
Geldig tot en met 31 maart 2021Tot einde voorraad. * Netto prijs excl. btw (niet geldig voor doorverkoop). De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen of drukfouten.

Stijlvol

Gemakkelijk te installeren

Handig in gebruik

Schuifdeurbeslag voor indraaischuifdeuren Concepta tot 25, 30, 40 en 50 kg.
Folding Concepta 25 kg per vleugel.
Met de Hawa-Concepta 25/30/40/50 schuif je glazen of houten deuren langs de kastwand 
of verborgen in de wand. Het goed uitgekiende concept zonder bodemgeleiding geeft je 
een flexibel gebruik van de beschikbare ruimte zonder uitstekende deuren.

Concepta en
Folding Concepta

Scharnieren met demping

GRATIS
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Kamat koelkastscharnier
Geleidingsscharnier voor extra hoge
meubelfronten, om aan te schroeven.
- voor 16 of 19mm dikke zijwanden
- inbouwdiepte 41,5mm
- vernikkeld staal

Set omvat:
- scharnier
- boorsjabloon
- afstandsstuk voor 16mm kast
- montageplaten
- afdekkap wit
- bevestigingsschroeven
- montagehandleiding

De elektromechanische openingshulp Easys maakt puristisch,
greeploos design mogelijk, zelfs bij koelkasten.
Een ingetogen, onopvallend design met slechts 22mm inbouwhoogte.
Tijd dat de koelkastdeur open staat flexibel instelbaar (4-8 sec.) voor 
maximaal comfort.
De intelligente besturing voorkomt ongewild openen en open blijven 
staan dankzij de magneetloze sluiting van de deur.
Erg veilig voor de vingers.

Greeploos elektromechanisch
openingssysteem
Easys voor koelkasten

bestel nr.
161579

bestel nr.
174101

Lichtstrip versa inside 
Zelfklevende, krachige LED-aanbouwlamp voor 
bijzondere effecten en de individuele toepassing in 
en op het meubel.
- geringe inbouwhoogte
- individueel in te korten
- te combineren met ChannelLine-profielen
- bedrijfspanning: 24V

INBOUW CHANNELLINE CLICHTSTRIP OPBOUW CHANNELLINE D

Lichtstrip Versa Inside 120 HP

ChannelLine alu-profiel met afdekkap

Bestel nr. Omschrijving Prijs

126074 Warm Wit 1200mm 24V € 15,75

176092 Neutraal Wit 1200mm 24V € 15,75

127303 Koel Wit 5000mm 24V € 50,40

Bestel nr. Omschrijving Prijs

126201 C profiel opaal 2000mm € 15,78

126642 C profiel opaal 3000mm € 21,54

126288 D profiel opaal 2000mm € 16,21

126718 D profiel opaal 3000mm € 22,16

126756 LED-voorschakelapparaat 
24V/75W met platte stekker € 31,34

16,
89
EURO

*

205,
18
EURO

*
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Inlegmat op rol 464mm Br. lichtgrijs
20m lengte

Inlegmat op rol 514mm Br. lichtgrijs
20m lengte

bestel nr.
140459

bestel nr.
140460

Bestel nr. Omschrijving Prijs

179686 Gordijnrail kunststof wit per 6m € 2,11

179689 Gordijnrail geperforeerd alu per 6m € 10,06

179690 Gordijnrail geperforeerd alu wit per 6m € 10,06

179691 Glijder rond voor gordijnrail (100 stuks) € 1,57

179692 Draaistop voor gordijnrail € 8,25

Bestel nr. Omschrijving Prijs

179693 Kaderrail 8x23 mm alu wit gelakt 6m € 10,48

179694 Wandclip PVC transparant € 10,48

179695 Eindkap voor kaderrail wit € 23,10

179696 Kaderset-haak 4kg smart spring 150cm € 4,07

179697 Kaderset-haak 15kg click-glijder 150cm € 4,70

Gordijnrails

Kaderrails

68,
63
EURO

*

111,
20
EURO

*
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Avietech creëert met zijn inrichtingen een mobiele 
werkplaats voor elke vakman. Het laadvolume wordt op-
timaal benut zodat alles op een overzichtelijke en veilige 
manier opgeborgen kan worden.

