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Lotnummer:

Uw BouwEvent Lot

Bij besteding van elke 100,- ontvangt u een uniek Event-lot. Verzamel deze zoveel mogelijk en neem uw loten mee naar het bouwevent  in
 uw vestiging. 

De trekking is steeds om 18.30 uur. O
m voor de prijzen in aanmerking te komen dient u persoonlijk aanwezig te zijn bij de trekking van uw lot / loten.
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Uw BouwEvent Lot

Bij besteding van elke 100,- ontvangt u een uniek Event-lot. Verzamel deze zoveel mogelijk en neem uw loten mee naar het bouwevent  in uw vestiging. 

De trekking is steeds om 18.30 uur. Om voor de prijzen in aanmerking te komen dient u persoonlijk aanwezig te zijn bij de trekking van uw lot / loten.
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Lotnummer:

Uw BouwEvent Lot

Bij besteding van elke 100,- ontvangt u een uniek Event-lot. Verzamel deze zoveel mogelijk en neem uw loten mee naar het bouwevent  in uw vestiging. 

De trekking is steeds om 18.30 uur. Om voor de prijzen in aanmerking te komen dient u persoonlijk aanwezig te zijn bij de trekking van uw lot / loten.

Spaar loten en 

win fantastische 

prijzen!

De BouwEvents worden in 2019 georganiseerd in alle vestigingen van Holtgrefe, 
Leys, Kobam en Dubson (zie data op achterzijde). Naast de vele aanbiedingen en 
demonstraties maakt u kans op het winnen van deze mooie prijzen. 
Hoe meer loten hoe meer kans! Dus begin zo snel mogelijk met sparen!

Bij besteding van 100,- excl. btw tijdens de 
actieperiode* ontvangt u een BouwEvent lot.

* Gehele actieperiode loopt van 1-3 t/m 10-10-2019

MET 
VOLOP 

HAPJES EN 

DRANKJES!
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BIJ BESTEDING VAN 100,- EXCL. BTW TIJDENS DE ACTIEPERIODE  
ONTVANGT U EEN BOUWEVENT LOT.

€189,90

€289,90

€189,90

€369,90

€199,90

€269,90

€239,90

boorschroef- 
machine
M18 BLDD2-0X

art.nr. 3292293

art.nr. 241819

art.nr. 3008140

art.nr. 3292295

art.nr. 3008258

art.nr. 3292296

art.nr. 3292307

art.nr. 4006135

reciprozaag- 
machine
M18 csx-0X

cirkelzaagmachine
M18 ccs55-0X

slagschroeven- 
machine
M18 BLID2-0X

boorhamer
M18 chx-0X

klopboor- 
schroefmachine
M18 blpd2-0X

decoupeerzaag- 
machine
M18 fjs-0X

haakseslijper
M18 cag125x-0X

€289,90

KOOP ÉÉN VAN DEZE BODIES, 
LEVER EEN WILLEKEURIGE 

OUDE ACCU IN EN ONTVANG 
EEN NIEUWE 5.O AH ACCU

BIJ AANSCHAF VAN TWEE BODIES 
EN INLEVERING VAN TWEE  

OUDE  ACCU’S ONTVANGT U EEN  
NRG KIT INCLUSIEF LADER

ter waarde van
€119,90

GRATIS!
* alleen tijdens BouwEvents

GRATIS!

UNIEKE 

AANBIEDING!*

It’s 

TRADE-IN 
TIME
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BIJ BESTEDING VAN 100,- EXCL. BTW TIJDENS DE ACTIEPERIODE  
ONTVANGT U EEN BOUWEVENT LOT.

BASEBALL DIAMOND V UP 
veiligheidshelm

ABS-veiligheidshelm. Polyamide 
binnenschelp: 3 textielbanden met 
8 bevestigingspunten. Zweetband. 
Aanpasbaar ROTOR® sluitsysteem 
(gepatenteerd): hoofdomtrek 53 
tot 63 cm. 2 mogelijke posities 
(hoog/laag) voor een beter 
comfort. 

art.nr. 3249803

INTERLAGOS hoog- 
waardige gehoorkap

Gehoorkap met ABS schelpen. 
Kussentjes gevuld met 
synthetisch schuim. Dubbele 
beugel van plastiek (POM), 
regelbaar in de hoogte, zacht 
en geventileerd voor een nog 
beter comfort.
EN352-1 Gehoorbescherming.

