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BOUWACTIEFBOUWACTIEF
oktober 2021

MAKITA 
COMBISET BOOR/SCHROEFMACHINE 

EN SLAGSCHROEVENDRAAIER

DLX2423AJ 

• 18V
• Voor lichter boor- en (slag)schroefwerk
• Ideaal voor in de afbouw, interieurbouw en keukenmontage

art.nr. 3451655

COMBISET BESTAAT UIT:

• 2,0 Ah accu's
•  DDF487 Boor/schroefmachine specifiek voor lichte boor- en schroefwerk
•  DTD157 Slagschroevendraaier digitaal instelbaar, kan breed bereik aan verbindingen aan 

(M4-M14)

€ 369,-



MAKITA 
BOOR-/SCHROEF- 
MACHINE 
18V DDF484Z

MAKITA 
KLOPBOOR-/
SCHROEFMACHINE 
18V DHP484Z

MAKITA 
SLAGSCHROEVEN-
DRAAIER 
18V DTD153Z

• Zonder accu’s en lader, in doos
• Met 2000 toeren per minuut 
•  3 functies: boren, schroeven en klop-

boren.
•  Aluminium tandwielhuis en diverse 

accubeveiligingen.
•  Energiezuinige koolborstelloze motor.

art.nr. 3365802

• Zonder accu's en lader, in doos
•  Oscillerende Multitool die kan: schuren, 

schrapen, snijden en zagen
•  Optimale ergonomische handgreep
• Stofafzuiging
•  Toerenregeling (draaiknop)
• Soft start
• Heropstartbeveiliging
•  Bladen te plaatsen in 12 verschillende 

hoeken
• Met snelspansysteem

art.nr. 3365809

• Zonder accu's en lader, in doos
• Nieuw vormgegeven krukmechanisme 
• Makkelijke gereedschapsloze zaagwissel
•  Beter beschermd tegen het binnendrin-

gen van stof en vocht
•  Extra verstevigde aanslag en met snel-

klem gemakkelijk te verstellen
•  Voorzien van twee instelbare toerental-

len afgestemd op hout en metaal
•  Met draaghaak

art.nr. 3365807

• Zonder accu's en lader, in doos
• Energie efficiënte borstelloze motor
•  Beveiliging tegen overbelasting, oververhit-

ting en diepontlading van de accu
•  Ergonomisch
•  Voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm 

in beton
• TNO gecertificeerd 
• Erkend door Inspectie SZW
• Licht en compact 
• Boren, hamerboren en breken (licht)
• Boren en stof afzuigen in één
•  In combinatie met de stofafzuiging is de 

maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS 
aansluiting 160 mm

art.nr. 3365808

MAKITA 
MULTITOOL 
18V DTM51Z 

MAKITA 
RECIPROZAAG 
DJR187Z 18V

MAKITA 
COMBIHAMER 
18V DHR242Z

€ 99,-

€ 119,-

• Zonder accu's en lader, in doos
•  Voor uiteenlopend schroef- en montage-

werk (M4-M16)
•  Geïntegreerde dubbele ledverlichting
•  Beter beschermd tegen het binnendringen 

van stof en vocht
•  Bijzonder compact en zeer licht in gewicht 

(1,5 kg)
•  Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met 

elektronische sturing levert een constant 
toerental

art.nr. 3365805

€ 119,-

€ 129,- € 179,-

€ 199,-
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• Zonder accu’s en lader, in doos
•  Energiezuinige koolborstelloze  

motor.
•  Elektronische toerenregeling via de 

schakelaar. 
•  Zeer constant toerental door de 

BL-motor.
•  Aluminium tandwielhuis en diverse 

accubeveiligingen.
• 2 functies: boren en schroeven.
• 2000 toeren per minuut 
•  Dubbele ledverlichting voor nog beter 

zicht.

art.nr. 3365801
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€ 69,95

€ 22,95
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PRIMACOVER 
SCHILDERSVLIES 
PAINT

