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Leadax draagt bĳ aan het behalen van de SDG’s.
Kĳk op leadax.com voor meer informatie

ële distributeur Leadax Original Nederland

LEADAX
LOODVERVANGER
ZWART 6 MTR

• 100 mm
art.nr. 3420916

• 150 mm
art.nr. 3420917

• 200 mm
art.nr. 3420918

• 250 mm
art.nr. 3420919

• 330 mm
art.nr. 3420920

T O P A A N B I E D I N G E N  V O O R  B O U W  E N  I N D U S T R I E

BOUWACTIEFBOUWACTIEF
MAART 2021

CIRCULAIRE & DUURZAME LOODVERVANGER

Het nieuwe lood

EXTREEM 
STERK

CIRCULAIR LICHT IN 
GEWICHT

EENVOUDIG TE 
VERWERKEN

NIET-TOXISCH

Tijdelijk 20% introductiekorting

GRATIS LEADAX SCHAAR

• 400 mm
art.nr. 3420921

• 500 mm
art.nr. 3420922

• 600 mm
art.nr. 3420923

NIEUW

Bij afname van 2 rollen Leadax Original 
van minimaal 6 m x 330 mm 
in grijs of zwart.

art.nr. 3420914
*Actie duurt gehele maand maart 
2021, zolang de voorraad strekt. 
Maximaal 1 schaar per klant 
beschikbaar.
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T O P A A N B I E D I N G E N  V O O R  B O U W  E N  I N D U S T R I E

BOUWACTIEFBOUWACTIEF
oktober 2020

METABO 
AFKORTZAAG 
KGS 216 M  
MET TREKFUNCTIE 

METABO
AFKORTZAAG 
KGS 254 M
MET TREKFUNCTIE

METABO 
PERSLUCHT COMPRESSOR 
BASIC 160-6 W OF

METABO 
COMPRESSOR 
BASIC 250-24 W OF

• Inklapbare greep en geringe afmetingen
•  Ideaal voor tacken, spijkeren, uitblazen, 

banden op spanning brengen en voor het 
werken met kitpistolen, vetpersen en pop-
nageltangen.

• Olievrije compressor
• Vulvermogen 65 l/min.
•  Effectief geleverde hoeveelheid  

(bij max druk van 90%) 55 l/min.
• Max. druk 8 bar
• Opgenomen vermogen 0,9 kW
• Ketelinhoud 6 ltr en gewicht 8,4 kg

art.nr. 3401141

•  Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren  
van schoon of vuil water uit reservoirs, waterbakken of  
overstroomde kelders en de tuinirrigatie uit waterreservoirs 

•  Dubbel afdichtingssysteem voor bescherming van de  
pomp bij sterk vervuild water

• Vermogen 450 W
• Opvoerhoogte 0 - 5 mtr
• Materiaal (behuizing) kunststof
• Gewicht 4,8 kg
• Techniek (motor) elektro

art.nr. 184609

•  Voor het oppompen, leegpompen en laten 
circuleren van schoon of vuil water uit reser-
voirs, waterbakken of overstroomde kelders 

• Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
• Overbelastingsbeveiliging:
•  Robuuste behuizing van slagvaste kunststof
• Opvoerhoogte 0 - 6, 0 - 5 mtr
• materiaal (behuizing) kunststof
• gewicht 4,3 kg
• techniek (motor) elektro

art.nr. 184593

•  Tot 400 zaagsneden in laminaat  
195x8 mm per accu-lading (5.2 Ah)

•  Tot 200 zaagsneden in zacht hout  
60x60 mm per accu-lading (5.2 Ah)

• Trekfunctie voor brede werkstukken
• Compact en lichtgewicht
•  Eenvoudig transport door ergonomische  

draaggrepen en zaagkopbeveiliging
•  Compleet met hardmetalen zaagblad (40-tands), 2 geïntegreerde 

tafelverbredingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor 
het wisselen van zaagblad, Spaanopvangzak, 2 LiHD accu-packs (18 
V/8,0 Ah) en Supersnellader  
ASC 145 "AIR COOLED"

art.nr. 186812

• Trekfunctie voor brede werkstukken
•  Compact en lichtgewicht
•  Geïntegreerde spaanopvangtrechter
•  Laser voor de exacte weergave van  

de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen  
nodig)

