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Hoodie Chelsea Evolution
79197
Trendy en comfortabel tegelijk. De Chelsea 
Evo-hoodie biedt het allebei. Opvallende lijnen, 
stevige YKK-ritsen en een capuchon met een 
kleurrijke gaasvoering passen perfect bij het uit-
zonderlijke design van onze Chelsea Evo-broek.
 - 80% katoen, 20% polyester - 320 g/m²
 - elastische verstelbare zoom aan onderkant
 - vaste capuchon met aantrekkoord om te 
verstellen
 - hh-logo op linkerarm

Maat: S - XXL
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EURO65,
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Moldex M5 oorkap
- licht en flexibel, met weinig druk voor 
maximaal draagcomfort
- visco-elastische oorkussens voorkomen 
warmte-ophoping
- vlak oppervlak, eenvoudig te reinigen
- gewicht: 310 g
- SNR 34 dB
Conform EN 352-1:2002
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Ruimzichtbril  Falcon
De Edge Falcon is een mooi uitziende en comfortabele zittende 
ruimzichtbril.
De panoramische lens zorgt voor een breed en optisch helder 
gezichtsveld.

bestel nr.
186370

Perfecte werkkleding

Optimale bescherming

Werken in stijl

EURO12,
31

EURO29,
08



2 3 

Bodywarmer Fusion 
Softshell stof (winddicht, 
waterafstotend, ademend)
Fleece voering
100% polyester
245 g/m2
stretchstof

Maat: M - XL

Werkschoen Chelsea Evo 78224
Comfortabele lage werkschoen in hip design.
Kooi versterkt met PU.
Aluminium neuskap.
Metaalvrije tussenzool tegen doorboring van spijkers.
Slipbestendige Nitril rubberen buitenzool.
Ortholite-inlegzool met vochtregulerend systeem.
EN20345-2011 SRC S3 gekeurd.

Maat: 40 - 47

Werktafel vouwbaar Fatmax 85 X 60 Cm
FMST1-75672
Eenvoudig op te stellen vouwbare werktafel.
Compatibel met handklemmen van verschillende afmetingen.
Uitklapbare metalen poten.
Eenvoudig op te stellen: klapt in enkele seconden open.
Groot werkoppervlak: 85 x 60 cm.
Geschikt om horizontaal en verticaal te klemmen.
Handgreep voor vlot transport en opbergen.
Hoogte: 80cm.
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Winterjas 73290 Oxford Primalof
De Oxford winterjas houdt u warm en zorgt voor comfort, de hele 
koude winter lang. De combinatie van materialen zorgt voor duur-
zaamheid terwijl de pasvorm u volledige bewegingsvrijheid geeft en 
u in staat stelt uw taak te vervullen.
Verlengd rugpand voor maximaal comfort.

Maat: M - XL

Winterjas 71332 Alta Hi Vis
De Alta-collectie biedt u alles dat u nodig heeft voor een veilige 
werkdag. Geen foefjes, gewoon echte prestaties.
 - Luchtdoorlatendheid Klasse 3.
 - Volledig afgeplakte constructie.
 - Afneembare capuchon met trekkoord en sluiting.
 - Napoleonzak met YKK®-rits, jas hoeft niet te worden geopend 
voor toegang.
 - Verstelbare manchetten.
 - Aanpasbare zoom met 
trekkoord.
 - EN ISO 20471:2013 Klasse 3.
 - EN 343:2003+A1:2007 
Klasse 3,1.
 - EN 342:2004.
 - Basismateriaal: 100% 
polyester, 200 g.
 - Materiaal tweede laag: 
100% polyamide, 145 g.

Maat: S - XXL

Manchester sokken
3 paar
Zeer comfortabele werksok
ontworpen voor gebruik in 
veiligheidsschoenen.
Mesh ventilatie voor extra ademende stof
Enkelflexibiliteit

M39-M42
M43-M46

Werkschoen Oxford Mid 78403
Gevormde TPU-neuskap.
Gevormde hielkap.
Vochtafvoerende en ademende Air-meshvoering.
Samengestelde veiligheidsneus.
Metaalvrije spijker penetratie bescherming.
Ademend voetbed van gegoten PU - Zachte demping onder de voet 
met vochtbeheersing.
Helly Grip rubberen buitenzool met dempend PU in de tussenzool.

Maat: 40 - 46
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PRO-STACK en TSTAK
opbergsystemen: uitgerust met
een stevig koppelsysteem om ze 
snel en gemakkelijk vast of los 
te koppelen van
elkaar. Zo stelt u zelf uw ideale 
combinatie samen.

Toughsystem
uitgerust met een stevig
koppelsysteem om ze snel 
en gemakkelijk vast of los te 
koppelen van elkaar. Zo stelt u 
zelf uw
ideale combinatie samen.
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bestel nr.
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Gereedschapswagen 8 laden roll met 3 laden gevuld
Spotlightbnl
ROLL.8M3A: gereedschapswagen 8 laden - rood
• MOD.R161-26: module met stofdichte ratel, 6-kant
doppen 1/4”, accessoires, inbussleutels
• MOD.S161-36: module met stofdichte ratel,
6-kant doppen 1/2” en accessoires (+ PL.S384)
• MOD.440-1XL: module met 17 ringsteeksleutels
• MOD.AT1: module 8 schroevendraaiers
• MOD.ATXR: module 7 schroevendraaiers Resistorx®
• MOD.84TZSA: module inbussleutels met kogelkop en T-handgreep
• MOD.CPEA0: module 3 monteurstangen
• MOD.PR11: module waterpomp - en griptang
• MOD.MI7: module slaggereedschap 205C
• PL.655: 3× blokkeergoot
• PL.S384: inlay small voor kleine onderdelen

Kabelhaspel
Brobusta Bretec
3G 2,5
4 stopcontacten IP44, kabellengte: 25 m of 40 m

bestel nr.
50828
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Sjorband met ratel 600 kg
Lengte 4,5M, breedte 25mm

Sjorband met ratel 1500 kg
Lengte 9M, breedte 50mm

Verhuisdeken
1,5M x 2M

PVC vuilnisbak met deksel.
inhoud 80 liter.

