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OOK VERKRIJGBAAR MET LUIK

MEGA
DEALKamersteiger zonder luik Ø 125 mm

Alle steigers van 4tecx voldoen aan de NEN-EN 1004, klasse 3 en 
zijn voorzien van de benodigde sterkte- en stabiliteitsberekeningen.
Met een buisdikte van 5 cm en wanddikte van 2,2 mm behoort de 
kamersteiger tot de sterkste van zijn soort.

• Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
• Opbouwframes voorzien van antislip
• Flexibele kraagbuis
• Eenvoudig te vervoeren en gemakkelijk in en uit te klappen
• Zeer sterk en robuust scharnierstuk 
 
Technische specificaties:

• Maximale belasting 2 kN/m2

• Voldoet aan de EN 1004 / EN 1298
• 5 jaar fabrieksgarantie
• TÜV certificering 
 
■ Art. nr. 4041000375

Handcleaner  
Special 4,5 l
Voor verwijderen van middelzware 
tot zware industriële vervuiling.

■ Art.nr. 4009000132

Handcleaner  
Yellow 4,5 l
Voor verwijderen van zware 
industriële vervuiling. 

■ Art.nr. 4009000144

■ Art. nr. 4041000380

239,00

           

Wandhouder
• Stalen wandhouder
• Inclusief montagemateriaal
• Geschikt voor 4,5 l

■ Art.nr. 4009000156

Handpomp
• Duurzaam
• Zuinige dosering
• Geschikt voor 4,5 l

■ Art.nr. 4009000168

16,50 12,50

269,00

             

11,50 14,90



 

Spanhuls blauw verzinkt 
• Voor het snel en eenvoudig bevestigen van regelwerk 
 in beton, gasbeton, kalkzandsteen en metselwerk
• De spanhuls blijft goed zitten omdat beton niet uitzet
• Blauw verzinkt
• Gehard
• Verkrijgbaar in Ø 5 x 50 - 6 x 30 - 6 x 40 - 6 x 50 - 6 x 60  
 6 x 80 - 8 x 70 - 8 x 90 - 8 x 110 - 8 x 130 - 8 x 150 mm

Werksokken Bamboe
Fris en comfortabel (naadloos). Nemen beter vocht op, 
ademen beter, nemen minder geur op. De productie van 
bamboe is vele malen duurzamer dan van katoen.
• Verpakt per paar
• Verkrijgbaar in maat 39/42 en 43/46

Werksokken Basic
Samenstelling: 56% katoen - 43% polyester - 1% 
elastaan. Extra versteviging aan de hiel en tenen. 
Behoud zijn vorm, zelfs na meerdere wasbeurten. 
• Verpakt per 3 paar
• Verkrijgbaar in maat 39/42 en 43/46

Veiligheidshelm PE en ABS
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Verkrijgbaar in de kleuren geel, blauw en wit

5,85

vanaf

per 200 stuks

18,19

vanaf

Type / materiaal Binnenwerk Actieprijs

PE (polyetheen) 6-punts plastic 3,95

Kunststof (ABS) 6-punts nylon 7,49

3,95

vanaf

5,90

vanaf

Art. nr. Afmeting Korrel Actieprijs

■ 4066000001 50 mm x 50 m 80 24,90

■ 4066000002 50 mm x 50 m 100 23,90

■ 4066000003 50 mm x 50 m 120 23,90

■ 4066000004 50 mm x 50 m 180 23,90

■ 4066000005 50 mm x 50 m 240 24,19

■ 4066000006 50 mm x 50 m 320 24,19

■ 4066000007 50 mm x 50 m 400 24,19

Art. nr. Afmeting Korrel Actieprijs

■ 4066000008 115 mm x 25 m 80 19,90

■ 4066000009 115 mm x 25 m 100 18,19

■ 4066000010 115 mm x 25 m 120 18,19

Schuurrollen linnen 50 mm x 50 m
Zuiver en gemakkelijk af te scheuren van de rol. Geschikt voor hout, 
metaal, verf en kunststof. Type korrel: Aluminiumoxide.

Schuurrollen papier 115 mm x 25 m
Universeel, voor het manueel en met een handbediende machine 
schuren. Gemakkelijk af te scheuren van de rol. Geschikt voor hout, 
verf en kunststof. Type korrel: Aluminiumoxide.