•  Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage 
van de pendelbeschermkap noodzakelijk

•  Compleet met hardmetalen zaagblad (48-tands), 2 geïntegreerde 
tafelverbredingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor 
het wisselen van zaagblad, Kabelopwikkeling, Spaanopvangzak

art.nr. 184477

• Olievrije compressor
• Voor eenfase wisselstroom 
•  Werkdruk regelbaar door middel van druk-

regelaar met manometer 
•  Goede koude start door drukschakelaar 

met drukontlastklep
• Ketelinhoud 245 ltr
•  Effectief geleverde hoeveelheid  

(bij max druk van 90%) 55 l/min.
• Werkdruk 0 - 8 bar
• Opgenomen vermogen 1,5 kW
• Gewicht 24 kg

art.nr. 2743165

€ 189,- € 269,-

€ 129,- € 89,-

€ 89,-
€ 139,-

METABO 
VUILWATER DOMPELPOMP 
PS 7500 S 

METABO 
SCHOONWATER DOMPELPOMP 
TP 6600  

NIEUW model!



MILWAUKEE
TRI-LOBE SCHROEVENDRAAIERSET 
(12DLG) 

MILWAUKEE SHOCKWAVE 
SCHROEFBITS 
(56DLG)

•  Bevat PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / 
SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8

art.nr. 3361915

• 56-delige set
• Gen 2

art.nr. 3056764
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€ 32,95

€ 29,95

MILWAUKEE SHOCKWAVE 
SCHROEFKOP HAAKS
TBV BOORMACHINE

MILWAUKEE 
ROLBANDMAAT 
PREMIUM KLASSE 2 
MAGNETISCH (5MTR)

MILWAUKEE ACTIESET:
MES, ROLMAAT EN WATERPAS

MILWAUKEE SHOCKWAVE 
SCHROEFBITSET 
MET RIEMCLIP (32DLG)

• ook geschikt voor slagschroevendraaier 11-delig
• ¼”Hex bitopname
• Softgrip zijhandgreep

art.nr. 3355555 

• 5 mtr

art.nr. 3292733

• 8 mtr

art.nr. 3292734

art.nr. 3365410

art.nr. 3292527

€ 19,95

€ 14,95 € 17,95

€ 14,95

€ 12,95



Onlangs kwamen Polvo en de Maas-Jacobs 

groep een samenwerkingsverband overeen 

aangaande negen Polvo-concepten. Uiter-

aard een moment om even bij stil te staan 

en de betrokkenen, Frans Hennekam, Jack 

van de Sande en Willem-Jan Aarsen namens 

Maas-Jacobs en Wouter Dierckx en Harry Krooswijk namens 

Polvo-Leys een paar vragen te stellen.

1)   Wat maakt de samenwerking met Polvo zo waardevol?

De praktische aansluiting van zowel de organisatie en vooral 

ook de mensen die bij Leys werken, het one face to the customer 

principe is zeer gewenst en het opschalen met specialisten vanuit 

de eigen Polvo-organisatie is echt een grote toegevoegde waar-

de.

2) Waarom maakt u als goede relatie gebruik van de concep-

ten? En hoe ervaart u die?

Leys en zijn medewerkers en daaruit hun concepten ontzorgen 

ons uitstekend en het helpt steeds een probleemstelling uit de 

weg. De concepten en de organisaties zoeken elkaar, vinden 

elkaar en we laten elkaar niet los.

3) Wat is uw voordeel bij deze concepten?

Het ontzorgen van de organisatie en het gemak van de kennis 

en kunde van Leys. Men anticipeert snel op marktbewegingen en 

innoveert snel.

4) Welke van de concepten past het beste bij uw ambitie?

Eigenlijk allemaal maar vanuit MVO toch wel de kratten en leve-

ringskalender, temeer daar wij als Maas-Jacobs regelmatig op 

inbreidingslocaties bouwen en binnen stedelijke gebieden is dit 

echt een toegevoegde waarde.  Omdat we uiteraard  bouwen is 

het  luchtdichtbouwen concept van Leys zeer zeker een grote toe-

gevoegde waarde. 

5) U bent Premium partner en het nog lopende 3 jarige contract 

tussentijds heeft u verlengd met 3 jaar extra. Waarom verlengt 

u tussentijds uw nog lopende 3 jarige contract?