 - Inrichting bedrijfswagens
 - Dakdragers
 - Veiligheidssloten
 - Wanden en vloeren
 - Signalisatie
 - Accessoires

Ook al jouw materiaal geordend in je bedrijfswagen? 

Vraag meer info via jouw vertegenwoordiger
of via www.santens.be 

Mobiele werkplaats

Alles overzichtelijk opgeborgen

Kom toe met een goede eerste indruk

Bedrijfswageninrichting
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Meerpuntsluiting reparatieslot 
 - universeel systeem: ter vervanging van diverse merken 
en types meerpuntsloten
 - flexibiliteit bij montage
 - beperkt aantal artikels = weinig voorraad nodig
 - breed bereik, snel en flexibel te realiseren: van 1625 tot 
2400mm

Voordelen
 - Hoofdslot apart en in verschillende doornmaten 
verkrijgbaar
 - voorplaten in Rvs
 - hoofdslotset met softlock-dagschoten uitgerust
 - koppelstukken en drijfstangen met klinknagel in juiste 
positie vergrendeld en beschermd voor transport.

Inhoudverpakking hoofdslotset
 - hoofdslot met softlock dagschieten
 - afgefreesde dagscheieten
 - 3 rivetten
 - 3 schroeven

Hoofdslotset met asafstand 92mm

Stangen voor pinnen inox RS 1300

Stangen voor roltappen inox RS 1100

Stangen voor pin-haak inox RS 1600

Verlengstuk F16

Hoofdslotset asafstand 72mm

Bestel nr. Omschrijving

111471 RHS RS1000SL-doornmaat 35 - 3479670

111470 RHS RS1000SL-doornmaat 40 - 3479671

112092 RHS RS1000SL-doornmaat 45 - 3479672

183638 RHS RS1000SL-doornmaat 50 - 3479673

112857 RHS RS1000SL-doornmaat 55 - 3479674

185975 RHS RS1000SL-doornmaat 65 - 3479675

Bestel nr. Omschrijving

111631 RSG RS1300 pin 16mm/72mm

111703 RSG RS1300 pin 16mm/92mm

184897 RSG RS1300 pin 24mm/92mm

185658 RSG RS1300 pin P6/24mm/92mm

Bestel nr. Omschrijving

175912 RSG RS1100 roltap 16mm/72mm

175913 RSG RS1100 roltap 16mm/92mm

Bestel nr. Omschrijving

174096 RSG RS1600 pin-haak 16mm/92mm

179038 RSG RS1600 pin-haak 12mm/92mm

185973 RSG RS1600 pin-haak P6/24mm/92mm

Bestel nr. Omschrijving

175914 RZS RS1001 16mm/132mm

175821 RZS RS1002 16mm/200mm

Bestel nr. Omschrijving

111472 RHS RS1000SL-doornmaat 55 - 3479676

185974 RHS RS1000SL-doornmaat 65 - 3479677

RS 1600RS 1300RS 1100

Inhoudverpakking
- middenstuk
- bovenzijde voorzien van blauw etiket
- onderstuk geel etiket
- Montagehandleiding
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Infraroodkanon
XL61

bestel nr.
162287

bestel nr.
140916

bestel nr.
140917

bestel nr.
162286

bestel nr.
140918

bestel nr.
140919

bestel nr.
140920

bestel nr.
162285

bestel nr.
162284

bestel nr.
162288

Professionele oliebrander met 
elektronische vlamcontrole.
Stralingswarmte, geen 
luchtstroom.
17 kW
14600 Kcal/h

Dieselkanon B 100 CED / 150 CED
Dieselkanon met elektronische vlamcontrole en 
grote luchtvolumestroom.

