
techniek

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

vanaf

€0,99vanaf

€0,99

AC T I E S
JANUARI/FEBRUARI
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H a n d i g e  o p b e r g o p l o s s i n g e n

KLIK OP HET LINK SYMBOOL
OM HET ARTIKEL TE BEKJKEN

IN DE

WEBSHOPWEBS
HOP

STAPELBAK 
NO. 51 BLAUW 170X100X80MM

ASSORTIMENTSDOOS 
TAYG 45  312X238X51

Verkrijgbaar in diverse varianten:

- No. 51 blauw 170x100x80 mm
- No. 52 blauw 236X160X130 mm
- No. 55 blauw 336X216X200 mm
- No. 58 blauw 500X303X200 mm

Verkrijgbaar in diverse varianten:

- assortimentsdoos 45  312X238X51 
- assortimentsdoos 46  378X290X61 
- assortimentsdoos 47  460X350X81 

9013549

622857

LEES MEER OVER ONZE DIENSTVERLENING VOORRAADBEHEER

€0,99
€0,99 Verkrijgbaar in diverse varianten:

- assortimentsdoos 45  312X238X51 
- assortimentsdoos 46  378X290X61 
- assortimentsdoos 47  460X350X81 

vanaf

€4,95

https://webshop.vdbt.nl/622857-box-n-45-26?search=622857
https://webshop.vdbt.nl/9013549-stapelbak-no-51-blauw-170x100x80mm?search=9013549
https://webshop.vdbt.nl


Voorraadbeheer
voorkom misgrijpen en bespaar kosten 

We willen allemaal zo efficiënt mogelijk werken. GBI
van Dijk Bouw en techniek kan u hiermee helpen.
Wanneer een magazijn goed beheerd wordt, is de
kans klein dat u ‘misgrijpt’. Een lege plank of lade is
altijd vervelend: het kan een hoop tijd kosten
wanneer het u nét niet uitkomt. Met trots kunnen we
zeggen dat inmiddels diverse grote én kleine klanten
gebruik maken van onze diensten. U kunt zelf
aangeven wat u wel en niet wilt uitbesteden. Zo
beheren we bij een aantal klanten gangbare
verbruiksartikelen waar een inkoper niet dagelijks
druk mee wil zijn, maar waarin een medewerker nooit
mis mag grijpen. Wij zorgen dat deze voorraad altijd
optimaal is. Er is een minimale en maximale voorraad
is afgesproken. Daarnaast is ook vooraf vastgelegd
wanneer we opnemen, aanvullen en met welke
frequentie dit gebeurd. Op deze manier besparen we
de klant veel tijd, geld en energie. 

Andere klanten hadden weer meer baat bij het 
plaatsen van voorraadmachines op de werkplek. 
Bij deze organisaties was het van belang dat de 
medewerkers makkelijk en snel bij de artikelen 
konden, maar natuurlijk moest het overzichtelijk 
blijven en verspilling voorkomen. Met een 
voorraadmachine heeft u al deze dingen in de 
hand. U heeft de juiste artikelen op de juiste 
plek. De machine is gekoppeld aan een centraal 
registratiesysteem, waardoor je precies weet wat het 
verbruik is. Elke werknemer heeft namelijk een 
persoonlijke tag. Het systeem registreert precies wie 
welk artikel afneemt. Zo kunt u de voorraad steeds 
beter afstemmen. U kunt ook een minimale voorraad 
instellen. Zo wordt een artikel altijd tijdig aangevuld 
en zit u nooit meer zonder.

De klant hoeft hierdoor maar één keer 
tijd te investeren en kan zich daarna 
focussen op de andere werkzaamheden. 

Natuurlijk is een voorraadmachine met name 
geschikt voor middelgrote tot grote organisaties. 
Kleine ondernemers kiezen vaak voor voorraadbeheer 
op projectbasis. We bespreken welke artikelen er per 
projectfase nodig zijn.  Vervolgens zorgen we dat wij 
deze artikelen ruim voor aanvang van de projectfase 
in huis hebben. De klant hoeft hierdoor maar één keer 
tijd te investeren en kan zich daarna focussen op de 
andere werkzaamheden. De artikelen kunnen bij ons 
opgehaald worden, maar natuurlijk 
is het ook mogelijk om ze op locatie te leveren. Niet 
alleen de kleine ondernemer maakt gebruik van deze 
dienstverlening. Ook grote organisaties vinden dit een 
fi jne werkwijze.

