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KRÄNZLE hogEdRuKREiNigER 1152 TST
Dit type is de opvolger van de populaire 1151 TST en 
wordt nu geleverd met gRATiS uFo bodemreiniger 
en rioolslang 10 meter.
- Traploze drukregeling 30 tot 130 bar
- motor: 2,8 kw 230 v 12a/50Hz
- Doorloopcapaciteit: 600 liter per uur
- afmetingen: 360 x 365 x 870 mm
- Gewicht: 31,5 kg

KRÄNZLE hogEdRuKREiNigERS
Hogedrukreinigers voorzien van Roto-mold onderstel, geïntegreerde slanghaspel met 15 meter hogedrukslang 
en vuilfrees met RvS spuitlans. voorzien van totaal-stop systeem en lekkage terugvoersysteem.

KRÄNZLE hogEdRuKREiNigER 2160 TST
- Traploze drukregeling 30 tot 140 bar
- motor: 2,4 kw 230 v 14a/50Hz
- Doorloopcapaciteit: 660 liter per uur
- afmetingen: 375 x 360 x 900 mm
- Gewicht: 39,5 kg

netto exclusief BTw, zolang de voorraad strekt en excl. verwijderingsbijdrage. www.ivana.com
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GRATIS UFO
BODEMREINIGER 
EN RIOOLSLANG

bij aanschaf van 
hogedrukreiniger 

1152 TST

Op=Op
hogedrukreiniger 

2160 TST

725.-
per stuk

725.-
per stuk

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0030249
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011299
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TuiNSLANg TRiCoTECh 25 METER
Kunststof waterslang met binnendiameter 12,5 mm. 
met speciale gestrikte inlagen (anti-twist) en geschikt 
voor werkdruk tot 10 bar bij 20°c.

PoLET PRoFESSioNELE SLANgENwAgEN 
2wLB CAP. 3/4”

Slangenwagen geschikt voor 85 meter slang, 
voorzien van luchtbanden en
ergonomische hoogte 
handvat met softgrip. 
Gepoedercoate 
metalen trommel.

89.-
per stuk

19.95
per stuk

17.50
per rol

ZwERFvuiLgRijPER FÖRSTER 
met aluminium steel en kunststofbekken, 90 cm lang.

CoMBiPoMP TPS 14000 S CoMBi
multifunctioneel toepasbaar als dompelpomp voor schoon water of vuil water. 
optimaal voor het overpompen, leegpompen en laten circuleren van schoon en 
vervuild water uit reservoirs, waterbakken, zwembaden of overstroomde kelders. 
Geschikt voor het bewateren van tuinen en gazons vanuit waterreservoirs. 

Technische gegevens
nominaal opnamevermogen:  770 watt
netspanning:  230 v
max. opvoerhoeveelheid:  14.000 l/h 
max. opvoerhoogte:  8,5 m
max. dompeldiepte:  7 m
max. druk:  0,85 bar
Drukaansluiting:  1 ½” binnenschroefdraad
Pompbehuizing:  Kunststof
aansluitkabel:  10 m
max. korrelmaat tot:  20 mm
aantal loopwielen:  1
Gewicht:  7,7 kg

159.-
per stuk

99.-
per stuk

gARdENA CoMFoRT wANdSLANgENBoX 
TuiNSLANg
De praktische slangenbox wordt aan de 
muur bevestigd en is 180° zwenkbaar. 
De 13 mm (½’’) slang wordt 
automatisch opgerold. inclusief 
25-meter kwaliteitsslang, 
2 meter aansluitslang, 
een traploos verstelbare tuinspuit 
en de benodigde original 
GaRDEna System onderdelen: 
drie slangstukken, een standaard 
slangkoppeling en een waterstop. 

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0012250
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011024
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0018823
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010889
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0035664
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ivANA gEvLoChTEN Touw 20 M X 6 MM
Soepel en slijtbestendig polypropyleen touw 16-kops met kern, kleur 
wit. Licht in gewicht waardoor het blijft drijven. Breekkracht bij 
doorsnede 6 mm is 70 kg. verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

ivANA PoLYPRoPYLEEN Touw 20 M X 6 MM
Geslagen touw 3-strengs, uitermate geschikt voor algemene 
toepassingen. Kleur oranje. Licht in gewicht waardoor het blijft 
drijven. Breekkracht bij doorsnede 6 mm is 65 kg. verkrijgbaar in 
diverse uitvoeringen.

