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METAL - MAINTENANCE - INSTALLATION
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.



METAL - MAINTENANCE - INSTALLATION

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.



METAL - MAINTENANCE - INSTALLATION
Actie enkel geldig op vrijdag 19 juni 2020

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. 



METAL - MAINTENANCE - INSTALLATION
Actie enkel geldig op vrijdag 19 juni 2020

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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Actie enkel geldig op vrijdag 19 juni 2020

• Tijdbesparend
• De verschillende materialen kunnen met dezelfde schijf 
    bewerkt worden. Tijdrovend verwisselen van machine en 
    hulpstuk niet meer nodig.
• Snelle, zuivere sneden
    - Dankzij speciale schijfconstructie.
    - De minimale schijfdikte en de aanwezigheid van dem-
      pingssleuven vergemakkelijken een hoge omtreksnel-
      heid van 80 m/s.
• Zeer veilig in gebruik
    De robuuste verbinding tussen de stalen behuizing en 
    het hardmetalen granulaat zorgt voor duurzaamheid en 
    veiligheid tijdens het snijden (geen terugslageffect, 
    bijvoorbeeld bij het doorslijpen van spijkers).
• Flexibel en gebruiksvriendelijk
• Bruikbaar in twee draairichtingen.

Art.nr  0667 410 122

DOORSLIJPSCHIJF MET 
HARDMETALEN COATING

HAAKSE SLIJPMACHINE OP ACCU 
AWS 18-125 P COMPACT

Art.nr  5701 402 005

HAAKSE SLIJPMACHINE 
EWS 14-125 INOX

Art.nr  0702 478 0 

5 stuks

19,98/st.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=loWk5f1O2kk
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5-IN-1 MULTISPRAY, 400 ml

• Roestverwijderaar: superieure kruipeigenschappen
• Smeermiddel: superieure smeereigenschappen
• Reiniger: superieure reiniging van vuil, vet- en olieresten
• Corrosiebescherming: supérieure hechteigenschappen
• Contactspray: superieure water- en vochtverdrijvende 
    eigenschappen

Art.nr  0893 055 400

MULTI SPRAY COBRA 
HEAD

Vanaf

6,50

12 stuks – 7,05 euro/st.

24 stuks – 6,50 euro/st.
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Montage- en vulschuim voor het aanbrengen 
met pistool

• Uitstekende hechting aan praktisch alle bouwonder-
    gronden (met uitzondering van PE, PP, PTFE en siliconen)
• Betere geluids- en warmte-isolerende eigenschappen 
    dan minerale wol, kurk en glasvezel
• Vormvast
    Geen volumeafname en slechts minimale uitzetting 
    achteraf nadat het uithardingsproces is voltooid.
• Hardt snel volledig uit
• Gelijkmatige, fijncellige schuimstructuur
• Bestand tegen veroudering
• Bestand tegen een groot aantal verschillende oplosmid-
    delen, verfsoorten en chemicaliën 

Art.nr  0892 152 1

PURPLUS STANDAARD

12 stuks – 4,70 euro/st.

24 stuks – 4,60 euro/st.

Vanaf

4,60

PURLOGIC® PU-SCHUIMREINIGER

Art.nr  0892 160 000

SCHUIMPISTOOL PURLOGIC® XPRESS

Art.nr  0891 152 4 


