
BOUW

AANDRIJFTECHNIEK

ANKERWERK & 
BEVESTIGINGSMATERIALEN

BOS & TUIN

BOUWPRODUCTEN &
KLIMMATERIALEN

ELEKTRA

GEREEDSCHAPPEN

HANG & SLUITWERK

HIJSEN EN HEFFEN

IJZERWAREN

INSTALLATIETECHNIEK

KITTEN, LIJMEN & TAPES

LAS- EN SNIJTECHNIEK

MACHINES

ONDERHOUD & REINIGING

PBM’S WERKKLEDING &
VEILIGHEID

PNEUMATIEK, HYDRAULIEK & 
PROCESTECHNIEK

TRANSPORT & 
BEDRIJFSINRICHTING

VERSPANING

AC T I E S
november/december
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goed voorbereid de winter in

KLIK OP HET LINK SYMBOOL
OM HET ARTIKEL TE BEKJKEN

IN DE

WEBSHOPNIEU
W

ONTDEK OOK, ALLES VOOR DE INSTALLATEUR

5 LITER
2563568

500 ML
2778232

1 LITER
426365

€3,78

€2,31

€14,70

€2,46

€1,50

€8,99

VAN VOOR

TRIGGER DE-ICER
500 ML

RUITENVLOEISTOF
SCREEN WASH

SPUITBUS DE-ICER 
400ML

€3,83

€2,49
€3,73

€2,42

294194 2715762

https://webshop.vdbt.nl
https://webshop.vdbt.nl/2778232-ruitenvloeistof-screen-wash-500-ml
https://webshop.vdbt.nl/294194-trigger-de-icer-500-ml
https://webshop.vdbt.nl/2715762-spuitbus-de-icer-400ml
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Vijf keer winst dankzij FlowFit-revolutie

Compleet assortiment
Het FlowFit assortiment bestaat uit verschillende 
onderdelen. Naast het brede scala aan leidingen en
fi ttingen, zijn er de bijbehorende persgereedschappen: 
twee persbekken in dezelfde kleur als de
leidingdiameters (blauw of oranje). Marijn noemt kort 
vijf voordelen op van het werken met FlowFit.

1. Slechts twee persbekken nodig
“Je hebt slechts twee persbekken nodig om alle
leidingdiameters te verpersen (van 16 tot 75
millimeter). De blauwe persbek is voor leidingen tot
diameter 40, de oranje persbek is voor maten
vanaf 50 millimeter. Dat scheelt niet alleen het sjouwen
en wisselen van gereedschap; je bespaart
ook nog eens inkoop- en onderhoudskosten.”

2. Nooit meer ontbramen of kalibreren
“Je snijdt de leiding in een letterlijke handomdraai op
maat. Het gereedschap dat je daarbij gebruikt,
vervormt de leiding nauwelijks en laat een schone
snijnaad achter. Dat maakt ontbramen of
kalibreren voorgoed verleden tijd.”

3. Comfortabel werken
“Zeg gedag tegen de onmogelijke posities waarin je
soms je werk moet doen: je draait de FlowFit
fi tting gewoon in de positie die voor jou het beste
bereikbaar is. Het verpersen gaat ook een stuk
gemakkelijker, de persbek hoeft namelijk niet de hele
leiding te omsluiten tijdens het verpersen.
Hierdoor werk je gemakkelijk en veilig, zelfs op de
moeilijkst bereikbare plekken.”

4. Zichtbare veiligheid
“Dankzij de inspectievensters op de fi tting zie je in één
oogopslag of je de leiding volledig hebt
ingestoken. En door de kleur (blauw of oranje) weet je
welke persbek je moet gebruiken en waar je
de persbek moet plaatsen. Na een succesvol
persproces komt de persindicator los, zodat duidelijk te
zien is of alle verbindingen goed verperst zijn. Dat
maakt het installatieproces veilig en betrouwbaar.”

5. De beste drinkwaterhygiëne
“FlowFit beperkt drukverlies tot een minimum. De
vormgeving van de fi tting zorgt voor minder
weerstand, kleinere diameters en dus kortere
wachttijden. Daarnaast zijn alle FlowFit onderdelen
voorzien van afdekkappen, die je er pas tijdens de
installatie afhaalt. Hierdoor wordt het makkelijker
om drinkwaterhygiëne te garanderen.”

