techniek

VERSTANDIG WERKEN
IN HITTE EN ZON
2,19

€13

,29

€6

5

4,9

€12

75

€4,

COOLVEST

INDUSTRY WATERGEVULD
GRIJS
MATEN: S, M, L, XL, XXL
Het Coolvest Industry is speciaal
ontwikkeld voor optimale verkoeling tijdens
warme werkomstandigheden.
Kwaliteit buitenzijde 50% nylon Jersey/50%
PU en binnenzijde is van wicking polyester
fleece. De inhoud is geschikt om te koelen
tot 15 °C en gaat tot 72 uur mee voor het
hervuld dient te worden.

VEILIGHEIDSBRIL

5015210

SMOKE VERSTELBAAR

4962593
4TECX Veiligheidsbril Smoke vertstelbaar, Verstelbaar met een in de lengte
verstelbare brillenpoot, 99 % UV bescherming, Anti-condens, Zacht
neusstuk voor extra comfort, Breed beschermend glas voor complete
bescherming van het oog, Indirect ventilatiesysteem, Donker glas.

AANDRIJFTECHNIEK

KITTEN, LIJMEN & TAPES

ANKERWERK &
BEVESTIGINGSMATERIALEN

LAS- EN SNIJTECHNIEK

BOS & TUIN
BOUWPRODUCTEN &
KLIMMATERIALEN
ELEKTRA

MACHINES
ONDERHOUD & REINIGING
PBM’S WERKKLEDING &
VEILIGHEID

GEREEDSCHAPPEN

PNEUMATIEK, HYDRAULIEK &
PROCESTECHNIEK

HANG & SLUITWERK

TRANSPORT &
BEDRIJFSINRICHTING

HIJSEN EN HEFFEN
IJZERWAREN

VERSPANING

INSTALLATIETECHNIEK
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ACTIES
juni/juli

KLIK OP HET LINK SYMBOOL
OM HET ARTIKEL TE BEKJKEN
IN HET

BESTELPORTAAL

workwear
,01

€16

1,37

€6

,95

€11

,95

€49

DREUMEX SUN
PROTECTION FOAM
SPF50+, 150ML

5716128

5194864

Met de Dreumex Sun Protection Foam gaat u nooit meer
onbeschermd de zon in. Zeer geschikt voor mensen die
beroepsmatig langere tijd in het zonnetje moeten staan, zoals
schilders of bouwvakkers. De 5-sterren UV-filters en vitamine E
zorgen voor een optimale bescherming. Bovendien is de foam
hydraterend en voedend, waardoor uw huid makkelijk herstelt
na een lange tijd in de zon.
Smeer de foam op een droge huid, een kwartier voordat u de
zon in gaat. De foam trekt snel in, is waterproof en niet
plakkerig. Geschikt voor alle huidtypen en ook voor de
behaarde delen van de huid.

Thermocules die hitte absorbeert en
excessieve hitte opslaat, waarbij dit vrij
wordt gegeven wanneer u het het meest
nodig heeft
- Machinewasbaar tot 60
- Universele maat
- Kleur wit

MICROGARD COOLVEST
ONE SIZE

ADVANCED T-SHIRT

T-SHIRT COOLDRY FITTED

T-SHIRT UV BLOCK COOLDRY
LANGE MOUW

KLEUREN

KLEUREN

KLEUREN

MATEN*
XS t/m 4XL

MATEN
XS t/m 5XL

MATEN
XS t/m 5XL

*Let op! Maattoeslag
op maat 3XL en 4XL

6465704

€32,95

6069310

€25,95

€21,48

6069353

€25,06

€17,95

€19,95

T-shirt, vochtafdrijvend | 17482-944 |
Vochtregulerend. Sneldrogend. Antibacterieel.
Moderne, comfortabele pasvorm met een
optimale bewegingsvrijheid. Verstevigde boord.
Tricot aan de hals.

Door een eigentijdse pasvorm en het gebruik
van kwaliteitsmaterialen is het T-shirt een zeer
goed product voor op de werkvloer. Naast 50%
polyester, is het shirt voor 50% gefabriceerd van
Cooldry. Dit materiaal zorgt ervoor dat vocht zo
snel mogelijk van de huid naar buiten de stof
wordt verplaatst. 180 g/m².