B 150 CED
Vermogen: 44 kW
Capaciteit: 37900 Kcal/h
Tank: 44 l

B 100 CED
Vermogen: 29 kW
Capaciteit: 25000 Kcal/h
Tank: 44 l

3,3 kW
2500 kcal/h
230V

Elektrische verwarming
B3 ECA

Gaskanon met manuele ontsteking

BLP17M
10 - 16 kW
8600 - 13800 Kcal/h

BLP33M
18 - 33 kW
13800 - 25800 Kcal/h

BLP33ET
18 - 33 kW
15500 - 28400 Kcal/h

BLP53M
36 - 53 kW
31000 - 45600 Kcal/h

BLP53ET
36 - 53 kW
31000 - 45600 Kcal/h

BLP73M
49 - 73 kW
42100 - 62800 Kcal/h

Gaskanon met elektronische 
ontsteking

bestel nr.
140924

Thermostaat TH5
0 - 36°C

*

*

*

*

*

*

*

49,
50
EURO

*

610,
68
EURO

*

507,
36
EURO

* 574,
56
EURO

*

130,
20
EURO

*

325,
92
EURO

*

197,
40
EURO

*

430,
92
EURO

*

320,
04
EURO

*

63,
00
EURO

*

347,
76
EURO

*
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Rugwandschroef 3,5x35mm
PZ Wirox (DS=2000st)

Rugwandschroef 3.5x30mm
PZ Wirox (DS=3000st)

bestel nr.
179578

bestel nr.
179579

bestel nr.
109313

bestel nr.
408

bestel nr.
417

bestel nr.
113249

Rugwandschroef

41,
79
EURO

* 34,
23
EURO

*

45,
32
EURO

*

39,
29
EURO

*

27,
70
EURO

*

78,
48
EURO

*

19,
50
EURO

*

GRATISGRATIS

GRATIS
GRATIS

Schakelkastsleutel Twinkey 
Multifunctionele sleutel voor sluitwerken in de segmenten ge-
bouwentechniek (verwarming en sanitair, airco- en ventilatie-in-
stallaties en ontluchtingstechniek, elektrotechniek), gas en water 
verzorging en afsluitsystemen

Diamantzaagblad universeel 
Thunderline 230mm

Diamantzaagblad universeel eco 
230mm

bestel nr.
56690

bestel nr.
5025179,

95
EURO

* 45,
00
EURO

*

GRATIS GRATIS59710
51666

Contactlijm 160
Recta-Tix Gel  5 liter

Houtlijm 230 express D3
5 kg wit

Houtlijm rectan D4
5 kg transparant

Vloeibare contactlijm 
153 pro - 5 liter

bestel nr.
424

405 416

407

423
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GRATIS

Windproof Buff
De best mogelijke bescherming tegen 
wind en kou, dankzij isolerende laag 
warme lucht die ontstaat tussen het ma-
teriaal en je huid. Lichaamstemperatuur 
wordt op peil gehouden.

Kleur: zwart (one size)

De Polar Buff 
 - Polartec fleece gedeelte
 - 100% microfiber
 - verbeterde stretch
 - naadloos

Kleur: zwart /
fluogeel-zwart

One size

Bestel nr. Omschrijving

186188 Sjaal Polar + fleece geel/zwart

183787 Sjaal Polar zwart one size

bestel nr.
171739

22,
50
EURO

* 15,
00
EURO

*

Bij aankoop van een Dewalt D27107-QS of DWS780
gratis werftent

Afkort- en verstekzaag DWS780-Qs
Ø305 mm (1675w)

Tafel-, afkort- en verstekzaag 
D27107XPS-QS - ø305 mm 
(2000w)

99,
00
EURO

*

bestel nr.
56381

per paar
 - afzonderlijk verstelbare poten
 - antislip op poten en blad
 - 685 x 50 x 831 mm
 - draagkracht: 1350 kg per paar

89,
00
EURO

*

bestel nr.
178530

bestel nr.
185744 

Stanley werktafel
 - Uitklapbare metalen poten
 - Eenvoudig op te stellen: klapt in 
enkele seconden open
 - Groot werkoppervlak: 85 x 60cm
 - Capaciteit: 450kg
 - Hoogte: 80cm

Fatmax
uitschuifbare schraag

Werftent ook afzonderlijk te verkrijgen
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Kensington softshell jacket 
navy 
Het materiaal van deze 74231 Kensington softs-
hell is voorzien van membraan en fleecelaag, 
biedt een ademende en waterbestendige jas 
en is ideaal voor lange werkdagen. Uitgevoerd 
zonder schoudernaden, scharnierende mouwen, 
verlengd rugpand voor maximaal comfort.

