ACTIEFOLDER
SEPT ‘17 - NOV ’17

HITACHI HAAKSE SLIJPER
G13SR4

FESTOOL ACCU KLOPBOORMACHINE
PDC 18/4LI PLUS

• Diameter: 125 mm
• 730 Watt
• 10.000 t/min

• 4-Versnellingsaandrijving met max. 3800 omw/min
• Koolborstelloos
• Inschakelbare klop-functie voor het boren in metselwerk
• Tot 60 Nm draaimoment voor maximale schroeven 10x300 mm
• Incl. bithouder en snelspanboorkop FastFix 13 mm

€ 48,95

Art. nr. 309606

Art. nr. 362629

HITACHI BLADBLAZER RB24EAP

DOORSLIJPSCHIJF
EXTRA DUN 1 MM

• Lichtgewicht: slechts 3,9 kg
• Benzinemotor: 0,89 kw/23,9 cc
• Luchtverplaatsing: 12,5 m3/min

• Diameter: 125 mm
• Blikje á 10 stuks
• Zowel geschikt
voor RVS
als staal

€ 9,95

€ 445,00

Art. nr. 348009

86,50
€ 149,00

Art. nr. 391400

WIST U DAT

U RVS SPOUWANKERS
MOET GEBRUIKEN IN
EEN BUITENMUUR?

UNI-SLAGSPOUWANKER
RVS 316
• Lengtematen 160 mm t/m 475 mm,
Ø 4 mm dik
• Spouwbereik van 55 mm
tot 370 mm

In het meest recente Bouwbesluit (2012) wordt een
verwijzing gegeven over het gebruik van de juiste
materiaalkwaliteit van spouwankers in spouwmuren.
De Eurocodes zijn aangewezen als leidend en in de
NEN-EN 1996-2 (deel 2 van de Eurocode 6) zijn in
bijlage A de milieuklassen omschreven. In de normatieve
bijlage C van NEN-EN 1996-2 is aangegeven in welke
milieuklassen spouwankers uit welk materiaal toegepast
kunnen worden. Een meer specifieke beschrijving van de
uitvoeringswijze van de spouw- ankers is beschreven in
NEN-EN 845-1, de Europese productnorm voor spouwankers.
Wat houdt dit in voor u?
• I n buitenmuren waar spouwverankering komt, dient u meestal
RVS 316 te gebruiken. In sommige gevallen kan RVS 304 volstaan.
Laat de constructeur dit bepalen.
• De referentie periode van gebouwen is 50 jaar.
• D
 it betekent dat spouwankers gedurende 50 jaar hun minimale
werking moeten behouden.
Wat komt het meeste voor?
UNI-slagspouwankers RVS 316
• D
 ient minimaal 40 mm in het binnen- en buitenblad verwerkt te
worden.
• E en slagpijp gebruiken om te voorkomen dat men ze krom slaat,
makkelijker te verwerken.
• I deaal te gebruiken in combinatie met een kraagplug of de
UNI-flexplug.

UNI-HSB BOORSPOUWANKER
RVS 316
• Lengtematen 160 mm t/m 400 mm,
Ø4 mm en Ø5 mm
• Spouwbereik van 55 mm tot 295 mm

UNI-HSB spouwankers RVS 316
• E en HSB spouwanker is bij uitstek geschikt om bij houtskelet
bouw toe te passen.
• B
 ij een houten binnen gevel kan het spouwanker rechtstreeks
met de UNI-pijpsleutel in de houten binnen gevel gedraaid worden.
• Door de scherpe punt hoeft er niet te worden voorgeboord.
• Ook te verwerken in de UNI-flexplug en kraagplug.
Prikspouwanker RVS 316
• P rikspouwanker minimaal 90 mm in binnenblad verlijmen
• De minimale lijmlaag (voegdikte) voor de binnenmuur is 2,0 mm.
• De minimale voegdikte van de buitenmuur is 3,0 mm.
Let op: Altijd afwaterend naar het buitenblad toe plaatsen.
Aantal spouwankers per m2 laten bepalen door een adviseur
of constructeur.