Snel een klik
Tijdens adviesgesprekken met klanten is de 
meerwaarde van FlowFit snel duidelijk, merkt Marijn.
“Als je het demonstreert, ziet iedereen de voordelen. Ik 
heb al heel wat relaties mogen helpen aan
een samengesteld startpakket. ‘Hiermee lossen jullie 
meerdere problemen op’, is een veelgehoorde
reactie. Voor mij als accountmanager is dat natuurlijk 
geweldig. Ik zie het als mijn primaire taak om
klanten enthousiast te maken en vooruit te helpen. Met 
Geberit FlowFit heb je in no-time een klik.”

Veel installateurs en aannemers weten het allang: Geberit en innovatie gaan hand-in-hand. Met
het nieuwe Geberit aanvoersysteem FlowFit onderstreept de Zwitserse fabrikant dat nog maar

eens. Hoe FlowFit het leven van de installateur gemakkelijker (en voordeliger) maakt?
Accountmanager Klein Zakelijke Markt Marijn Bremer legt het uit.

Geberit FlowFit wordt onder andere gebruikt als wateraanvoersysteem voor het aansluiten van keukens, toiletten 
en badkamers. Ook gebruiken sommige bedrijven FlowFit om verwarmingssystemen aan te leggen. Voor 

installateurs haalt het een fl ink aantal dagelijkse pijnpunten weg, vertelt Marijn. 

“Denk aan het werken op moeilijk bereikbare plekken. Je zit al niet comfortabel en de ruimte is soms donker en 
krap, en tóch moet je je persbek helemaal om de fi tting zien te krijgen. Of neem het ontbramen of kalibreren van 
leidingen, na het snijden, om de vervorming te herstellen en braampjes te verwijderen. En zo kan ik nog wel even 

doorgaan. Met FlowFit is het allemaal verleden tijd.”

FLOW FIT GEBERIT SYSTEEMBUIS 
VERKRIJGBAAR VANAF Ø16 MM, 50 METER, GRIJS 

70041 70044 70047

FLOW FIT GEBERIT PERS KOPPELING PPSU
VERKRIJGBAAR VANAF Ø16 MM

FLOW FIT GEBERIT PERS PUNTSTUK BU 
VERKRIJGBAAR VANAF Ø16 MM

FLOW FIT GEBERIT PERS BOCHT PPSU
VERKRIJGBAAR VANAF Ø16 MM

FLOW FIT GEBERIT PERS T-STUK PPSU 
VERKRIJGBAAR VANAF Ø16 MM

70050

70056

70053

70070

VANAF

€108,38 VANAF

€132,50 VANAF

€137,50

FLOW FIT GEBERIT SYSTEEMBUIS + 
MANTEL
VERKRIJGBAAR VANAF Ø16 MM, 50 METER

FLOW FIT ML GEBERIT SYSTEEMBUIS 
GEÏSOLEERD
VERKRIJGBAAR VANAF Ø16 MM, 50 METER, BLAUW

VANAF

€3,-

VANAF

€4,85

VANAF

€3,85

VANAF

€5,55

FLOWFIT GEBERIT 
PERSMACHINE 
12 VOLT ACO 103 401239

FLOWFIT GEBERIT 
PERSBEK COMPATIBILITEIT
2  16-40 MM 401234

FLOWFIT GERBERIT 
PERSBEK COMPATIBILITEIT 
1 16-40 MM 40123

FLOWFIT GEBERIT 
PERSBEK COMPATIBILITEIT 
2  50-75 MM 401235

FLOWFIT GEBERIT 
PERSMACHINE 
18 VOLT ACO 203 401240

FLOWFIT GEBERIT
HANDPERSTANG 
16-40MM 401231

€1199,-

€399,- €365,- €639,-

€1645,-

€255,-

70075

70079 70076 70080

70077

70081

MARIJN
BREMER
ACCOUNTMANAGER KLEIN 
ZAKELIJKE MARKT

Wanneer: woensdag 24 november
Tijd: vrije inloop van 15.00 u tot 18.00 u
Waar: Sweelinckstraat 5