Zoals u misschien wel weet hebben wij ook
bedrijfskleding en PBM's in ons assortiment. Voor
deze specifieke artikelen is het mogelijk om gebruik
te maken van het KMS (kleding management
systeem). Het bestellen, beheren en bijhouden van de
bedrijfskleding en PBM’s voor uw personeel is
hiermee makkelijker dan ooit. Om te beginnen helpen
wij u met het samenstellen van de bedrijfskleding.
Mocht u tevreden zijn over de huidige bedrijfskleding,
dan nemen wij het huidige pakket gewoon over. Ons
KMS geeft uw organisatie volledige controle over de
uitgifte en distributie van werkkleding of
bedrijfskleding. Met een KMS wordt er nooit teveel
bedrijfskleding besteld. Door het instellen van
budgetten wordt inzichtelijk hoeveel bedrijfskleding
daadwerkelijk verbruikt wordt. Geen schoen, helm of
overall gaat zonder goedkeuring de deur uit. Van elke
medewerker weet KMS het kledingpakket, de
bijbehorende maten en de hoeveelheden die ervan
besteld mogen worden. Goedgekeurde aanvragen
worden direct verwerkt. Zo wordt het beheren van
bedrijfskleding wel erg eenvoudig.

Bent u nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen 
betekenen? 
Of heeft u een uitdaging voor ons op het gebied 
van voorraadbeheer? 

Neem dan contact met ons op.

Voor iedere onderneming geldt: een optimale voorraad is essentieel voor het werkproces. Het maakt
niet uit of u een eenmansbedrijf bent of een grote organisatie. Een te grote voorraad kan resulteren

in verspilling daarin tegen kost misgrijpen zowel tijd als geld. Bij GBI van Dijk Bouw en Techniek
hebben we naast productkennis ook jaren ervaring in voorraadbeheer. Wij willen deze ervaring
graag delen met onze klanten. Geen bedrijf is hetzelfde, daarom kijken we naar de specifieke

behoefte van de klant en komen altijd tot een passende oplossing. Heeft u weleens gedacht aan
uitbesteding van voorraadbeheer?
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Technische gegevens

- hoogte 930 mm
- gewicht 47,0 kg
- aantal dwarsschotjes 2x
- breedte 625 mm
- diepte 400 mm
- aantal lengteschotjes 10x
- aantal laden 5 Stuk
- diepte 2 545 mm

Technische gegevens

- 1504
- hoogte 985 mm
- aantal dwarsschotjes 2x
- breedte 1100 mm
- diepte 550 mm
- aantal lengteschotjes 10x
- aantal laden 7 Stuk

Opbergoplossingen gereedschappen

€663,-

€365,-
€1770,52

€950,-

VERRIJDBARE WERKBANK 
7 LADEN, 985X1100X550 MM, 1504 0511

GEREEDSCHAPWAGEN
2000

331313331307

Verkrijgbaar in diverse varianten:

- 248 ST30
- 248 ST40
- 248 ST45

Verkrijgbaar in diverse varianten:

- 40x30x12 
- 40x30x22 
- 40x30x32

Verkrijgbaar in diverse varianten:

- 100GR  4 E 100
- 200GR  4 E 200
- 600GR  4 E 600

Verkrijgbaar in diverse varianten:

- 1000 GR
- 1500 GR
- 2000 GR

Verkrijgbaar in diverse varianten:

