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Beschrijving f

1-93-301 Paneeldrager - 6 3253561933011 9,09

 • Handige paneeldragers van kunststof
• Zorgt voor een betere balans en controle wanneer grote, platte materialen door één iemand moeten worden 

gedragen 
• Duurzame 355mm/14” handgreep in plastic voor een groter bereik
• Handgreep in een hoek houdt de knokels weg van de panelen voor meer comfort 
• Kan tot 90 kg dragen 

 PAnEElDRAGER 

Beschrijving f

STHT1-05868 Platendrager (2 stuks) - 4 3253561058684 26,50

 • Vergemakkelijkt het dragen van gipsplaten- en andere platen 

 PlATEnDRAGER 

Beschrijving f

STHT1-05932 Telescopische Steun - 2 3253561059322 34,99

 • Zware geribde aluminium constructie voor stevigheid en duurzaamheid
• In de hoogte verstelbaar van 1140mm - 2895mm (45” - 114”)
• Efficiënte klem houdt panelen stevig op hun plaats 

 TElESCoPISCHE STEUn 

Beschrijving f

STHT1-05894 T-Winkelhaak - 2 3253561058943 38,93

 • Gemakkelijk af te lezen zwarte markeringen in millimeter
• Ingekeepte kop om een 1220mm/4’ plaat in één doorgang te kunnen snijden 
• 50mm/2” blad om beide zijden van een aansluitdoos te kunnen snijden zonder de winkelhaak te verplaatsen
• Duurzaam blad komt steeds weer recht, hoe u het ook plooit 

 T-WInkElHAAk 

 GEREEDSCHAP VooR GIPSPlATEn 
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 GEREEDSCHAP VooR GIPSPlATEn 

Beschrijving f

STHT1-16069 Gipsplatensnijder - 4 3253561160691 21,47

STHT0-16131 Reservewiel voor 16-069 X 12 3253560161316 4,94

 • Instelbare snijdiepte 
• Vervangbladen verkrijgbaar 
• 2 snijbladen zorgen ervoor dat de gebruiker beide zijden van het materiaal tegelijk kan snijden
• Handgreep in bi-materiaal voor comfort en bescherming 

 GIPSPlATEnSnIjDER 

Beschrijving f

STHT1-05878 Cirkelsnijder - 4 3253561058783 11,24

 • Accuraat geijkt voor nauwkeurig snijwerk
• Snijd cirkelvormige openingen met een diameter van 25mm/1” - 400mm/16” 
• Pen kan omhoog en omlaag versteld worden
• Gemakkelijke schuifinstelling met eenvoudig af te lezen waarden 

 CIRkElSnIjDER 

Beschrijving f

15-261 Verbindingstang - 20 5000366152615 125,00

 • Om metalen stukken zonder schroeven of nagels te bevestigen
• Voor C-vormige stukken met max. 1,2mm metaal (2 x 0,6mm) 
• Minimale handkracht vereist dankzij de optimale krachtoverbrenging
• Speciale, uiterst sterke staalsoort, oliegehard en getemperd
• Te bedienen met één hand voor een groter gebruiksgemak 

 VERBInDInGSTAnG 

Beschrijving f

15-273 Verbindingstang Staal - 1 5000366152738 208,88

 • Zorgt ervoor dat metalen profielen permanent worden samengevoegd in een U-vorm, met max. 1,2 mm 
metaal (2 x 0,6mm) 

• Minimale handkracht vereist dankzij de optimale krachtoverbrenging
• Speciale, uiterst sterke staalsoort, oliegehard en getemperd
• Te bedienen met één hand voor een groter gebruiksgemak 

 VERBInDInGSTAnG STAAl 
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Beschrijving f

1-69-100 Verbindingstang - 1 3253561691003 99,29

 • Verbind metalen profielen zonder schroeven of nagels 

 VERBInDInGSTAnG 

Beschrijving f

STHT1-16132 Hoekzetter 29 mm x 29 mm - 2 3253561161322 92,02

 • Bevestigt hoekprofielen met één slag van de hamer 
• Geen nagels of schroeven nodig
• Rubberen hamer afzonderlijk verkrijgbaar 

 HoEkZETTER 

Beschrijving f

STHT1-57100 Rubberen Hamer 650gr - 4 3253561571008 19,99

 RUBBEREn HAMER 

Beschrijving f

STHT0-16137 Schroefadapter PH2 X 12 3253560161378 2,41

 • Ontworpen om schroeven tot de gewenste diepte in gipsplatenplaten te verzinken  
• Geschikt voor elke boor van 10mm (½”) of 8mm (3/8”) 