Dompelpomp
Ranger ST AUT
Ultra robuuste, professionele 
dompelpomp met vlotter in 
roestvrijstalen behuizing (AISI 
304) voor vervuildwater (korrel 
35 mm). Ideale pomp voor op de 
bouwplaats.

Fatmax schragen
Alu uitschuifbare schraag.
- afzonderlijk verstelbare voetstukken
- antislipstrip op poten en blad
- afmeting: 685 x 50 x 831 mm
- draagkracht: 1350 kg per paar

bestel nr.
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Accu Combopack DLX3125TX1
2 X 18V  5,0AH + draagtas (7-delig)
Handige comboset met drie accumachines, lader, twee batterijen en een 
draagtas.

bestel nr.
185710

bestel nr.
185744 

Werftent Ironside
3m X 3m

40 meter

25 meter
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DDF484: accu boor- en schroefmachine
DGA50: accu haakse slijper 125 mm
DTD153: accu slagschroevendraaier
DC18RD: duo snellader
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Handzeep wash & care
Oplosmiddelvrije handreiniger met hoogwaardige verzorgende 
bestanddelen. Verwijdert eenvoudig zware industriële vervuilin-
gen en verzorgt tegelijkertijd de huid, resulterend in verzorgde en 
soepele handen.

Transportwagen nylon wielen 
Rolwagen in beuken multiplex.
- nylon wielen
- draagkracht: 500 kg
- afmeting: 600 x 350 mm
- gewicht: 7 kg

bestel nr.
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Steekwagen in zwart gelakt staal
- luchtbanden Ø 260 mm
- draagkracht: 200 kg
- afmeting: 1130 x 540 mm
- laadvlak: 175 x 400 mm
- gewicht: 9 kg

Werfradio MR003GZ 
2Vmax / 14,4 V / 18 V / 40Vmax / AC
Werfradio voor gebruik met Makita Li-ion schuifac-
cu’s (12Vmax - 40Vmax).
Uitgerust met DAB en DAB+ (Digital Audio Broadcas-
ting), de wereldstandaard voor ruisvrije ontvangst 
van digitale radio.
Spatwatervaste constructie (IP65).

Werfradio MR007GZ 1
2Vmax / 14,4 V / 18 V / 40Vmax / AC
Werfradio voor gebruik met Makita Li-ion schuifaccu’s (12Vmax - 
40Vmax).
Uitgerust met DAB en DAB+ (Digital Audio Broadcasting), de we-
reldstandaard voor ruisvrije ontvangst van digitale 
radio.
Ingebouwde equalizer met 7 
preselecties. De versterking van 
hoge, midden en lage tonen ook 
afzonderlijk ingesteld worden.
Spatwatervaste constructie (IP65).

bestel nr.
165977
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bestel nr.
186719
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Bestel nr. uitvoering PROMO
111283 Borstelsteel glasvezel versterkt Ø32mm L 1,5M € 12.25
111284 Zaalveger z/steel 40cm zacht SBZA40 € 8.55
111286 Zaalveger z/steel 60cm zacht SBZA60 € 12.95
111291 Vloerwisser z/steel 45cm SBVL45 € 8.05
111296 Handborstel 25/100 zacht SBHBZ € 4.05

High-performance borstelwerk voor industri-
eel gebruik, schoonmaakbedrijven, huis & 
tuin,  landbouw- en constructie

Expert Wipes 
Dreumex Expert Wipes zijn sterke reinigingsdoeken met zeer effec-
tieve vloeistof die zelfs de meest specialistische vervuilingen als 
verf, lijm, inkt en kit verwijdert van 
handen, gereedschappen en harde 
oppervlakken. Daarnaast verwijdert 
de reinigingsdoeken ook vervuilin-
gen als smeermiddelen, olie en vet.

Ultra Power Wipes 
Dubbele werking door ruwe en zachte 
zijde.
Eenvoudig en efficiënt in het gebruik 
dankzij grote formaat.
Voor lichte en zware vervuiling.
Power Wipes zijn te gebruiken in werk-
plaatsen, in de bouw en in de auto- en 
transportsector.
Ook geschikt voor gereedschappen en 
harde oppervlakken.
Bus van 90 doekjes.

Stucloper Tetra
135 cm / 60 m2

Stucloper Tetra 65 cm / 30 m2

bestel nr.
178881
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Afdekvlies Perfect Cover
Geschikt voor het afdekken van trappen
 - statisch niet ademend 65 cm / 25m
 - Sterk non-slip effect
 - Zelfklevend
 - Stootvast
 - Vloeistofdicht

21,
95
EURO

*

IDEAAL VOOR OP 
VLOEREN

IDEAAL VOOR OP 
TRAPPEN

bestel nr.
121951

bestel nr.
164041

bestel nr.
165976



GENT SINT-NIKLAASBRUGGE AUTOMATICSHERENTALS

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


