting
korting
1000151
12 cm
1003441
14 cm
1003443
16 cm
1002473
18 cm
1000154
20 cm
Andere maten ook mogelijk op aanvraag
beschikbaar van 3 tot 16 cm (per cm hoogteverschil)
van 18 tot 38 cm (per 2 cm hoogteverschil)

per pallet

pallethoeveelheden

UITZONDERLIJKE
PALLETVOORWAARDEN!!
CONTACTEER ONS

art.

3200 m
2800 m
2400 m
2000 m
1600 m
1200 m
1200 m
1200 m
800 m
800 m

- 20%

per 10 pakken
(5 cm)

A-stoelen
• Metalen afstandhouder type A-stoel die geplaatst wordt tussen de onder en de
bovenwapening. Verschillende hoogtes verkrijgbaar, naargelang de dikte van
de betonplaat.
• Lengte: 2 m

hoogte

1043494
1043495
1029358
1043498
1029359
1043501
1043502
1043504
1043506

5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

per pak
(= 10 st)
(= 20 lm)

per 25 pakken
(= 500 lm)

- 10%
korting

- 20%
korting

per pallet

pallethoeveelheden

UITZONDERLIJKE
PALLETVOORWAARDEN!!
CONTACTEER ONS

art.

2000 m
2000 m
2000 m
2000 m
1600 m
1200 m
1200 m
800 m
800 m

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !

Afstandhouder UNI (verticaal)

Afstandhouder voor grote diameters
UNI-20 (verticaal)

• Afstandhouder clip voor betonijzer, handig voor gebruik in
kolommen, wanden, balken, waarbij opstaande wapening
weg moet gehouden worden van de kist. Standaardmodellen: wapening Ø 4 - Ø 14.

per 10 pakken
(25 mm standaard)

art.
1003413
1003415
1157580
1000157
1000158
1157582
1003203
1003417
1003419

betondekking
15 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
50 mm

• Afstandhouder clip voor betonijzer, handig voor
gebruik in kolommen, wanden, balken, waarbij
opstaande wapening weg moet gehouden worden
van de kist. Modellen met zeer groot klembereik:
wapening Ø 6 - Ø 20.

ons
cteer
Conta grotere
r
o
vo
den
eelhe
hoev pakken
> 10

- 15%

type
zwaar
zwaar
standaard
zwaar
zwaar
standaard
zwaar
zwaar
zwaar

verpakt
per
1000 st
500 st
500 st
500 st
250 st
200 st
200 st
125 st
100 st

ons
cteer
Conta voor
ies
ondit
uw c

per
pak

per 10
pakken

per pallet

- 10 %
korting

- 15%
korting

contacteer ons

Afstandhouders 2 m - type AL2 (horizontaal)
art.

beton-dekking

afname 100 lm

1000159
1000160
1003391
1003393

25 mm
30 mm
40 mm
50 mm

afname
10 x 100 lm

- 10%
korting

- 15%
korting

per pallet
contacteer ons

- 15%

art.
o.a.
1104201
1091850
o.a.
o.a.
o.a.
o.a.
1064375

betondekking
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm

verpakt per
250 st
250 st
125 st
125 st
125 st
50 st
250 st
250 st

Afstandhouders 2 m - type ZZ (horizontaal)
pallethoeveelheden
4200 m
3600 m
2400 m
1440 m

• Kunststof afstandhouder type AL/2 voor opleggen van onderwapening van de betonplaat, met zijdelingse
uitsparingen voor goede betondoorstroming.
• Lengte van de afstandhouders: 2 m
• Ook andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

per 10 x 100 lm
(25 mm)

- 20%

per 25 pakken
(5 cm)

art.

beton-dekking

1000161
1000162

25 mm
30 mm

afname 100 lm

afname
10 x 100 lm

per pallet

- 10%
- 15% korting
contacteer ons
korting
Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !

pallethoeveelheden
5000 m
5000 m

zz-vorm zorgt voor een betere
• Kunststof afstandhouder type ZZ voor opleggen van onderwape- betoninstroom, minder kans op
ning van de betonplaat. Stabiele heavy-duty afstandhouder dankzij nesten
bredere basis, makkelijk begaanbaar zonder risico op omvallen,
hoge belastbaarheid. Optimale betondoorstroming en vermijden
van rechtlijnige scheurvorming door zz-vorm, minder contactpunten met de kist.
• Lengte van de afstandhouders: 2 m
• Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

- 15%

per 10 x 100 lm
(25 mm)
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BETONFORM verloren bekisting
Kunststof kanaalplaten, te gebruiken als verloren bekisting.
Makkelijk bij het maken van gewapende funderingsbalken, ...
indien de grond opnieuw aangevuld dient te worden.
Lengte: 270 cm - breedte: 240 cm - dikte: 10 mm

Werkwijze:
(1) Platen op maat maken. Lansheen de ribben, met breekmes. Haaks op de ribben, met
zaagtafel.
(2) Platen bevestigen aan de wapening. Wapening voorzien van afstandhouders. Best type AL.
(3) + (4) Platen aanvullen met zand
(5) Bekisting vol storten met beton
(6) Resultaat

art.: 1064309

f
ststo
Kun ren
verlo splaat
ting
ekis

b

(1)

(2)

Kenmerken:
• Economisch en gemakkelijk te transporteren
• Makkelijk te bewerken en te snijden m.b.v. een breekmes in de
richting van de kanalen en met een cirkelzaag op de dwarsrichting van de kanalen
• Snel en gemakkelijk op maat / in vorm te brengen
• Te verbinden m.b.v. wat binddraad

(3)

(4)

(5)

Toepassingen:
• Bekisting van funderingsbalken en -zolen
• Bekisting van betondelen in alle vormen
• Uitsparingen in vloerplaten
Werkwijze:
• Wapening plaatsen + voorzien van afstandhouders
• De BETONFORM plaatsen
• Aanvullen met grond en beton storten

(6)

Bouwfolie - UCFolie
• Folie geproduceerd uit low density polyethyleen
• Geproduceerd conform EN 13967
• Geproduceerd op werkelijke dikte met als maximum
de toegelaten machinetolerantie
• Met UCFolie heeft u gegarandeerd de juiste dikte
van folie
• Norm: NBN EN 13967:2012
• Densiteit: 0,920 g/cm³
• Waterdichtheid: 2 kPa
• Brandklasse: Euroklasse F
• Scheurweerstand - lengte: >14N
• Scheurweerstand - dwars: >12N
• Treksterkte - lengte: >0,17MPa
• Treksterkte - dwars: >0,12MPa
Bouwfolie... laat je niet gerold worden!
De ene folie is de andere niet. Kleur, gewicht, dikte, lengte en breedte....
allemaal variabelen die kunnen verschillen.
Waar opletten bij de aanschaf of controle van bouwfolie ?
Koopt u in kg of per rol ?
De kleur
Bekijk de kleur van de bouwfolie.
Hier zijn verschillende schakeringen in:
• Opaque: NIET transparant
• Transluzent: weinig tot bijna niet transparant (10-20%)
• Transparant: Duidelijk transparant, niet volledig (90-98%)
• Helder Transparant: Zuiver transparant (100%)

Bouwfolie
UCFolie
folie geprodu
ceerd

Rolafmeting
Dikte

Eigenschap

omschrijving
Bouwfolie UCFolie
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dikte
100µ
200µ
100µ
200µ

breedte
4m
4m
6m
6m

lengte
50 m
50 m
50 m
50 m

ceerd uit low

Densiteit

uit low density

polyethyleen

4m x 50m
100µ
200m²

density polyethy

6m x 50m
100µ
300m²

4m x 50m
200µ
200m²

6m x 50m
200µ

300m²

>0.17

MPa

>0.12
NPD

Distributeur
Uniconstruct
cvba
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ruct.be
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Het gewicht
Vergelijk het theoretische gewicht met het eigenlijke gewicht van een rol.
Soortelijk gewicht van PE = 920 kg/m³
gewicht = lengte(m) * breedte(m) * 0,92 * dikte(mm)
bv. 55,2 = 6 * 50 * 0,92 * 0,2
De dikte van de folie
Je kan de dikte van de folie als volgt snel berekenen:
• Weeg de rol en de kern
• Trek het gewicht van de kern af van het gewicht van de rol
• Dikte (mm) = gewicht (zonder kern) / densiteit(0,92)/ lengte(m) / breedte(m)

Totale
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Zwelband bentoniet

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

Voordeel:
• Product vervalt niet! blijft eigenschappen behouden.
• Gegarandeerde waterdichtheid van uw krimpnaden
• Bestand tegen waterkolom van 80 meter / 8 bar
• Vastzetten m.b.v. de montagenetten
• Hoogte: 20 mm x breedte: 25 mm
• 1 doos = 6 x 5 m ( = 30 lm)

Kunststof waterkeerplaat op rol
• Waterkeerplaat voor het afdichten van betonvoegen
• Warmte- en koudebestendige band die zich makkelijk laat buigen en afwikkelen.
• Het oppervlak is geribbeld langs beide kanten, zodat er moeilijk water kan passeren en voor
een goede hechting van het beton
• Geen gevaar voor verwonden aan scherpe kanten, makkelijk door te snijden
• Kunststof kan niet roesten
• Hoogte (a): 15 cm
• Dikte (b): 5 mm
• Lengte: 25 m
ons
cteer
Conta voor
den
eelhe
hoev

art.

omschrijving

1000166

zwelband (30 lm)

prijs per 30 m*
normaal

actieprijs
actieprijs
per doos
per 10 dozen
contacteer ons

per pallet
24 dozen

art.

omschrijving

1132231

kunststof waterkeerplaat op rol

per
rol
contacteer ons

Montagenet

Waterkeerplaat VERZINKT op rol

Voordeel:
• Voor het vastzetten van de zwelband
• Hoogte: 20 mm x breedte: 25 mm
• 1 doos = 30 x 1 m ( = 30 lm)

•
•
•
•
•

art.

prijs per 30 m*
normaal

omschrijving

1000229 montagenet 30 x 1 m

actieprijs
actieprijs
per doos per 10 dozen
contacteer ons

per pallet
24 dozen

Handig voor transport / plaatsing
Veel minder naden
Minder overlappingsverlies
Lengte rol: 30 m
Hoogte: 20 cm / 30 cm

art.

hoogte

1000165
1003199

20 cm
30 cm

per
rol

per
10 rollen

per
pallet

- 10% korting

- 15% korting

contacteer ons

Voegbanden
Injectie-kanaal voor het dichten van stort- en hernemingsnaden in beton.
Toepassing:
• Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden, constructievoegen in beton door het achteraf
injecteren.
• Postinjectie bij kelders, ondergrondse parkeergarages,...
Applicatie:
• Beugels + nagelen
• Oneffen ondergrond: egaliseren met
swellseal mastic

Voegbanden voor stortnaden
• Type A: zonder dilatatiekern
• Type D: met dilatatiekern
Doel: creëren van een waterbarrière in
de hoeken van aangrenzende betonnen
componenten. Ze zijn geschikt voor gebruik
in de meest waterhoudende en waterdichte
constructies, geschikt om een waterdruk te
weerstaan van zowel binnen naar buiten, als
van buiten naar binnen toe.