DEMONSTRATIE 
INCLUSIEF WARME HAP!

https://webshop.vdbt.nl/flow-fit-geberit-systeembuis-grijs-16-mm-400815?search=70041
https://webshop.vdbt.nl/flow-fit-ml-geberit-systeembuis-mantel-16-mm-400822
https://webshop.vdbt.nl/flow-fit-ml-geberit-systeembuis-geisoleerd-16-mm-16mm-blauw
https://webshop.vdbt.nl/flow-fit-geberit-pers-koppeling-ppsu-16mm
https://webshop.vdbt.nl/flow-fit-geberit-pers-bocht-ppsu-16mm
https://webshop.vdbt.nl/flow-fit-geberit-pers-puntstuk-16mm-x-1-2-bu
https://webshop.vdbt.nl/flow-fit-geberit-pers-t-stuk-ppsu-16mm
https://webshop.vdbt.nl/flow-fit-persmachine-12-volt-geberit-aco-103
https://webshop.vdbt.nl/flow-fit-persmachine-18-volt-geberit-aco-203
https://webshop.vdbt.nl/flow-fit-hand-perstang-16-40mm
https://webshop.vdbt.nl/flow-fit-persbek-compatibiliteit-2-16-40mm
https://webshop.vdbt.nl/flow-fit-persbek-compatibiliteit-1-16-40-mm
https://webshop.vdbt.nl/flow-fit-persbek-compatibiliteit-2-50-75-mm?search=70080
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€20,40

€12,25

€138,46

€99,95

€50,-

€39,95

€165,-

€134,50

€17,80

€7,12

WATERPOMPTANG 
ALLIGATOR GEPOLIJST, 250 MM

HEATER ELEKTRISCH

SCHAAR KUNSTSTOF BUIS
RC2375 12-63MM

PIJPSNIJDER 
150 L , 6-35 MM

HEATER GAS 
17 KW

SCHROEVENDRAAIER
FLEXIBEL SLANGKLEM 7 X 150MM

100514

3049490

503033

6394186

28578

Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. 
Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het 
werkstuk af en werkt krachtbesparend.

Elektrische heater in degelijke metalen behuizing. De heater is uitgerust 
met thermostaat en oververhittingsbeveiliging en vrijstaand te plaatsen.

Afkorten van de meeste kunststofbuizen PVC, CPVC, 
PEX, PE, PB en de meeste meerlagen buizen. Met 
ratelmechanisme en auto return; compact en licht, 
afkorten van grote diameters met één hand. X-CEL 
gereedschapsloos snijblad vervanging, snel en veilig 
afsluitmechanisme, Tefl on bekleed snijblad.

Pijpsnijder voor het afkorten van harde en zachte koper, 
aluminium, messing buizen. Met ingebouwde voeding, 
voorzien van een inklapbare ruimer en een reserve wieltje 
in de knop. Uitgerust met een X-CEL-knop en X-CEL-pen, 
om sneller af te korten en het wieltje in een handomdraai 
te vervangen.

Gasheater in degelijke metalen behuizing. Uitsluitend te 
gebruiken in goed geventileerde ruimtes voorkomen dat 
er een tekort aan zuurstof ontstaat. De heater is uitgerust 
met manueel ontstekingssysteem en 
oververhittingsthermostaat.

Vermogen: 10,0- 16,0 kW. 
Capaciteit:  8600 - 13800 kcal/u

Schroevendraaier met  fl exibele schacht ontworpen 
voor kracht en precisie

GEREEDSCHAPPEN KACHELS

KABELS

€619,-

€507,-

MACHINES

€215,-

€176,-
€309,-

€253,-

DRAADEINDSCHAAR
14,4 V / 18 V DSC102ZJ VERLENGKABEL

RECIPROZAAG 
18V DJR187ZK

COMBIHAMER
DHR242ZJW 18V

6744959 5519382 7104934

Zonder accu’s en lader in koffer. Voorzien van 
twee instelbare toerentallen afgestemd op hout 
en metaal. Beschermd tegen het binnendringen 
van stof en vocht. Zaagt rustiger en sneller dankzij 
het nieuw vormgegeven krukmechanisme. Extra 
verstevigde aanslag en met snelklem gemakkelijk 
te verstellen. Makkelijke gereedschapsloze 
zaagwissel: middels kliksysteem is een (heet) 
zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen. 
Standaard uitgerust met een draaghaak om de 
machine gemakkelijk op te hangen.