29.95
per stuk

vanaf

AANhANgwAgENNET FijNMAZig 
200 x 300 cm, 200 x 350 cm en 250 x 400 cm met koord.

SPANBANdEN 250 Kg
oranje 25 mm, spankracht 250 kg met 
klemgesp. verkrijgbaar in 3, 5 en 7 meter.

SPANBANdEN 1.000 Kg
oranje 25 mm, spankracht 1.000 kg. met 
ratelgesp verkrijgbaar in 3, 5 en 7 meter.

met ratel en haken (2-delig)
verkrijgbaar in 3, 5 en 7 meter.

2.95
per stuk

vanaf

1.95
per stuk

vanaf

SPANBANdEN 2.000 Kg
Blauw 35 mm, spankracht 2.000 kg 
met ratel en haken (2-delig).
verkrijgbaar in 5 en 7 meter.

9.95
per stuk

vanaf

SPANBANdEN 5.000 Kg
Geel 50 mm, spankracht 5.000 kg 
met ratel en haken (2-delig).
verkrijgbaar in 7 en 9 meter.

14.95
per stuk

vanaf

pALLET
AcTIE

ivANA METSELKooRd
Geslagen metseldraad 3-strengs 
50 m. Kenmerken: matige rek, 
soepel, licht in gewicht. Leverbaar 
in diverse uitvoeringen.
- Rek bij breuk: 20%
- Slijtvastheid: goed
- wateropname: 0%
- Smeltpunt: 165°c

4.95
per stuk

20 m x 6 mm

0.70
per rol

bij afname 
van 10 rollen

ivANA AANhANgwAgENNET gRoFMAZig
De ivana aanhangwagennetten kenmerken zich door een zeer sterke 
kwaliteit, knoopvrij geweven net en versterkte randafwerking. voorzien 
van 4 hoeklussen en rondom elastiek. Leverbaar in diverse maten.

19.95
per stuk

vanaf

4.50
per stuk

20 m x 6 mm

200x300
200x350
250x400

200x300
200x350
250x400

rood
wit

7 mtr.
9 mtr. 

3 mtr.
5 mtr.
7 mtr.

5 mtr.
7 mtr.

3 mtr.  -  5 mtr.  -  7 mtr.

3 mtr.  - 5 mtr.  - 7 mtr. 

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0035885
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0035880
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0035917
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0035918
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0035919
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010556
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010557
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010558
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0045604
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0045606
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0057701
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0057702
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0057690
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0057691
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0057692
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0057699
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0057700
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0057693
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0057694
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0057695
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0057696
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0057697
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0057698
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SET
AcTIE

4

TRiLPLAAT RP700PRo
Deze voorwaarts lopende Lumag 
trilplaat is geschikt voor het ver-
dichten van grind en zand en 
trilwerkzaamheden (kleinere projecten). 
* wordt nu geleverd inclusief STaRT en Go  
pakket bestaande uit een wielenset, rubbermat,  
1 liter motorolie 10w40 en 1 liter aspen  
4 Takt alkylaat benzine t.w.v. € 100,-.

Technische gegevens
motor/aandrijving: 1-cilinder 4-takt-oHv motor
motorvermogen: 4,8 kw/6,5 PK
Grondplaat  
afmetingen (L/B): 500 x 350 mm
Trilfrequentie/  
Trillingsniveau: 93 Hz/5.600/min
Slagkracht: 1.070 kg
Diepte werking: 20 cm
Klimvermogen: 20°
Prestatievermogen m²: max. 450 m²/uur 
Geluidsniveau Lwa/LPa:  108 dB(a)/  

95,2 dB(a)
419.-

per stuk

85.-
per set

GRATIS
STaRT en 
Go pakket*

TRiLPLAAT RP1100PRo
Deze voorwaarts lopende Lumag 
trilplaat is geschikt voor het 
verdichten van grind en zand en 
trilwerkzaamheden (tot middelgrote 
projecten). 
*  wordt nu geleverd inclusief STaRT en Go  
pakket bestaande uit een wielenset, rubbermat,  
1 liter motorolie 10w40 en 1 liter aspen 4 Takt  
alkylaat benzine t.w.v. € 100,-.