Dit doen wij vanuit de goede relatie, grote tevredenheid en het 

vertrouwen wat we in elkaar hebben.

6) Hoe ervaart u in het algemeen de samenwerking en eventu-

eel specifiek?

Polvo-Leys begrijpt en snapt ons als relatie, wat wij als Maas 

Jacobs zeer waarderen, de mensen binnen Leys zijn zeer vak-

kundig en daarbij vinden wij het persoonlijke contact van groot 

belang en ervaren dit als zeer positief. Tevens kunnen ze met een 

gedegen advies vaak goed en snel schakelen wat soms wel eens 

noodzakelijk is. Vaak nemen we Leys mee in het gehele bouwtra-

ject en helpen we elkaar om samen als bouwpartners er voor te 

zorgen dat we een tevreden opdrachtgever hebben.

Onder het motto ‘Polvo sluit aan bij uw ambitie’ biedt Polvo u zoveel meer dan alleen producten. Polvo heeft diverse concepten ont-

wikkeld, die gericht zijn op een optimale samenwerking met onze bouwpartners. U kunt hierbij denken aan de vele specialisaties en 

oplossingen, die Polvo de afgelopen jaren ontwikkeld heeft en waarmee wordt gestreefd naar nog meer synergie. Een greep uit enkele 

van deze concepten: Luchtdichtbouwen, Ankerplannen, Kleding en PBM, Noxxi-doors, Interieurbouw, Ventilatietechniek, Repareren 

en keuren. Maar ook digitale oplossingen zoals Bouwapp, scanoplossingen, OCI, KYP, BIM. En digitale concepten Tijdslevering, Just in 

Time, Bouwcontainer etc.

Voor elk van deze concepten spreken wij samen met u als bouwpartner onze gezamenlijke ambities af en bevestigen deze in een 

samenwerkingsovereenkomst. Dit kan afzonderlijk per concept. En ook afspraken m.b.t. meerdere concepten en oplossingen zijn uiter-

aard mogelijk; Premium partners participeren in al deze concepten.

BENT U OOK GEÏNTERESSEERD IN DE 
LOGISTIEKE OPLOSSINGEN VAN POLVO? 
VRAAG NAAR MEER INFORMATIE BIJ EEN 
VAN ONZE MEDEWERKERS OF BIJ UW 
CONTACTPERSOON!
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Polvo concepten en oplossingen: 

samen realiseren wij uw ambities

In de praktijk:  premiumpartner Maas-Jacobs

Onze diensten 

en services 

voor u



•  Uitstekende kleefkracht en zijn hoge slijt- 
en scheurvastheid

• Binnens- en buitenshuis
• Ruwe en vuile oppervlakken.
•  Buizen afdichten of constructiefolies 

bevestigen
•  Waterafstotend, bestand tegen stoom en 

temperaturen tot 95°C 

art.nr. 103720

TESA 
AFPLAKTAPE 
TESAKREPP 4323 CHAMOIS

TESA 
DUCTTAPE TESABAND 
4663 EXTRA STERK GRIJS 
48MMX50MTR

€5,95

€ 139,-

€ 5,95

€ 1,45

€ 1,95

€ 2,95

€ 3,95

€ 9,95
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TESA 
MULTIFUNCTIONELE TAPE 
4621 GROEN BREED  
50MM (25MTR)  

TESA 
BETONBEKISTINGSTAPE 
4172 GEEL 50MMX33MTR

TESA 
DUCTTAPE 
STANDAARD 4613 GRIJS 
48MMX50MTR

PERFECTPRO 
BOUWRADIO 
DABBOX 3

•  Drukgevoelige tape op basis van een 
acrylkleefstof en een verstevigde 
PE-drager

art.nr. 3406497

•  Beschermen van gevoelige oppervlakken tegen vlekken 
en schade door gereedschap tijdens bouwwerkzaam-
heden.