Zonder accu’s en lader in Mbox. Compact en 
lichtgewicht ontwerp. Zowel voor 14,4 V als 18 V 
accu. Standaard voorzien van messen om M8 
en M10 te knippen. Geschikt voor het knippen 
van draadeind M6 en M8 in zowel staal als RVS 
en M10 in staal. Draadeind is direct gereed voor 
gebruik, creëert een zuivere draad waar de moer 
direct opgedraaid kan worden. Voorzien van 
ingebouwde ledverlichting.

Zonder accu’s en lader, met stofafzuiging, in 
Mbox. Boren en stof afzuigen in één. In combinatie 
met de stofafzuiging is de maximale boorlengte 
inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 mm. TNO 
gecertifi ceerd voor stofvrij werken. Erkend door 
Inspectie SZW. Lichte en compacte machine met 
drie functies: boren, hamerboren en breken (licht). 
De boorkop is geschikt voor SDS-PLUS boren 
en is verlengd voor minder speling.Duurzame 
machine door beveiliging tegen overbelasting, 
oververhitting en diepontlading van de accu.

0.6-1.2-1.8 KW, 6394183

3 KW, 6394184

4 KW, 6394185

€54,50

€69,50 

€119,- 

€37,50

€57,50

€89,50

Vermogen: 0,6 - 1,2 - 1,8 kW. 
Capaciteit:  559 - 1.118 - 1.720 kcal/u

Vermogen: 1,5 - 3,0 kW.
Capaciteit:  1250 - 2500 - 1.720 kcal/u

Vermogen: 2,5 - 5,0 kW
Capaciteit:  2150 - 4300 - 1.720 kcal/u

ONTDEK OOK, ALLES VOOR DE INSTALLATEUR
GA NAAR ONZE WEBSITE

Topkwaliteit 3-aderige klasse I verlengkabel met aangegoten 16A 250V contactstop en koppel-contactstop voorzien van 
deksel.

25 M 3X1,5 MM² H07RN-F AANGESPOTEN, 4825620

10 M 3X2,5 MM² H07RN-F AANGESPOTEN, 2419980 

25 M 3X2,5 MM² H07RN-F AANGESPOTEN, 2419981

€65,55

€41,54 

€93,25 

€45,89

€29,07

€65,28

30%
KORTING

60%
KORTING

https://webshop.vdbt.nl/100514-waterpomptang-8801-250-mm
https://webshop.vdbt.nl/503033-pijpsnijder-150-l-6-35mm-66737
https://webshop.vdbt.nl/schaar-kunststof-buis-rc2375-12-63mm
https://webshop.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=153893
https://webshop.vdbt.nl/makita-14-4-v-18-v-makita-draadeindschaar-dsc102zj
https://webshop.vdbt.nl/5519382-18v-reciprozaag-djr187zk
https://webshop.vdbt.nl/7104934-18v-combihamer-dhr242zjw18v
https://webshop.vdbt.nl/6394183-heater-elektrisch-2-kw-4tecx
https://webshop.vdbt.nl/6394184-heater-elektrisch-3-kw-4tecx
https://webshop.vdbt.nl/6394185-heater-elektrisch-5-kw-4tecx
https://webshop.vdbt.nl/6394186-heater-gas-17-kw-4tecx
https://webshop.vdbt.nl/4825620-verlengkabel-25-m-3x15-mm-h07rn-f-aangespoten
https://webshop.vdbt.nl/2419980-verlengkabel-10-m-3x25-mm-h07rn-f-aangespoten
https://webshop.vdbt.nl/2419981-verlengkabel-25-m-3x25-mm-h07rn-f-aangespoten?search=2419981
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WORKWEAR/pbm

€128,30

€87,50

WINTERJACK

7355418

Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Met CLIMASCOT® 
Lightweight Insulation. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar 
elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Binnenzak 
met rits. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met rits. Voorzakken met 
rits. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Mouwen versterkt met 
CORDURA®. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Rits onderaan de 
rug voor bedrukking/borduursel. Met opdruk en refl ectoren.