Technische gegevens
motor/aandrijving: 1-cilinder 4-takt-oHv motor
motorvermogen: 4,8 kw/6,5 PK
Grondplaat 
afmetingen (L/B): 570 x 440 mm
Trilfrequentie/ 
Trillingsniveau: 70 Hz/4.200/min
Slagkracht: 1.530 kg 
Diepte werking: 30 cm
Klimvermogen: 20°
Prestatievermogen m²: max. 416 m²/uur
Geluidsniveau Lwa/LPa:  106,79 dB(a)/  

96,6 dB(a)
499.-

per stuk

GRATIS
STaRT en 
Go pakket*

LuMAg gRoNdBooR- 
MAChiNE EB520g
-  Eén cilinder luchtgekoelde  

2 Takt grondboormachine.
-  motorinhoud 52 cc.
-  Elektronische ontsteking, startsysteem  

d.m.v. trekstarter.
-  Geleverd met boor 100-150 en 200 mm  

(boorlengte is 750 mm).
-  2 jaar garantie.

model
Tijdelijk met 3 
GRaTiS boren

NIEUw

239.-
per stuk

ivANA BouwKRuiwAgEN  
80 liter. met 4 ply band.

10 ivANA PuiNZAKKEN gEwEvEN 
Herbruikbare puinzakken van geweven polypropyleen met 
bindkoord. Geschikt voor vervoer en opslag van puin, zwaar 
afval, zand, tuinafval, etc.

ivANA ZANdSChoP
met een gehard geslepen blad, blauw gelakt met essen steel. 
Lengte steel 110 cm.

ivANA REiNigiNgSBEZEM/gEMEENTEBEZEM
materiaal: blank hout. Soort vezel: kunstvezel. 40 cm breed. 
Geleverd inclusief losse steel 170 x 29 mm.

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0053437
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011186
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010529
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0012521
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vEiLighEidSLAARS S5
Robuuste, zwarte veiligheidslaars 
met stalen neus en tussenzool. 
verkrijgbaar in de maten 
38 t/m 47. 

FENTo KNEE PRoTECToR 200 
aanbevolen door arbo-artsen en fysiotherapeuten.
- Perfecte pasvorm.
-  Goede ondersteuning knie en onderbeen.
- comfortabel en stabiel.
- Lichtgewicht, slechts 250 gram.
- Flexibel en 100% waterdicht.
- Duurzaam en slijtvast.

59.-
per paar

16.95
per paar

vERgELijKiNg divERSE wATERdiChTE KLEdiNg iN 24 uuR

product/materiaal RET 
waarde

tijd droogblijven 
in kleding

transpiratievocht dat 
achterblijft

Pvc > 1200 
RET

5 min. 7 L

PU ademend-
standaard

600 RET 10 min. 3,5 L

PU-Stretch Hydrosoft 38 RET 2 uur 
35 min.

0,4 L

hydrowear 
Simply No Sweat

5,2 RET 19 uur 
12 min. 

0,05 L

hYdRowEAR REgENKLEdiNg SiMPLY No SwEAT
met deze regenkleding bent u uitstekend beschermd tegen wind, 
regen, sneeuw en lage temperaturen. Dankzij de slijt- en scheur-
vastheid staat de kleding garant voor een lange levensduur en heeft 
een hoog ademend vermogen. De kleding is 100% water- en 
winddicht en is zeer prettig te dragen dankzij het lichte gewicht. 
verkrijgbaar in maten S t/m XXXXL (vanaf XXL met maattoeslag). 
Tegen een meerprijs ook leverbaar in RwS-uitvoering.

SiMPLY No SwEAT REgENjAS
Type Ulft. ademend door gebruik van een membraam waardoor 
transpiratievocht snel afgevoerd kan worden. met mesh polyester 
binnenvoering, ritssluiting met 
stormflap en drukknopen, 
verstelbare mouwen en 
vaste capuchon. 
Leverbaar in diverse 
maten en kleuren.

SiMPLY No SwEAT REgENBRoEK
Type Utrecht. ademend door gebruik 
van een membraam waardoor 
transpiratievocht snel afgevoerd 
kan worden. met mesh polyester 
binnenvoering, elastiek in de taille 
met aansnoerkoord en verstelbare 
broekspijpen met drukknopen. 
Leverbaar in diverse maten 
en kleuren.

37.50
per stuk

26.95
per stuk

19.95
per stuk

SigNALiTE oBSTAKELLAMP
voorzien van dubbele schakeling, 
te weten knipperend en 
standlicht en een 360° 
draaibare lens, diameter 
190 mm. Geleverd inclusief 
sleutel en twee 6 volt batterijen.