PRIKSPOUWANKER RVS 316
• Lengtematen 250 mm t/m 340 mm
• Spouwbereik van 100 mm tot 240 mm

WERKLAMP LED 30 WATT

BOUWLAMP BIG LED 50 WATT

• Klasse III
• Brandtijd: 2,5-4,5 uur
• Inclusief 12V autolader en 240V lader
• Handgreep en verstelbare beugel

• Klasse II
• Met grondstatief
• 5 m kabel

€ 86,50

Art. nr. 732500

WIHA ZAKLAMP MET LED,
LASER EN UV-LICHT
• Incl. 3 AAA-batterijen
• Met bevestigingsclip
en magneet
• Geïntegreerde laser
• Zwenkbare,
L-vormige kop
• LED lamp in 2 sterktes
instelbaar:
100/280 Lumen

€ 49,95

Art. nr. 715100

ALLES
VOOR
DE HERFST

€ 69,00

Art. nr. 731005

WERKSOKKEN

DUNLOP VEILIGHEIDS
LAARZEN

• Maat 39/42 en 43/46
• Materiaal: 25% coolmax,
65% katoen en
10% polyamide
• Voor droog
draagcomfort

€ 7,95

• S5
• Kniehoog
• PVC/Rubber

Art. nr. 505180 - 505181

REGENJAS PU STRETCH
GROEN FLEXOTHANE

REGENBROEK PU
STRETCH GROEN
FLEXOTHANE

• Maten: L t/m XXXL
• Wind- en waterdicht
• Verdekte twee-weg
ritssluiting

• Maten: L t/m XXXL
• Wind- en waterdicht
• Verstelbare bretels

€ 20,95

BUITEN

Art. nr. 504531
- 504534

€ 24,95

Art. nr. 504301
- 504310

OVERALL PU
STRETCH BLAUW
FLEXOTHANE
• Maten: M t/m XXXL
• Wind- en waterdicht
• Verdekte twee-weg
ritssluiting

Art. nr. 504521
- 504524

PRIMAHEAT VENTILATORKACHEL 3 KW

€ 37,95

Art. nr. 504500
- 504504

EUROMAC KERAMISCHE
KACHEL

• 3 Standen
• Regelbare thermostaat
• Thermisch beveiligd

€ 52,95

€ 13,95

• 1000/2000 Watt
• Met thermostaat
• Met zwenkfunctie
• Oververhittingsbeveiliging

Art. nr. 727950

€ 29,95

Art. nr. 727900

DEURKRUK OP ROZET

BAHCO HANDZAAG SUPERIOR 550 MM

• Mat geborsteld RVS
• Rozet met veer op stalen constructie
• Geschikt voor utiliteitsbouw
• Ook bruikbaar op brandwerende
deuren

• Zwart gecoat, waardoor minder weerstand
• Extra harde tanden, blijven langer scherp
• Dikker zaagblad, fijnere afwerking en rechte zaagsnede

€ 14,95

Art. nr. 445200
- 445210

BOSTIK SILICONEN
PREMIUM N
• Neutrale, schimmelbestendige
voegkit met weinig krimp
• Geschikt voor voegbewegingen
tot en met 25%
• Zeer goed bestand tegen UV,
water en weersomstandigheden

€ 5,45

Art. nr. 600370
- 600398

€ 22,50

Art. nr. 340422

BOSTIK 009

OP=OP
BOSTIK HIGH TACK
• Speciale elastische en
supersterke montagelijm
• Geschikt voor de structurele
verlijmingen van panelen
en elementen
• Zeer goede hechting op
de meeste bouwmaterialen;
zelfs op vochtige ondergronden

€ 7,95

Art. nr. 600030

€ 5,95

Art. nr. 600050
- 600059

AXA SCHARNIER EASYFIX
89X89 MM RONDE HOEK

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT
ROB LOFT SCHUIFDEURGARNITUUR ZWART

• Lichtlopend, geruisloos,
slijtvast en zelfsmerend
• Hoog draagvermogen,
dankzij drukverdeling
over 2 punten
• Met hangnaadbegrenzer
• Met speciale, afgeschuinde,
zelfzoekende lagers
• De stervormige schroefgaten
verlagen de kans op schroefbreuk

• Maximaal deurgewicht: 100 kg
• Deurbreedte: 930 mm
• Maximale deurdikte: 40 mm
• Montage: muurbevestiging
• Magneten in de stoppers houden de deur
mooi op haar plaats

€ 219,00

• Hoogwaardige montagelijm
en afdichtingskit in één
• Hecht op vrijwel alle bouwmaterialen, zelfs op vochtige
ondergronden
• CE, A+ en Isega
gecertificeerd, waardoor
het ook in HACCP omgeving
gebruikt mag worden

Art. nr. 416580

€ 4,25

Art. nr. 419017

Russenweg 24
8041 AL Zwolle
T: +31 (0)38 421 09 39
F: +31 (0)38 421 25 38
www.leeuwbouw.nl
info@leeuwbouw.nl

Bezoek onze stand op de volgende
2 beurzen:
• TIV op 19 t/m 21 september 2017
in Hardenberg
• BouwCompleet op 10 t/m 12
oktober 2017 in Hardenberg

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.
De aanbiedingen in deze folder zijn onder
voorbehoud van drukfouten of prijswijzigingen.
Ook geldt voor elke aanbieding: op=op.

