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SCAN DE QR-CODE OM HET
ARTIKEL TE BEKIJKEN IN HET

BESTELPORTAAL

back to work

€54,95

5068068

€54,95
€54,95

PURSCHUIM 
+ PISTOOL
12x750 ML

Hoogwaardige, ijzersterke 1 
componenten lijmkit met een 
zeer hoge aanvangshechting 
op basis van MS polymeer

Voorsprong voorop

met slim
denken en doen 
verleggen 
we grenzen 
in bouw en 
techniek

Kijk binnenin hoe 
   NAS Geff en BV
        nooit meer misgrijpt 
             op voorraad.

https://portaal.vdbt.nl/purschuim-plus-pistool-750-ml-4tecx
https://portaal.vdbt.nl
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Rondom lamp 50 watt 4000 lumen verlicht 
gelijkmatig de werkruimte. Voorzien van 2 
spatwaterdichte contactdozen en handige 
ophanghaak

LED bouwlamp, 
zwarte behuizing 
met glas, 5 m kabel 
H07RN-F 3G1 mm² 

LED bouwlamp, kunstof op accu, 30W 
2400 lumen

· 250 lumen
· Aluminium
· kleur: zwart
· Inclusief batterijen
· Clip met magneet

€99,-

€75,-
€82,50

€61,87
€10,90

€8,18

7450408 94376346749025

LED RONDLAMP 
50W 5500 LUMEN INCL. 2 SCHUKO

ZAKLAMP
ZAKLAMP PENLITE 250 LUMEN INCL. BATTERIJ

LED BOUWLAMP 
ACCU 30W 2400 LUMEN

BOUWLAMPEN

BOUWLAMP

LED KL. 1 100W 11000 LUMEN INCL. 
STATIEF, 6394189

LED KL. 1 150W 16500 LUMEN INCL. 
STATIEF, 6394190

€109,-

VAN VOOR

€155,-

€81,75

€116,25

Kunststof kabelhaspel  
met verzinkt stalen 
frame, thermisch 
beveiligd, dubbel 
geïsoleerd, KEMA 
Keur, materiaal: 
neopreen

EZ WINDER 
professionele 
kabelhaspel 40 mtr. 
3G2,50 H07RN-F 
zwarte 
neopreenkabel (NL)

KABELHASPEL

KABELHASPEL

EZ WINDER RA 40M 3G2,5 H07RN-F 
ZWART, 932114

3X1.5MM 50M NEOPREEN H07RN, 
2176575

EZ WINDER RA 25M 3G1,5 H07RN-F 
ZWART, 932116

3X1.5MM 25M NEOPREEN H07RN, 
2176574

€180-

€129,50

VAN

VAN

VOOR

VOOR

€122,-

€91,50

€135,-

€89,50

€97,-

€59,50

kabelhaspels

“Dankzij een 
 standaard   
 back-up voorraad 
 kunnen we 
 onverminderd 
 door.”

Onze werkzaamheden vinden plaats door 
heel Nederland. Elke klus rekent op ons 
magazijn in Geffen. De kans bestaat 
natuurlijk dat daar onvoorzien een tekort 
ontstaat. In dat geval kunnen wij rekenen op 
GBI van Dijk. Voor ad hoc situaties hebben 
zij voor ons altijd een extra voorraad apart 
liggen. Waardoor wij op voorhand weten: 
ons werk komt af. 

John Wijgers - Magazijn Beheerder 

NAS Geffen BV

Voorsprong voorop

ook op voorsprong komen?
Bel Thomas Heijmans 
op 06 - 20 96 60 29
of kijk even op vdbt.nl

Scan voor de 
bijbehorende video 
of ga naar vdbt.nl/
klantverhalen

6394189
https://portaal.vdbt.nl/led-rondlamp-50w-4000-lumen-incl-2-schuko-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/6749025-zaklamp-penl-250-lumen-incl-bat-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160812
https://portaal.vdbt.nl/932114-kabelhasp3x25neo40m1211001
https://portaal.vdbt.nl/2176575-kabelhaspel-3x15mm-50-mtr-neopreen-h07rn-4tecx
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BOUWPRODUCTENelektrisch gereedschap

BOVEN- EN KANTENFREES
MAKITA 18 V DRT50ZJX9

€309,-

€253,38

€179,-

€147,-€179,-

€147,-

1. Bijzonder sterke en veelzijdige accu kantenfrees. 
2. De hoogwaardige koolborstelloze motor biedt de kracht en prestatie als van een 
    gelijkwaardig gesnoerd model. 
3. De electronische sturing van de toeren biedt constante rotatiesnelheid ongeacht de

werkbelasting. 
4. Uitwisselbaar met alle voeten van de RT0700C. Tevens te gebruiken als bovenfrees. 
5. De soft start functie zorgt ervoor dat de machine rustig start. 
6. Regelbare toeren aan de hand van een draaiknop. 
7. Voorzien van soft grip voor meer controle en comfort. 
8. Uitgerust met dubbele ledverlichting voor beter zicht op het werkstuk.