5x6m

Kenmerken van 1 kit:
• 5 x 6 meter injectieslang
• 2,5 m gewapende injectiepoort (snijden
op maat)
• Blauwe hoekstukjes: 10 st
• Bevestigingsbeugels: 100 st
2,5 m
• art.: 1022163

+

10 x

100 x

Aardingslus

art.
1087702
1087703
1087704
1087705
1087706
1087707
1087747
1087708
1087709
1093456
1087701

lengte
40 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
75 m
80 m
85 m
500 m

art.: 1087701

• Voor elk nieuw gebouw waarvan de fundering minstens 60 cm diep is dient de aarding te
worden verwezenlijkt met een aardingslus.
• Het is een essentieel onderdeel van een veilige elektrische installatie met als voornaamste
taak het voorkomen van elektrocutie. Het aarden van je woning is verplicht in belgie en is
opgenomen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
• Een koperen blanke geleider met een sectie van min. 35 mm² of een verlode
• koperen geleider waarbij het kopergedeelte een sectie van 10 mm² heeft en
• de hele geleider een sectie van min. 35 mm².

art.

type

1059093
1064144
1057028
1064145

A 240
A 320
D 240
D 320

per
per
rol
10 rollen
24 cm
32 cm
- 10%
- 15%
korting
korting
24 cm
32 cm
Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !

per
pallet

breedte

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt
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Wachtstavendozen metaal
Toepassing:
Voor het verbinden van 2 betonelementen die in
verschillende fases worden gestort. Bij de eerste
fase wordt de wachtstavendoos tegen de bekisting bevestigd, waar later het tweede betondeel
moet aangestort worden. Na het ontkisten van
de betondelen van de eerste fase, kan deze
wachtstavendoos zeer makkelijk opengemaakt
worden, waarna de betonijzers naar buiten kunnen geplooid worden, zodat ze aan de wapening
bevestigd kunnen worden tijdens de tweede
bekistingsfase.

storting
1ste fase

Lengte van de dozen: 125 cm
deksel
verwijderen

De lengte van de wapeningsijzers
binnen de doos bedraagt 40 x de
wapeningdiameter:
ø 8 = 32 cm
ø 10 = 40 cm
ø 12 = 48 cm

art.

1055044

diameter
wapening

breedte
box

afstand
tss
beugels

ø 8 mm

55 mm

15 cm

1055045 ø 10 mm

art.

55 mm

per 10
stuks

per 30
stuks

per
pallet

- 15%
korting

- 20%
korting

contacteer ons

wachtwapening
naar buiten
plooien

15 cm

diameter breedte tss afstand
wapebeugels / tss beuning
breedte box
gels

1055123 ø 8 mm

6 / 9 cm

15 cm

1055124 ø 8 mm

9 / 12 cm

15 cm

1055126 ø 10 mm

6 / 9 cm

15 cm

1055127 ø 10 mm

9 / 12 cm

15 cm

storting
2de fase
per 10
stuks

per 30
stuks

per
pallet

- 15%
korting

- 20%
korting

contacteer ons

Actieset haakse slijpers

54V - XR - Doorslijper 230mm

Actieset bestaande uit:
• Haakse slijper 230 mm
• Vermogen: 2200W
• Type GA9060

•
•
•
•
•
•

Max. schijfdiameter: 230 mm
Asgat: 22,2 mm
Max. zaagdiepte: 83 mm
Toerental: 6600 t.p.m.
Gewicht: 6,7 kg
2 x 54V XR li-ion
accu 9.0 Ah +
snellader
• art.: 1158678

• Haakse slijper 125 mm
• Vermogen: 840W
• Type 9558HNRG
• + koffer, incl. 2
diamantzaagbladen

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

art.: 1122836

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

Breekhamer 7 kg - SDS-MAX

Motordoorslijper K970 - 15,5 cm

•
•
•
•
•
•

• Revolutionaire doorslijper, het beste filtersysteem op de markt!
Dé doorslijper voor ruwbouwaannemer, betonwerken, ...
• Uniek Smart Tension Systeem
• DEX, stofverwijderingssysteem
• X-Torq motor met meer vermogen,
minder uitstoot
• Antivibratiesysteem
• Motor: 94cc - 4800W
• Blad: 400 mm
• Max. zaagdiepte: 155 mm
• Inclusief zaagblad tc 400 mm
• art.: 1162601

Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
Vermogen: 1150W
Slagkracht: 13,6 J
Slagen: 1320 - 2850 s.p.m.
Anti-vibratie handgreep
+ koffer en puntbeitel

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best
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- 20%

per 30 stuks
(enkele beugel
ø 8 / 55 mm)

art.: 1158461
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Kunststof bekistingsbuis + toebehoren

Waterdichte bekistingsbuisjes

• Indien de breedte van uw kolom, wand of balk niet overeenstemt met één
van de standaardmaten van de bekistingsbuisjes hiernaast, kan u
steeds zelf uw afstandhouders maken door deze buisjes
op maat te zagen.
• Opgeruwd oppervlak voor betere
hechting
• Inwendige opening: Ø 22 mm
• Lengte: 2 m
pvc buis RSR

•
•
•
•
•

art.

omschrijving

1002235 opgeruwde pvc buis RSR
1002237
1003355
1003353
1010735
1002863

konus SK
stop ST (passend in RSR)
konus RK
stop RST (passend op RK)
rubber dop DS

verpakt per

per pak

per 10 pakken

per pallet

50 st
(100 lm)
500 st
1000 st
250 st
500 st
500 st

- 10%

- 15%

contacteer
ons

(1)

AANRADER

Bekistingsbuisjes in 1 stuk gegoten PE
Blijft stevig door verticale langsribben, die echter onder de watersloten blijven
Geribd voor hechting en met verschillende watersloten
Verschillende lengtes voor verschillende wanddiktes
Steeds voorzien van 2 stoppen

Zone voor het aanbrengen van zwelrubber Swellseal Mastic of zwelstrip

(2)

DS

SK

RK

ST

(1) De gezaagde bekistingsbuis kan voorzien worden
van de gewone konus (SK),
die na ontkisten eventueel
verwijderd wordt. De
vrijgekomen bekistingsbuis
kan afgedekt worden met de
stoppen (ST), en de gaten
kunnen opgevuld worden
met snelzettende mortel.
(2) Voor waterdichte
toepassingen, gebruik de
waterdichte konus (RK),
voor de waterdichte konus
RK, bestaan de afdekkapjes
(RST). In de buis brengt u
de rubberen dop DS aan.

RST

verpakt
per
per 5
per
pak
pakken
15 cm
100 st *
20 cm
100 st *
25 cm
100 st *
- 10%
- 15% korting
korting
30 cm
100 st *
35 cm
50 st **
40 cm
50 st **
Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !
Steeds 200* of 100** stopjes inbegrepen in de prijs !

art. nr.

breedte

1003201
1000136
1000137
1000138
1003357
1003965

Afstandhouder DUO

Afstandhouders 14 cm - voorgemonteerd

• Duo wandafstandhouders.
• Deze afstandhouders zijn makkelijk voor het
gebruik in wanden bij een dubbele wapening.
Ze zorgen voor een juiste betondekking tussen
de kist en de wapening EN ze zorgen voor
de juiste afstand tussen de twee opstaande
wapeningen onderling. De netten blijven ook
beter staan bij het plaatsen van de dubbele
wapening.

• Vaak worden binnenmuren gemetst met snelbouwblokken van 14 cm breed.
• Betonstructuren zoals balken en kolommen moeten
bijgevolg ook vaak deze breedte hebben daar ze
onder, tussen of bovenop deze snelbouwblokken
gegoten worden.
• Voor deze toepassingen stellen we voorgemonteerde
afstandhouders ter beschikking.
• Makkelijk bij gebruik met geopanel.
(zie bijlage)

• Verpakking: 100 stuks
• Betondekking: 15 mm tot 40 mm
• Voor wanden van: 150 - 200 - 240 - 250 300 - 350 - 400 mm

per pallet

contacteer ons

- 15%

per 10 pakken

14 cm

• Ideaal voor het storten van balken
van 14 cm breed.
• Ideaal voor het opgieten van balken
op snelbouw.
• Ideaal voor het maken van kolommen van 14 cm breed.

art.

breedte

verpakt
per

1062185

14 cm

150 st

per
pak
- 10%
korting

per 10
pakken
- 15%
korting

per pallet
contacteer ons

Beugelbuigapparaat

Beton- & asfalthark

Betonschuiver + steel

Bekistingsschraper

• Unit voor montage op o.a. een werkbank.
• D.m.v. buigarm kan een staaf van 12 mm
worden gebogen.
• art.: 1055059

• Aantal tanden: 14
• Afwerking tanden: scherp en
rood gelakt
• Lengte hark: 40 cm
• Lengte steel: 135 cm
• art.: 1010837

• Betonschuiver in aluminium + houten
steel
• Geleverd met stevige houten steel 170
cm x 32 mm
• Lengte: 100 cm
• Breedte: 30 cm
• Hoek van steel is regelbaar
• art.: 1010853
• art.: 1018732

• Makkelijk om houten panelen
schoon te maken van betonresten
• Ook vaak gebruikt om mortelresten
weg te schrapen, betonplaat proper
te maken
• Bekistingsschraper 30 cm
• Geleverd met houten steel
120 cm
• art.: 1028462
• art.: 1055058

+

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Toepassing:
• Afdichten van waterlekken doorheen buizen, kabeldoorvoeren, wachtbuizen etc.
• Ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat
de leidingen werden binnengebracht. De vezelprop hardt en zet uit en sluit de toegang
doorheen de buis waterdicht af.
Voordelen:
• Unieke kit samengesteld uit een 1-component polyurethaan hars met versneller, beschermende handschoenen en een zak met polyester vezels voor het afdichten van waterlekken
doorheen buizen, kabeldoorvoeren en wachtbuizen, etc.
Waterlek
doorheen
buisdoorvoeren

Inhoud van de KIT:
• Polyestervezelprop
• Plastic handschoenen
• Mengzak
• Versneller en 1K - hars
• art.: 1057163

Afdichting rondom muurdoorvoeren
(1) Diamantboring
(2) plaatsen pvc buis
(3) afdichten (a) mbv M3000

Gebruik - bij diamantgeboorde muurdoorvoeren.
Wanneer er geen kunststof muurdoorvoeren geplaatst werden vooraf, of wanneer
men achteraf een buisdoorvoer wil plaatsen doorheen beton, of muur (bv. renovaties) kan
men gebruik maken van de Tangit M3000. Tangit M3000, is een systeem voor gas- & waterdicht afdichten rondom buizen doorheen metselwerk of beton. Na een diamantboring, wordt
de doorgevoerde buis rondom afgedicht met M3000 expansieschuim.
Voor toepassingen met drukkend water wordt een extra dichtingssok (M4082) mee gebruikt.