PRIMACOVER 
AFDEKVLIES 
ACTIVE

PRIMACOVER 
GLASFOLIE 

PRIMACOVER 
TAPIJTFOLIE
CARPET 

PRIMACOVER
AFDEKVLIES DAMP-OPEN
EVAPO

PRIMACOVER 
AFDEKVLIES
ABSORB 

• Grijs
• Katoen 
• Breed 1mtr (25mtr)
•  Hoogwaardig vochtabsorberend en 

multifunctioneel schildersvlies
•  De solide PE-folie aan de onderkant verhindert 

het doordringen van vocht
• Absorberend
• Vloeistofdicht
• Antislip
• Schokabsorberend
• Herbruikbaar

art.nr. 112733

• Blauw
• Breed 1mtr (25mtr)
• Ademingsactief afdekvlies
• Zelfklevend 
• Ademingsactief (1,2l/m²/24h)
• Vloeistofdicht
• Antislip
• Schokabsorberend

art.nr. 235908

• Blauw
• Breed 50cm (100mtr)
• Zelfklevende beschermfolie voor glas
• Dikte 50µm
• Gemakkelijk te verwerken
• Lichtdoorlatend
• Tot 4 weken inzetbaar
• Verwijderbaar zonder resten

art.nr. 3056540

• Breed 625mm (100 mtr)
•  Sterke, zelfklevende, waterdichte folie voor het 

veilig afdekken van tapijt op vloeren en trap-
pen tijdens projectinrichting, bouw-, afbouw-, 
renovatie- en schilderwerken

• Speciaal voor textielvloerbedekking
• Eenvoudig te verwijderen
• Dikte 50/100µm</li></ul>

art.nr. 237873

• WIt
• Breed 1mtr (25mtr)
• Sterk absorberend afdekvlies
•  Dankzij het viscose-oppervlak kan het grote hoe-

veelheden vloeistof opnemen. Zelfs bestand tegen 
oplosmiddelhoudende vloeistoffen, zoals lakken, 
lijmen en ontvetters.

• Enorm absorberend vermogen (1 liter/m²)<
• Vloeistofdicht en oplosmiddelbestendig
• Antislip
• Zelfklevend
• Schokabsorberend
• Pluisvrij

art.nr. 235909€ 64,95 € 69,95

SCHILDERSVLIES 

•  Hoogwaardig vochtabsorberend en 

•  De solide PE-folie aan de onderkant verhindert 

€ 19,95

€ 49,95

• Breed 1mtr (25 mtr)
•  Een speciaal membraan laat vocht ontsnappen en

verhindert het binnendringen van vloeistoffen
•  Beschermt vloeren die gevoelig zijn voor vocht, zoals 

keramische tegels en houten vloeren
• Damp-open (70gr/m²/24h)
• Vloeistofdicht
• Antislip
• Zelfklevend
• Schokabsorberend

art.nr. 242768
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• Van aluminium buisprofiel, goudkleurig geanodiseerd
•  Met 5 mm afstandsvoetjes, schok- en stootbestendig, tonmodel libellen in plexiglas blokjes, met 

twee horizontale en twee verticale libellen. 
• Met verhoogde eindkappen
• Meetnauwkeurigheid 0,5 mm/m.

• 150cm
art.nr. 3365752

• 180cm
art.nr. 3365753

• 200cm
art.nr. 3365754

•  Gegoten magnesium huis met 
inklapbare opwindhendel, snel 
oprolsysteem en groot poeder-
reservoir.

art.nr. 3402930

• 7-delig
•  Chroom-molybdeen-va-

nadiumstaal met zwarte 
punt en ergonomisch 
gevormd

•  twee-componenten 
hecht voor optimale grip.

•  Kruiskop aandrijving: 
PH0, PH1 en PH2.

•  Zaagsnede aandrijving: 
3x80, 4x100, 5,5x125 en 
6,5x150 mm.

art.nr. 3402918

• 250 gr
•  Speciaal poeder voor gebruik in 

slaglijnmolens.

• Blauw
art.nr. 3402931

• Rood
art.nr. 3402932

IRONSIDE 
SLAGLIJNMOLEN 
MET SNELWIKKEL 
SYSTEEM (30MTR)

IRONSIDE  
SCHROEVEN- 
DRAAIERSET
2-COMP. PH+SL 7DLG

IRONSIDE 
POEDER 
TBV SLAGLIJNMOLEN

€ 14,95

€ 2,95

€ 34,95

€ 24,95

€ 36,95

€ 38,95

IRONSIDE 
HANDZAAG 
PTFE ZWART GECOAT 
550MM

• Gecoat blad 
•  Twee-componenten handvat met afteken-

hoeken voor 45° en 90°
• Geschikt voor afkorten en schulpen
• Universele tandvorm

art.nr. 3395614

€ 15,95

IRONSIDE 
HANDZAAG 
UNIVERSEEL 550MM

•  Vlakgeslepen met rechte rug en hard-
point tanden, gezet en geslepen.