 SCHRoEFADAPTER PH2 
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 GEREEDSCHAP VooR GIPSPlATEn 

Beschrijving f

STHT0-05926 Magnetische Bithouder X 6 3253560059262 9,99

 • Ontworpen om schroeven tot de gewenste diepte in gipsplatenplaten te verzinken  
• Geschikt voor elke boor van 10mm (½”) of 8mm (3/8”) 

 MAGnETISCHE BITHoUDER 

Beschrijving f

STHT2-28042 Mengstaaf 80 mm - 12 3253562280428 10,58

STHT2-28043 Mengstaaf 100 mm - 6 3253562280435 14,73

STHT2-28044 Mengstaaf 120 mm - 6 3253562280442 17,96

 • Geschikt voor elke boor van 10mm (½”) of 8mm (3/8”)
• Perfect voor het mengen van specie, verf en andere materialen
• De mengstaaf heeft vleugels met een bescherming zodat ze niet in contact komen met de emmer
• Verkrijgbaar in 3 formaten 

 MEnGSTAAF 

Beschrijving f

STHT0-05867 Roestvrijstalen Spachtelbakje - 6 3253560058678 24,12

 • Toelopend design - ligt gemakkelijk in de hand 
• Duurzaam en gemakkelijk schoon te maken roestvrij staal 

 RoESTVRIjSTAlEn SPACHTElBAkjE 

Beschrijving f

STHT0-05866 Plastic Spachtelbakje - 12 3253560058661 5,74

 • Toelopend design - ligt gemakkelijk in de hand 
• Duurzaam en gemakkelijk schoon te maken plastic 

 PlASTIC SPACHTElBAkjE 
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Beschrijving f

STHT0-05895 Voegmes 200 mm - 4 3253560058951 11,51

STHT0-05771 Voegmes 250 mm - 4 3253560057718 11,75

STHT0-05776 Voegmes 300 mm - 4 3253560057763 12,63

 • Gladde handgreep in een zinklegering voor meer duurzaamheid
• Blad dat van de handgreep naar het uiteinde toeloopt voor extra flexibiliteit
• Roestvrijstalen blad voorkomt roest en verhoogt de duurzaamheid
• Gat in de handgreep om het gereedschap eenvoudig op te hangen 

 VoEGMES 

Beschrijving f

STHT0-05786 Plamuurmes 100 mm - 6 3253560057862 17,20

STHT0-05799 Plamuurmes 125 mm - 6 3253560057992 21,88

STHT0-05864 Plamuurmes 150 mm - 6 3253560058647 23,35

 • Gladde handgreep in een zinklegering voor meer duurzaamheid
• Blad dat van de handgreep naar het uiteinde toeloopt voor een gladde, gelijkmatige afwerking
• Roestvrijstalen blad voorkomt roest en verhoogt de duurzaamheid
• Gat in de handgreep om het gereedschap eenvoudig op te hangen
• Ook verkrijgbaar met een PH2 Phillips-bit op het uiteinde van de handgreep 

 PlAMUURMES 

Beschrijving f

STHT0-28000 Plamuurmes met bit PH2 100 mm - 6 3253560280000 17,88

STHT0-28034 Plamuurmes met bit PH2 125 mm - 6 3253560280345 22,75

STHT0-28041 Plamuurmes met bit PH2 150 mm - 6 3253560280413 24,26

 • Gladde handgreep in een zinklegering voor meer duurzaamheid
• Blad dat van de handgreep naar het uiteinde toeloopt voor een gladde, gelijkmatige afwerking
• Roestvrijstalen blad voorkomt roest en verhoogt de duurzaamheid
• Gat in de handgreep om het gereedschap eenvoudig op te hangen
• Ook verkrijgbaar met een PH2 Phillips-bit op het uiteinde van de handgreep 

 PlAMUURMES MET BIT PH2 

Beschrijving f

STHT0-26088 Voorgevormd Voegmes - 6 3253560260880 14,99

 • Gladde handgreep in een zinklegering voor meer duurzaamheid
• Blad dat van de handgreep naar het uiteinde toeloopt voor een gladde, gelijkmatige afwerking
• Roestvrijstalen blad voorkomt roest en verhoogt de duurzaamheid
• Handgreep in bi-materiaal voor comfort en bescherming
• Gat in de handgreep om het gereedschap eenvoudig op te hangen 

 VooRGEVoRMD VoEGMES 
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 GEREEDSCHAP VooR GIPSPlATEn 

