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Essve is in Scandinavië marktleider op het gebied van bevestigingsmaterialen. 
Zij leveren kwalitatieve hoogwaardige producten in het slimme Essbox systeem.
Essbox is een slim opslagsysteem waarbij u de bevestigingsmaterialen naar eigen inzicht  overzichtelijk 
kunt opslaan en vervoeren.

De basis voor het Essbox systeem zijn de koffers.
De lege koffers bieden wij tijdens de introductieperiode 
aan voor hele scherpe prijzen!

Essve box 7600000 (435x368x110 m)  € 17,75

Essve box Max 7600001 (520x450x110 mm) € 34,85

ESSVE KOFFERS

Vanaf € 17,75

JECOR ON THE ROAD
Wilt u meer informatie over dit nieuwe concept met bevestigingen 

neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Zij kunnen u volledig informeren en een afspraak inplannen zodat 

wij bij u op locatie komen!

Wij laten u dan de mogelijkheden van dit concept zien en wilt u de 

schroeven testen dan kan u gelijk aan de slag!
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HOUTEN FREESMAL T.B.V. GRASS KEUKENKAST-
SCHARNIEREN 

GROEFFREES 18 MM

HOUTEN FREESMAL SET T.B.V. DE 3 DELIGE S2
MEERPUNTSLUITING SLUITKOMMEN SET

Met deze S2 meerpuntsluiting sluitkommen freesmal, kunt u eenvoudig 
de sluitkommen van een S2 meerpuntsluiting in het kozijn frezen.
Wordt geleverd als complete set gemonteerd op de strip.

De Meerpuntssluiting S2 sleutelbediend, PC92 met afgeronde voor-
plaat, doornmaat 55 mm.
Leverbaar voor:
■ deurhoogte: 2010 - 2300 mm (voorplaat 1758 x 20 x 3 mm, 
art.nr. 1204902) 
■ deurhoogte 2230 -2600 mm (voorplaat 1988 x 20 x3 mm, 
art.nr. 1204904)

Met deze mal kunt u gemakkelijk de pot van het scharnier in de 
kastdeur frezen, de schroefgaten in de deur boren en de schroefgaten 
van de montageplaat in de kast boren.

MEERPUNTSLUITING S2 SLEUTELBEDIEND SERIE
C600 PC92 INCL. SLUITKOMMEN

€ 12,75

GROEFFREES HM 18 X 130 MM

€ 34,95

HOUTEN FREESMAL SET (3-DELIG) VOOR S2
MEERPUNTSLUITING

Met deze  S2  meerpuntsluiting freesmal freest u de complete 
sparingen van een S2 meerpuntsluiting serie in de deur. 
Hoofd- en bijzetkasten, verbindingsstang, voorplaat, kruk en cilinder. 
Geschikt voor zowel kort als lang beslag.
Wilt u een demonstratie of deze mal voor een ander merk slot? 
Neem dan contact op met onze afdeling verkoop!

€ 99,00

€ 169,00

Art.nr.: 6333489

Art.nr.: 6333138

€ 69,00

€ 64,00

Prijs per stuk

Prijs per stuk bij afname van 
minimaal 6 stuks:

Art.nr.: 120490X + 1x 1204965 + 2x 1204967

MEERPUNTSLUITING S2 KRUKBEDIEND SERIE
H600 PC92 INCL. SLUITKOMMEN

€ 59,00

€ 54,00

Prijs per stuk

Prijs per stuk bij afname van 
minimaal 6 stuks:

De Meerpuntssluiting S2 sleutelbediend, PC92 met afgeronde voor-
plaat, doornmaat 55 mm.
Leverbaar voor:
■ deurhoogte: 2010 - 2300 mm (voorplaat 1758 x 20 x 3 mm, 
art.nr. 1204911) 
■ deurhoogte 2230 -2600 mm (voorplaat 1988 x 20 x3 mm, 
art.nr. 1204913)

Art.nr.: 120491X + 1x 1204965 + 2x 1204967

18 mm groeffrezen te gebruiken in combinatie met onze houten 
freesmallen!

€ 64,00

Groeffrees HM 18 x 130 mm met schacht 12 mm.
Geschikt voor het frezen van onzichtbare scharnieren en slotkasten.

€ 79,00
Art.nr.: 6319135

1 delig

Art.nr.: 6333488

€ 69,00

2 delig + legprofiel rail 800 mm

Art.nr.: 2x 6333488 +

1x 6333214

Wilt u een demonstratie of deze mal voor een ander merk slot?
Neem dan contact op met onze afdeling verkoop!

18 x 70 mm

Art.nr.: 3726018

18 x 97 mm
Geschikt voor het frezen van 
onzichtbare scharnieren en slotkasten.

