BOUW

klaar voor de winter
Wat helpt
jouw
organisatie
verder in
bouw en
techniek?

dekkleed
DEKZEIL
BLAUW - GROEN
150GR, 4TECX

AF

VAN

5

,7
1
1
€

Voorsprong voorop

PALLET

ACTIE

3X4MTR, 2484470

€18,45

€11,75

4X6MTR, 2484488

€36,90

€21,95

6X8MTR, 2484453

€47,94

€34,95

ACTIES

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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NOVEMBER/DECEMBER

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

BESTELPORTAAL

Producten Kracht van de combinatie

HOEKANKER
SV 60x80 60X3 072355

44

€1,

GEBR. BODEGRAVEN BV legt de verbinding. Niet alleen een

perfect passende verbinding in de bouw, maar met name
ook mét de bouw. Want de specialisten van Gebr.
Bodegraven (GB) zoeken hun afnemers, aannemers en de
adviseurs op. Binnen het assortiment voor onder meer
ruwbouw en veiligheid, spouwverankering en
isolatiebevestiging, element- en kozijnverbindingen,
houtverbindingen enmtuinbeslag wordt praktisch altijd de
passende oplossing gevonden. En als die er niet is, maakt
GB hem.

,95

€0

6398914

Hoekanker voor stijlmontage van kozijnen. Dit hoekanker
wordt geproduceerd uit sendzimir verzinkt staal. Het (slob)
gatenpatroon van dit hoekanker is afgestemd op de gangbare
bevestigingsmiddelen.

XL-HOEK
SV 100X150

2515394

,58

€8

95

€5,

Met in totaal meer dan 2300 patenten is FISCHER
een echte ‘innovatie motor’. fischer beschikt over
een eigen ontwikkelings- en productievoorziening
in alle belangrijke onderdelen van de
bevestigingstechnologie: stalen-, nylon- en
chemische bevestigingen. Daarnaast heeft fischer
een installatieprogramma voor sanitair,
verwarming, ventilatie en klimaatcontrole, een
E-fix assortiment voor elektrabevestigingen en een
Solar-fix assortiment voor het bevestigen van
zonnepanelen.

Hoekanker, extra versterkt door de zijrillen, met een veelzijdig
(slob)gatenpatroon. Uitermate geschikt voor de verankering
van zware kozijnen. Deze hoekankers worden geproduceerd
uit sendzimir verzinkt staal of uit staal voorzien van een
passende laagdikte Zink-Magnesium voor een extra hoge
corrosieweerstand. Afhankelijk van staaldikte (72x4 mm of 72x5
mm) en staalkwaliteit (vloeigrens tot S350) belastbaar van 200
tot 450 kg per hoekanker.

CONSTRUCTIEKRAAGPLUG
S12 FUS

,53

€27

6062583

,-

€23

De Constructiekraagplug S12 FUS spreid twee kanten op
waardoor de spreidkrachten evenwijdig aan de rand gericht
kunnen worden. De kans op scheurvorming in kalkzandsteen
wordt hierdoor sterk gereduceerd, waardoor een langdurige
en stabiele bevestiging wordt gerealiseerd. Dankzij de
hoogwaardige nylon plug kan de verankering, in tegenstelling
tot stalen verankeringen, een bepaalde mate van beweging
opnemen (welke met het dichtslaan van ramen en deuren
kunnen optreden), zonder dat de verankering lostrilt. Daarnaast
is de Constructiekraapglug geschikt voor bevestiging in
steenachtige materialen volgens de KVT praktijkrichtlijnen.

HULSANKER
TA M 8/60 NL

TREMCO ILLBRUCK is een Europese producent en

dienstverlener van hoogwaardige afdichting en verlijming
van kozijnen, gevels, interieur- en exterieurtoepassingen.
Tevens bieden wij oplossingen voor vloerafwerking,
waterdichting en passieve brandwerendheid voor de bouw.
En hebben wij een assortiment voor diverse industriële
toepassingen. En tot slot verlenen wij ook ondersteunende
services, verzorgen wij theorie- en praktijktrainingen en
fungeren als kenniscentrum.

5

3,5

€8

5

7,9

€6

1003654

Het fischer Hulsanker TA M NL is een hulsanker met
binnendraad geschikt voor permanente evenals tijdelijke
bevestiging in kanaalplaatvloeren. De geoptimaliseerde
vormgeving van het anker minimaliseert de energie die nodig
is voor het plaatsen. Bij de montage wordt de conus in de
spreidhuls getrokken die zich vervolgens tegen de boorgatwand
klemt. De drievoudig spreidende huls zorgt voor gelijkmatige
verdeling van de belasting. Na demontage blijven geen
uitstekende delen achter in het boorgat waardoor de kans op
ongevallen wordt verkleind.
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elektrisch gereedschap

elektrisch gereedschap
STOFZUIGER

STOFZUIGER

2X18 V DVC157LZX3

P

=O

OP

230 V L-KLASSE VC3011L

BOOR/SCHROEVENDRAAIER
BLACK EDITION
18V DDF484RTEB

9,-

€36

79,

347082

€2

BLADBLAZER/-ZUIGER

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.