Dit T-shirt is voor 50% vervaardigd uit Cooldry en
voor 50% uit Polyester. Het stof biedt een
UV-block van UPF 40+. Tevens is dit T-shirt
bijzonder kleur- en krimpvast. Het Cooldry
materiaal is vochtregulerend en zorgt er tevens
voor dat het ademend vermogen optimaal
blijft. De witte uitvoering van dit T-shirt is ideaal
geschikt voor sublematie. 180 g/m².

WERKSHORT ZAFRA

ADVANCED SHORT

JEANS PREMIUM STRETCH KORT

KLEUREN

KLEUREN

KLEUREN

MATEN*
42 t/m 66

MATEN*
42 t/m 68

MATEN
29 t/m 40

*Let op! Maattoeslag
op maat 64 en 66

*Let op! Maattoeslag
op maat 64, 66 en 68

2761242

€68,50

6466628

€54,95
Tweevoudig en drievoudig gestikte naden aan
de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en
voorgevormde tailleband. Riemlussen. D-ring.
Gereedschapslus aan beide zijden van de
tailleband. Gulp met rits. Spijkerzakken van
CORDURA®, extra zakken en lussen voor
gereedschap. Magneten in spijkerzak houden
spijkers, schroeven en bitjes op de plaats.
Openingen voor het wegsteken van de
spijkerzakken. Voorzakken. Achterzakken met
versterking, klep en klittenbandsluiting.
Verstelbare hamerlussen. Dijbeenzak met
versterking en klep met klittenbandsluiting.
Telefoonzak op de dijbeen. Duimstokzak van
CORDURA®. Pennenzakje van CORDURA®.
Contraststiksels.

€58,95
Shorts, afneembare spijkerzakken,stretch. Met
een waterafstotende finish. Lichte, slijtvaste
strechstof, in 4 richtingen rekbaar. Door de
geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet
merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikte naden
aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille.
Riemlussen. Gulp met rits. Afneembare
spijkerzakken van slijtvast CORDURA®.
Voorzakken. Achterzakken. Gereedschapslus aan
beide zijden van de tailleband. Dijbeenzak met
telefoonzakje. Duimstokzak van CORDURA® met
extra zakken. Knop ter bevestiging van een mes.
Opmerkingen: Let op, doordat dit model
spijkerzakken heeft van een materiaal zonder
stretch, heeft de broek niet zoveel stretch in de
taille zoals de broeken 17079-311 en 17179-311 die
gemaakt zijn van 100% stretch. Daarom kan deze
broek tot wel een maat kleiner aanvoelen.
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€73,95

6461065

€51,29

€39,95
Deze korte jeans uit de Tricorp Premium lijn is de
ideale combinatie van comfort en een jeanslook
voor op de werkvloer of tijdens je vrije tijd. De
jeans is verkrijgbaar in een brede maatrange en
in drie stoere denim kleuren! De korte broek in
de kleur DenimBlue heeft een kwaliteit van 98%
katoen en 2% elastaan. De jeans in de kleuren
DenimBlack en DenimGrey hebben een kwaliteit
van 82% katoen, 12% polyester en 2% elastaan.

multimeters
UNIVERSEELMETER 1-1

UNIVERSEELMETER 7-1

POTLODEN/STIFTEN

BATTERIJEN

DIGI-TOOL MULTIMETER
8900

BATTERIJ BLOK

MARKEERPOTLOOD

9V PROCELL ALKALINE INDUSTRIAL 6LR61

PICA-DRY 3030 LONGLIFE

,70

35

,24

26,

€71

€2

5
9,9

€49

5
3,9

85,

€1

€5

1972337

€2

2773818

5746175

af
van

€r1s,tuk*

7376599

2833675

pe

Procell made by
Duracell batterijen zijn
speciaal voor de
professionele markt
ontwikkeld. U kunt
rekenen op Procell
batterijen voor een
betrouwbare en
langdurige
energietoevoer voor al
uw professionele
batterijvoedende
apparatuur.