•  Zachte PVC-folie met een kleefstof van natuurrubber
•  Gemakkelijk afrolbaar en  

handinscheurbaar
•  Ook is hij geschikt voor gebogen  

oppervlakken
•  Vochtbestendig, bestand tegen  

zwakke chemicaliën en toepasbaar  
bij temperaturen vanaf 5 °C

art.nr. 234826

• Voor binnen- en buitengebruik
• Bevestigen van bekledingsmaterialen
• Sluiten van karton of voor het afdichten van buizen

art.nr. 224446

• Bluetooth, DAB+, FM, AUX in
•  Voorzien van interne charger voor universele accu
• Groote speaker en klankkast

art.nr. 3407145

• Vervormbare maskeringstape 
•  Maskeren, hechten, sluiten, bevestigen en sluiten van lichte verpakkingen
•  Lichte verftoepassingen
• Drager van licht crêpepapier en een kleefmassa van natuurrubber
• Met de hand afscheurbaar is

• 19 mm x 50 mtr
art.nr. 103751

• 25 mm x 50 mtr
art.nr. 103752

• 38 mm x 50 mtr
art.nr. 103753

• 50 mm x 50 mtr
art.nr. 103754

€ 5,95



MESTO 
DRUKSPUIT 
PICO 3232 
KUNSTSTOF 5LTR

SUPER MEGASEPT  
GROENE AANSLAGVERWIJDERAAR 
CONCENTRAAT (1LTR)

• Kunststof reservoir
• Draagbaar op de heup
•  NBR afdichting dus goed 

geschikt voor: oliën, vetten 
en koolwaterstoffen

•  Messing sproeier met holle 
kegel 1,1mm

• Messing sproeibus 40cm, 
360º draaibaar.

art.nr. 100057

•  Koudwater hogedrukreiniger DHZ met houder voor hogedrukslang
•  Uitgevoerd met 8 meter staalweefsel versterkte hogedrukslang,  

DN 6
• Pistool met snelkoppeling
• Vuilfrees met lans uit rvs en snelkoppeling
•  Lans uit rvs met vlakstraalsproeier en snelkoppeling  

(sproeier maat: 25030)

art.nr. 127974

•  Semi-professionele hogedrukreiniger met Rotomold onderstel
• Uitgevoerd met 15 meter hogedrukslang op haspel
• RVS lans met variojet sproeier
• RVS lans met vuilfrees, total-stop
• 5 meter kabel
•  Afneembaar water reservoir en reinigingsmiddelen  

aanzuig
• 2.800 toeren pomp

art.nr. 238991

• 100% high quality polyester
•  Latex schuim coating op palm en vingertoppen
• Jauge 13

• maat 9
art.nr. 3291953

• maat 10
art.nr. 3291954

KRANZLE 
HOGEDRUKREINIGER 
K1050TS OP WIELEN 8 MTR SLANG  
MET GRATIS ROUNDCLEANER
 

KRANZLE 
HOGEDRUKREINIGER 
1152TST 30-130BAR

APOLLON
WERKHANDSCHOEN 
VV7330 MULTIGRIP 
ORANJE/ZWART

€ 39,95

• Hoge concentratie
•  Verwijdert groene aanslag op o.a. trottoir, 

oprijlaan, gevels, zonwering, hout, (tuin)meubi-
lair en overige oppervlakken

•  Na gebruik hoeft u niet te schrobben of na te 
spoelen en binnen 36 uur is de groene aanslag 
verwijderd

• Biologisch afbreekbaar.

art nr. 3221920

€ 8,95

€ 499,-

€ 699,-
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BOUWACTIEFBOUWACTIEF

€ 2,95

NU MET GRATIS  ROUNDCLEANER

OP=OP



€ 149,-

POLY MAX
HIGH TACK EXPRESS

• Oplosmiddelvrije montagelijm 
•  Zeer hoge aanvangshechting en zeer 

snelle sterkteopbouw.
•  Uiterst geschikt voor het lijmen en 

monteren van vele bouwmaterialen op 
vrijwel alle ondergronden, zoals hout, 
(natuur)steen, (gas)beton, metaal, 
hardschuim en diverse kunststoffen.

•  Geschikt voor binnen- en buitentoepas-
singen, zoals panelen, plafondelemen-
ten, boeiboorden, gipsplaten, plaat- en 
isolatiematerialen, spiegels, regelwerk, 
plinten en schroten.

•  Voor alle professionele toepassingen, 
zoals gevel- en interieurbouw, woning-, 
utiliteit- en carrosseriebouw.

art.nr. 3343312

€ 89,-

 HOUD JE KOKERS BIJ DE HAND MET DEZE STOERE GEREED-
SCHAPSTAS. 