BLADBLAZER/-ZUIGER

25,4 CC BHX2501V

LXT 2X18 V DUB363ZV

8108009

9374995

4840074

€595,-

€235,-

€487,90
1. Accu stofzuiger voorzien van Auto-start Wireless System (AWS), voor draadloze
communicatie tussen accumachine en accustofzuiger.
2. Ervaar volledige werkvrijheid in stofvrij en snoerloos werken met deze L-klasse accu
stofzuiger.
3. Ideaal voor die plekken waar geen stroompunten aanwezig zijn: op steigers, in
hoogwerkers, buiten.
4. Beschikt over een goede zuigkracht dat TNO ‘m voor 8 uur gecertificeerd heeft.
5. Het TNO certificaat omvat alle houtstofwerkzaamheden en boren in beton tot 16 mm.
6. Vele combinaties zonder snoer mogelijk: uitermate geschikt voor zagen, schuren en boren.
7. Regelbare zuigkracht, 5 standen. Werktijd hoog: 40 minuten (BL1860B).
8. Voorzien van een BL-motor voor een constante zuigkracht tijdens werkzaamheden.
9. Uitgerust met HEPA-filter voor het afvangen van de kleinste stofdeeltjes.
10. De wielrem houdt ‘m op z’n plek. Handig op hoogte.
11. Compact van formaat en licht in gewicht.
12. Enkel geschikt voor droog zuigen.

€192,70
1. Let op: Deze stofzuiger en slang zijn NIET antistatisch en daarom ongeschikt in
combinatie met een sleuvenzaag, haakse slijper, schaaf, bovenfrees, breekhamer en
langnek schuurmachine.
2. Handzame L-klasse stofzuiger voor droog en nat gebruik.
3. Nat zuigen alleen voor incidenteel gebruik en kleine hoeveelheden.
4. ‘Auto’ startsysteem bij inschakelen van aangesloten machines.
5. Handmatig Push en Clean filterreinigingsysteem.
6. Duurzame uitwasbare en onderhoudsarme PET filter, zowel voor droog als nat gebruik.
7. Duurzaam en robuust door kunststof bumper en grote wielen.
8. Eenvoudige opslag voor de stofzuigslang, stroomkabel en eventuele adapters.

STOFZUIGER

8062357

ISC L-1625 PREMIUM

€315,-

€275,-

€258,30

€225,50

1. Stil, krachtig en zuinig door moderne 4-takt kopklepmotor.
2. Vlotte start door opvoerpomp.
3. Standaard geleverd met een platte blaasmond voor het blazen van natte bladeren.
4. Geschikt voor E10 loodvrije benzine

1. Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai,
de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
2. Ook ideaal voor het opzuigen van bladeren door standaard bijgeleverde bladzuigset.
3. Variabele snelheid door middel van schakelaar met cruise control functie.
4. Hakselmessen op de waaier verkleinen het opgevangen materiaal.
5. Aangedreven door 2x18 V: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.

10,-

€7

6437759

,95

9
€55

BLADBLAZER

Bouwstofzuiger voor de zwaarste inzet in de industrie,
werkplaats of op de bouw. Voor het afzuigen direct aan de
machine bij boor-, frees, slijp- of zaagwerk. Beton, gips, steen,
cement, hout, lak.

STOFZUIGER

LXT 2X18 V DUB362Z

IPULSE L-1635 PREMIUM

-

85,

€8

6399166

,95

Bouwstofzuiger voor de zwaarste inzet in de industrie,
werkplaats of op de bouw. Voor het afzuigen direct aan de
machine bij boor-, frees, slijp- of zaagwerk. Beton, gips, steen,
cement, hout, lak.

99
€6
5167501

€215,-

€176,30
1. Lichte maar krachtige 2x18 V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor opruimwerkzaamheden
van stadscentra en parken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke andere
lawaaigevoelige omgeving.
2. Dubbel accu systeem: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.
3. Minder vermoeiend door de ontspannen greep op het toestel: dankzij de duimtoetsen
aan en uit.
4. Handige compacte accubladblazer met lage trillingen, lage geluidsproductie, laag
gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
5. Drietraps instelbare blaaspijp met een verstelbereik van 100mm.
6. Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu.w
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STOFZUIGER
UCLEAN ADL-1432 EHP

8,-

€42

,95

9
€33

4850879

Voor inzet in de werkplaats of thuis. Voor het afzuigen direct
aan de machine bij boor of zaagwerk. Beton, gips, steen,
cement, hout, lak (niet gezondheids schadelijke stoffen).
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workwear