€12,75
· Geïntegreerde contactloze voltsensor
· Compacte behuizing
· VDE·GS getest en goedgekeurd
· 2000 counts lc·display
· Automatische/handmatige bandschakeling
· Auto Power Off
· Meetfuncties ~/=·spanning, weerstand, doorverbindings·
en diodecontrole, ~/=·stroom tot 10 A, capaciteit, frequentie
en temperatuur
· Inclusief: rubber beschermhoes, compact
beschermingsetui, batterijset en veiligheidsmeetsnoeren

· Automatisch lekkage spanning onderdrukking (LoZ) en
Tru·RMS meting
· Geïntegreerde contactloze spanningssensor
· CAT IV 600V
· Auto·Range
· Auto Power·Off
· Meetfuncties: Spanning, weerstand, stroom, frequentie,
capaciteit en temperatuur
· Automatische AC/DC herkenning
· Verdwaalde spanning onderdrukking
· Achtergrondverlichting
· Min·/Max·/Hold·Funktion
· Inclusief: Beschermingsetui, beschermingshoes, batterij
(9 V blok), veiligheidsmeetsnoeren en
draadtemperatuursensor

· Meetbereik ampere wisselstroom (AC): 10:00 AM
· Meetafwijking volt wisselstroom (AC): 1%
· Meetbereik volt wisselstroom (AC): 0,2 - 250 V
· Akoestisch waarschuwingssignaal
· Meetbereik volt gelijkstroom (DC): 0,2 - 250 V

€8,95

*Prijs bij afname van een doos
van 10 stuks

MERKPEN

BATTERIJ STAAF

PENTEL N50 ZWART

D 1.5V PROCELL INDUSTRIAL 1,5V/LR20

af
van

af
van

radio’s

€r1s,tuk*

3683712

€r1s,tuk*

7376598

pe

pe

BLUETOOTH LUIDSPREKER

TOPROCK BLUETOOTH PLAYER SYS3 BT20 M 137

DIGITALE RADIO

*Prijs bij afname van een doos
van 12 stuks

BOUWRADIO

BR 10 DAB+

PERFECT PRO ROCKHART

*Prijs bij afname van een doos
van 10 stuks

Slijpschijven

Procell Alkaline PC1300 D
LR20 batterijen 10x Voor
sommige apparaten
heb je grote D-batterijen
nodig. En wie kan die
performance beter
leveren dan Duracell? In
dit geval gaat het om de
Procell Alkaline PC1300 D
LR20 batterijen. Procell is
de professionele/
industriële tak van
Duracell, en levert betere
performance onder zware
omstandigheden, zo is
deze batterij uitstekend
bestand tegen corrosie.

LAMELLENSCHIJF

af
van

DOOS 10 STUKS
9367931

€192,72

5820341

€165,Bluetooth® 5 met TWS (true wireless stereo) zorgt voor een
ruimtevullend stereogeluid bij de aansluiting van twee
TOPROCK-luidsprekers. Powerbank-functie: USB-uitgang
voor het laden van externe apparaten. Intuïtieve bediening
en verlichte toetsen. Werking met ingebouwde accu of
netsnoer.

BOUWRADIO

€169,40

€155,Voorzien van zowel Bluetooth- als AUX-IN-aansluiting verkrijgbaar als analoge of digitale radio (DAB+).
Geïntegreerde USB aansluiting voor het laden van externe
apparaten zoals mobiele telefoon (BR 10 D)
Leveringsomvang: netlaadadapter 230 V, kabel Aux-ingang, in transporttas.

BOUWRADIO

FM DAB/DAB+ DMR110

645166

€395,-

€309,95

DOORSLIJPSCHIJF
STAAL-RVS
DOOS 25 STUKS

af
van

,99

€27

DAB+ Digitale Radio ontvangst. FM ontvangst met RDS
zenderinformatie. Bluetooth ontvanger voor muziek
streaming. 2 Aux ingangen voor externe MP3 speler. USB
stroomuitgang 5V voor het laden van een mobiele telefoon.