Beschrijving f

STHT0-26089 Puntvoegmes - 6 3253560260897 14,99

 • Gladde handgreep in een zinklegering voor meer duurzaamheid
• Blad dat van de handgreep naar het uiteinde toeloopt voor een gladde, gelijkmatige afwerking
• Roestvrijstalen blad voorkomt roest en verhoogt de duurzaamheid
• Handgreep in bi-materiaal voor comfort en bescherming
• Gat in de handgreep om het gereedschap eenvoudig op te hangen 

 PUnTVoEGMES 

Beschrijving f

STHT0-05777 Binnenhoektroffel - 4 3253560057770 16,47

 • Blad dat van de handgreep naar het uiteinde toeloopt voor een gladde, gelijkmatige afwerking
• Roestvrijstalen blad voorkomt roest en verhoogt de duurzaamheid
• Handgreep in bi-materiaal voor comfort en bescherming
• Gat in de handgreep om het gereedschap eenvoudig op te hangen 

 BInnEnHoEkTRoFFEl 

Beschrijving f

STHT0-05622 Buitenhoektroffel - 4 3253560056223 16,47

 • Blad dat van de handgreep naar het uiteinde toeloopt voor een gladde, gelijkmatige afwerking
• Roestvrijstalen blad voorkomt roest en verhoogt de duurzaamheid
• Handgreep in bi-materiaal voor comfort en bescherming
• Gat in de handgreep om het gereedschap eenvoudig op te hangen 

 BUITEnHoEkTRoFFEl 

Beschrijving f

STHT0-05897 Randtroffel X 6 3253560058975 19,99

 • Blad dat van de handgreep naar het uiteinde toeloopt voor een gladde, gelijkmatige afwerking
• Ook in driedelige set verkrijgbaar 

 RAnDTRoFFEl 
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Beschrijving f

STHT0-05896 Randtroffel - 3 stuks - 4 3253560058968 49,99

 • Blad dat van de handgreep naar het uiteinde toeloopt voor een gladde, gelijkmatige afwerking
• Ook in driedelige set verkrijgbaar 

 RAnDTRoFFEl - 3 STUkS 

Beschrijving f

STHT0-05900 Afwerkingstroffel 320 mm x 130 mm - 6 3253560059002 19,99

 • STHT0-05900 heeft een licht gebogen blad waarmee de gebruiker perfecte voegen kan maken
• Sterk en licht instrument voor een eenvoudig en duurzaam gebruik
• Handgreep in bi-materiaal voor comfort en bescherming 

 AFWERkInGSTRoFFEl 

Beschrijving f

STHT0-05898 Afwerkingstoffel - Afgeronde Hoeken 280 mm x 130 mm - 6 3253560058982 19,99

STHT0-05899 Afwerkingstroffel - Afgeronde Hoeken 320 mm x 130 mm - 6 3253560058999 19,99

 • STHT0-05900 heeft een licht gebogen blad waarmee de gebruiker perfecte voegen kan maken
• Sterk en licht instrument voor een eenvoudig en duurzaam gebruik
• Handgreep in bi-materiaal voor comfort en bescherming 

 AFWERkInGSTRoFFEl - AFGERonDE HoEkEn 

Beschrijving f

STHT0-05927 Handschuurblok - 4 3253560059279 15,04

 • Zware geribde aluminium constructie blijft vlak en buigt niet door
• Efficiënte klem houdt schuurpapier stevig op zijn plaats
• Blok van 230mm x 80,4mm (9” x 31/4”) geschikt voor de meeste soorten schuurpapier 

 HAnDSCHUURBlok 
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 GEREEDSCHAP VooR GIPSPlATEn 

Beschrijving f

STHT0-05928 Schuurblok met Alu Steel - 2 3253560059286 29,99

 • Zware geribde aluminium constructie blijft vlak en buigt niet door
• Efficiënte klem houdt schuurpapier stevig op zijn plaats
• 1300mm/51” geanodiseerde aluminium handgreep met zachte grip voor meer comfort
• Blok van 230mm x 80,4mm (9” x 31/4”) geschikt voor de meeste soorten schuurpapier 

 SCHUURBlok MET AlU STEEl 

Beschrijving f

STHT0-05929 Schuurpapier K80 - 10 stuks X 12 3253560059293 14,68

 SCHUURPAPIER k 80 - 10 STUkS 

Beschrijving f

STHT0-05930 Schuurpapier K 120 - 10 stuks X 12 3253560059309 14,10

 SCHUURPAPIER k 120 - 10 STUkS 

Beschrijving f

STHT0-05931 Schuurpapier K 120 - 100 stuks X 6 3253560059316 151,39

 SCHUURPAPIER k 120 - 100 STUkS 
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