BIJ AANKOOP VAN 12 KOKERS POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS 
GRATIS TOOL BAG

LET OP WANT OP=OP.

NU TIJDELIJK MET SPECIALE
POLY MAX® TOOL BAG ACTIE!!
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• Aluminium handgreep
• Draaibaar huis

art.nr. 113259

• Unieke trommelvorm en schoepen
• Met voetrem en arreteerschijf 
• Uitgerust met handrem
• Dubbel geïsoleerd
• Spatwaterdicht IP44
• Instelbare speling tussen tandwiel en tandkrans
• Nulspanningsschakelaar
• Gietijzeren tandkrans
• Geluidsniveau = 88 dB

art.nr. 107655

KITPISTOOL
NO-DRIP 
ZWAAR TBV KOKERS

LESCHA
BETONMOLEN 
SM145S WE HA FU 140LTR

€ 12,95

€ 429,-

• 600 kg laadcapaciteit
• Verstelbare metalen uitvoering

art.nr. 3164976

• hoog 50 cm 
• breed 50 cm
art.nr. 104769

• hoog 60 cm 
• breed 110 cm
art.nr. 104770

• hoog 85 cm 
• breed 110 cm
art.nr. 104772

• hoog 100 cm 
• breed 110 cm
art.nr. 104773

TOUGHBUILT 
SCHRAAG
C700 (SET A 2ST)

KLAPSCHRAAG (METSELSCHRAAG)

€ 11,95

€ 16,95

€ 21,95

€ 24,95



LIJM/KIT- 
VERWIJDERAAR 
SPUITBUS 500ML

PRO-PAINT 
ISOLEERSPRAY/ 
VLEKKENCOATING 
500ML•  Snel en eenvoudig verwijde-

ren van de resten van lijm, 
bitumen, kit, siliconen en 
kauwgom

•  Ontvetten van ondergronden 
die bewerkt moeten worden. 

•  Tast de meeste lakken/kunst-
stoffen niet aan en laat geen 
resten na

art.nr. 241516

SPACKSPRAY 
WIT (500ML)

•  Professionele ontvetter met hoog oplossend 
vermogen

•  Voor zware machines en apparatuur, moto-
ren, versnellingsbakken, kettingen en tand-
wielen, etc.

•  Geschikt voor reiniging van compressoren 
en industriële installaties

•  Laat geen residu achter, is niet geleidend en 
niet corrosief

• Krachtig, gericht spuitbeeld
• Dus geen verspilling en altijd een schoon 
resultaat

art.nr. 224642

• 97% puur zink
• Biedt kathodische bescherming
• Matgrijs uiterlijk
•  Grootst mogelijke bescherming tegen cor-

rosie
•  Ter bescherming van gegalvaniseerd en 

blank staal
• Ideaal voor het bijwerken van lasnaden
•  Te gebruiken bij puntlassen door goede 

geleiding
• Doorstaat 500 uur zoutsproeitest
• Hanteerbaar na slechts 30 minuten
• Hittebestendig tot 450 °C
• Sneldrogende, zinkrijke grondlaag geba-
seerd op een epoxyester

art.nr. 238152

UNIVERSELE ONTVETTER/
REMMENREINIGER 
500ML

ZINKSPRAY
MAT 97% ZINK 500ML

€ 9,95€ 5,95

€ 5,95 € 9,95

€ 7,95
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•  Handige structuurmaker 
voor het herstel en bij 
werken van spackstruc-
turen op wanden en 
plafonds

•  Hoog standvermogen 
en uitstekend overschil-
derbaar

•  Unieke receptuur o.b.v. 
PU-dispersie

•  Eenvoudig te gebruiken 
op gipsplaten, stucwerk, 
hout en beton

art.nr. 240351

•  Het ideale middel tegen 
terugkerende vlekken op 
muren, plafonds en hout

• Dekkende en isolerende 
matwitte coating
• Maskeert vochtvlekken, 
nicotine, teer, vet, inkt en roet
• Geurloos en vergeelt niet<
• Overschilderbaar met stan-
daard muurverven
• Hecht op beton, stucwerk, 
gipswanden, etc
• Kleefvrij na slechts 10 minu-
ten

art.nr. 115335

SPUITVERF 
MULTIMARKEER 360GR FLUOR, 500ML, 8-12 MND

•  Ideaal voor signalering, veiligheidsmarkering en kleurcoderingen
•  Voor markeringen, aftekenen van leidingwerk, ‘schrijven’ door  

speciale sproeikop
• Opvallende fluorescerende kleuren
• Ergonomisch vormgegeven kap
• 360° ventiel (in elke richting te gebruiken)
• Geeft nóg opvallender resultaat op matwitte ondergrond
• Af te werken met PRO-Paint blanke lak voor extra slijtvastheid