FM DAB/DAB+ BLUETOOTH DMR112
Voor universeel gebruik, Hoge
standtijd. Snel slijpen en
makkelijk in gebruik

5821058

€159,-

7455533

€129,95

Voorzien van Zirkonium
mineralen op een
glasfiber drager,
conische uitvoering
Bij uitstek toepasbaar
op laag- en hoog
gelegeerd staal, RVS en
aluminium.
Extra hoge standtijd

BOUWRADIO

10,8-18V DAB DMR115

€239,-

€195,95

7089108

,96

€21

VAN

VOOR

125x1,0 mm, 2176675

€73,-

€27,99

125x2,5 mm, 2176670

€60,25

€29,99

€195,-

VAN

VOOR

125x22,2 K60, 2176683

€46,50

€21,96

125x22,2 K80, 2176684

€46,50

€21,96

20

37,

,96

€16

AFBRAAMSCHIJF
125X6,4
DOOS 10 STUKS

€159,95
2176666

Werkt op Makita 7,2 V t/m 18 V Li-ion accu’s en de nieuwe
10,8 V CXT accu’s .Ruim een volle werkdag luisterplezier
op 1 volle acculading vanaf 10,8 V. Tot max. 27 uur met 18
V. Voorzien van een Aux aansluiting (aansluitkabeltje niet
inbegrepen).
Let op: deze bouwradio is niet geschikt om te gebruiken als
oplader voor telefoon of accu’s.

Tot 14 uur luisterplezier op 1 volle acculading met 12 V Max
(4,0 Ah) of tot max. 16 uur met 18 V (5,0 Ah). Voorzien van
USB aansluiting om smartphone op te kunnen laden,
deze radio is niet geschikt om accu’s mee op te laden.
Werkt op Makita CXT en LXT Li-ion accu’s en op 230 V met
meegeleverde adapter. Let op: Makita Ni-Cd en Ni-MH
accu’s zijn niet geschikt. Ook G-accu’s, BL1415G en BL1815G,
werken niet.

DE ACTIES IN DEZE FOLDER ZIJN GELDIG VAN 01 JUNI T/M 31 JULI - 2022
Drukfouten onder voorbehoud

Zonder accu’s en lader, in doos. DAB/DAB digitale radio:
storingsvrije, betere geluidskwaliteit en toegang tot meer
radiozenders. Let op: Makita Ni-Cd en Ni-MH accu’s zijn niet
geschikt. Ook G-accu’s, BL1415G en BL1815G, werken niet.

Voor algemeen gebruik. Bij uitstek geschikt voor diverse
afbraamtoepassingen op staal en RVS”
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SPRAY

PALLET

ACTIE

SPUITBUS VERF

SPUITBUS VERF

SPUITBUS VERF

verkrijgbaar in diverse kleuren

verkrijgbaar in diverse kleuren

verkrijgbaar in diverse kleuren

500ML

500ML

6440561

122512

SPUITBUS VERF ZINKSPRAY
97% MAT - 500 ML

122504

€23,75

€15,57

€9,55

€14,65

€16,65

€9,95

• Professionele lak, sneldrogend en
uitstekend voor toepassing op metaal,
beton, hout, metselwerk, etc.
• Zeer hoge dekkracht en lang behoud van
kleur en/of glans.
• Kras- en stootvast.

• MEER M²!
Meer verfstof, meer vierkante meters. Eén
HARD HAT® spuitbus is gelijk aan 2 of
meer standaard spuitbussen.
• SNELLER KLAAR!
Direct resultaat in één spuitgang: dikkere
verflaag, betere dekking. Sneller droog:
10-15 minuten!
• LANGER MOOI!
Hogere kwaliteit pigmenten zorgen voor
een langer glans- en kleurbehoud. De
licht-elastische verflaag voorkomt
scheurtjes en voortijdig afbladderen.
Geschikt op blank staal, hout en beton.