•  Twee-componenten handvat met afte-
kenhoeken voor 45° en 90°

•  Geschikt voor afkorten en schulpen
• Universele tandvorm

art.nr. 3395616

€ 12,95
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BOUWACTIEFBOUWACTIEF

IRONSIDE 
KLAUWHAMER 
STALEN PIJPSTEEL 
25MM / 450G
• Met stalen steel 
• Met schokabsorberend antisliphandvat.

art.nr. 3382735

€ 12,95

IRONSIDE 
KLAUWHAMER
STALEN PIJPSTEEL 
27 MM/570 G.

• Met stalen steel met schokabsorbe-
rend antisliphandvat.

art.nr. 3382736

€ 14,95

IRONSIDE 
STELWATERPAS 
MET VOETJES BLOKMODEL
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€ 219,-

€ 139,-

• WiFi Internet Werkradio
• DAB+ Digitale Radio ontvangst
• FM ontvangst met RDS zenderinformatie
•  Bluetooth ontvanger
• Spotify Connect
• USB speler en USB stroomuitgang 5V
• Netwerk media player
• Aux ingang voor externe MP3 speler
• Hoofdtelefoon aansluiting
• D Class, high efficiency amplifier
• DSP Digital Sound Processing
• USB stroomuitgang 5V-0,5A
• Bedieningsmenu in meerdere talen
• UNDOK App bediening
• Dubbele wekkerfunctie
• Snooze en sleeptimer
•  Ingebouwde "Long-Player" Lithium-Polymeer 

accu

art.nr 3407140

PERFECTPRO 
BOUWRADIO 
ROCKPRO 
WLAN INTERNET

• DAB+ Digitale Radio ontvangst
• FM ontvangst met RDS zenderinformatie
• Bluetooth ontvanger voor muziek streaming
• Aux ingang voor externe MP3 speler
• Batterijen lader

art.nr. 3423018

PERFECTPRO 
BOUWRADIO 
UBOX400R ZWART 
DAB+/FM

€ 119,-

€ 259,-

€ 189,-

FESTOOL 
TOPROCK-BLUETOOTH-PLAYER 
SYS3 BT20 M 137

• De sound van Systainer
• Vier neodymiumluidsprekers en twee basreflexsystemen
•  Bluetooth® 5 met TWS (true wireless stereo) zorgt voor 

een ruimtevullend stereogeluid bij de aansluiting van twee 
TOPROCK-luidsprekers

•  Powerbank-functie: USB-uitgang voor het laden van exter-
ne apparaten

• Intuïtieve bediening en verlichte toetsen
• Werking met ingebouwde accu of netsnoer
• Leveringsomvang: netlaadadapter 230 V
• Garantie all-inclusive

art.nr. 3403086
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MAKITA
BOUWRADIO 
DMR110 DAB+

• Afm. lxbxh 257x163x431 mm
• Aux in (mini jack) ja
• DAB / DAB+ ja
•  Frequentie bereik DAB / DAB+ 174.928 - 

239.200 MHz
• Frequentie bereik FM 87.5 - 108 MHz
• Speakers Ø 76 mm
• Volt (spanning) 7,2 / 230 V
•    Makita Ni-Cd en Ni-MH accu’s en G-accu’s  

BL1415G en BL1815G zijn niet geschikt
art.nr. 3183635

Let op: deze 
bouwradio 
DRM110 is geen 
oplader

MILWAUKEE 
JOBSITE RADIO/ 
LADER BLUE TOOTH 
M18RC-0

• Ingebouwde lader 
• Digitale bluetooth ontvanger 
• AC/DC compatibel 
• Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor 
• Topkwaliteit luidsprekers en 40 Watt versterker 
• Weerbestendig compartiment,
• Versterkte rolkooi en metalen handgrepen 
• Instelbare equalizer en 10 voorkeuzezenders
• Geleverd met reservesnoer, 2x AAA batterij
 