35.-
per stuk

BoSBouwhELM CoMPLEET
instelbare helm voor bosbouw 
inclusief gelaatscherm, gehoor-
bescherming en opbergzak. 
Kleur oranje.

mt. 40
mt. 41
mt. 42
mt. 43
mt. 44
mt. 45
mt. 46
mt. 47

mt. L
mt. XL
mt. XXL

mt. L
mt. XL
mt. XXL

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0023705
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0023706
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0023707
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0023708
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0023709
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0023710
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0023711
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0023712
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011026
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0012522
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0035772
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0035773
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0035774
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0035775
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0035776
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0037777
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9.95
per stuk

19.95
per stuk

54.-
per stuk

BouwhAAK ALuMiNiuM iN FoEdRAAL
60 cm € 9,95

KoMELoN MEETBANd STAAL
Type UniGRiP LU50/E Professioneel stalen meetlint klasse ii.  

Lengte 50 meter. nylon gecoate band voor extra lange levensduur.
Ergonomisch aBS open kruisframe.

jALoN SToK
2,16 meter. Uitvoering staal. Tevens in hout leverbaar.

9.95
per stuk

5.95
per stuk

vERKEERSKEgEL
oranje/wit, 46 cm hoog.

ivANA SiLvERLiNE wATERPAS
met 2 libellen. nauwkeurigheid 0,5 mm per meter. 
Leverbaar in diverse maten. 

60 cm  € 11,95  per stuk
80 cm  € 12,95  per stuk
100 cm € 13,95  per stuk

ivANA goLdLiNE STELwATERPAS
met 2 of 4 libellen en stalen voetjes. 
afwijking maximaal 0,5 mm per meter. 

2 lib 180 cm € 23,95  per stuk
4 lib 180 cm  € 29,95  per stuk

11.95
per stuk

vanaf

29.95
per stuk

180 cm 
4 libellen

KoMELoN MEETBANd gLASFiBER
Type UniGRiP FU30/E Professioneel glasfiber meetlint 

klasse ii. Lengte 30 meter. Dubbel gecoate band 
voor extra lange levensduur. Ergonomisch 

aBS open kruisframe.

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011681
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011519
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0067498
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0067499
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0067500
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0025277
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0012524
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010458
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67564 - ovERSLAg- 
gRENdEL ZwART

ivANA vLoNdERSChRoEvEN  
Een gehard stalen vlonderschroef met aR coating (bronskleurig) 
waardoor de schroef ruimschoots voldoet aan de hoogste norm 
voor corrosiebestendigheid: c4. voorboren is overbodig en de 
gepatenteerde draadvorm gaat splijten tegen. Leverbaar met  
ToRX aandrijving in de maten 5.0 x 40/24, 5.0 x 50/30,  
5.0 x 60/35, 5.0 x 70/42 en 5.0 x 80/50. afname per 200 stuks.

7.95
per 100 stuks

5.0 x 50/30

15.95
per doos

vanaf

ANTi-KLiMSTRiP
Secumax anti-klimbeveiliging is van gehard kunststof. Hierdoor 
is het eenvoudig te verwerken, roest niet en is licht in gewicht. 
Grijs 45 x 500 (8 stuks) E  15,95
XL grijs 100 x 500 (4 stuks) E  22,75

wAELBERS BLACKLiNE hEKwERK BESLAg
Een uitgebreid assortiment voor diverse toepassingen op hekwerken.
ons uitgebreide progamma kunt u vinden op www.waelbers.com.

11.95
per stuk

ivANA MuLTiMARKEERvERF 360° 
Zeer goed zichtbare markeringsverf met 

een levensduur van ca. 8-12 maanden 
(afhankelijk van laagdikte en belasting). 

Door het speciale spuitventiel is de 
spuitkop in 360° te gebruiken. 

verkrijgbaar in zwart, wit en de 
fluorkleuren oranje, blauw, 
roze, rood, geel en groen.

Zwart wit Fluor 
oranje

Fluor 
Blauw

Fluor 
Roze

Fluor 
Rood

Fluor 
Geel

Fluor 
Groen

vLEChTSChERMSTEuNEN
Hoeksteun in formaat 35 x 30 x 30 x 2 mm. Leverbaar in GP 
(gepassiveerd) en RvS a2 uitvoering.
Tevens leverbaar als U-model steun voor latten van maximaal 
38 mm breed, uitvoering in GP (gepassiveerd).

gAASPANEELKLEMMEN 50 X 20 X 2 MM
voor de bevestiging van bouwstaalmatten en gaaspanelen aan 
houten palen. Leverbaar in magnelis (verbeterde versie van 
gegalvaniseerd staal) en RvS a2 uitvoering.