(a)

Gebruik:
• Wanneer men achteraf muurdoorvoeren dient te
maken:
• (1) Diamantboring
• (2) Buis doorvoeren.
• (3) Waterdicht en gasdicht afdichten tussen de muur
en de buis, mbv schuim (drukloze toepassing) of mbv
dichtingssok en schuim (toepassing met waterdruk tot 10 meter waterdruk)

Bij kabeldoorvoeren:
(1) idem als hierboven
(2) kabels doorheen buis
rondom afdichten met
(b) pipe plug

(b)

Kenmerken:
• Waterdicht in combinatie met dichtsok
• Gasdicht (druk 3 bar)
• Krimpt niet
• Wringbestendig
• Veroudering- en verrottingbestendig
• Na 5 minuten snijdbaar en af te werken
• Bestand tegen olie, water en oplosmiddelen
• Voor elk type buis (pvc, pe, pp, etc)
art.
omschrijving
1059765 Tangit M3000 expansieschuim
1059766
Tangit M4082 dichtsok

Resipox epoxy voor het vastzetten van deksels en voor betonreparaties
•
•
•
•
afgesleten
vloeren

beschadigde
vloeren

beschadigde
uitzettingsvoegen

inwerken
van goten

afschuinen

beschadigde
trappen
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•
•
•
•
•
•
•

Een 2-componenten epoxy troffelmortel voor snelle duurzame herstellingen
Na enkele uren is een herstelling belastbaar
Minimale laagdikte 5 mm
Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde
organische zuren, zouten en oplossingen
Bijzonder geschikt voor nivellering
Getest volgens EN1504-3 als herstelmortel
Druksterkte: 100N/mm²
Kleur: zandkleur
Inhoud: 5 kg
art.: 1128808
Resipox Primer Kit - art.: 1132785

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt
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Flexibele coating voor de waterdichting van beton en metselwerk. Als buitenafdichting tegen
bodemvochtigheid en drukkend water. Latex-bitumen coating.
Toepassing:
• Waterdichting van beton, metselwerk langs de
buitenzijde onder het maaiveld
• Ideaal voor de waterdichting van kelders
Voordelen:
• Zeer hoge waterresistentie: 8 bar
• 1-component, kant en klaar te gebruiken
• Blijvend elastisch
• Scheuroverbruggend
• Naadloos
• Uitstekende hechting
• Vorstbestendig
• Resistent tegen dooizouten
Applicatie:
• Borstel, rol of te verspuiten
Kenmerken:
• Verpakking: emmers 25 kg
• Kleur = zwart
• Emmer 25 kg - art.: 1057164

Coating en mortel voor de waterdichting van beton en
metselwerk. Bruikbaar aan zowel binnen- als buitenzijde en boven of onder het maaiveld. Cementgebaseerde, polymeerverbeterde waterdichtingsmortels.
Toepassing:
• Waterdichting
• Horizontale en verticale toepassingen in kelders,
waterreservoirs,
• Tunnels, zwembaden, vijvers, etc...

Aquatek Impercem

Aquatek Impercem 10 HB

Voordelen:
• Hoge waterresistentie
• Weerstaat zowel positieve als negatieve waterdruk
• Uitstekende hechting
• Makkelijk aan te brengen
• Waterdampdoorlatend
• Vries- & dooibestendig
• Gebruiksklaar (enkel water toevoegen)
Applicatie:
• Borstel, rol, spatel of te verspuiten
Impercem 10HB
voor ruwe ondergrond (renovaties)
bv. afgekapte muur, gezandstraalde
muur, niet gevoegde muur
diklagig aanbrengen - 10 mm
Zak 25 kg - grijs
1094308

Impercem
voor zuivere, relatief vlakke muren
(nieuwbouw)
bv. mooi opgevoegd metselwerk
dunlagig aanbrengen - 2 mm
1061446

Flexibele 2-component coating voor de waterdichting van beton en metselwerk. Zowel voor
binnenals buitenzijde en boven of onder het maaiveld. Cementgebaseerde, polymeerverbeterde coating.
Toepassing:
• Waterdichting van beton- en metselwerk onderhevig aan beweging of trillingen
• Horizontale en verticale toepassingen in kelders, waterreservoirs, tunnels, zwembaden,
vijvers, etc...
Voordelen:
• Zeer hoge waterresistentie: 15 bar
• Weerstaat positieve en
negatieve waterdruk
• Blijvend elastisch
• Scheuroverbruggend
• Uitstekende hechting
• Waterdampdoorlatend
• Vries- & dooibestendig
• Carbonatatieremmend
Applicatie:
• Borstel, rol of te verspuiten
Kenmerken:
• Zak 23 kg + emmer 9 kg
• Kleur: grijs of wit
• A+B = 32 kg - grijs - art.:
1061445
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Bentoniet zwelband met uitgestelde eerste zwelling.
Toepassing:
• Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden,
• Constructievoegen in beton.
• Bij kelders, ondergrondse parkeergarages,
• Waterreservoirs, zwembaden, watercollectoren,
• Metrowerken, ... alle betonconstructies
• Onderhevig aan grote waterdruk




Voordelen:
• Zeer hoge waterresistentie: 8 bar
• Blijvend actief: tot 400% zwelling
• Duurzaam en lost niet op in water
• Speciale samenstelling: uitgestelde eerste
• Zwelling - voorkomt een voortijdige uitzetting
Applicatie:
• Bentosteel net + nagelen
• Oneffen ondergrond: uitvlakken met Bentostic of verlijmen met swellseal mastic



Kenmerken:
• Dozen 30 meter: 6 x 5 meter
• Kleur: groen
• art.: 1057161







Uiterst snel hardende waterdichtingsmortel.
Aquatek Plug: uithardend na 3 min
Aquatek Plug XF: uithardend na 30 sec

Waterlek
doorheen
beton

Toepassing:
• Stopt onmiddellijk doorsijpelend water, zelfs onder hoge druk, doorheen barsten, scheuren,
grindnesten, voegen en gaten en dit in alle structuren van beton of metselwerk, steen en
structuren met plaaster bekleding.

Uitgehard na
3 minuten of
30 seconden (XF)

Voordelen:
• Extreem snelle dichting
• Geen injectiemateriaal nodig
• Gebruiksklaar (enkel water toe te
voegen)
• Kan onder water aangebracht worden
• Perfecte hechting met beton, metselwerk
• Expansief: permanente dichting
• Chloridenvrij, dus geen corrosievorming
Kenmerken:
• Plug 10 kg - art.: 1061440
• Plug XF 10 kg - art.: 1061457

Waterdichte betonherstelmortel met hoge sterkte. Geschikt bij het toepassen van kleinere tot
medium laagdiktes. Vezelversterkt, en polymeerverbeterd.

10 mm

Maximale laagdikte in 1 tijd aan te brengen:
• Horizontaal: 100 mm / verticaal: 50 mm / plafond:
10 mm
• Bij hogere laagdiktes: in meerdere lagen

in 1 laag
herstellen tot ...
100 mm

m

m
50

Toepassing:
• Structurele en niet-structurele betonherstellingen
• Opvullen van voegen tussen betonnen delen, prefab
elementen,
• Opstaande voegen, muur- en vloeraansluitingen
• Egaliseren oppervlakken (ruwe afwerking)
Voordelen:
• Hoge sterkte: klasse R4 (EN1504-3)
• Uitstekende hechting
• Krimp gecompenseerd
• Zeer lage absorbtie, wel waterdamp-open
• Vries-, dooi en carbonatatiebestendig
Kenmerken:
• Standaard kleur = grijs
• 25 kg - art.: 1061450

12
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PVC aansluitbochten

s
er on
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v
j
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best

Gebruik:
• In te metsen of mee in te storten in beton - art.: 1000198
Kenmerken:
• Gas- en waterdicht
• Makkelijke toegankelijkheid door
ruime diameters
• 5 gebogen buizen verankerd via
speciaal ontworpen klemsysteem
• Voorzien van afsluitkappen om te
verhinderen dat beton in de doorvoeren loopt tijdens het storten.

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per stuk
per 3 stuks
per 6 stuks
per pallet
(12 stuks)

vraag
prijs

Droogboorpakket Complete
• Eenvoudig en snel gaten boren in beton zonder water
• Pakket bevat:
• Diamantboormachine 2000W 1/25/4
• Boorstatief
• Droogboor Oscillator ø 71x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 81x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 91x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 101x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 111x300 1¼”
• Verankeringsset
• Stofzuiger
• art.: 1160851

SCAN VOOR
UW PRIJS

+

gas (ø 110 mm)
telefoon (ø 50 mm)
televisie (ø 50 mm)
elektriciteit (ø 75 mm)
water (ø 110 mm)

+

+

Muurdoorvoer voor nutsleidingen - energiesteen
Gebruik:
• Te plaatsen tussen de bekisting, mee in te storten in beton. Veel
gebruikt in betonkelders.
• Breedte: 30 / 35 / 40 cm

ons
cteer
Conta uw prijs
voor

Doorvoeren:
• ø110 (water) / ø75 (elektriciteit) / ø50 (telefoon) / ø50 (televisie) / ø110 (gas)
• Gas- en waterdicht / klemsysteem van de buizen specifiek ontworpen voor goede hechting
met beton / voorzien van moffen met rubberdichtingen / voorzien van afsluitkappen om
betoninloop tijdens het storten te verhinderen.