TRAPPEN
FALCO DUBBEL OPLOOPBARE TRAP
AF

VAN

22,

€1

AF

FEO 3

€197,-

€145,-

FEO 4

€217,-

€175,-

€208,-

FEO 5

€238,-

€309,-

€247,-

FEO 6

€275,-

FDO 2 X 6

€340,-

€272,-

FDO 2 X 8

€438,-

FDO 2 X 10

€548,-

FDO 2 X 2

€152,-

€122,-

FDO 2 X 3

€236,-

€189,-

FDO 2 X 4

€260,-

FDO 2 X 5

VAN

45,

€1

2X WERKBROEK, 1X KNIEBESCHERMERS , 1X RIEM

KLEUREN

KLEUREN

€190,-

MATEN*
XS t/m 4XL

MATEN*
XS t/m 4XL

€220,-

*maattoeslag

*maattoeslag

gewapende folie/pe folie
€253,FEO 7

€317,-

€350,-

FEO 8

€362,-

€342,-

€438,-

FEO 10

€447,-

€358,-

4254222

MASCOT BROEK BOX

MASCOT WINTERJAS

FALCO ENKEL OPLOOPBARE TRAP

vanaf 3XL

vanaf 3XL

4254215

71493

7355416

€146,95

€216,-

€121,95

€129,95

Ademend, wind- en waterdicht. Getapete 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 reflectoren.

VOUWSTEIGER
KAMERSTEIGER VS 44-POWER 185 WIEL 150MM
RS 44-POWER Kamersteiger opvouwbaar. Compacte steiger
voor smalle ruimtes.
De RS 44-POWER is een handige kamersteiger. Ideaal voor
binnen door zijn compacte formaat, maar ook geschikt voor
buiten. Wil je nog verder de hoogte in? Het systeem is uit te
breiden met componenten uit de RS TOWER 4-serie. Zo kun je
deze kamersteiger eenvoudig uitbouwen tot een werkhoogte
van 7.80 meter.

6433231

-

5,
€33

9,-

€22

SCHOEN STOCKHOLM

Bepaalde delen van het product zijn voorzien van stretchmateriaal. Combinatie
van de lichtgewicht stofkwaliteit 442 en stofkwaliteit 511 met volledige stretch.
De zakken zijn in het design geïntegreerd. Tweevoudig gestikte naden aan de
broekspijpen en in het kruis. Lage taille. Ergonomisch gevormde broekspijpen.
Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met
telefoonzakje en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde
ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Duimstokzak van CORDURA®
met extra zakken. Kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D). De hoogte
van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. We raden de
MASCOT® Waterloo kniestukken aan voor dit model. Met opdruk en reflectoren.

THERMO HANDSCHOENEN

2 KN S3 MAAT 39 T/M 46

51-850 ORANJE/GRIJS

kachels
HEATER VENTILATIE
KACHEL
EUROM VK2002 1,5KW

0

,5
€19

,10

€14

2558333

HEATER CONVECTORKACHEL
CK2003T 230V

3757648

0

,8
€43

,12

€40

€6,08

€4,85

2987301

THERMO SOKKEN

HM 2 OEKO-TEX® STANDAARD 100,
PRODUCTKLASSE II
5047739

€52,65
AF

HEATER
ELEKTRISCH

VAN

,-

€48

VERWARMING

INFRAROOD 230V, 50 HERTZ

0,-

€12

Dit hoog model veiligheidsschoen valt binnen de S3 veiligheidscategorie. De
Stockholm heeft een stalen middenzool wat de voet tegen scherpe voorwerpen
die de bodem van de zool kunnen penetreren. De Stockholm is waterbestendig
en antistatisch. Dit model is hitte en koude bestendig. In diverse maten te
verkrijgen.

2716309

€7,60

2KW, 6394183

€62,50

€48,-

3KW, 6394184

€82,50

€62,39

1,3KW, 6841973

€165,20

€120,-

5KW, 6394185

€122,50

€92,63

1,5KW, 6841976

€294,-

€198,75
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€46,35

AF

VAN

€6,50
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M EEPA K K ER S
DE-ICER

MUTS

COLL

KLEUREN

KLEUREN

PREMIUM

500 ML

FLEECE

5731641

9422164

€16,26

€13,85

€12,50

€9,95

THERMO SHIRT

THERMO ONDERBROEK

ZWART

ZWART

4232073

294194

4232080

€4,33

€32,09

€31,60

€3,20

€25,95

€24,95

RUITENVLOEISTOF

,60

€16

SCREEN WASH, 5 LTR

,95

€12

2563568

COOLANT

,-

€16

C-26, 5 LTR, 04302

,95

€12

611808

WWW.
VDBT
.NL

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

SWEELINCKSTRAAT 5
5344 AE OSS
0412 634831

STORE

SHOWROOM

PERSOONLIJK
CONTACT

WEBSITE

KENNIS

VOORRAADBEHEER
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BEZORGDIENST

REPARATIES

KEURINGEN