15.-
per 100 stuks

gaaspaneel-
klemmen

B207 - hENgEN RuSTiCA 
MET vERZET ZwART

58221 - PLAATduiM 
RuSTiCA ZwART

58279 - SLoTBouTEN 
ZwART

49014 - gRoNd- 
gRENdEL ZwART

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0007882
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0009741
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0009706
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0004860
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010941
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010942
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0025165
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0025163
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0025164
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0025161
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0025162
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39.95
per stuk

ivANA SPAdE BLANK gESLEPEN
inclusief steel van 90 cm.

ivANA BATS ZANdSChoP
met een gehard geslepen blad, blauw gelakt met essen steel. 
Lengte steel 110 cm.

ivANA BEToNSChoP
Stalen schop met rechte onderzijde. Geschikt voor het scheppen 
van beton, puin, sneeuw en afval. Lengte steel 110 cm.

6.95
per stuk

Betonschop

6.95
per stuk

Zandschop

ZwARE SLEg h40
Tuinhamer met ronde hamer 40 x 15 cm 
van iepenhout, inclusief 90 cm steel.

319.-
per stuk

STEENKNiPPER ALMi AL33
De hoogwaardige steenknippers 

van aLmi hebben een lange 
levensduur en garanderen 

probleemloos werken. 
Gewicht 41 kg.

330 mm 10-120 mm

X-BEZEM
Buitenbezem 40 cm breed met rode/zwarte kunststof haren, 
inclusief steel. Doordat de haren van deze bezem niet recht, 
maar schuin achter elkaar staan is het veegresultaat veel beter.

9.95
per stuk

29.95
per stuk

Spade

BEToNSChoP

ZANdSChoP

SPAdE

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011104
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011392
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010737
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0012525
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0035921
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0046419
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29.95
per stuk

vanaf

TRoTToiRBANdTANg
Klein, lengte 750 mm E 29,95
Groot, lengte 880 mm E 34,50 

STooTijZER MET KNoP EN BEiTEL
afmetingen 1.400 x 28 mm.

29.95
per stuk

24.50
per stuk

STRAAThAMER
Bekbreedte 5 cm. Essen steel.

32.50
per stuk

vanaf

29.95
per stuk

TEgELKLoPPER
Houten klos  3.280 gr E 32,50
nylon klos 3.040 gr E 59,50

vERSTELBARE STENENKLEM
Klembereik 290 tot 530 mm.

ivANA houTEN SLEg
vierkant licht model tuinhamer van 
iepenhout. Formaat kop 28 x 12 cm, 
lengte totaal 110 cm.

21.50
per stuk

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0012542
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011039
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011041
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0015427
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011042
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011043
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0025296
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0017035
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36.95
per stuk

54.95
per stuk

649.-
per stuk

FELCo PRoFESSioNELE SNoEiSChAAR NR. 2
comfortabele en instelbare snoeischaar met een knipdiameter van 
max. 25 mm, speciaal ontworpen voor grote handen. alle onderdelen 
kunnen worden vervangen.

hANdZAAg goMBoY 240 MM - 10 Td
Professionele vouwzaag met medium vertanding geschikt voor 
gebruik in de groenvoorziening tot aan de timmermanswerk-
plaats. Er zijn vier lengten vouw- en vaste zagen verkrijgbaar, 
210, 240, 270 en 300 mm met iedere lengte op zich weer 
verkrijgbaar in drie soorten vertanding - grof, normaal en fijn. 
De bladen van de vouw en vaste zagen zijn onderling 
uitwisselbaar. 

SNoEiZAAg ZÜBAT 270 MM - 7.5 Td
Deze professionele snoeizaag met gebogen hardchromen blad 
is verkrijgbaar in vijf lengten: 240 - 270 - 300 - 330 én 390 mm. 
De unieke mirai-me vertanding van 7,5 per 30 mm maakt de 
zaag zeer geschikt voor snoeiwerkzaamheden. 

dRAAdPEN
Gesmede draadpen 15 mm met oog geschikt voor gebruik bij het 
bestraten van terrassen en paden. afmeting 800 x 50 x 10 mm.