+
30 cm
35 cm
40 cm

Muurdoorvoer voor pvc buizen - mee in te storten
Gebruik:
• Te plaatsen tussen de bekisting, mee in te
storten in beton. Veel gebruikt in betonkelders.

AANRADER
topkwaliteit

- 15%

ks
0 stu
m
per 2 10 - 24 c
1
ø
r
e
o
v
r
o
do
ons
cteer
Conta grotere
r
voo lheden
ee
hoev stuks
> 20

Buitenzijde:
• Deze bijzondere doorvoermof heeft een zeer
goede hechting met het omliggende beton
omwille van de profilering (waterkeerringen)
en een grof structuuroppervlak.
Binnenzijde:
• Voorzien van een centrale rubberen dichtingsring
aan de binnenzijde van de doorvoer. Achteraf
kan men pvc buizen geheel door de instortmof
schuiven.
Voordeel:
• Geen buizen exact afzagen om te passen in de
mof, gewoon doorschuiven.
• Geen mofverbindingen in de afvoerbuis in de
muur, hierdoor wordt de kans op lekkage van de
buis in de betonwand volledig vermeden.

art.

omschrijving

lengte

per stuk

per 20 stuks

per pallet

1010779
1010780
1010781
1010782
1010783
1010784
1010785
1010786

doorvoermof 110
doorvoermof 125
doorvoermof 160
doorvoermof 200
verlengstuk 110
verlengstuk 125
verlengstuk 160
verlengstuk 200

24 cm
24 cm
24 cm
24 cm
6 cm
6 cm
6 cm
6 cm

-10%

-15%

contacteer ons

Muurkragen
EPDM muurkragen van topkwaliteit, voor het
rondom afdichten van in te storten buizen.
Verhindert instromen van insijpelend of drukkend
grondwater doorheen bodemplaat of wand (kelders),
of vermijdt uitstromen van water (zwembaden,
tanks, putten, …)
Topkwaliteit:
• Geribbeld binnenprofiel: zorgt voor een afdichting
van zowel gladde (kunststof, metaal) als ruwere
buizen (gres, beton, etc… )
• Het buitenprofiel van de klemband is zo ontwikkeld dat het voor een perfecte aansluiting zorgt
met het te storten beton
art.
diameter
spanbereik
• 2 stevige roestbestendige klembanden, die
verzonken liggen in daarvoor voorziene groeven
1128458
110 mm
107 - 121 mm
1128459
125 mm
122 - 140 mm
Werkwijze:
1128460
160 mm
157 - 179 mm
• Muurkraag overheen de buis schuiven en positio- 1128461
200 mm
199 - 224 mm
neren in het midden van de te storten betonplaat
Ook andere maten verkrijgbaar
of betonwand. De klembanden aanspannen
• Muurkraag instorten (min. betondekking van 3 cm)

- 15s%
tuks

0
per 1 0
ø11

ons
cteer
Conta grotere
r
o
vo
den
eelhe
hoev stuks
0
2
>
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Bekistingsstangen ø 15,1

Plaatmoer

Zeskantmoer 50 mm

• P toeg. 90 kN
• P breuk 176 kN
• Ideaal voor het vastzetten van bekistingspanelen, geopanel
panelen, vloerrandbekisting, consoles, ... in combinatie met de
plaatmoeren.

• Plaatmoer uit verzinkt gietstaal
• Te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekistingssystemen

• Zeskantmoer te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en
alle bekistingssystemen
• Lengte: 50 mm
• art.: 1106976

art.

type

1000142

0,75 m

1000143

1,00 m

normaal

per
stuk
-10%

per
50 st
-15%

per
100 st > 100 st
-20%

Contacteer ons voor
uw beste prijs

art.

type

1000146

100

1000147

120

normaal

per
stuk
-10%

per
50 st
-15%

per
100 st > 100 st
-20%

normaal
per stuk
per 130 stuks
> 130 stuks

- 10%
- 15%
contacteer ons

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Sleufanker 2 x 70 cm

Stalen ankerhuls + dop

Combimoer 120x120x10

• Toepasbaar bij het plaatsen van de steunbokken
van enkelzijdige wandbekisting
• Te binden op wapening en mee in te storten,
achteraf te gebruiken om steunbokken van
enkelwandige bekisting af te stellen
• art.: 1013026

• Stalen ankerhulzen worden ingegoten in vloer of in wanden,
waarna de dop verwijderd kan worden en er een ankerstaaf ingedraaid kan worden
• Veilig werken, geen boorkosten, geen uitstekende
staven bij gieten van bekisting of bij het polieren (A)
van de betonplaat. Na het gieten kan ankerstaaf en nageldop gerecupereerd worden
• Toegestane kracht op huls = toegestane kracht op bekistingsstang
• (A) Lengte 280 mm
(B)
• Trekkracht 90kN
• (B) Lengte 125 mm
• Trekkracht 40 kN

• Plaatmoer uit verzinkt gietstaal, gekoppeld aan een kantelbare
volgplaat
• Te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekistingssystemen
• Schuin afstellen van bekistingspanelen is
met deze moeren mogelijk
• Geen slijtage aan de bekisting
doordat de volgplaat niet met de
moer mee draait
• art.: 1013254

normaal
per stuk
per 50 stuks
per 100 stuks

- 10%
- 15%
- 20%
contacteer ons

> 100 stuks

art.

omschrijving

1013028
huls 280 mm
(A)
1013253
45° dop groen
1013251
huls 125 mm
(B)
1013252
dop recht blauw

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

per
stuk
-10%

per
50 st
-15%

per
100 st
-20%

normaal
per stuk
per 50 stuks
per 100 stuks
> 100 stuks

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

- 10%
- 15%
- 20%
contacteer ons

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Betonanker 15,1 mm

Onderlegplaatje / dikteplaatje open

Onderlegplaatje / dikteplaatje gesloten

• Toepasbaar bij bevestiging van eenzijdige bekisting aan bestaande
betonwanden
• Diameter: 33 mm
• Lengte: 12 cm
• Voorboren: ø34 - 37 mm
• art.: 1013250

• SB Polysterol stelplaatje 70 x 70 mm, met een draagkracht van 7,5
ton / plaatje
• Zeer handig hulpmiddel bij het uitlijnen en of
plaatsen van bekistingen,
betonelementen, prefabbeton, ...
• Montageplaat, montagehulp
• Met opening van 22 mm

• SB Polysterol stelplaatje 70 x 70 mm, met een draagkracht van 7,5
ton / plaatje
• Zeer handig hulpmiddel bij het uitlijnen en
of plaatsen van bekistingen, betonelementen, prefabbeton, ...
• Montageplaat, montagehulp

normaal
per stuk
per 50 stuks
per 100 stuks

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

- 10%
- 15%
- 20%
contacteer ons

> 100 stuks

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.

dikte

1000186
1000187
1000188
1003479

2 mm
3 mm
5 mm
10 mm

verpakt
per
250 st
250 st
125 st
125 st

per
pak

per 3
pakken

per 6
pakken

- 10%
korting

- 15%
korting

- 20%
korting

art.

dikte

1003481
1003483
1003485
1027454
1003487
1027456

2 mm
3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
15 mm

verpakt
per
250 st
250 st
125 st
125 st
125 st
50 st

per
pak

per 3
pakken

per 6
pakken

- 10%
korting

- 15%
korting

- 20%
korting

Driehoeklijsten

Driehoeklijsten met spijkerflens

• Kunststof driehoekslijsten voor het afschuinen of breken van betonplaten of kolommen op de hoeken.
Gewoon op de bekisting nagelen.
• Lengte: 250 cm

• Kunststof driehoekslijsten voor het afschuinen of breken van betonplaten of kolommen op de hoeken.
Gewoon op de bekisting nagelen.
• Lengte: 250 cm

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.

hoogte (a)

1003471
1003223

15 mm
20 mm

14

schuine zijde (b)

per 100 lm

per 5 x 100 lm

21,2 mm
- 10%
- 15% korting
korting
28,3 mm
Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !

grotere
hoeveelheden
contacteer ons

art.

hoogte (a)

1003475

15 mm

1003477

20 mm

schuine zijde
(b)

spijkerflens
(c)

per 100 lm

per 5 x 100 lm

21 mm
32 mm
- 10%
- 15% korting
korting
28,3 mm
37 mm
Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !
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Signaal- en beschermkap 100 cm PROTEX - softline

Signaaldop

• Signaalkappen voor het tijdelijk afschermen van wachtwapening
• Herbruikbaar + wordt niet snel weggegooid zoals klassieke signaaldoppen
• Veiliger dan de klassieke kleine doppen: nog betere
zichtbaarheid + volledige bescherming overheen
uitstekende wapeningen
• Geen groeven waar vuil, stof of regen zich ophoopt
• Voorkomt kwetsuren op de werf
• Werkt sneller dan de enkele doppen:
meer wachtstaven afgeschermd in één beweging
• Geschikt voor elke diameter van ø 8 tot ø 40 mm
• Kleur: oranje veiligheidskleur
• Lengte van de kap: 1 m / Verpakking: 6 x 1 m
• art.: 1091869

• Variabele signaaldoppen of beschermdoppen voor uitstekende wachtwapeningsijzers om zo de veiligheid op de werf te verhogen,
• Voorkomt kwetsuren op de werf
• Kleur: rood
• Verpakt per 250 stuks
• ø wapening: 8 - 16 mm
• art.: 1057670

per zak
per 5 zakken
per 10 zakken
> 40 zakken
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

- 10%
- 15%
- 20%
contacteer ons

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Heflus voor hijshulzen

Stalen instortlus met label

Hijshaak vr kogelkop transportanker 3D

• Hijslus met metrische draad
• Geen torsie door draaiende kop
• Voorzien van label met draagkracht