1. Elektronisch instelbaar: toepasbaar voor lichte en zware verbindingen (M4 - M14). 
2. Perfect afgestemd op teks- of zelfborende schroeven. 
3. Maximale capaciteit zelfborende schroeven is 4-6 mm. 
4. Opvallend compact: uiterst hanteerbaar voor lastige plekken. 
5. Goed gebalanceerd: comfortabel voor ook bovenhands werken. 
6. Tevens uitstekende gebruikersvriendelijkheid door zijn lage gewicht. 
7. Bijzonder energiezuinig en duurzaam dankzij koolborstelloze motor. 
8. Ideale machine om perfect gecontroleerd en betrouwbaar mee te monteren. 
9. Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht. 
10. Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.

1. Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen. 
2. Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting. 
3. 2 functies: schroeven en boren. 
4. Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en

comfortabele softgrip. 
5. Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere 

beveiliging. 
6. Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading. 
7. Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.

1. Lichte, maar sterke 125 mm accuslijper met zeer prettige overbelastingsbeveiliging. 
2. Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand 

elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht. 
3. Bij plotselinge reductie in toeren of bij het vastlopen schijf in materiaal treedt Active 

Feed back sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. 
4. Voorzien van soft start en heropstartbeveiliging. 
5. Smal en ergonomisch uitgevoerde handgreep voor goede grip en perfecte bediening. 
6. Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant 

van de behuizing. 
7. Dankzij de verhoogde effi ciëntie van de koolborstelloze motor met elektronische 

sturing, levert deze 18 V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd model.

HAAKSE SLIJPER
Makita 18V 125mm 
DGA504ZJ

7167569

4840130

BOOR-/
SCHROEFMACHINE
MAKITA 18 V 
DDF484ZJ

LIJM- EN KITSPUIT
MAKITA 18 V DCG180ZXK

€129,-

€106,-
€259,-

€212,38

1. Snelle en robuuste machine voor de allround klussen. 
2. 2 functies: boren en schroeven. 
3. Uiterst duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen. 
4. Elektronische toerenregeling via de schakelaar. Zeer constant toerental door de

BL-motor. 
5. Met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel. 
6. Langer doorwerken op 1 acculading dankzij energiezuinige koolborstelloze motor. 
7. Uitmuntende machinebalans voor optimaal werkcomfort. 
8. Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht. 
9. Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.

1. Begin, snelheid en einde van de kitnaad perfect in te stellen met tweeledige 
toereregeling. 

2. Continue hoge persdruk ook bij lage toeren. 
3. Anti druppel functie voor uiterst nette afwerking: voorkomt druipen van overtollig kit bij 

het loslaten van de schakelaar. 
4. Snelheidsregeling via de schakelaar. 
5. Uitgerust met variabele toerentalregeling middels een draaiknop voor maximale controle 

kitstroom.

5821042

4889368

€199,-

€163,18€199,-

€163,18

1. Eenvoudige, maar degelijke uitvoering voor vlakwerk. 
2. Voorzien van diepte-instelknop met een hoge nauwkeurigheid van 0,1 mm. 
3. Geschikt voor het schaven van sponningen tot 9 mm. 
4. Kanten breken mogelijk door V-groef in voorzool. 
5. Langer werken door HM-wisselbeitels, die aan twee zijdes te gebruiken zijn. 
6. Voorzien van parkeersteun voor het ‘uitdraaiend’ wegzetten van de schaaf.

SCHAAF
MAKITA 18 V 82 MM 
DKP180ZJ

4199936

SLAGSCHROEVENDRAAIER 
MAKITA 18 VDTD154ZJ

BOOR-/SCHROEFMACHINE 
MAKITA 18 V DDF486Z

€199,-

€163,-

€179,-

€147,-

5683399

681356

elektrisch gereedschap

€275,-

€225,50€275,-

€225,50

1. Compacte en lichte 165 mm cirkelzaag met een verstekinstelling tot 50°. 
2. Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij 

weerstand elektronisch de zaagsnelheid en het koppel aan voor behoud van kracht. 
3. Hogere veiligheid: voorzien van elektrische motorrem, zaagblad staat snel stil. 
4. De soft start functie zorgt ervoor dat de machine rustig start. 
5. Standaard uitgerust met effi cut zaagblad, waardoor de machine sneller en 

zuiverder zaagt en langer zaagt op één acculading. 
6. Dubbele led-verlichting: verlicht het zaagblad en zaaglijn voor beter zicht op het 

werk. 
7. Luchtstroom blaast zaagsel weg van de machine. 
8. Externe stofafzuiging mogelijk. 
9. Duurzame machine voor de accu’s door beveiliging tegen overbelasting, 

oververhitting en diepontlading van de accu. 
10. Energiezuinige machine dankzij koolborstelloze motor.