65,
00
EURO

*

19,
95
EURO

*

99,
00
EURO

*

Hyper winterjas
wind- en waterdichte regenjas pes 80
Met de DASSY® Hyper regenjas ben je optimaal beschermd tegen 
wind en regen, dankzij de waterdichte naden en ritssluitingen 
alsook de performante water-, winddichte en ademende stof. 
Bovendien houd je de ijzige wind buiten, door zelf de wijdte van de 
polsbanden en taille te regelen.

Winterjas ‘allroundwork’ 37.5®
Isolerend jack 
Een isolerend jack voor dagelijks gebruik die strategisch is opge-
bouwd met 37.5® technologie voor betrouwbaar werkcomfort onder 
koude omstandigheden. Extra warmte komt door de elastische 
manchetten die voorzien zijn van duimopeningen. Een stretch pa-
neel aan de achterkant en een verstelbare zoom bieden flexibiliteit 
bij het werken. Voorgebogen mouwen en een hoge windbescher-
mende kraag zorgen voor extra bescherming en comfort. 
Kleur: staalgrijs of zwart

Veiligheidslaars Acifort 
Praktische en duurzame werklaars.
 - voorzien van stalen neus en middenzool
 - bestand tegen minerale, dierlijke en plantaardige oliën en 
vetten, ontsmettingsmiddelen en verschillende chemicaliën
 - antistatische en schokabsorberende zool
 - conform EN ISO 20345:2011 S5 SRA

72,
00
EURO

*

De originele Buff
Deze biedt bescherming tegen zon, wind en kou tijdens alle outdoor-
activiteiten.

Naadloos Thermolite polyester.
Geen bacteriën en geurtjes dankzij Polygiene behandeling.
Materiaal: 100% polyester.
Afmeting: 24 x 50 cm.

Bestel nr. Omschrijving

171729 Sjaal thermal zwart one size

171732 Sjaal thermal oranje tools one size

171734 Sjaal thermal blauw stelling one size

8,
99
EURO

*

per paar
 - afzonderlijk verstelbare poten
 - antislip op poten en blad
 - 685 x 50 x 831 mm
 - draagkracht: 1350 kg per paar
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Waterdichte werkhandschoen - Guide 585

 - duo latex coating
 - naadloos nylon
 - zeer soepel
 - hoge vingergevoeligheid
 - elastische manchet
 - goed bestand tegen 
alcohol en 
 - oplosmiddelen

Geschikt voor verpakkings-
industrie, transport- en 
distributiesector, montage en assemblage.
NIET geschikt voor werkzaamheden
met olie.

Maat: 8 - 9 - 10 - 11 

Allround werkhandschoen Wintergrip

 - naadloze acryl met foam 
latex coating
 - elastische manchet
 - heel flexibel
 - extra grip 

Geschikt voor algemene 
werkzaamheden in koude 
omstandigheden.

Maat: 8 - 9 - 10

Winterhandschoen - PowerGrab Thermo

 - naadloze acryl 
handschoen met
 - Microfinish latex coating
 - elastische manchet
 - heel flexibel
 - uitstekende grip bij 
zowel natte als met olie 
besmeurde en gladde 
oppervlakken 

Geschikt voor algemene 
werkzaamheden in koude 
omstandigheden.

Maat: 9 - 10

Moderne winterhandschoen van synthetisch leer 
Guide 770 W

 - beschermt tegen vocht en 
vuil van buiten af
 - bovenkant van 
hittebestendig katoen 
tegen lichte vonken
 - flexibele 
fleecevoering
 - naadloze ergonomische 
duim
 - goede grip en comfort
 - bestand tegen water

Maat: 9 - 10 - 11 

Soft antisnijhandschoen - Guide 313

Deze nieuw ontworpen Soft 
antisnijhandschoen van 
Guide combineert comfort 
met een hoge duurzaam-
heid.

 - Goede protectie klasse D 
tegen scherpe voorwerpen 
 - De nitril foam coating is vrij 
van DMF 
 - Goede ademing voor koele 
handen de hele dag door
 - Drager antisnij in HDPR/glasfiber 
open structuur voor een goede 
airflow

Waterdichte winterhandschoen - Guide 662 W

 - 3/4 nitril coating op 
polyester
 - liner met acryl voering
 - hoog warmte isolerend
 - zeer goede grip 
 - vervanger Guide 661W

 
Lichtere allround werk-
zaamheden en montage.