STALEN hANdhEi
circa 900 x 120 mm met 2 grepen.

44.95
per stuk

STRATENMAKERSSChoP EXCEL 110dg
Bats met dubbel gebogen steel, lengte 110 cm en 

blank geslepen blad 250 x 205 mm.

27.95
per stuk

9.50
per stuk

75.-
per stuk

gEoFENNEL BouwLASER FL-100 juNioR
Het ideale instappakket voor de professionele gebruiker.
Juniorpakket bestaat uit:
-  FL 100Ha Junior: Horizontaal  

volautomatisch nivellerende  
rotatielaser. Hoge nauwkeurigheid  
en simpel in gebruik.

-  FS 20: aluminium statief  
voor exterieur gebruik.

-  Tn 20c: aluminium baak  
voor nauwkeurige en  
snelle metingen.

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010424
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0012550
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0032822
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0032822
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5.95
per stuk

ivANA SLANgENBooR
Uitvoering 8,0 x 155/230 mm. 
voor zacht en hardhout. met 
6-kant schacht en zelfcentrerende
schroefdraadpunt. Leverbare diameters: 
6 t/m 32 (2 mm oplopend) in korte 
(230 mm) en lange (460 mm) uitvoering.

NIEUw

TRuNK BuddY
voor het veilig transporteren van bagage. 
Zeer eenvoudig te gebruiken en in 1 klik 
los te maken. Bruikbaar bij de achterklep 
van ieder type auto.

M-LoK diSSELSLoT
Stalen tas-model slot met 
grendel voor aanhangwagens, 
bagagewagens, caravans etc. 
Zowel af- als aangekoppeld 
te gebruiken. afmetingen: 
180 x 150 x 290 mm

12.50
per stuk

oPRijPLAAT oPvouwBAAR
Belastbaar tot maximaal 300 kg. opgevouwen 127 cm, uitgeklapt 
225 cm lang en 31 cm breed.

89.-
per stuk

14.95
per stuk

ivANA PuiNZAKKEN gEwEvEN 
Herbruikbare puinzakken van geweven 
polypropyleen met bindkoord. Geschikt 
voor vervoer en opslag van puin, 
zwaar afval, zand, tuinafval, etc. 

65 x 100 cm € 3,70 per 10 stuks
75 x 120 cm € 4,50 per 10 stuks

3.70
per set à 10 stuks

vanaf

ivANA Big BAg 1.500 Kg
Stevige zak voorzien van hoeklussen, dubbele veiligheidsstiksels en  
documentenpocket. veiligheidsfactor 5:1. Te gebruiken voor de meest 
uiteenlopende doeleinden met betrekking tot vervoer en opslag.

7.50
per stuk

http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0012110
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010563
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010526
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0010528
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0011951
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0032062
http://webshop.vandijk.com/DIJK_WEB/NL/details.awp?P1=0012554
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Aalst
Balen
Diegem (Brussel)
Kalmthout
Mechelen

BELGIË

Alkmaar
Almelo
Almere-Stad
Amersfoort
Amstelveen

 

Helmond
Hengelo
Hoofddorp
Hoogeveen
Houten
Huizen
Leeuwarden
Leiderdorp
Maastricht
Meppel
Middelburg
Mijdrecht
Moerdijk
Nijkerk
Nijmegen
Noordwijkerhout
Oosterhout
Oss

Rijssen
Purmerend

Roermond
Roosendaal
‘s-Hertogenbosch
Sittard
Soesterberg

Steenbergen
Terneuzen
Tiel
Tilburg

Uden
Utrecht

NEDERLAND

 

Veghel
Veldhoven
Venlo
Venray
Waalwijk
Wassenaar
Weert
Wierden

Wijk bij Duurstede
Zaandam 
- Ind.Terr. Zuiderhout
- Ind.Terr. Westerspoor
Zeewolde
Zoetermeer

Zwolle

Son en Breugel

Amsterdam 
- Centrum
- Noord
- Westpoort
- Zuid
- Zuidoost
Apeldoorn
Barendrecht
Barneveld
Bergen op Zoom
Bergschenhoek
Breda
Den Haag
Doetinchem
Dokkum

Zoeterwoude

Dongen
Dordrecht
Eindhoven
Emmen
Gouda
Groningen
Halfweg
Heemskerk
Heerenveen
Heerlen

Oudenaarde
Tessenderlo
Zele

Wijchen

ALTijd diChTBij!