- koffer no. 33/133008
- koffer no. 35/135002

BANKHAMERGEREEDSCHAPBAK
4tecx, rood

RING-STEEK RATELSLEUTEL SET 
8-19MM 8-D

HAMER TERUGSLAGVRIJBOX + DEKSEL 

STIFTSLEUTELSET
2C T-GREEP 6-DLG. DT 2142 06

MOKER MET HICKORY STEELGEREEDSCHAP

TANGENSET BASIS
4-DELIG, IN KOFFER

NU

€46,95
€54,29

€31,50
€75,63

€39,50

20571221152353

5734838

1511012176591

3103169

2269596294668

3120164

€149,- 

€122,50
€179,- 

€147,50

€129,- 

€107,50

€159,- 

€130,-

€149,- 

€122,50

€147,50

€107,50

€159,- 

€130,-

MACHINES

vanaf 

€20,99vanaf 

€12,95 vanaf 

€8,25 vanaf 

€9,50vanaf 

€16,99

- 248 ST50
- 248 ST60
- 248 ST70

- 60x40x22 
- 60x40x27 

- 800GR  4 E 800
- 1500GR 4 E 1500
- 2000GR 4 E 2000

5683413 4840130 5821042 5408996

SLAGSCHROEVENDRAAIER 
18V, DTD153ZJ

HAAKSE SLIJPER
18V, 125 MM, DGA504ZJ

BOOR-/SCHROEFMACHINE
18V, DDF484ZJ

BOUWLAMP
14,4V / 18V LED  DEAD ML805

€13,50

€6,50

https://webshop.vdbt.nl/1152353-box-deksel-40x30x12-417210?search=1152353
https://webshop.vdbt.nl/2176591-gereedschapbak-4tecx-rood?search=2176591
https://webshop.vdbt.nl/294668-gereedschap-koffer-33?search=294668
https://webshop.vdbt.nl/331307-gereedschapwagen-2000?search=331307
https://webshop.vdbt.nl/331313-verrijdbare-werkbank-1504-0511?search=331313
https://webshop.vdbt.nl/2057122-hamer-terugslagvrij-248-st30
https://webshop.vdbt.nl/151101-bankhamer-100gr-4-e-100
https://webshop.vdbt.nl/2269596-moker-hickory-steel-1000gr-4tecx?search=2269596
https://webshop.vdbt.nl/stiftsleutelset-2c-t-greep-6-delig-dt-2142-06?search=5734838
https://webshop.vdbt.nl/3103169-ring-steek-ratelsleutel-set-8-19mm-d-4tecx?search=3103169
https://webshop.vdbt.nl/3120164-tangenset-basis-4-delig-in-koffer-4tecx?search=3120164
https://webshop.vdbt.nl/5683413-18-v-slagschroevendraaier-makita-dtd153zj?search=5683413
https://webshop.vdbt.nl/4840130-18-v-haakse-slijper-125-mm-dga504zj?search=4840130
https://webshop.vdbt.nl/5821042-18-v-accu-boor-schroefmachine-ddf484zj?search=5821042
https://webshop.vdbt.nl/5408996-144v-18v-bouwlamp-led-dead-ml805?search=5408996
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KABELHASPELS WORKWEAR

KABELHASPEL KABELHASPEL

2176574932116

vanaf

€65,-
vanaf

€89,-

HEATER CONVECTORKACHEL 
CK2003T

HEATER GAS 
17 KW

HEATER VENTILATIE KACHEL 
VK 2002

€40,50

€29,95
NU

€134,50
€19,50

€14,50

6394186 2987301 2558333

Constructie: American fl eece
Gewicht: 280 g/m²
Kwaliteit: 70% Katoen / 30% Polyester
Materiaal: Katoen/Polyester
Sexe: Unisex

Constructie: Microfl eece
Gewicht: 270 g/m²
Kledingmaat: M
Kwaliteit: 100% Recycled Polyester
Materiaal: Recycled Polyester
Sexe: Unisex

VERWARMING INFRAROODHEATER ELEKTRISCH

68419766394183
vanaf

€149,95vanaf

€37,50

€40,90

€31,95

9545146

KLEUREN

MATEN*
M, L, XL

SWEATER ANORAK
RE2050

SWEATVEST CAPUCHON
60°C WASBAAR

1259304

  
In Europa dienen alle werkschoenen en -laarzen te voldoen aan de EN ISO 20345:2004 (CE EN-345) norm. Deze worden 
onderverdeeld in vijf veiligheidsniveaus. Alle klassen zijn voorzien van een verharde neus die 200J kinetische energie moet kunnen 
opvangen, waarbij de hoogte die overblijft in de schoen ten minste 14 mm moet zijn.   