CIRKELZAAG
MAKITA 18 V 165 MM 
DHS660ZJ

7089104

MULTITOOL
MAKITA 18 V  DTM52ZJ €215,-

€176,30

1. Oscillerende Multitool met Starlock Max aansluiting voor: schuren, schrapen, snijden en 
zagen. 

2. Door Anti Vibratie Technologie (AVT) zeer lage vibratiewaarde van 2,5 m/s². 
3. Met snelspansysteem: zonder gereedschap accessoires wisselen. 
4. Geschikt voor Starlock, Starlock Plus en Starlock Max bladen. 
5. Veelzijdige machine: breed verbruiksartikelen assortiment voor diverse bewerkingen. 
6. Hoog werkcomfort dankzij slanke optimale ergonomische handgreep. 
7. Eenvoudig werken in de kleinste hoeken en ruimten: bladen te plaatsen in 12 

verschillende hoeken. 
8. Uitgerust met toerenregeling (draaiknop) voor bewerken verschillende materialen. 
9. Uitgerust met soft start: zorgt voor een rustige start in het materiaal. 
10. Voor metaalbewerking met name geschikt voor dun plaatmateriaal. 
11. Hoge productiviteit en constant toerental dankzij koolborstelloze motor. 
12. Geïntegreerde LED verlichting voor beter zicht op het werk. 
13. Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed 

beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. 
14. Voorzien van heropstartbeveiliging: om na het wisselen van de accu ongewild starten te

voorkomen.

1169860+

NU GRATIS
2x 12 slijpschijven
bij aankoop van 
een Makita haakste 
slijper.

* zolang de 
voorraad strekt

https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160814
https://portaal.vdbt.nl/5821042-18-v-accu-boor-schroefmachine-ddf484zj
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160813
https://portaal.vdbt.nl/4840130-18-v-haakse-slijper-125-mm-dga504zj
https://portaal.vdbt.nl/4889368-makita-18-v-lijm-kitspuit-dcg180zxk
https://portaal.vdbt.nl/5683399-18-v-slagschroevendraaier-dtd154zj
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160413
https://portaal.vdbt.nl/7089104-makita-18-v-cirkelzaag-165-mm-dhs660zj
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160815
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Loodvervangers

gewapende folie/pe folie 

3-laagse, gewapende, waterkerende, 
dampdoorlatende folie

Meerlaagse met een wapeningsnet versterkte dampdichte folievoorzien 
van gecoat aluminium.

3-laagse, gewapende en dampremmende folie

A·Kwaliteit stucloper. Nieuw materiaal zware kwaliteit aan beide zijden 
voorzien van 10 gram/m² PE·coating.

3-laagse, gewapende en transparante folie

12 MTR X 150 MM

12 MTR X 200 MM

12 MTR X 250 MM

12 MTR X 300 MM

12 MTR X 400 MM

€124,90

€166,-

€207,50

€248,75

€331,50

€74,95

€99,50

€124,50

€149,50

€199,50

VOORVAN

LOODVERVANGER
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE MATEN

· Gemodifi ceerde bitumen met een 
aluminium strekgaas als inlage. 
De toplaag is voorzien van PE 
korrels in de kleur zwart

· Kan worden toegepast in alle 
bouwdetail waarin een waterdich
te laag vereist is

· Het kan bladlood in alle gevallen 
vervangen

· Waterdicht
· Druksterkte 0,2 N/mm2
· UV bestendi

4962601

3757647 3757647 3757647

ROL 50M X 1,50M, 2176662 ROL 50M X 1,50M, 2176660 ROL 50M X 1,50M, 2176664

ROL 50m X 2M, 2420007 ROL 50m X 2M, 2420009 ROL 50m X 2M, 2420006

€145,62

€191,62

€140,51 

€198,72 

€90,08 

€127,71 

€69,95 €69,95 €39,95

€85,50 €85,50 €56,95

GEWAPENDE 
DAMPREMMENDE FOLIE

GEWAPENDE 
DAMPDOORLATENDE FOLIE

GEWAPENDE DAMPDICHTE FOLIE 
ROL 50M X 1,50M

STUCLOPER  
ROL 60M2 BREED +/-120CM

GEWAPENDE 
BEGLAZINGSFOLIE

21868222176661

€262,63

€117,95
€41,09

€29,50

Bovenmateriaal Synthetisch nubuck, binnenvoering 3D-mesh, uitvoering met 
(Twist Lock System), voetbed SJ foam zool, tussenzool Staal, buitenzool PU / PU
Veiligheidsnorm S3 / ESD, SRC, maatvoering 35-48, normering EN ISO 
20345:2011, perforatiebestendige stalen tussenzool, SRC Slipvaste zool.
Industrie: Montage, Automobielsector, Voedsel & dranken, Industrie, Logistiek.
Omgeving: Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Natte omgeving.