art.nr. 242989
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Waar een klein dorp groot in kan zijn.
Dorst, een pittoresk dorpje onder de rook van Breda met iets 
meer dan 3000 inwoners. Dorst is gegroeid door 2 nieuwbouw-
wijken van elk meer dan 100 woningen om zo aan de behoefte te 
voldoen voor de starters en de doorstarters. Bij de woningbouw 
waren wij als Polvo betrokken met tal van onze concepten, denk 
hierbij onder andere aan Luchtdicht bouwen, bouwplaatscontai-
ner en leveringen via KYP.
Naast deze woningbouw is ook een prachtig initiatief ontwikkeld in 
Dorst. In 2006 is Stichting Pim opgericht; een Tweede Thuis voor 
acht jongeren met een meervoudige beperking. Een uniek initiatief 
uitgevoerd door en onder toezicht van de ouders van deze acht 
jongeren. In 2017 is de woning uitgebreid,  en is er een tweede 
woning aan de eerste gekoppeld waardoor er nu in totaal 16 jon-
geren wonen. Deze jongeren kunnen ieder in hun eigen woning 
de rust vinden die ze soms nodig hebben. Dit mooie complex van 
Cratageus is in 2017 gerealiseerd en schitterend opgenomen in 
de wijk Tuindorp. Crataegus Woonzorg is de verzamelnaam waar-
onder in Dorst diverse woon- en zorgdiensten worden geleverd 
voor mensen met een al dan niet (beperkte) behoefte aan zorg of 
aandacht.

In 2018 volgt er nog  een initiatief van Ton van de Veer, die 
bestuurder en ouder is bij stichting Pim. Ton merkt vanuit zijn pri-
vé omgeving dat ouderen met Dementie (vv05) qua woning en 
zorg niet het gevoel van thuis ervaren. Ton start vervolgens met 
het initiatief voor Pim Senior, een woonlocatie voor ouderen met 
Dementie waarbij ouderen echt het gevoel van thuis ervaren. 
Binnen 3 jaar heeft Ton zowel de grond als de vergunningen voor 
elkaar gekregen door zijn vastberadenheid en doorzettingsvermo-
gen richting alle betrokken partijen.
De bouwwerkzaamheden, welke door onze relatie Remmers 
Bouwgroep uit Tilburg in 2020 worden gestart, zijn een bekroning 
van de inspanningen van Ton. Dorst is een klein dorp en mede 
daardoor komt Ton wederom in contact met iemand van Polvo.

Passie voor zorg en welzijn
Daarom zijn wij als Polvo bij ontwikkeling van het complex van 
Stichting Pim Senior benaderd door de opdrachtgever. Wij als 
Polvo zijn gespecialiseerd in zorg projecten in zowel intra- als 
extramuraal. De opdrachtgever had specifieke eisen en wensen 
om de locatie te voorzien van de juiste oplossingen van toe-

gangscontrole en alarmering. 
Zodat de zorgmedewerkers 
optimaal kunnen werken en 
dat de bewoners kunnen 
genieten. Passie voor zorg en 
welzijn!
Hiermee is het initiatief gebo-
ren om samen te kijken naar 
de beste oplossing voor de 
ouderen om ze toch gecontro-
leerd  zichzelf Thuis te voelen 
en de bewoners een zo groot 
mogelijke vrijheid te geven. 

Als Polvo hebben we in 2021 
deze schitterden locatie 
samen opgeleverd wat vol-
doet aan alle strikte eisen, 
wensen met het oog op een 
echt Thuis gevoel.
Tijdens het inwijden van Kapel achter de locatie komen wij in 
gesprek over de knutselruimte en de tuinen, hieruit ontstaat 
wederom een mooi initiatief om in plaats van een mooi bloemstuk 
voor de opening er voor te kiezen om samen te kijken naar welk 
materialen dan benodigd zijn.

Social Return
In het kader van social return 
hebben we daarom samen 
besproken om Stichting Pim 
Senior te voorzien van een 
goed pakket aan materialen 
voor de knutselruimte en de 
tuinen, welke wij op 14-7-2021 
hebben overhandigd. Wij 
wensen Stichting Pim Seni-
or veel plezier in het nieuwe 
wooncomplex en hopen dat 
de aangeboden spullen goed 
gebruikt gaan worden in de 
tuinen en de knutselruimte.