•
•
•
•

• Voor prefabelementen die in alle richtingen gedraaid moeten kunnen worden

In te gieten met koppelstuk in het beton en label zichtbaar
Steeds voldoende diep ingieten tussen de wapening
Draagkracht: 800 - 4000 kg
Draagkracht enkel mits toepassing van alle plaatsingsvoorschriften
en bij tillen onder 90°

draagkracht
ø kabel
>15N/mm²

art.
art.
1112512
1112513
1112514
1112511

draagkracht
1000 kg
2000 kg
4000 kg
6300 kg

ø draad
12
16
20
24

1112479
1112480
1112481
1112482
1112483

800 kg
1200 kg
1600 kg
2000 kg
2500 kg

6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm

lengte
inbouwdiepte
450 mm
500 mm
550 mm
650 mm
700 mm

hoogte
inbouwdiepte
300 mm
350 mm
350 mm
450 mm
500 mm

lengte x
breedte
(mm)
210 x 100
225 x 110
235 x 120
275 x 130
315 x 140

art.
1112509
1112510
1112508

draagkracht
1300 kg
2500 kg
5000 kg

A

B

C

F

44 mm
56 mm
68 mm

74 mm
88 mm
118 mm

70 mm
85 mm
88 mm

32 mm
42 mm
57 mm

Hijshuls schroefdraad cilindrisch

Tweesprong kraanketting

Viersprong kraanketting

•
•
•
•

• Ketting GRADE 80
• Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en veiligheidshaken.
• Optioneel inkorthaken te verkrijgen
• Verschillende afmetingen verkrijgbaar

• Ketting GRADE 80
• Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en
veiligheidshaken.
• Optioneel inkorthaken te verkrijgen
• Verschillende afmetingen verkrijgbaar

Draad M12 - M24
Draagkracht: 500 - 2500 kg
Lengte: 60 - 110 mm
Draagkracht enkel mits
toepassing van alle plaatsingsvoorschriften
• Steeds extra beugels in
betonijzer te voorzien!

art.
1112501
1112497
1112498
1112499

ø draad
12
16
20
24

draagkracht
500 kg
1200 kg
2000 kg
2500 kg

lengte x ø dikte
40 x 15
47 x 21
67 x 27,2
77 x 31

Hijshuls schroefdraad vlak eind
•
•
•
•
•

art.

lengte

1011512
1011511
1011510

2m
3m
4m

30°
3,8
ton

draagkrachten
60°
90° 120°
3,5
ton

2,8
ton

2
ton

art.

lengte

1011509
1011508
1011269

2m
3m
4m

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

30°
5,8
ton

draagkrachten
60°
90° 120°
5,2
ton

4,2
ton

3
ton

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Draad M12 - M24
Draagkracht: 500 - 2500 kg
Lengte: 60 - 110 mm
Draagkracht enkel mits toepassing van alle plaatsingsvoorschriften
Steeds extra beugels in betonijzer te voorzien!

art.
1112500
1112496
1112502
1112503

ø draad
12
16
20
24

draagkracht
500 kg
1200 kg
2000 kg
2500 kg

lengte x ø dikte
60 x 15
80 x 21
100 x 27,2
110 x 31
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Geopanel STAR - kunststof kolombekisting
• Geopanel Star ® is een modulair ‘molenwieksysteem’, gemaakt uit hoogwaardig slagvast ABS kunststof, geschikt voor het maken van vierkante en
rechthoekige betonnen kolommen van verschillende maten en afmetingen.
• De panelen zijn zo ontworpen dat ze met elkaar verbonden kunnen worden
met de standaard geopanel nylon hendels.
• In het midden van de panelen zijn een aantal kleinere gaten die het mogelijk
maken bekistingsstangen aan te brengen bij de kolommen met grotere
afmetingen.
• Kolommen van 20 x 20 tot 100 x 100 - 105 combinaties mogelijk met 3 soorten panelen. Zowel vierkante als rechthoekige kolommen.
• 20 - 60 (per 10 cm) / 25 - 65 (per 10 cm)

Prijsvoorbeeld 20-60
STAR startpakket 3m
20 panelen 20-30-40-50-60
+ bijhorende nylon
hendels
+ afsluitkapjes
s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

n
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1 pe van 3m
m
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o
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Voordelen:
• Tijdsbesparing (minder werkuren)
• Materiaalbesparing (herbruikbaar)
• Snelheid van werken
• Geen zaagafval
• Geen bouwkraan nodig, door 1 persoon verplaatsen

me
Enor inst
w
tijds

a) Snelheid
• Te stellen door 1 persoon
• Ideaal wanneer geen kraan beschikbaar of op moeilijk bereikbare plaatsen
(bv. verbouwingen)
• Getest: 1 kolom, te stellen door 1 persoon op 20 minuten
• Overhoeks lossen + vastmaken hendels: 8 minuten

n
mme
Koloen in een!
ai
st
beki domdra
han

b) Ontkisten
• Gewoon schoonmaken met water
• Kan manueel: geen kraan of vrachtwagen met kraan nodig
c) Herbruikbaar
• Geen zaagafval zoals bij hout, panelen zijn herbruikbaar, zowel voor kleine
als grote toepassingen door te koppelen met hendels. Je maakt bekisting
groter of kleiner zonder zaagafval of verlies van materiaal.
Panelen 20 - 60
Geopanel star 20-60 (1057801)
combinatie Geopanel hendel (1013262)
A
TOTAAL GEWICHT
Halve kolom manueel verplaatsen

hoogte 300 cm
20 x
144 x
slechts 128 kg
slechts 64 kg

Panelen 25 - 65
Geopanel star 25-65 (1057802)
combinatie Geopanel hendel (1013262)
B
TOTAAL GEWICHT
Halve kolom manueel verplaatsen

hoogte 300 cm
20 x
160 x
slechts 136 kg
slechts 68 kg

Panelen 20 - 60 & 25 - 65
Geopanel star 20-60 (1057801)
Geopanel star 25-65 (1057802)
combinatie
Geopanel hendel (1013262)
C
TOTAAL GEWICHT
Halve kolom manueel verplaatsen

hoogte 300 cm
10 x
10 x
152 x
slechts 132 kg
slechts 66 kg

versteviging
V

Versteviging vanaf 40 cm
bekistingsstang 75 of 100 cm
plaatmoer 120
versterkingsbar 200 cm

aantallen
3x
6x
2x

GeoTub: herbruikbare ronde bekisting

ten

20

prijs

nu
mi

Contacteer
ons voor
uw
beste prijs

kolom 3 m
1 persoon
20 minuten
zonder kraan

prijs
Contacteer
ons voor
uw
beste prijs

prijs
Contacteer
ons voor
uw
beste prijs

prijs
Contacteer
ons voor
uw
beste prijs

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

20
A

25
C
B

30
A
C
A

35
C
B
C
B

40
45
50
55
A+V C+V A+V C+V
C+V B+V C+V B+V
A+V C+V A+V C+V
C+V B+V C+V B+V
A+2V C+2V A+2V C+2V
B+2V C+2V B+2V
A+2V C+2V
B+2V

60
A+V
C+V
A+V
C+V
A+2V
C+2V
A+2V
C+2V
A+2V

65
C+V
B+V
C+V
B+V
C+2V
B+2V
C+2V
B+2V
C+2V
B+2V

r ons

ACTIEPRIJS

e
• Ronde kolombekisting diameter 25 cm tot 100 cm.
tacte
Con oor uw s
• Makkelijk en zeer snel afstellen van ronde kolommen, zelfs door één persoon, zonder kraan, zonder vrachtwagen.
v
j
e pri
De kunststof elementen op elkaar stapelen en vastzetten door de rode hendels een kwartslag te draaien.
best
• De ronde kolom uitlijnen m.b.v. duw en trekschoren en volstorten.
Afzonderlijke adapters om de duw-trekschoren te verankeren aan de
• Hoogte van elk element: 60 cm
bekistingselementen zijn verkrijgbaar.
• Max. storthoogte: onbeperkt, mits te werken in meerdere
• Ontkisten gebeurt zeer eenvoudig en kan eveneens makkelijk door
fases / max. hoogte per stortfase: afhankelijk van diameter
1 persoon en zonder kraan of vrachtwagen.
per kolom van 3 m
• Zeer interessant bij industriebouw, parkeergarages, stallenbouw,
normale
diameter
actieprijs
vormhendels art.
algemene betonbouw, ...
prijs
art.
stukken
1013262
• Zeer interessant bij renovaties en herstellingen van bestaande
ø 25 cm 1013259
10 x
56 x
betonnen kolommen
ø 30 cm 1013260
10 x
56 x
ø 35 cm 1013261
10 x
64 x
ø 40 cm 1020089
10 x
64 x
ø 45 cm 1020090
10 x
72 x
Contacteer ons
ø 50 cm 1020091
10 x
72 x
voor uw
ø 60 cm 1020092
10 x
72 x
beste prijs
ø 70 cm 1020093
10 x
80 x
ø 80 cm 1020094
10 x
90 x
ø 90 cm 1020095
10 x
98 x
ø 100cm 1020096
10 x
98 x

kunststof
herbruikbare ronde
kolombekisting
vergelijk nu !

+
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De startkit
Bestaande uit
8x geopanel basispaneel 120 x 60 cm + de bijhorende hendels en
afsluitkapjes.
Met deze basiskit kan u al heel wat werk aan en u leert makkelijk de
kneepjes van het bekisten met geopanel kennen.
De ideale instap om op een nieuwe en handige manier het bekisten
te bekijken.
(Deze startkit kan je bijvoorbeeld gebruiken bij het bekisten van een
balk van 4,80 m lang x 60 cm hoog, of gelijktijdig 2 kolommen van
2,40 m x 50 cm.)

art.
1013263
1013262
1013265

Startkit
omschrijving
Geopanel 120 x 60
Geopanel hendel
Geopanel stopje

aantal
8
96
56

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Geopanel basispaneel 120x60

Geopanel hendel

Geopanel hoek

• Bekistingspanelen voor het maken van wanden, balken, funderingsbalken, ringbalken, kolommen, betondelen, kelderwanden,
zwembaden, ... zonder gebruik te hoeven maken van zwaar
materieel.
• Geproduceerd in slagvast ABS kunststof.
• Elementen worden onderling met elkaar verbonden met de nylon
hendels.
• Afmeting (lxb): 120 x 60 cm
• Gewicht: 11 kg

• Nylon hendel, gebruikt om alle ABS panelen onderling met elkaar
te verbinden.
• Vastzetten van de panelen
gebeurt door deze hendel een
kwartslag te draaien
• Elke nylon hendel houdt een
druk van bijna 1,2 ton.
• art.: 1013262

• Element voor het maken van een binnen of buitenhoek. Afhankelijk
van de muurdikte die men wil bekomen, worden passtukken
gebruikt om de volledige binnenhoek te maken.
• Vervaardigd uit ABS kunststof.
• Element wordt met andere elementen verbonden door nylon
hendels.
• Mogelijk te verstevigen met verstevigingen.