Veiligheidsklasse betekenis: 

S1 Standaard veiligheidsschoen voor droge omstandigheden. Voorzien van stalen 
 neus.  
S1P Standaard veiligheidsschoen voor droge omstandigheden. Voorzien van stalen 
                    neus en ondoor dringbare zoolplaat.  
S2 Veiligheidsschoen met stalen neus en van waterafstotend overleder. Hierdoor 
 ook geschikt voor gebruik in vochtige werkomstandigheden.  
S3 Veiligheidsschoen van waterafstotend leder. Voorzien van stalen neus en 
 ondoordringbare zoolplaat. Speciaal geschikt voor werkomstandigheden 
 waarbij het gevaar bestaat in scherpe voorwerpen te trappen.  
S4 Standaard veiligheidslaars met stalen neus. Gemaakt van kunststoffen, dus 
 geheel waterdicht. Laars voldoet aan anti-statische eigenschappen. 
S5 Standaard veiligheidslaars met stalen neus en die voldoet aan anti-statische 
 eigenschappen. Gemaakt van kunststoffen, dus geheel waterdicht. Voorzien 
 van verharde tussenzool en anti-slip profi el.  

€100,80 

€86,95 €117,75 

€103,95 €95,0 

€69,95 €38,60

€29,95
€86,95 €117,75 

€103,95
€69,95

€29,95

Verkrijgbaar in diverse varianten:

- EZ WINDER RA 40M 3G2,5 H07RN-F ZWART
- EZ WINDER RA 50M 3G1,5 H07RN-F ZWART
- EZ WINDER RA 25M 3G1,5 H07RN-F ZWART
- EZ WINDER RA 25M 3G2,5 H07RN-F ZWART

Verkrijgbaar in diverse varianten:

- NL K2 25M NEOPR H07RN-F3G2,5 4TECX
- NL K2 25M NEOPR H07RN-F3G1,5 4TECX
- NL K2 50M NEOPR H07RN-F3G1,5 4TECX

KACHELS

Verkrijgbaar in diverse varianten:

- 2 KW
- 3 KW
- 5 KW

Verkrijgbaar in diverse varianten:

- 230V  50 HERTZ 1.5 KW
- 230V  50 HERTZ 1.3 KW

€86,95

BATA SUMM SEVEN  
WERKSCHOEN LAAG BOA S3 W 

MAAT 40 T/M 46

BATA SUMM FIVE 
WERKSCHOEN HOOG BOA S3 W 

MAAT 40 T/M 46

GRISPORT 
WERKSCHOEN HOOG 803C S3

MAAT 39 T/M 46

SAFETY JOGGER BESTBOY
WERKSCHOEN HOOG S3

MAAT 39 T/M 46

9545840 9545862 4526550 4170672

€62,95

€49,95

KLEUREN

MATEN*
M, L, XL

WEET U WELKE VEILIGHEIDSKLASSE VAN TOEPASSING IS?

https://webshop.vdbt.nl/932116-kabelhasp3x15neo25m1211003?search=932116
https://webshop.vdbt.nl/2176574-kabelhaspel-3x15mm-25-mtr-neopreen-h07rn-4tecx?search=2176574
https://webshop.vdbt.nl/6394183-heater-elektrisch-2-kw-4tecx?search=6394183
https://webshop.vdbt.nl/6841976-verwarming-infrarood-230v-50-hertz-15-kw?search=6841976
https://webshop.vdbt.nl/6394186-heater-gas-17-kw-4tecx?search=6394186
https://webshop.vdbt.nl/2987301-heater-convectorkachel-ck2003t?search=2987301
https://webshop.vdbt.nl/2558333-heater-ventilatie-kachel-vk-2002-350265?search=2558333
https://webshop.vdbt.nl/sweatvest-capuchon-60-graden-wasbaar-black-m?search=9545146
https://webshop.vdbt.nl/sweater-anorak-re2050-black-m?search=1259304
https://webshop.vdbt.nl/bata-summ-seven-werkschoen-laag-boa-s3-w-40?search=9545840
https://webshop.vdbt.nl/bata-summ-five-werkschoen-hoog-boa-zwart-s3-w-40?search=9545862
https://webshop.vdbt.nl/grisport-803c-s3-hoge-schoenen-40-zwart?search=4526550
https://webshop.vdbt.nl/safety-jogger-bestboy-s3-zwart-hoog-maat-39?search=4170672
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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