Bovenmateriaal Synthetisch nubuck, binnenvoering 3D-mesh, voetbed SJ 
foam zool, tussenzool Staal, buitenzool PU / PU, veiligheidsnorm S3 / ESD, 
SRC, maatvoering 35-48, normering EN ISO 20345:2011, perforatiebestendige 
stalen tussenzool, SRC Slipvaste zool.
Industrie: Montage, Automobielsector, Voedsel & dranken, Industrie, Logistiek.
Omgeving: Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Natte omgeving.

€78,60

€64,95

€7,30

€6,55
€2,75

€2,25
€8,25

€7,45

5045283 36212015045387

CADOR HOOG S3CADOR LOW TLS S3

SOK ALL SEASON 
KATOEN, GRIJS, MATEN: 39/42, 43/46, 47/50

SOK ALL SEASONS
WOL, ANTRACIET , MATEN: 39/42, 43/46, 47/50

HANDSCHOEN
X-GRIP 51-000, GROEN/GEEL

€54,90

€45,95

Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een effi ciënte isolatie, is zeer licht 
en neemt opgevouwen bijna geen plaats in, waterafstotend materiaal,
stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid, elastiek aan de 
armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen, extra 
zichtbaar voor de omgeving door de refl ectieaccenten, 100% polyester
260 g/m² / maatvoering XS t/m 4XL* *maattoeslag vanaf 3XL

Ademend, winddicht en waterafstotend, sluiting met rits en inwendige 
windvanger, zodat er geen wind binnenkomt. Zakken met ritssluiting, 
voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid, extra 
zichtbaar voor de omgeving door de refl ectieaccenten, 97% polyester, 3% 
elastaan, 305 g/m² / maatvoering  XS t/m 4XL* *maattoeslag vanaf3XL”

€59,95

€49,95

7354291

KLEUREN

MATEN*
XS t/m 4XL

*maattoeslag
vanaf 3XL

MASCOT SOFTSHELL JASMASCOT WINTERVEST

3691648

€99,95

€79,95

KLEUREN

workwear
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MATEN*
XS t/m 4XL

*maattoeslag
vanaf 3XL

72003 72044

https://portaal.vdbt.nl/4962601-loodvervanger-zwart-12-mtr-x-150-mm
https://portaal.vdbt.nl/2176662-gewapend-dampdoorlatende-folie-50x150m-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/2176660-gewapend-dampremmende-folie-50x150m-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/2176664-gewapende-beglazingsfolie-50x150m-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/2176661-gewapend-dampdichte-folie-50x150m-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160409
https://portaal.vdbt.nl/mascot-wintervest-donkermarine-xs
https://portaal.vdbt.nl/dresden-softshell-donkerantraciet-zwart-xs
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160825&search=cador
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160818&search=cador
https://portaal.vdbt.nl/werksok-all-season-katoen-39-42-oeko-tex
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160816
https://portaal.vdbt.nl/handschoen-x-grip-geel-groen-9-l
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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

Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals 
hout, planken en plaatmateriaal. Unieke XT-vertanding en Hard Point 
vertanding blijft langer scherp. Dikker zaagblad voor een fi jner afgewerkte, 
rechte zaagsnede. Zaagt stabieler en comfortabeler.

Stevige Big Bag PP geweven, de Big Bag is ideaal voor het verpakken van 
rond grind, split en zand, de Big Bags hebben een open bovenkant en een 
vlakke bodem, voorzien van 4 hijslussen van 30 cm, belastbaar tot 1.000 of 
1.500 kg, veiligheidsfactor 5:1.

Deze krachtige alleskunner bestaat uit 2 componenten, waardoor de plug 
voor elke ondergrond geschikt is; beton, baksteen, holle steen, cellenbeton, 
gipsplaat, etc. De DUOPOWER geeft daarnaast duidelijk aan wanneer deze 
goed is aangedraaid, waarmee doldraaien tot het verleden behoort.

€39,-

€29,95

€9,95

€4,95

9013823

55176

HANDZAAG 
2600XT+NP-22HP 2 ZAGEN

WERKSOK GBI 
MAAT: 39-42, PER 3 PAAR

BIG BAG 
91X91X110, 1500 KG

REDBOX DUOPOWER
280DLG

2568282

6543417

€11,57

€6,99

€27,-

€15,75

https://portaal.vdbt.nl/9013823-9013823-handzaag-2600xt-np-22hp-2-zagen
https://portaal.vdbt.nl/2568282-big-bag-91x91-x110-1500-kg