Geopanel stop
• De geopanel stop 25 mm dient voor het opvullen van gaten in de
bekistingspanelen op plaatsen waar geen bekistingsstang doorheen de panelen zit.
• art.: 1013265

art.: 1

art.
1013266
1013267

01326

3

Geopanel passtuk

art.
1158996
1020106
1013268
1013269
1082965
1013270

• Geopanel passtuk, gebruikt bij het maken van hoeken of het
“uitpassen” voor het bekomen van een specifieke lengte.
• Geproduceerd uit slagvast ABS, onderling te verankeren met
de nylon hendels.

breedte
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
35 cm
40 cm

hoogte
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm

gewicht
2,04 kg
2,25 kg
2,30 kg
2,80 kg
3,80 kg
3,80 kg

35 cm

30 cm

25 cm

20 cm

15 cm

breedte
30 cm
33 cm

hoogte
60 cm
60 cm

Geopanel passtuk

3 cm

40 cm

type
binnen
buiten

art.
1165409
1165410
1165411

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt
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5 cm
breedte
3 cm
4 cm
5 cm

hoogte
60 cm
60 cm
60 cm

17

gewicht
3,1 kg
3,2 kg
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Verloren ronde bekisting met CRETCON HD - coating
• Standaardmaten 3 en 4 m, af te korten op maat - andere lengtes op aanvraag.
• Met de KARAT-coating aan de binnenzijde van onze verloren bekisting bekwamen we al een zeer hoge afwerkingsgraad, maar deze wordt nu opgevolgd door de nieuwe generatie coating: de CRETCON HD coating.
• CRETCON HD - coating: m.b.v. een nieuw procédé is er aan de binnenzijde van de bekisting een speciale coating aangebracht over het gehele
oppervlak. Deze coating zorgt voor een absoluut, gladde en naadloze afwerking en zo bekomt men een hogere afwerkingsgraad dan alternatieve
bekistingssystemen op de markt
• De CRETCON HD bekisting heeft een certificaat voor de hoogste klasse in zichtbeton (SB4)
• Dé CRETCON HD - coating is een absolute must bij het storten van zichtbeton of in situaties waarbij de hoogste normen van architectonisch zichtbeton gevraagd worden
• Steeds voorzien van “rits” om achteraf makkelijk te ontkisten

Glad-light :
spiraalaftekening

CRETCON HD voor supergladde
afwerking gevraagd bij zichtbeton,
architectonisch beton
(* vanaf ø 20 cm)

Aangezien ronde betonnen kolommen bijna altijd gebruikt worden voor zichtwerk hebben wij gekozen om
standaard de CRETCON HD - uitvoering te verkiezen
boven de glad-light en de glad uitvoering.

Werking van de CRETCON HD - coating:
• Een nieuwe gecertificeerde binnencoating CRETCON HD
• Deze coating zal bij een eerste contact met het
beton een zuigende werking hebben
• Hierdoor worden luchtbelletjes en kleurverschillen
aan de het betonoppervlak sterk gereduceerd
• Daarna geeft de coating zijn vocht geleidelijk terug,
wat ervoor zorgt dat het beton aan het oppervlak
zeer sterk kan uitharden, er wordt bijgevolg een
hoge dichtheid in het betonoppervlak van de betonnen kolom verkregen
• Gevolg: esthetisch zeer mooi egaal resultaat, weinig
kleurverschil, weinig luchtbelletjes en ook kwalitatief
beter betonoppervlak (harder)
• De actieve, zuigende CRETCON HD coating zorgt
voor een tot nog toe onbehaalbare kwaliteit
Standaard glad :
gladde afwerking door
folie-inlage

se
klas
ste eton!
g
o
Ho ichtb
in z (SB4)

CRETCON HD
COATING
uitvoering voor
zichtbeton - architectonisch beton

Voordelen:
• Gecertificeerd voor zichtbeton klasse 4 (met
certificaat)
• De nieuwe maatstaf voor zichtbeton
• Zeer glad zichtbeton zonder bijkomende kosten
• Zorgt voor een nog hogere dichtheid van het betonoppervlak, en maakt het oppervlak dus nog harder,
en bestendiger
• Verhoogt de slijtvastheid en de vorst-dooibestendigheid
• De geïntegreerde “rits” zorgt voor een probleemloze
ontkisting. De verloren bekisting kan na ontkisten
gebruikt worden als “bescherming” rond de pas
gestorte betonnen kolom.

Ook verkrijgbaar:
Vierkante en rechthoekige kokers van hoge
kwaliteit. Belangrijk: ook onze vierkante en
rechthoekig steeds geleverd met buitenaan
de kartonnen ronde koker, niet enkel folieomwikkeld! Dit om vervorming van uw kolom
te vermijden.
Vierkante kolommen:

Rechthoekige kolommen:

Voorbeeld: klasse SB2

diameter

binnenafwerking

ø 15 cm
glad
ø 20 cm
Cretcon HD
ø 25 cm
Cretcon HD
ø 30 cm
Cretcon HD
ø 35 cm
Cretcon HD
ø 40 cm
Cretcon HD
ø 50 cm
Cretcon HD
Andere diameters, lengtes, etc... op aanvraag
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Voorbeeld: klasse SB4

hoogte
3m
1003891
1002471
1003893
1043649
1070712
1011455
-

hoogte
4m
1044905
1044904
1044903
1070713
1068578
1070714

Accessoires:
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Solventvrije ontkistingsolie VRC

Voorgebogen draadstang

Hoogwaardige ontkistingsolie zonder oplosmiddelen op basis van plantaardige oliën. Mag
zeer fijn aangebracht worden. Ideaal om te vernevelen. Verkrijgbaar in bussen van 10 liter of
25 liter, of vaten van 215 liter. Geschikt voor de productie van architectonische betonelementen, werfgebruik en voor GEOPLAST bekistingspanelen.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Voorgebogen draadstang.
Diameter 12 mm
Voorzien van rondel en moer
Ideaal om te gebruiken in combinatie met
de geopanel, om onmiddellijk uw ringbalk
volledig klaar te maken voor verankering
van de muurplaat.
• art.: 1000189

Gladde welfsels en breedplaatvloeren
Afsluitingen
Balken en kolommen
Wandelementen, kelders, gietmuren
10 liter - art.: 1020049
25 liter - art.: 1017920
210 liter - art.: 1045385

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

%
100 VRIJ
T
N
E
V
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o
c
g
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Voorgebogen draadstangen
incl. moer + rondel

normaal
per 100 stuks
per 200 stuks
per 400 stuks

-

Akoestische ontkoppelingsbanen
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

• Akoestische ontkoppeling van
gebouwen. Deze strips koppelen de
muren los van vloeren en/of gewelven, waardoor flankerend geluid
wordt onderdrukt.
• Hierdoor kan elk gebouw geïsoleerd
worden om rol- en loopgeluiden in
te dijken. Akoestische strips worden
versneden met een breekmes en
kunnen zowel bovenaan als onderaan de muur geplaatst worden
• Zeer lange levensduur
• Volledig recycleerbaar en is zeer
goed bestand tegen vocht.

Deze olie gebruiken
voor bekisting van:
art.
1088473
1088472
1088474

dikte
10 mm
10 mm
10 mm

• Toegepast voor metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen, grote raamoverspanningen, hoekramen, overkragingen en als
tussenopvang voor horizontale uitzettingsvoegen.
• 100% maatwerk, aangepast aan ieder project (20 werkdagen productietijd) of kies uit onze standaardmaten. Vervaardigd uit constructiestaal,
warm gegalvaniseerd. Als variante te verkrijgen in RVS 304 of 316 (MDC
geveldragers).
• Dunne profilering voor quasi onzichtbare verwerking.
• Op aanvraag polyester poedercoating te verkrijgen in om het even welke
RAL-kleur (± 5 werkdagen extra).
• Onzichtbare verwerking mogelijk met meerdere types rollaagbeugels.
Benodigde gegevens voor een offerte:
• Gevel- en grondplannen.
Bij gebrek aan plannen: dagmaten + belasting
(meter metselwerk) bovenop profiel.
• Spouwbreedte
(isolatie + luchtspouw samen).
• Raamaanslag (bovenslag).
• Breedte gevelsteen
• Afwerking (gegalvaniseerd / inox / poederlak in
RAL-kleur / onzichtbaar met rollaagbeugels)

De platen zijn gewalste zelfdragende
stalen wapeningsplaten. De platen
zijn zwaluwstaartvormig en gemaakt
van kwaliteitsstaal. De platen worden
gebruikt voor de bekisting en wapening van dunne lichtgewichtbetonnen
vloeren meestal op houten draagconstructies.

lengte
6,25 m
6,25 m
6,25 m
C

Geveldragers

Zwaluwstaartprofielen

breedte
0,10 m
0,15 m
0,20 m

 Stelschroef (optioneel)
 Anker
 Sluitring
 Moer
 Thermoshim - isolatieplaat
 Regelplaat
 Klemplaat












A
B

art.
o.a.
1090465
1090467
1090466
1090468
1061499

omschrijving
Geveldragers maatwerk, contacteer ons
voor meer informatie of een offerte op
maat.Ook advies op de werf.
Isolatieplaat 180 x 70 x 2 mm
Isolatieplaat 180 x 70 x 6 mm
Isolatieplaat 240 x 70 x 2 mm
Isolatieplaat 240 x 70 x 6 mm
Regel-en sluitplaatjes (04RSP)

Geveldragers standaardmaten:
art.

Contacteer ons
voor
uw project

type

1105460
BFS
1105461
1105462
1105463
SUMO
1105464
1154655

A
(mm)
100
100
100
100
100
100

B
(mm)
80
80
80
80
80
80

C
(mm)
60
90
110
130
150
170

art.
breedte
lengte
1160614
63 cm
220 cm
Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !

Toepassingsmogelijkheden:
• Woningscheidende vloeren
• Geluidsisolerende vloeren
• Brandveilige vloeren
• IFD vloeren
• Constructieve dekvloeren
• Watervaste vloeren (badkamer)
• Tegels, natuursteen, terrazzo op houten vloer
• Vloerverwarming op houten vloer
• Entresolvloeren
• Verhoogde vloeren
• Begane grondvloeren

www.uniconstruct.be prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt
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lengte
(mm)
3000
3000
3000
3000
3000
3000
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UCR-systeem - 2 in 1
Veilig en eenvoudig bekisten en leuningen plaatsen

Bekistingssyteem

Leuningsyteem

• Dankzij een zéér eenvoudig, snel en effectief systeem,
heeft u een randbekistingssyteem waarmee u tegelijkertijd
uw werf beveiligt.
• Voordelen:
• Veilig
• Eenvoudig
• Herbruikbaar
• Betrouwbaar

Veiligheid boven alles:
• Zonder te boren en vooraleer u de predals of betonplaat giet,
kan u reeds uw leuningen en leuningplanken plaatsen!
• Aanpasbaar randbeschermingssysteem
• U vermijdt boorgaten
• Zeer snelle montage en afbraak
• Tijdsbesparend
• Duurzame afwerking

• Veilig
• Eenvo
u
• Herbr dig
uikbaa
r
• Betro
uwbaa
r

Duplexnagel

De klemlat moet perfect aansluitend worden geplaatst om er druk
op uit te oefenen.
Geef de voorkeur aan deze
uitlijning van de gaten voor de
positionering met de duplexnagel.

Bekistingssteun rood

Klemlat alu

• art.: 1154941

• 14-19-24 cm - art.: 1154942
• 29 cm - art.: 1154943
• 39 cm - art.: 1154944

Dubbele
Leuningadapter Veiligheidsbekistingssteun • Adapter voor leuningen met leuning
+ houder
ronde buis
• art.: 1157585
• art.: 1154947

• art.: 1154948

Duplexnagel
• 65/55x3,1 mm
• Verp.: 5 kg
• art.: 1003861

20
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Systeembalken H20
• Kies je om te werken met systeembalken, kies dan onmiddellijk voor de
juiste kwaliteit.
• Onze balken zijn geproduceerd uit zorgvuldig geselecteerd traaggroeiend
naaldhout van de hoogste kwaliteit.
• De gelamineerde kern verzekert een hoge belastingscapaciteit en duurzaamheid en wordt wereldwijd gebruikt in alle klimaatzones.
• De kop/voet is met de kern verbonden met een speciale vingerlas.
• De oppervlakte van de balk is behandeld met een waterdichte coating, die
de levensduur van het product verlengt.
• De balklengte is geprint op elke afzonderlijke systeembalk, wat het gebruik
op de werf vergemakkelijkt.
• De kwaliteit van het product en het productieproces is gecertifieerd door
HFB Germany conform 13377.
Voordelen:
• Minder materieel nodig (minder hout, minder schoren)
• Ook sneller afgesteld (tijdsbesparing)
• Gemak: zeer licht materiaal (5 kg/lm)
• Duurzaam (blijft veel langer behouden dan gewoon hout)

Stapelrek voor systeembalken en bouwhout
• Er passen exact 12 balken naast elkaar in de breedte.
• Makkelijk lossen van het materiaal met vorklift of met de kraan omwille van middenbuis.
Deze zorgt dat je vorken of hijsband makkelijk kan verwijderen.

art.
1000262
1017904
1000264
1000266
1000268
1000269
1011322
1000270

lengte
245 cm
265 cm
290 cm
330 cm
360 cm
390 cm
450 cm
490 cm

gewicht
11,5 kg
12,5 kg
13,6 kg
15,5 kg
16,9 kg
18,3 kg
21,2 kg
23,0 kg

art.
1002461
1002313

type
geverfd
verzinkt

lengte

breedte

hoogte

160 cm

105 cm

90 cm

Kolombekisting

Gladde 3-lagen-bekistingspanelen - 27 mm

• Zeer makkelijk systeem voor betonnen
kolommen tot 3 m hoogte
• Bestaat uit 6 metalen molenwieksets en 4
panelen van 300 x 50 cm
• Elke kolom van 15 x 15 tot 45 x 45 OOK
rechthoekig bijv. 15 x 20, 20 x 25,...
• Geen hout meer verzagen, snel bekist,
ontkist EN opnieuw opgesteld
• Hoogtes kransen (15 - 60 - 110 - 165 220 - 280 cm)

• “plywood” bekistingspanelen van hoge kwaliteit
• 3-lagen, kruislingse verlijming van het hout voor
een goede stabiliteit
• Langs weerszijden goed afgewerkt en beschermd
met een warm-geperste melaminecoating om een
glad bekistingsresultaat te bekomen

er
ntacte
+ Co or grote
o
ons v elheden
e
hoev

Standaardafmetingen:
• Dikte: 27 mm
• 300 cm x 50 cm - art.: 1010683
• 200 cm x 50 cm - art.: 1082950
• *150 cm x 50 cm: zelf te vormen door een paneel
van 3 m te halveren.
Voordelen:
1. Veelvuldig te gebruiken
2. Eenvoudig in gebruik
3. Weersbestendig, stabiel (3-laags)
4. Makkelijk in onderhoud
5. Hoge buigweerstand - 27 mm

Balkklemmen standaard
•
•
•
•
•

Klemmen voor het vastzetten van balken
Gelaste volle stalen U en T-profielen
Klembereik 60 cm of 80 cm
Diepte van bek: 50 cm
Spie met ketting

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best

complete set
(4 panelen +
6 kransen)
1 compleet systeem =
a) 4 extra gladde panelen 0,50 x
300 cm art.: 1010683 (x4)

art.
normaal
per stuk
per 12 stuks
per 24 stuks

b) 6 molenwiekensets (6 kransen
= 24 L-haken) - art.: 1010684 (x6)
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balkklem
60 cm
1000104

balkklem
80 cm
1000105

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Schoren UC D - EN1065

AANRADER
Topkwaliteit

Schoor UC D300:
• Thermisch verzinkte schoor
• Getest en gecertificeerd conform EN1065
• Lengte in: 1,70 m
• Lengte uit: 3 m
• Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
• Draagkracht bij volledige lengte: 2,07 ton
(uitgeschoven)
• Gewicht: 16 kg
• art.: 1160636

Schoren UC
• De wand van deze schoren is dikker dan bij de standaard schoren wat zorgt
voor een hogere draagkracht, dit is vooral interessant voor de standaard
maten en de grotere maten schoren, wanneer u hoog moet afstellen, maar
toch een grotere draagkracht nodig heeft.
• Deze zware schoren hebben standaard een stalen draaikop met aangelaste
‘draaihaken’ zodat deze niet kunnen breken bij vallen.
• De draaikop is steeds verzinkt, wat meebrengt dat ook bij geverfde schoren
de binnen- en buitenbuis afzonderlijk gelakt worden, en bijgevolg een betere
beschermlaag krijgen dan de standaard schoren.
• Voetplaat: 120 x 120 mm / Draaikop met gelaste haken
• Buitenbuis ø 57 mm / Binnenbuis ø 48,3 mm
gelakt
1087634*
1090753*
1087635*
1088796
1003991
1062315
1064268*
1064269*
1064270*
1056809*

Schoor UC D350:
• Thermisch verzinkte schoor
• Getest en gecertificeerd conform EN1065
• Lengte in: 2 m
• Lengte uit: 3,50 m
• Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
• Draagkracht bij volledige lengte: 2,29 ton
(uitgeschoven)
• Gewicht: 18 kg
• art.: 1160637

omschrijving
schoren UC 0,50 - 0,80 m
schoren UC 0,70 - 1,20 m
schoren UC 1,10 - 1,80 m
schoren UC 1,50 - 2,50 m
schoren UC 1,70 - 3,00 m
schoren UC 2,00 - 3,60 m
schoren UC 2,20 - 4,00 m
schoren UC 2,50 - 4,50 m
schoren UC 2,70 - 5,00 m
schoren UC 3,00 - 5,50 m

* = o.a.: op bestelling / op aanvraag verkrijgbaar (= speciale productie) - vraag
meer info

Schoren standaard
• Standaard schoren, stempels, stutten, stippen. Ondersteunen
van bekistingen, ramen, balken, ... Verkrijgbaar in geverfde of thermisch verzinkte uitvoering.
• De standaard schoren hebben
een stalen draaikop met aangelaste ‘draaihaken’ zodat deze
niet kunnen afbreken bij vallen.
•
•
•
•

Voetplaat: 120 x 120 mm
Buitenbuis ø 57 mm
Binnenbuis ø 48,3 mm
Draaikop met gelaste haken
gelakt
1000261
1000263
1000098
1000099
1000100
1013228
1000101
o.a.

omschrijving
schoren standaard 0,50 - 0,80 m
schoren standaard 0,70 - 1,20 m
schoren standaard 1,00 - 1,80 m
schoren standaard 1,60 - 2,90 m
schoren standaard 2,00 - 3,60 m
schoren standaard 2,20 - 4,00 m
schoren standaard 2,50 - 4,50 m
schoren standaard 3,00 - 5,00 m

U-kop verzinkt

Schoorstatief

Universele bekistingshaak

• U-kop voor schoor, warm
verzinkt
• Met aangelast buiseind
• Makkelijk te plaatsen in de
kop van de schoren.
• art.: 1000265

• Schoorstatief zwaar model
• Thermisch verzinkt - inklapbare poten.
• Schoren van diam. 48 tot
76 mm
• art.: 1000107

Deze bekistingshaak voor systeembalken is
voorzien van een spanklem. Dit maakt vastschroeven in uw systeembalken overbodig.

Th er mi sc h
ve rz ink t

ACTIE

ACTIEPRIJZEN
contacteer ons voor
alle mogelijkheden

Buis voor leuninghouder
Schroefgat

Bovenaan is de klem voorzien van een buis
waarin een leuninghouder geplaatst kan
worden. Dit kan dan onmiddellijk dienen als
randbeveiliging wanneer men de betonplaat
afstelt.
Ook handig in combinatie met de Geopanel
panelen.
Toepassing 1: de haak wordt op de bovenbalken vastgezet met de spanklem. Op deze
manier kunnen bekistingspanelen geplaatst
worden voor het bekisten van balken.

SCAN VOOR
UW PRIJS

Toepassing 2: de spanklem wordt volledig
naar boven geschroefd doorheen de uitsparing. Op die manier kan de hoekbekistingshaak eenvoudig geschroefd worden op
bekistingspanelen, en kan de rand van de
betonplaat worden afgesteld.