KLEUREN

* Maattoeslag vanaf 
3XL / Andere kleuren 
op bestelling, 
Prijs -20%

veiligheidsbeslag

MATEN*
S, M, L, XL, 2XL

PREMIUM MUTS 
ONE SIZE

FLEECE COLL
ONE SIZE

THERMO SHIRT THERMO ONDERBROEK

KLEUREN KLEUREN KLEUREN KLEUREN

€14,95

€12,50
€29,52

€24,75
€12,74

€10,55
€29,52

€24,755731644 42320729422165 4232079

Deze muts met het Tricorp Pre-
mium logo is gemaakt van 100% 
acryl. De cap kan op een lage 
temperatuur gewassen worden en 
komt in één maat die voor 
iedereen perfect past.

Deze Tricorp Coll is gemaakt van 
zacht fl eece materiaal en houdt 
je nek warm tijdens de koude 
winterdagen. De coll heeft een 
verstelbare opening door het 
elastieken koord en is verkrijgbaar 
in 5 verschillende kleuren.

Hoge thermische werking bij koude tot milde temperaturen. Vochtregulerend 
en permanente antibacteriële werking.  Met fl atlock naden wat zorgt voor 
geen weerstandspunten. Grote mate van stretch en een perfecte pasvorm.

3757647

DEURKRUK
BASICS LBII-19 ZWART

HOLLE DEURKRUK
BASICS LBXVIIIH ZWART

DEURKRUK
BASICS LBIII-19 ZWART

HOLLE DEURKRUK
BASICS LBXXIH ZWART

ZONDER ROZET, 7201206 ZONDER ROZET, 6367560 ZONDER ROZET, 7201150 ZONDER ROZET, 1286794

OP ROZET, 6366830 OP ROZET, 6366892 OP ROZET, 7201163 OP ROZET, 7201171

€27,90 €27,90 €32,83 €32,83 

€44,38 €44,38 €57,45 €57,45

€19,95 €19,95 €19,95 €19,95

€29,95 €29,95 €39,95 €39,95

PC72, 294870 PC72, 294872

PC55, 68597 PC55, 1286795

€285,80 €229,82

€285,80 €229,82 

€199,- €159,-

€199,- €159,-

ACHTERDEUR KRUK
BASICS LBSM-50KT ZWART- kerntrekbeveveiling

VOORDEUR KNOP/KRUK
BASICS LB60-50KT ZWART - kerntrekbeveveiling

VEILIGHEIDSCILINDER ROZET
BASICS BVEIL-KT  ZWART

€8,65

€5,99
€6,09

€4,99

3757648 3757647

De X-Grip-Thermo is met zijn naadloos gebreide drager van acryl uitermate 
geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen tot ca -30°C. Gebreide 
polsmanchet zorgt voor goede pasvorm. Zeer goede ventilatie aan rugzijde 
hand wat zorgt voor een goede absorptie van de transpiratie De oranje 
fl uor kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid Latex foam gecoate 
palm, waardoor de handschoenen uitstekende grip hebben, zelfs in de 
aanwezigheid van vloeistoffen, oliën en/of vetten. Deze handschoen voldoet 
aan de volgende normen: EN 388 (2242)/EN 511 (010)

De X-Grip-Thermo is met zijn naadloos gebreide drager van acryl uitermate 
geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen tot ca -30°C. Zowel 
de drager als de coating zijn waterafstotend. De geruwde voering is zacht 
en comfortabel en houdt uw handen warm. Gebreid polsmanchet zorgt 
voorgoede pasvorm. Zeer soepele en fl exibele handschoen, ook bij lage 
temperaturen. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388 
(3232)/EN 511 (020)

HANDSCHOENEN
X-GRIP-THERMO 51-850 ORANJE/GRIJS

HANDSCHOENEN
X-FROST 51-860, ZWART/GRIJS

MATEN
8, 9, 10, 11

MATEN
8, 9, 10, 11

6367393

€87,59

€59,95

30%
KORTING

HET IS WEER VROEG DONKER,
VOORKOM INBRAAK.