• Blauw
art.nr. 238165

• Groen
art.nr. 238166

• Geel
art.nr. 238164

• Oranje
art.nr. 238163

• Rood
art.nr. 238162

€ 8,95
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Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en netto exclusief BTW. Alle aanbiedingen, prijzen 
en beschikbaarheid van producten uit deze folder zijn onder voorbehoud en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Druk- en/of 
zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Looptijd maart 2021.

TILBURG

Kranenberg 9

5047 TR Tilburg

Tel. 088 7651 080

verkoop.tilburg@leys.nl

TERNEUZEN

Patentweg 4

4538 BR Terneuzen

Tel. 088 7651 060

verkoop.terneuzen@leys.nl

STEENBERGEN

Warwickstraat 2r

4651 SX Steenbergen

Tel. 088 7651 160

verkoop.steenbergen@leys.nl

ROOSENDAAL

Stepvelden 16

4704 RM Roosendaal

Tel. 088 7651 000

verkoop.roosendaal@leys.nl

BREDA

Korte Huifakkerstraat 4

4815 PS Breda

Tel. 088 7651 120

verkoop.breda@leys.nl

BERGEN OP ZOOM

Marconilaan 5

4622 RD Bergen op Zoom

Tel. 088 7651 100

verkoop.bergenopzoom@leys.nl

MOERDIJK

Tradeboulevard 5a

4761 RL Zevenbergen 

Tel. 088 7651 992

verkoop.moerdijk@leys.nl 

GOUDA

Nw Gouwe OZ 12a

2801 SB Gouda

Tel. 088 7651 090

verkoop.gouda@leys.nl

MIDDELBURG 

Laan der VN 1g

4334 ES Middelburg

Tel. 088 7651 140

verkoop.middelburg@leys.nl

ETTEN LEUR

Hagemuntweg 2, 

4879 NM Etten Leur

T el. 088 7651 170

ettenleur@leys.nl

ONZE OPENINGSTIJDEN 

 ma t/m do vrijdag zaterdag

Bergen op Zoom 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u. 8.30-12.00 u. 

Breda 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u. 8.30-12.00 u. 

Etten Leur 7.00-17.00 u. 7.00-16.00 u. gesloten

Gouda 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u.  gesloten

Middelburg 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u.  8.30-12.00 u.

Moerdijk 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u. gesloten

Roosendaal 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u.  8.30-12.00 u.

Steenbergen 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u.  gesloten

Tilburg 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u. gesloten

Terneuzen 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u. gesloten

NOXXA ALULINE 
VEILIGHEIDS VOORDEURBESLAG KT

NOXXA ALULINE 
VEILIGHEIDS LANGSCHILD KT

• Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging. 
• Met schijfknop 764, exclusief kruk
• Voor deurdikte van 38 – 55 mm
• Afmeting 250 x 50 mm
• DIN links en rechts
• PC 72 mm
•  Kleur F1  
• Veiligheidsklasse SKG***

art.nr. 3364601
(let op: excl. gatdeel)

• ook in zwart verkrijgbaar

•  Langschild voor veiligheidsbeslag met 
kerntrekbeveiliging. 

• Afmeting 250 x 50 mm
• DIN links en rechts
• PC 72 mm
• Kleur F1 
• Veiligheidsklasse SKG***

art.nr. 3362481

• ook in zwart verkrijgbaar

€ 49,95 € 39,95

MAAK KENNIS MET ONS 
NIEUWE HUISMERK NOXXA!

• Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging. 
• Met schijfknop 764, exclusief kruk
• Voor deurdikte van 38 – 55 mm

• ook in zwart verkrijgbaar

9595

* integraal uitwisselbaar met andere merken
* compleet assortiment
* beproefde kwaliteit

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk
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Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en netto exclusief BTW. Alle aanbiedingen, prijzen 
en beschikbaarheid van producten uit deze folder zijn onder voorbehoud en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Druk- en/of 
zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Looptijd november en december 2020.

