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AUTO - CARGO
Actie enkel geldig op vrijdag 19 juni 2020

• 500 vellen, 170 m x 37 cm
• Meest kwalitatieve poetspapier op de markt
• 100% cellulose papier: langere vezels en dus hogere

treksterkte en scheurvastheid in natte toestand
• Op elkaar verlijmde vellen: nauwelijks pluizen en betere

scheurbestendigheid
• Dikke kwaliteit per laag: zeer sterk papier met hoog

absorptievermogen

Art.nr  0899 800 494

POETSPAPIER  3-LAAGS

Vanaf

11,90   6 stuks – 13,90 euro/st.

12 stuks – 12,90 euro/st.

60 stuks – 11,90 euro/st.

UNIVERSELE REINIGINGS-
DOEKEN  ECO
• Ideaal voor het verwijderen van vet, olie, smeermid-
    delen, teer, kit, lijmresten, verf, inkt, bitumen en niet
    uitgeharde PUR.
• Super-sterke vochtige cellulose polypropyleen non

woven doek (blauw of wit)
• Vrij van gevarentekens: bevat geen ethanol of IPA.
• 500 vel op een rol (100m)

Art.nr 0997 865 246

2 stuks

42,95/st.



AUTO - CARGO

Geschikt voor mobiel en stationair gebruik

Art.nr  0899 520 6

EHBO-KOFFER 
DIN 13157

Vanaf

32,50

Actie enkel geldig op vrijdag 19 juni 2020

2 stuks – 32,50 euro/st.

1 stuk – 35,00 euro/st.

WATERVATEN HANDEN-
WASSEN
20 liter
Kraantje met ¾ schroefaansluiting in het vat

Darmaansluiting 15 mm

Art.nr 0997 865 456

54 liter
Art.nr 0997 865 457
Kraantje met ¾ schroefaansluiting in het vat

Darmaansluiting 15 mm

50,-/st.

70,-/st.
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MONDMASKERS
Chirurgisch masker Type 1 
• 3 laags
• Niet geweven
• Afmetingen: 175 x 95 mm
• Verpakt per 50 stuks

Art.nr 0997 865 718

Mondmasker KN 95 /FFP2
• Bacterie filter efficiëntie 95% min.
• Volgens norm GB2626-2006
• Getest in een laboratorium
• Niet bedoeld voor medische sector

Art.nr 0997 867 159

Uitwasbaar masker BREATHE WELL

• 2-lagig: één uit 100% katoen + één uit 100% polyster 
    met antibacteriële/antivirale behandeling gewaar-
    borgd tot 30 wasbeurten
• Wasbaar op 60°C
• Water- en UV-bestendig
• Comfortabel ademend
• Optimale ergonomie
• Verpakking: 2 stuks

Art.nr 0997 867 995

2 stuks

8,-/st.

50 stuks

0,79/st.

50 stuks

4,25/st.

Per verkocht Breathe WELL masker 
doneert Würth €1 ten voordele van het 
onderzoek naar Corona aan KU Leuven. 
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M-CUBE COMBO PACK 18-V

• M-Cube 18 V haakse slijper, schroefboormachine en boorhamer in 1 pakket
• Inclusief snellader, 3 accu’s 4Ah en handige materiaaltas
• Krachtige M-Cube accutechnologie voor lange levensduur, optimale prestaties en veilig werken
• Inclusief GRATIS waardebon t.w.v. 100,- euro voor aankoop materiaalbewerking
• Marktprijs som afzonderlijke inhoud: 993,- euro

Art.nr 5701 419 004

749,-/st.

WAARDEBON € 100,-
Bij aankoop van een Combo Pack 
en geldig voor de aankoop van 
materiaalbewerkingsartikelen uit 
de brochure Accumachineset in 
tas 18V M-Cube op pagina 3
Uw unieke code:
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• Testschuim voor snel en zeker lokaliseren van lekkende
    gebieden, microlekken en haarscheuren
• Geschikt voor alle technische en medische gassen in
    perslucht, persgas, airconditioners, compressors, 
    lasunits, luchtremsystemen, banden, slangen of trans-
    porttanks. Voor onder druk staande gassen zoals stik-
    stof, propaan, butaan, stadsgas, acetyleen, kooldioxide, 
    argon, lucht, etc
• PH-neutraal: leidt niet tot corrosie van metalen en geen 
    barsten als gevolg van spanningscorrosie op kunststof 
    zoals PVC of PE
• De kleinste lekken en de lekken die zich alleen voordoen 
    bij hoge belastingen zijn gemakkelijk op te sporen
• 400 ml

Art.nr  0890 27

LEKZOEKER PLUS

  6 stuks – 6,90 euro/st.

12 stuks – 6,40 euro/st.

24 stuks – 5,90 euro/st.

Vanaf

5,90
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• Nieuwe formule!
• Voor het reinigen van voorruit/autoruiten, radiateurgrilles, bumpers, koplampunits, kentekenplaten enz. die zijn 
    verontreinigd met insectenresten.
• De effectieve, diepwerkende actieve schuimformule verwijdert zelfs de meest hardnekkige en opgedroogde 
    insectenvervuiling snel en zonder het oppervlak te beschadigen.
• Tast lak, chroom, kunststof, rubber enz. niet aan.
• Ook zeer geschikt voor het verwijderen van vogelpoep

INSECTEN VERWIJDERINGSSCHUIM

 Art.nr 0893 470 001 

500 ml

  4 stuks – 9,90 euro/st.

  8 stuks – 9,40 euro/st.

12 stuks – 8,90 euro/st.

Vanaf

8,90

new!

 Art.nr 0893 470 002 

5 l

                 29,90 euro/st.

  3 stuks – 24,90 euro/st.

 Art.nr 0893 470 003 

20 l

                 79,00 euro/st.

  3 stuks – 69,00 euro/st.
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• Zirkoonkorund, met snelwisselopname, voor het schuren van RVS en non-ferrometalen
• Robuust polyesterweefsel: hoge scheurbestendigheid
• Bewerken van lasnaden, vlakschuren, verwijderen van lakken en verf, slijpen van gereedschappen, prepareren en
    gladmaken, ontbramen, randbewerking en afwerking, roest verwijderen, met name op moeilijk bereikbare 
    plaatsen.
• Met behulp van warmte en druk een extra laag speciaal vlies aangebracht (gelamineerd) op de achterzijde van
    de schijven: sterkere en stabielere schijven en langere standtijd en betere schuurprestaties dan met gangbare op
    de markt verkrijgbare mini-fiberschuurschijven

Art. nr. 0580 005 036 - K36
Art. nr. 0580 005 040 - K40
Art. nr. 0580 005 060 - K60
Art. nr. 0580 005 080 - K80

MINI FIBERSCHUURSCHIJVEN, 50 MM

GRATIS pneumatische stifslijper DSG 25 (0703 230 0) of DSW 22 (0703 231 0) bij aankoop van 4 dozen 
(4x 50 stuks) - waarde 89,- / 109,- euro

200 stuks

199,-/pack

GRATIS 
DSG 25 of DSW 22

inbegrepen