23,90

vanaf

Handzaag 550 mm
• Professionele handzagen voor het zagen van hout
• Comfortabele kunststof handgreep 
• Inclusief handige tandbeschermer

■ Art. nr. 4078000116

8,75

OP=OP



 

MEGA 
DEAL

Art. nr. Product Actieprijs

■ 4025000139 Puinruimzakken 4 stuks 1,59

■ 4025000142 Puinruimzakken 10 stuks 3,50

■ 4025000104 Big Bag 1.000 kg 6,45

■ 4025000106 Big Bag 1.500 kg 8,25

Zaklamp 3 W 220 Lumen
• 3 W power LED 220 Lumen
• Aluminium
• 4 lichtstanden
• Instelbare lichtbundel (focus/flood)
• 230 V Lader USB auto lader
• Incl. adapters en Li-Ion batterij
• Spatwaterdicht en schokbestendig
• Verpakt in luxe doos met magneetsluiting

■ Art. nr. 4012000001

Zaklamp penlight
• 3 W 250 lumen
• Aluminium
• kleur: zwart
• Inclusief batterijen (AAA)
• Clip met magneet

■ Art. nr. 4012000003

19,95
             

1,59
 vanaf  

6,95
             

Art. nr. Product Actieprijs

■ 4045000001 Hangslot VS 25 mm 3,70

■ 4045000005 Hangslot VS 30 mm 4,45

■ 4045000010 Hangslot VS 40 mm 4,95

■ 4045000015 Hangslot VS 40 mm HB 63 mm 6,60

Hangsloten VS
• Messing hangslot
• Gehard stalen beugel, aan beide zijden vergrendeld
• Slotkast massief messing
• Precisie cylinder

■ 4045000020 Hangslot VS 50 mm 9,20

■ 4054194125 Hangslot VS 60 mm 14,30

■ 4045000080 Discusslot VS 70 mm 9,95

3,70

vanaf

Puinzak wit 65 x 100 cm
• Stevige puinruimzakken PP geweven
• Puinruimzakken zijn steviger dan traditionele vuilniszakken  
 en ideaal voor transport en opslag van bouwafval, puin en zand
• De puinruimzak is herbruikbaar
• Kwaliteit: 60 g/m3

Big Bag
• Stevige Big Bag PP geweven
• Ideaal voor het verpakken van rond grind, split en zand
• De Big Bags hebben een open bovenkant en een vlakke bodem
• Voorzien van 4 hijslussen van 30 cm
• Belastbaar tot 1.000 of 1.500 kg
• Veiligheidsfactor 5:1
• A1 kwaliteit
• Voorzien van safety label
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Ring-Steek-Ratelsleutels 
5-delig en 8-delig
• Chroom-vanadium staal
• Mat verchroomd
• Stand bek 15° oplopend
• Omschakelknop voor verandering draairichting
• In roltas

Spanbanden eindloos
• 25 mm brede spanband  
 uit één stuk (eindloos)
• Verkrijgbaar in diverse lengtes

Spanbanden eindloos + ratel
• 25 mm brede spanband  
 bestaande uit één stuk (eindloos)  
 met een lichte ratelgesp
• Verkrijgbaar in 6 en 7 m (lengte)

Spanbanden eindloos + ratel + haak
• 25 mm brede spanbandset bestaande uit twee delen  
 met een standaard ratelgesp en haak
• Verkrijgbaar in  
 3, 5 en 7 m (lengte)

Spanbanden eindloos + ratel (zwaar) + haak
• 50 mm brede standaard spanbandset bestaande  
 uit twee delen met een verzwaarde ratel en haak
• Verkrijgbaar in 7 en 9 m (lengte)

Dekkleden
Oranje 100 g/m²
Blauw/groen 150 g/m²
• Elk kleed is rondom voorzien van een gelaste zoom  
 met om de meter een aluminium ring
• Zoom met versterkingskoord
• Licht van gewicht dus gemakkelijk hanteerbaar
• Zeer sterk en scheurvast
• Soepel en plooibaar, ook bij lage temperaturen
• Verkrijgbaar in diverse maten 

Art. nr. Product Bestaande uit maten Actieprijs

■ 4001200431 5-delig 10 - 12 - 13 - 14 -15 44,50

■ 4001200433 8-delig 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 66,90
44,50
 vanaf  

3,20
 vanaf  

1,55

vanaf

11,99

vanaf

4,49

vanaf

2,39

vanaf