TILBURG

Kranenberg 9

5047 TR Tilburg

Tel. 088 7651 080

verkoop.tilburg@leys.nl

TERNEUZEN

Patentweg 4

4538 BR Terneuzen

Tel. 088 7651 060

verkoop.terneuzen@leys.nl

STEENBERGEN

Warwickstraat 2r

4651 SX Steenbergen

Tel. 088 7651 160

verkoop.steenbergen@leys.nl

ROOSENDAAL

Stepvelden 16

4704 RM Roosendaal

Tel. 088 7651 000

verkoop.roosendaal@leys.nl

BREDA

Korte Huifakkerstraat 4

4815 PS Breda

Tel. 088 7651 120

verkoop.breda@leys.nl

BERGEN OP ZOOM

Marconilaan 5

4622 RD Bergen op Zoom

Tel. 088 7651 100

verkoop.bergenopzoom@leys.nl

GOUDA

Nw Gouwe OZ 12a

2801 SB Gouda

Tel. 088 7651 090

verkoop.gouda@leys.nl

MIDDELBURG 

Laan der VN 1g

4334 ES Middelburg

Tel. 088 7651 140

verkoop.middelburg@leys.nl

ETTEN LEUR

Hagemuntweg 2, 

4879 NM Etten Leur

T el. 088 7651 170

ettenleur@leys.nl

ONZE OPENINGSTIJDEN 

 ma t/m do vrijdag zaterdag

Bergen op Zoom 7.00-17.00 u. 7.00-16.00 u. 8.30-12.00 u. 

Breda 7.00-17.00 u. 7.00-16.00 u. 8.30-12.00 u. 

Etten Leur 7.00-17.00 u. 7.00-16.00 u. gesloten

Gouda 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u.  gesloten

Middelburg 7.00-17.00 u. 7.00-16.00 u.  8.30-12.00 u.

Moerdijk 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u. gesloten

Roosendaal 7.00-17.00 u. 7.00-16.00 u.  8.30-12.00 u.

Steenbergen 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u.  gesloten

Tilburg 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u. gesloten

Terneuzen 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u. gesloten
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ALTREX 
KAMERSTEIGER 
RS 44-POWER  
6 SP. PRO+ 1.85M. Z. LUIK

• Smalle steiger, past door deuropening
• Doorbouwen mogelijk
• Vouwbaar daardoor compact
• Ook verkrijgbaar in Safe-Quick® uitvoering
•  Compacte opvouwbare steiger voor smalle  

ruimtes
• Voor buiten en binnen
•  Uit te breiden met componenten uit de  

RS TOWER 4-serie
•  Eenvoudig uitbouwen tot een werkhoogte van  

7.80 meter
•  Smalle frames van 0.75 meter, past door een  

deuropening
• Wielen met rubberen loopvlak (Ø 150 mm)

art.nr. 3256574

€ 259,-

KRUYT
Leiderdorp • Zoeterwoude • Noordwijkerhout • 

Wassenaar • Bergschenhoek • Hoofddorp

LEYS
Zevenbergen • Roosendaal • Breda • 

Bergen op Zoom • Tilburg • Gouda • Etten-Leur 
Terneuzen • Middelburg • Steenbergen

VAN DEN HAM
Nijkerk • Zeewolde • Elburg 

VAN DER STAD
Wijchen • Nijmegen • Tiel • Oss

ZWAARD
Delft

VAN ENCKEVORT
Venlo • Heerlen • Helmond • 

Sittard • Son en Breugel • Weert •
 Roermond • Maastricht • Venray • 

• Eindhoven • Veldhoven

LEKKERKERKER
Utrecht • Houten • Amersfoort • 

Wijk bij Duurstede 

KOONING
Schiphol

KOBAM
Dongen

DE SCHAKEL
Huizen

DUBSON
Barendrecht

HOLTGREFE
Waalwijk • Veghel • 

Den Bosch • Oosterhout

HENDRIKS
Uden •  Best

Er is altijd wel een Polvo-vestiging bij u in de buurt:

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en netto exclusief BTW. Alle aanbiedingen, prijzen en beschikbaarheid van producten uit deze folder zijn onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. 
Druk- en/of zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Looptijd oktober 2020..Druk- en/of zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Looptijd maart 2021.