SCAN VOOR
UW PRIJS

Schoorbak
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Spanklem

s
er on
tacte
Con oor uw s
v
j
e pri
best
art.: 1059717
Toepassing 1:

type
klein
groot

lengte
110 cm
150 cm

22

breedte
59 cm
85 cm

hoogte
90 cm
75 cm

geverfd
1002333
1000103

Toepassing 2:

verzinkt
1002147
1000291
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Betonsilo staand model

Betonsilo staand model - met schuif

Betonsilo staand model met slurf

• Stabiel en robuust onderstel. De steunen van de kubel zijn zowel
onderaan als bovenaan met elkaar verbonden, dit vermijdt torsie of
wringen van het onderstel. De steunen lopen volledig door tot aan
de bovenkant van de kubel.
• Inhoud 300 liter - art. 1022561
• Inhoud 500 liter - art. 1023008
• Systeem: onderlossing met hendel.

• Betonsilo’s staand model, met opklapbare schuif voor makkelijke
zijwaartse lossing
• Inhoud 300 liter - art. 1022563
• Inhoud 500 liter - art. 1022564
• Systeem: onder- of zijwaarts lossen met hendel.

•
•
•
•

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Betonsilo’s staand model + slurf
Inhoud 500 liter - art. 1022759
Inhoud 800 liter - art. 1022760
Systeem: onderlossing met hendel
+ slurf voor het vullen
van kolommen, balken,
wanden.

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Betonsilo liggend model / hendel

Betonsilo liggend model / wiel / slurf

Betonsilo vierkant liggend model + wiel

• Liggend model + hendel
• Liggend makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij
de grond is.
• Zijwaarts lossen, wanneer de kubel wordt opgetrokken, komt de losopening zijwaarts te hangen, wat lossen in enkelwandige bekisting
ook mogelijk maakt.
• Te openen met een hendel
• 500 liter - art. 1023134
• 750 liter - art. 1057870

•
•
•
•

• Liggend model + wiel + slurf
• Vullen gebeurt liggend: zodat vulopening zich niet te hoog van de
grond bevindt.
• Onderwaarts lossen met slurf,
ideaal voor het vullen van
diepere bekistingen om de
valhoogte van het beton
te beperken
• Te openen
met een
wiel

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Liggend model + wiel + slurf
500 liter - art. 1092710
750 liter - art. 1092711
Liggend: makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag
bij de grond is.
• Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere
bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
• Te openen met een wiel

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Betonhark
• Betonwerktuig voor het wegtrekken en verdelen van het gestorte
beton
• Lengte: 57 cm
• Hoogte: 13 cm
• art.: 1115470

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Betonpoliermachine kantenafwerker - 60 cm B424
• De vrij ronddraaiende tweede ring, met rubberen protectie staat toe
de machine te gebruiken langsheen wanden zonder beschadiging
van de machine of de wand.
• Motor: Honda 5.5 PK benzine
• Omwentelingen: 120 t.p.m.
• Diameter: 60 cm
• Gewicht: 50 kg
• Geleverd met 4
gemonteerde finish bladen +
1x voorwerkplaat
• art.: 1022706

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.

cap.
(l.)

lengte
(cm)

afmeting
(cm)

1029043
1029044
1057907
1057908
1057910

800
1000
1250
1500
2000

255
265
285
305
348

136x136
136x136
136x136
150x150
150x150

max.
belastb.
(kg)
1760
2200
2700
3300
4400

gewicht
(kg)
320
375
400
450
510

Betonpoliermachine - 90 cm B436
•
•
•
•
•
•
•

Machine wordt geleverd met 4 afwerkbladen.
Voorwerkbladen kan je over de finishbladen schuiven.
Motor: Honda 5.5 PK benzine
Omwentelingen: 60 - 126 t.p.m.
Diameter: 90 cm
Gewicht: 75 kg
art.: 1011315

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Big Blue Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

Magnesium Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

Fresno Broom Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

• Blad van gehard “blue steel” staal met afgeronde hoeken.
• Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles
van 1,8 m (tot lengte: 5,4 m)
• Lengte: 120 cm / Breedte: 30 cm
• Totale lengte van de aluminium stelen: 5,4 m
• Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de
steel te verdraaien
• art.: 1055037

• Blad van magnesiumlegering met versterkte profilering om
kromtrekken te voorkomen.
• Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handels
van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
• Lengte: 120 cm / Breedte: 20 cm
• Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de
steel te verdraaien
• art.: 1055038

• Combinatieplaat voor het bekomen van een consistente
geborstelde afwerking.
• Blad van gehard “blue steel” staal met afgeronde hoeken.
• Bijkomende borstel voor het afleveren van geborsteld
beton.
• Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles
van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
• Lengte: 90 cm / Breedte: 22 cm
• Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de
steel te verdraaien
• art.: 1055039

+ gratis
betonhark

+ gratis
betonhark

+ gratis
betonhark

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs
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Flex 18V koolborstelloze accu machines
Stel zelf uw set samen! Vanaf 2 machines Powerset aan ... 3de machine aan 50% korting! *

18V - Klopboor- & schroefmachine

18V - Slagschroevendraaier

• Koolborstelloze motor met een
hogere efficiency en een
langere levensduur
• Aandraaimoment: 90 Nm
• Toerental: 0-600 / 2300
t.p.m.
• Slagen: 9600 - 37000 s.p.m.
• Cap. hout: 60 mm
• Cap. steen: 16 mm
• Cap. metaal: 13 mm
• Gewicht: 1,6 kg
Contacteer ons
voor uw
• art.: 1153350

• Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
• Max. koppel: 225 Nm
• Toerental: 0-1500 / 2000 / 2500
t.p.m.
• Slagen: 0-1300 / 2800 / 3300 s.p.m.
• Gewicht: 1,1 kg
Contacteer ons
• art.: 1158871
voor uw
beste prijs

beste prijs

Stel zelf uw set samen!
Vanaf 2 machines
Powerset ...
3de machine aan
50% korting! *

• Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en
een langere levensduur
• Slagkracht 1,7 J
• Toerental: 0-1400
t.p.m.
• Slagen: 0-4500 s.p.m.
• Cap. beton: 18 mm
• Cap. hout: 20 mm
• Cap. staal: 13 mm
• Gewicht:
Contacteer ons
2,0 kg
voor uw
• art.: 1122507
beste prijs

• Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een
langere levensduur
• Vast toerental: 9000 t.p.m.
• OF variabel toerental: 3500 / 4500 / 6500
/ 9000 t.p.m.
• Gewicht: 1,85 kg
• Vast toerental - art.:
1185533
Contacteer ons
• Variabel toerental voor uw
art.: 1185531
beste prijs
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

ACTIE

18V - Boorhamer SDS+

18V - Haakse slijper 125 mm
met rem

18V - Boorhamer SDS+
• Koolborstelloze motor met een
hogere efficiency en een langere
levensduur
• Slagkracht 2,6 J
• Toerental: 0-980
t.p.m.
• Slagen: 0-4350
s.p.m.
• Cap. beton: 26 mm
• Cap. hout: 30 mm
• Cap. staal: 13 mm
• Gewicht: 3,18 kg
• art.: 1185512

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

18V 5.0Ah
rset

18V - Decoupeerzaag

Powe

• Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog
vermogen en hoge efficiency
• Slagen: 0 - 3500 s.p.m.
• Zaagslaglengte: 26 mm
• Max. zaagcap. hout: 120 mm
• Max. zaagcap. staal: 8 mm
• 4 pendelstanden
• Gewicht: 2,1 kg
• Beugelgreep - art.: 1185514
• Knopgreep - art.: 1180177

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

• Snellader
• 2 x 18V Li-ion accu 5.0 Ah
• art.: 1180323

• Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een
langere levensduur
• Ideaal voor klassieke toepassingen in de droogbouw
• Toerental: 5000 t.p.m.
• Zaagblad: 165 mm
• Zaagdiepte 90°: 62 mm
• Zaagdiepte 45°: 38 mm
• Afschuincapaciteit: 50°
• Gewicht: 3,1 kg
• art.: 1157537

• Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een
langere levensduur
• Toerental: 5500 t.p.m.
• Zaagblad: 190 mm
Contacteer ons
• Kantelbaar (l/r): 48° / 48°
voor uw
• 90°/90°: 66 x 245 mm
beste prijs
• 90°/45°: 23 x 245 mm
• 45°/90°: 66 x 155 mm
• 45°/45°: 16 x
175 mm
• Gewicht: 12,9 kg
• art.: 1206033

+

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

18V - Cirkelzaag

18V - Afkorttrekzaag

18V - Droogbouwschroevendraaier
met schroefmagazijn voorzetstuk
• Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een
langere levensduur
• Aandraaimoment:
28 Nm
• Toerental: 0 4500 t.p.m.
• Max. schroefdiameter: 4,2 mm
• Gewicht: 0,975 kg
Contacteer ons
• art.: 1162905
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

18V - Reciprozaag
• Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een
langere levensduur
• Aantal zaagbewegingen: 0 - 3000 p.m.
• Slaglengte: 32 mm
• Max. cap. hout: 300 mm
• Max. cap. staal buis: 20 mm
• Gewicht: 4,1 kg
• art.: 1162899
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

18V - Stofzuiger

10,8 / 18V - Werfradio

18V - LED bouwlamp

• Zeer compacte, handzame en
lichte stofzuiger met draagriem voor mobiel gebruik.
Past door de compacte
bouwwijze in elk voertuig
• Volumedebiet: 1400 l/min.
• Onderdruk: 12000 Pa
• Filteroppervlak: 3000
cm²
• Kuipinhoud: 6 liter
• Gewicht: 16,7 kg
• art.: 1180189

•
•
•
•
•
•
•

• Krachtige accubouwlamp met 2 lichtstanden: 1200 en 2000
lumen
• Lamp 360° draaibaar
• 5/8” schroefdraadverbinding
voor statieven
• Gewicht: 2,4 kg
• art.: 1162908

Accu spanning: 10,8 / 18V
Accu capaciteit: 2.5 / 4.0 / 5.0Ah
Netspanning: 230V
Contacteer ons
Uitgerust met DAB+ en FM
voor uw
Spatwaterdicht (IP64)
beste prijs
Gewicht: 4,3 kg
art.: 1180188

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

* 3de machine = de goedkoopste machine
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Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte producten uitsluitend in het kader van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. Deze brochure richt zich
niet tot particulieren. Prijzen afgehaald, excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.
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