EVENWICHT TUSSEN ZAKELIJKE PRESTATIES, SOCIALE- EN MILIEUASPECTEN

We zijn altijd op zoek naar evenwicht tussen de zakelijke prestaties en de milieuaspecten. Doorgaans blijkt dat deze belangen niet con-

trasteren, maar elkaar juist versterken. In deze oktober editie belichten wij een voorbeeld van Polvo in relatie tot MVO.
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Polvo concepten en oplossingen: 

samen realiseren wij uw ambities

POLVO en MVO in de praktijk

Onze diensten 

en services 

voor u
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€ 399,- € 199,-
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• Driedemensionale groen laser
• Met DLD technologie
•  Een horizontale en twee verticale 360˚ laser-

cirkelsloodfunctie
•  Geoptimaliseerd bij werkzaamheden dichtbij 

plafond
• 3,5˚ nievelleerbereik
• Nauwkeurigheid 0,2mm/m
• Extra neiigingsfunctie voor schuine uitlijning
• Standalone of in combinatie met klem- houder
• Lithium-Ionen accu
•  Groene lasertechnologie daardoor beter zicht-

baar en 0˚ tot 50˚ temeperatuurbereik
•  GRX Ready in combinatie met laserhandont-

vanger

art.nr. 3195507

LASERLINER 
KRUISLIJNLASER 
SUPERPLANE PRO 3G 
GROEN

•  Kruislijnlaser met twee goed zichtbare laser-
lijnen met extra loodlaser boven en beneden

•  3° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 
2mm/10m

•  Extra neigingsfunctie voor schuine uitlijning
•  Afzonderlijk inschakelbare laser
•  Met magnetische klem- en wandhouder is 

het instrument alléén en in combinatie zowel 
horizontaal als verticaal toepasbaar

•  Ideaal voor bevestiging op droogbouwpro-
fielen

•  RX-Ready: met optionele laserontvanger 
RX40 zijn laserlijnen tot 40m te ontvangen 
Ideaal voor toepassingen buiten

art.nr. 3362524

LASERLINER 
KRUISLIJNLASER 
MASTERCROSS 2GP

•  Kruislijnlaser met twee goed zichtbare laser-
lijnen

•  3° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 
2mm/10m

• extra neigingsfunctie voor schuine uitlijning
• afzonderlijk inschakelbare laser
•  met magnetische klem- en wandhouder is 

het instrument alléén en in combinatie zowel 
horizontaal als verticaal toepasbaar

art.nr. 3136693

LASERLINER 
KRUISLIJNLASER 
MASTERCROSS-LASER 2 
031.350A

€ 129,-

LASERLINER 
MULTIFINDER 
PRO ALLEEN DEZE MAAND: 

BIJ ELKE LASERLINER 
BESTELLING UIT DEZE 
BOUWACTIEF: 

GRATIS 
EEN KAPRO CAST TOOL-
BOX WATERPAS 25 CM

art.nr. 3213156

•  Meerdere geïntegreerde sensoren
•  Eéntoetsbediening voor de omschakeling 

van de verschillende meetmodi
•  Bedieningsmenu op het LC-display
• Auto-Calibration en Auto-Cal Plus 
•  Bijzonderheid: in de metaalmodus worden 

zelfs niet-spanningvoerende leidingen 
onder pleisterwerk gevonden

art.nr. 3395233

€ 69,-

LASERLINER 
AFSTANDSMETER 
DISTANCEMASTER 
COMPACT PRO 
50MTR

• Met Bluetooth-interface
•  Hoekfunctie 1+2+3 in combinatie met de 

360 graden neigingssensor
• Meetbereik binnen van 0,1 tot 50m
•  Meetnauwkeurigheid ± 2mm (karakteris-

tiek)
•  Bluetooth-interface voor overdracht van 

meetgegevens
•  360° neigingssensor voor bepaling van de 

horizontale  
en verticale afstand

•  Pythagoras 1 + 2 + 3***, min./max. continu-
meting

• Stabiele ergonomische behuizing
• Verlicht 3 cijferig kleurendisplay
• Opslagmogelijkheden

art.nr. 2945143

€ 85,-
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STARMIX 
BOUWSTOFZUIGER