Art.nr.: 1718359
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ESTIL RATELTAKEL 500KG

230V BOVENFREESMACHINE 1010W IN SYSTAINER 230V BOVENFREESMACHINE 1400W IN SYSTAINER
Sterke punten en voordelen:

■ Laag gewicht en bediening met één hand
■ Eenvoudige freeswissel dankzij spindelstop
■ Eenvoudige en 1/10 mm nauwkeurige instelling van de freesdiepte
■ Meer veiligheid dankzij de snelrem (OF 1010 EBQ)
■ MMC elektronica voor op het materiaal afgestemd werken en 
temperatuurbewaking
■ In de freestafel geïntegreerde spanenafzuiging

KELFORT VEILIGHEIDS ZONNEBRIL
Veiligheids zonnebril voorzien van een speciale anticondenscoating 
en met een krasbestendige coating. De lens is gemaakt van poly-
carbonaat en de bril biedt bescherming tegen de zon UV-400 filter.

HIJSBAND PLAT 1 OF 2 TON

Rateltakel met een hijsvermogen van 500kg. Te gebruiken in elke 
gewenste richting.
Door laag eigen gewicht uitermate geschikt voor onderhoud en service
werkzaamheden. 
Haken voorzien van veiligheidsklep

Art.nr.: 1648639

€ 399,00

Normaal: 14,85 Nu:

€ 8,55

WERKSCHOEN BICKZ

2 meter, 1 ton

2 meter, 2 ton

3 meter, 2 ton

€ 3,50

€ 7,50

Hijsband van polyester bandweefsel, voorzien van certificaat. 
Naast onderstaande lengtes leverbaar in lengtes van 1 t/m 6 meter, 
van 1 t/m 3 ton,

Voordelen en sterke punten:

■ Eenvoudige en 1/10 mm nauwkeurige instelling van de freesdiepte
■ Buigstijve grondplaat door aan beide kanten geklemde geleide-
kolommen
■ Comfort-freeswissel met kanteltoets en ratelprincipe, sneller gaat 
het niet
■ Kopieerring wisselen zonder gereedschap
■ Tot 99 % afzuiging met spaanvanger en afzuigkap bij het frezen van 
kanten
■ Snelrem en MMC elektronica

€ 535,00

Art.nr. 1515525

Sportief model veiligheidsschoen uit de Bickz collectie. 
De Bickz 733 valt in de S3 veiligheidscategorie. 
Deze veiligheidsschoen heeft een composiet neus en een composiet 
middenzool. 
De textiele voering zorgt ervoor dat de veiligheidsschoen kan ademen. 
De rubberen loopzool van de Bickz 733 heeft een antislip profiel. 
Wordt geleverd met rode en zwarte veters.

Leverbaar in de maten 36 t/m 47

€ 62,50

Art.nr. 1888154 t/m 1888165

€ 9,50

€ 139,00

Normaal: 175,10 Nu:



Openingstijden:

Putten: maandag t/m vrijdag van 07.00 t/m 17.00 uur.

Nijkerk: maandag t/m vrijdag van 08.00 t/m 17.00 uur.

Hoge Eng West 14, 3882 TR Putten

Tijsselingstraat  2,   3861 RP Nijkerk

Tel.: 0341 - 36 96 36

Whatsapp: 0341 - 36 96 36
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De aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 15 april t/m 30 juni 2021

KRUISLIJNLASER GROENE OF RODE STRAAL INCL. STATIEF 1.5 METER

De LEVELFIX CCL260G is een unieke multifunctionele lijnlaser voor een hele scherpe prijs.
Projecteert een groene horizontale 360° lijn en 2 groene  verticale 360° lijnen onder 90° 
Oplaadbaar, inclusief statief, inclusief tas en inclusief richtplaatje.

€ 325,00

LIJNLASER GROENE STRAAT OPLAADBAAR INCL. STATIEF 

De CL202 is een professionele kruislaser met groene “High Power” straal en hoge nauwkeurigheid. 
De laser is uitgevoerd met extra ver doorlopende groene (>190°) en zijn goed zichtbaar.
Met groene of rode lijn, inclusief batterijen, met magnetische montagevoet en inclusief tas.

€ 175,00

STEEKPASSER, GESMEED EN GEPOLIJST
Steekpasser met geklonken scharnier gemaakt 
van gesmeed staal. 
Met vierkante benen en geharde punten.

Voor het vlechten en knippen van binddraad in een beweging: 
snel, betrouwbaar en voordelig. Dankzij de onovertroffen precisie en 
levensduur de meest gekochte moniertang ter wereld. 
Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

MONIERTANG MET KUNSTSTOF HANDVAT

Vanaf:

€ 7,20

Art.nr. 1607948 200 mm van 12,07  voor   €   7,20

Art.nr. 1607949 250 mm van  13,41 voor   €   8,00

Art.nr. 1607950 300 mm van  17,44 voor   € 13,00

€ 11,90

Art.nr. 1623015 250 mm van 16,22  voor   € 11,90

Art.nr. 1623016 280 mm van  17,87 voor   € 13,00

Art.nr. 1623000 300 mm van  21,48 voor   € 15,65

Art.nr. 1992082 groene lijn van 239,=  voor   € 195,00

Art.nr. 1935068 rode lijn     van  195,= voor   € 175,00