Maat:  9 - 10 - 11

EN 388

2 2 3 1

EN 511

0 1 X per paar per paar

per paar

per paarper paar

per paar

EN 388

2 1 4 2

EN 388

3 1 3 1

EN 388

2 1 2 1

EN 388

4 x 4 3  D

3,
95
EURO

* 4,
75
EURO

*

6,
65
EURO

*

5,
25
EURO

*

2,
75
EURO

*

6,
50
EURO

*
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ZEKLER 412RD
Blijf verstaanbaar met deze oorkap
Zachte, verstelbare hoofdband en brede, wisselbare oorkussens 
voor uitgebalanceerd gewicht en groot comfort. Level Dependent 
System versterkt zwakkere geluid in jouw omgeving. 
- FM radio en MP3-aansluiting
- Level Dependent System
- niveau 2 bescherming
(tegen lage en hoge frequenties)
 
Inbegrepen:
- kabel met 2x3,5mm stereostekkers
- 2 x1 ,5V AA (120 gebruiksuren)

Conform EN 352-1, 352-4, 352-6, 352-8
SNR: 30 dB

ZEKLER 412R - oorkap met radio
Luister naar de radio zonder omgevings-
geluid en zonder iemand anders te storen.
Zachte, verstelbare hoofdbeugel met vorkbevestiging en brede 
oorkappen voor gelijkmatige druk en comfortabel gebruik.
- FM radio en MP3-aansluiting
- niveau 2 bescherming
(tegen lage en hoge frequenties)

Inbegrepen:
- kabel met 2x3,5mm stereostekkers
- 2x1,5V AA (130 gebruiksuren)

Conform EN 352-1, 352-6, 352-8
SNR: 30 dB

ZEKLER 412RDB BLUETOOTH
Veiligheid boven alles!
Hoofdband met vorkmontage en brede oorkussens voor constante hoofddruk en 
comfortabel gebruik. Goede demping voor lage, middelhoge en hoge frequenties.
- FM-radio
- Level Dependent System
- Bluetooth® technologie (max. 10m)
- “Side Tone”-functie (stem duidelijk te horen)
- Boom microfoon voor heldere communicatie

Muziek streaming pauzeert en de FM-radio wordt verlaagd voor inkomende ge-
sprekken.
Adaptieve functie Volume Control past automatisch het volume van inkomende 
gesprekken aan volgens omringend geluidsniveau.

Inbegrepen: 2 x 1,5V AA (23 gebruiksuren)

bestel nr.
171669

bestel nr.
161136

bestel nr.
161137

bestel nr.
161135

Dispenser met spark plugs (250 paar)
Handige dispenser met Spark Plugs
oordoppen.

 - Te gebruiken in combinatie met gratis 
wandhouder.
 - Disperser voorzien van 250 paar 
oordoppen.

Moldex M4
Lichte en flexibele oorkap met 
weinig contactdruk. 
 - comfortabele visco-elastische 
oorkussens voorkomen warmte 
ophoping

Demping SNR: 30dB
Norm: EN 352-1:2002

Gehoorbeugel Waveband® 1k
 - Lichtgewicht, slechts 12 gr.
 - Vervangbare doppen zijn apart verkrijgbaar.
 - Demping SNR: 27 dB.
 - Norm:  EN 352-2:2002.

GRATIS
bestel nr.
40854

bestel nr.
47664

19,
00
EURO

*

2,
95
EURO

*

82,
50
EURO

* 159,
00
EURO

*

279,
00
EURO

*

171670
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BRUGGE
DIRK MARTENSSTRAAT 18

GENT
NIJVERHEIDSKAAI 3

AUTOMATICS
NIJVERHEIDSKAAI 3

SINT-NIKLAAS
GENTSE BAAN 64

HERENTALS
GEELSEWEG 9A

Gelakte aluminium deurtrekkers
deze kunnen in elke RAL-kleur gepoedercoat worden

Vraag naar onze vernieuwde bestelfiches
Bij uw verkoopsadviseur, in de winkels of via www.santens.be

Bestellen via Ladesopmaat.be
AvanTech YOU

Bestellen kan:
via “ladesopmaat.be”
via onze webshop
of met ons bestelformulier. 

Volledig afgewerkte lade

Eigen productie

Vlotte levering 