ISC L-1625 PREMIUM

STARMIX 
GEREEDSCHAP/STOFZUIGER

NSG UCLEAN ADL-1432 EHP

•  Automatisch elektromagnetische impuls filter-
reiniging

• Innovatief filterconcept
• Stopcontact met inschakelautomaat
• Traploze zuigkrachtinstelling
• Volumestroom indicatie
• Soft start & naloop elektronica
• Waterherkenning met sensoruitschakeling
• Antistatisch voorbereid
• Legvak voor gereedschap en kleine dingen
• Afsluitdop ketel
•  Draaischijf voor gebruik van vlies 

filterzakken of PE opvangzakken

art.nr. 3249291

€ 539,-

• Stopcontact met inschakelautomaat
• Zuigkracht regeling (2-standen)
• Soft start & naloop elektronica
• Overloop beveiliging
•  Handgreep met praktische kabel- en slang 

omwikkeling
•  Opbergvlak voor gereedschap en kleine 

dingen
• Antistatisch voorbereid

art.nr. 2771338

€ 299,-€ 299,€ 299,

MET GRATIS SET FBV 32 STOFZUIGERZAKKEN (442761) 

SET 5 STUKS T.W.V. € 36,-

MET GRATIS UNIFIX ADAPTERPLAAT VOOR 

SYSTAINERS (449432) T.W.V. € 99,-
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Kijk voor de volledige 

adressen op 

www.polvobv.nl

Leys Zevenbergen
T. 088 - 7651499

Leys Bergen op Zoom
T. 088 - 765 1100

Leys Steenbergen
T. 088 - 765 1160

Leys Tilburg
T. 088 - 765 1080

Leys Breda
T. 088 - 765 1120

Leys Roosendaal
T. 088 - 765 1000

Leys Etten-Leur
T. 088 - 765 1170

Kobam Dongen
T. 088 - 765 1280

vdStad Oss
T. 088 - 765 1390

Hendriks Uden
T. 088 - 765 1802

Hendriks Best
T. 088 - 765 1820

Holtgrefe Waalwijk
T. 088 - 765 1230

Holtgrefe Den Bosch
T. 088 - 765 1260

Holtgrefe Veghel
T. 088 - 765 1250

Holtgrefe Oosterhout
T. 088 - 765 1270

vEnckevort Helmond
T. 088 - 765 3140

vEnckevort Son en Breugel
T. 088 - 765 3160

vEnckevort Eindhoven
T. 088 - 765 3220

vEnckevort Veldhoven
T. 088 - 765 3230

NOORD BRABANT GELDERLAND UTRECHT

NOORD HOLLAND

ZEELAND

ZUID HOLLAND LIMBURG

vdStad Wijchen
T. 088 - 765 1301

vdStad Nijmegen
T. 088 - 765 1350

vdStad Tiel
T. 088 - 765 1380

vdHam Nijkerk
T. 088 - 765 1740

vdHam Elburg
T. 088 - 765 1770

vdHam Zeewolde
T. 088 - 765 1601

Kruyt Hoofddorp
T. 088 - 765 1640

De Schakel Huizen
T. 088 - 765 1780

Kooning Schiphol
T. 020 - 4066 066

Lekkerkerker Houten
T. 088 - 765 1460

Lekkerkerker Utrecht 
T. 088 - 765 1400

Lekkerkerker Amersfoort
T. 088 - 765 1470

Lekkerkerker Wijk bij Duurstede
T. 088 - 765 1450

Leys Middelburg
T. 088 - 765 1140

Leys Terneuzen
T. 088 - 765 1060

Leys Gouda
T. 088 - 765 1090

Dubson Barendrecht
T. 088 - 765 1700

Kruyt Wassenaar
T. 088 - 765 1630

Kruyt Zoeterwoude
T. 088 - 765 1650

Kruyt Leiderdorp
T. 088 - 765 1500

Kruyt Noordwijkerhout
T. 088 - 765 1620

Kruyt Bergschenhoek
T. 088 - 765 1610

Zwaard Delft

T. 088 - 765 1720

vdAnker Katwijk ZH
T. 071 - 402 0251

vEnckevort Venlo
T. 088 - 765 3120

vEnckevort Heerlen
T. 088 - 765 3130

vEnckevort Sittard
T. 088 - 765 3150

vEnckevort Weert
T. 088 - 765 3170

vEnckevort Roermond
T. 088 - 765 3180

vEnckevort Maastricht
T. 088 - 765 3190

vEnckevort Venray

T. 088 - 765 3210

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 2021.

ZWAARD