F
A
N

VA

,79
€0er stuk
p

2176544

VAN

6440538

VOOR

€17,11

€11,95

€205,32

€125,-

· Professionele, zinkstofrijke spraycoating
· Voorkomt en beschermt maximaal tegen corrosie
op ijzer/staal
· Zinklaag (elastische, zelfherstellende zinkfilm)
droogt snel, is onderlaag voor alle verf
· Voor staalbouw, bijwerken beschadigingen, behan
deling uitlaat, verbinding, bocht, pijp, etc
· Goede geleiding, ideaal voor puntlassen
· Hittebestendig tot 350°C

SCHUIMROLLER

2176544

100MM, PER 10 STUKS

€20,45

Drukfouten onder voorbehoud

2176545

VERFBEUGEL

€9,50

630.12, 2176533

€18-

€12,60

630.14, 2176534

€21,60

€15,12

630.16, 2176535

€24,60

€17,22

630.18, 2176536

€33,-

€23,10

630.20, 2176537

€37,80

€26,46

2176613

€12,90

VOOR

VAN

VOOR

€1,54

€0,85

14X28CM ,105656

€1,37

€0,69

LANG, 105618

€1,82

€0,99

36X29CM ,105654

€2,16

€1,19

DE ACTIES IN DEZE FOLDER ZIJN GELDIG VAN 01 JUNI T/M 31 JULI - 2022

€8,99

LOODVRIJE MENIE

KORT, 105626

Drukfouten onder voorbehoud

VOOR

€15,-

€16,75

VERFBAK

6MM, 10CM

VAN
630.10, 2176532

0,75 LITER

€23,95

€14,25

• Professionele, opvallende markeringsverf
• Multifunctioneel om te schrijven, te
markeren waar gaten geboord moeten
worden, leidingen komen, etc.
• Levensduur: 8-12 mnd.
• Hoog dekkend vermogen, weerbestendig,
hoge mechanische weerstand.
• Geschikt voor metaal, beton, steen, hout,
asfalt, metselwerk, Gibo, etc.

METAAL IJZERMENIE

VACHTROLLER

100MM, PER 10 STUKS

VAN
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• Ideaal voor signalering,
veiligheidsmarkering en kleurcoderingen!
• Duidelijk zichtbare fluorescerende coatings
• Ideaal for markeringen, borden,
kleurcodering, etc.
• Aanbrengen op matwit 2190 voor het beste
resultaat.
• Afwerken met blanke lak 2500 voor langer
resultaat.

af
van

DOOS 12 STUKS

PER DOOS 12 STUKS

Kleuren:
geel ﬂuor, rood ﬂuor

Verf gereedschappen
PATENTKWAST ACRYL

PER STUK

6440572

€20,92

Kleuren:
mat wit, diepblauw, geel/oranje, geel/
groen, helderrood, lichtgeel, marine grijs,
mat zwart, mosgroen, reseda groen, violet,
wit, zwart, lichtblauw.

€

360° 500ML 4TECX

€13,67

Kleuren:
aluwit hoogglans, diepzwart hoogglans,
diepzwart mat, hemelsblauw hoogglans,
lichtblauw hoogglans, lichtgrijs hoogglans,
mosgroen hoogglans, vuurrood hoogglans.

5
9
,
11

VERF MULTIMARKER GEEL

500ML

VAN

VOOR

0,75 LITER, 2176615

€19,25

€13,50

2,5 LITER, 2176616

€57,35

€39,95

Gereedschappen
SCHUURLINNEN OP ROL

SCOTCH BRITE

25 METER
Verkrijgbaar in verschillende groftes

100X10000 AVFN

AF

3738524

VAN

,53

€57

2187788

,50

GLASSCHRAPER

,50

€33

€15

VERFSCHRAPER DRIEHOEK
Verkrijgbaar in diverse maten

METAAL

81

€4,

152234

,85

AF

VAN

103514

HANDBORSTEL STAALDRAAD

35

€3,

€3

RONDE BORSTEL

Verkrijgbaar in diverse varianten

GETORDEERD RBG 125 MM 12512/22,2 ST 0,50

AF

VAN

3829556

10

,76

€20

3829788

€1,

WWW.
VDBT
.NL

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M VRIJDAG
8:00 - 17:30

,50

€14

SWEELINCKSTRAAT 5
5344 AE OSS
0412 634831

STORE

SHOWROOM

PERSOONLIJK
CONTACT

WEBSITE

KENNIS
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VOORRAADBEHEER

BEZORGDIENST

REPARATIES

KEURINGEN

