voor bouw en industrie

aanmeten van een
veiligheidsbril
op locatie
OOGMETING OP LOCATIE, WIJ REGELEN HET
Eén van de opticiens van BBRIL bezoekt uw bedrijf en meet de ogen op een tijdstip dat u uitkomt.
Uw medewerkers zoeken een montuur uit en wij bezorgen de brillen, eventueel met nazorg, bij u
op het bedrijf. Bbril leveren computer- en veiligheidsbrillen op sterkte.

vraag uw pbm op
maat nu aan
op breur nl
bel 0182 574 400 of 010 2 888 444
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PNEUMATISCHE TACKER ZE 65 0° EXCELLENT

6100000

Plastic gebonden 0 graden nagels, enkel schot / repeterend schieten
met instelbare luchtuitlaat. Voor gevelbekleding, lambrisering,
vloeren, dakbedekking etc.

GAS-TACKER TF-18/50 0° MINI-BRADS

6100003

Instelbare diepteregeling. Snel ‘vast gelopen’ brad verwijderen.
Voor glaslatten, verborgen bevestiging, lambrisering, kast- en
displaywerk etc.

ook in de

verhuur
PNEUMATISCHE TACKER GRF 34/100 34°

6100015

Compact ontwerp met geweldige balans, instelbare luchtuitlaat
en diepteregeling. 34° stripnagels (d-kop) en 34° stripnagels
(volledige kop). Perfect voor daklatten, latten, vloeren,
gevelbeplating etc.

GAS-TACKER GRF 34/90 34° GAS-3G

6100017

Geweldige balans en instelbare diepteregeling. 34°
stripnagels (d-kop) en 34° stripnagels (volledige
kop). Hoog vermogen voor het bevestigen van latten,
spaanplaat, vloeren, planken, vlonders etc.
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ACCU BETONIJZER SNIJDER 24 V 6AH RC20A

6100305

Nagenoeg géén vonken en géén bramen. Voor vlak afkorten van
betonijzer, buizen, draadeinden en ankerstangen. Snijdt dicht bij
oppervlak dankzij handig design.

PUR SPIRAAL LUCHTSLANG

6100201

Quick-release koppeling. 6.5/10 mm X 7.5/6 m.

ook in de

verhuur
BOUW COMPRESSOR 4/5-2 SILENT AIRRUNNER

6100300

Kleine en lichte compressor. Voor kleinere klussen met spijkermachines, afwerkspijkers of nietmachines.

BOUW COMPRESSOR 17/15-2 SILENT TWINTANK

6100302

Stilste compressor op de markt. Ergonomische telescopische handgreep.
Kogelbodemventiel voor eenvoudig aftappen van water.
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KELFORT POWER-TEC ULTRA

1516407

Verlijmt zware materialen zonder te fixeren, wit,
290 ml.

KELFORT POWER CLEANER

1516715

Voor de gehele industrie en bij reparatie- en
montagewerkzaamheden, 400ml.

KELFORT REINIGINGSMIDDEL

1516719

Natu-x universeel smeermiddel. Beschermt
metalen zoals chroom tegen roestvorming, 500 ml.

KELFORT HANDREINIGINGSDOEKJES

1516111

Snel en moeiteloos verwijderen van niet uitgeharde verf,
lijm, olie, smeermiddelen, inkt, teer, hars, was, graffiti ect.
70 stuks.
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IRONSIDE ROLBANDMAAT PRO XXL

1875066 - 5M

IRONSIDE ROLBANDMAAT RUBBER

1875101 - 5M
1875102 - 8M

1875067 - 8M
Verchroomd stalen huis met rubber. 27 mm,
2 kleuren heavy duty coating band, bandblokkeerknop,
broekklem en automatische bandterugloop.

Met slagvast zwart kunststof ABS huis met
rubberen bescherming. Voorzien van deblokkeerknop
dat de bandterugloop activeert.

IRONSIDE WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHT

1885101

16 oranje hoogwaardige leds. Waterbestendig IP66, vuil afstotend
en slagvast. Voorzien van antislip en magneten. 9 standen. Geschikt
voor gebruik bij gevaarlijke situaties. Licht bereik 1 km.

IRONSIDE SCHUIFMAAT DIGITAAL 150MM

1875277

150 mm met nauwkeurigheid van 0,01 mm. Nulstand
verplaatsbaar en zó in te stellen. Aflezing mm of inches.
Voorzien van verschuifwiel en vastzetschroef.
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KELFORT BOUWLAMP LED

1525148

50 Watt, klasse II, ip65, met kabel, 4000k, cri:95.

KELFORT BOUWLAMP LED

1525139

Oplaadbaar 20 Watt, klasse III, ip54, met
verwisselbare accu, 1400 lumen.

KELFORT BOUWLAMP LED 1525143
50 Watt, klasse III, ip54, 3800 lumen.

KELFORT BOUWLAMP

1525168

50 Watt, klasse I, 4750 lumen, zonder snoer.
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KELFORT BOUWLAMP LED

1525129

80 Watt, 5 m kabel, 150 led's, 8000 lumen, ip54
Met 2 contactdozen + aan/uit schakelaar.

KELFORT WERKLAMP LED 1525134
18 Watt, 1500 lumen, Ip44 met usblader en
micro usb lader

KELFORT ACCUHOOFDLAMP 1524318
10 Watt, ip65, 1600 lumen.

KELFORT WERKLAMP LED 1525176
10 Watt, 550 lumen, met bluetooth, haak en
magneten,IPx4.