Veiligheidsbeslag bestaat altijd uit een set van 
een buiten- en binnenschild. Het buitenschild 
wordt vanuit de binnenzijde vastgeschroefd, 
zonder zichtbare schroeven aan de 
buitenkant. Hierdoor is het zeer moeilijk voor 
inbrekers om van buiten af bij de cilinder te 
komen. Het veiligheidsbeslag van Formani is 
voorzien van het SKG *** keurmerk.

https://webshop.vdbt.nl/winterjack-mascot-18335-231-marine-s?search=7355418
https://webshop.vdbt.nl/laarzen-winterbox-alaska-bruin-maat-41
https://webshop.vdbt.nl/5731644-muts-premium-stonemel-one-size
https://webshop.vdbt.nl/tricorp-coll-fleece-651006-black-one-size
https://webshop.vdbt.nl/4232072-thermo-shirt-black-m
https://webshop.vdbt.nl/4232079-thermo-onderbroek-black-m
https://webshop.vdbt.nl/3757648-handschoenen-x-grip-thermo-8-m-
https://webshop.vdbt.nl/oxxa-x-frost-51-860-zwart-grijs-maat-8-m-paar
https://webshop.vdbt.nl/basics-lbii-19-deurkruk-zonder-rozet-nm-zwart-zwart
https://webshop.vdbt.nl/basics-lbiii-19-deurkruk-zonder-rozet-nm-zwart
https://webshop.vdbt.nl/basics-lbxviiih-zr-holle-deurkruk-zonder-rozet-nm-zwart
https://webshop.vdbt.nl/basics-lbxxih-zr-holle-deurkruk-zonder-rozet-zwart
https://webshop.vdbt.nl/basics-bveil-kt-skg-veiligheidscilinder-rozet-zwart
https://webshop.vdbt.nl/basics-lb60-50kt-skg-pc72-knop-kruk-nm-zwart
https://webshop.vdbt.nl/basics-lbsm-50kt-skg-pc72-kentr-kruk-kruk-nm-zwart
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STORE

SHOWROOM PERSOONLIJK
CONTACT

WEBSITE KENNIS VOORRAAD-
BEHEER

BEZORGDIENST REPARATIES KEURINGEN

WWW.
VDBT

.NL

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M VRIJDAG

8:00 - 17:30

SWEELINCKSTRAAT 5
5344 AE OSS

0412 634831

M E E PA K K E R S

5731764

DEKKLEED ORANJE
DIVERSE MATEN, 4TECX

KABELBINDER 
ZWART EN NATUREL, 100 STUKS, DIVERSTE MATEN, 4TECX

DEKKLEED GROEN/BLAUW
DIVERSE MATEN, 4TECX

SPANBAND MET RATEL ORANJE
DIVERSE MATEN, LOAD LOCH

SPANBAND MET RATEL EN HAAK
DIVERSE MATEN, 4TECX

NYLON KOORD
GEVLOCHTEN, DIVERSE MATEN

PAKTOUW
POLYPROPYLEEN WIT BOL À 2KG

2176581

2484458

2577828

6615802

1131759

2564369

VANAF

€2,63

VANAF

€3,93

VANAF

€2,79

VANAF

€0,85

VANAF

€4,91

VANAF

€9,75

€20,19

€11,10

https://webshop.vdbt.nl/5731764-kabelbinder-100mm-b-25mm-zwart-100st-4tecx
https://webshop.vdbt.nl/2176581-dekkleed-oranje-2x3mtr-100gr-4tecx
https://webshop.vdbt.nl/2484458-dekkleed-blauw-groen-2x3mtr-150gr-4tecx
https://webshop.vdbt.nl/2577828-spanband-met-ratel-25mm-3m-350-700-dan-oranje
https://webshop.vdbt.nl/6615802-spanband-ratel-haak-7m-25mm-1500kg-4tecx
https://webshop.vdbt.nl/2564369-paktouw-polywit-bol-a-2kg
https://webshop.vdbt.nl/1131759-nylonkoord-gevlochten-4-mm
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