art.nr. 
3249800

Valbeveiliging set Elara 140 GT

Kant-en-klare valbeschermingskit: 
Valbeschermingsharnas met 2 bevestigingspunten 
(rug - borst). 2 gespen. Comfortregeling via 2 
zijdelingse beugels aan het harnas. (Ref. HAR12). 
Valbeveiligingslsysteem met automatische lijnspanner 
type band 46 mm met energie-absorber.

art.nr. 238612

Fijnstofmasker met uitademventiel 
Model M1304VWC

Doos met 10 gelaatsmaskers FFP3, uit non 
woven kunststofvezel. Masker samengesteld uit 
4 gevouwen delen voor een perfecte aansluiting 
op elk type aangezicht. Regelbare clip op 
de neus. Schuimboord versterking onder de 
neusclip. Ventiel met hoge prestaties. Apart 
verpakt. Optionele Dolomietstof test voor 
een langere levensduur. Masker: ongeweven 
kunstvezel. Kleur: wit

art.nr. 3249787

THUNDER CLEAR veiligheidsbril 

Polycarbonaat bril met 2 lenzen gradiërend of kleur. 
Soepele PVC neus. Laterale bescherming. Soepele 
uiteinden. UV400, anti-kras. Zijbescherming. Technologie 
dubbele injectie. Soepele neus. CE keur. Volgens EN166. 
Uitvoeringen: - blank (kleurloos) art.nr. 3249784
 - smoke (donker) art.nr. 3249785

19,95

79,95

15,95

15,95

13,50

UNIEKE 

AANBIEDING!*

P/10 ST.



BIJ BESTEDING VAN 100,- EXCL. BTW TIJDENS DE ACTIEPERIODE  
ONTVANGT U EEN BOUWEVENT LOT.
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Milwaukee slijper 125 mm AG10-125 EK met Airbo  
montagering en Airbo stofkap opgemonteerd, compleet  
met  AIRBO koffer, waar zowel de slijper als stofkap 
perfect in passen. Tevens met universeel verloop, zodat 
vrijwel alle stofzuigers op deze set aangesloten kunnen 
worden.

Omdat de AIRBO AED 1223A 
een gesloten stofsysteem 
bevat met twee bypassmo-
toren, kun je nu ook in wonin-
gen stofarm slijpen en frezen, 
zonder overlast voor jezelf én 
bewoner. Het ontbreken van 
Hepa-fijnstoffilters waar-
borgt continue zuigkracht, 
uren achtereen. 
Oersterke behuizing, 23 liter 
stofzak, 2 krachtige 620W 
Eco Engine motoren van 
de nieuwste generatie, met 
gratis ND5 kit bestaande uit 
5m versterkte slang incl. 2 
wartels, tas incl. 4 adapters.

De AIRBO is enkele jaren op 
de markt en door TNO als 
enige getest en goedgekeurd 
op stofklasse H-filtratie én 
de A-classificatie industriële 
stofzuigers. Dit dubbele pre-
dicaat van TNO onderscheidt 
hem van alle andere industri-
ele stofzuigers.
De gezondste stofzuiger ooit! 
Filtert gevaarlijk hout- en 
kwartsstof, is oersterk en 
stootvast en heeft 40 L  
ketelinhoud.

MILWAUKEE 
SLIJPERSET 
MET AIRBO STOFKAP 
IN KOFFER

Past op de beitels met 
SDS+, SDS-Max en Kango/
Milwaukee aansluiting. 

UNIVERSELE 
STOFKAP VOOR  
HAKHAMER
met TNO certificaat

deze combinatie 
aanbieding vindt u 
nergens...unieK!

€ 199,00
bouw

EVENT
S

€ 79,00

STOFZUIGER  
AED 1223A  
met gratis ND5kit
Tweemotorig 1240WSTOFZUIGER  

AED 1240A 
met gratis ND5kit
Tweemotorig 1240W

€ 929,00

€ 829,00

ND5kit



TIJDELIJK BIJ AL DEZE ARTIKELEN GRATIS KAPRO SMARTY WATERPAS (10 CM)
Kruislijnlaser met twee goed zichtbare laserlijnen
- 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

Horizontale en verticale 360 graden-laserlijnen met groe-
ne lasertechnologie in DLD-uitvoering bereiken een hoge 
kwaliteit, een schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar 
lijnenbeeld.
- eenvoudige loodfunctie door het laserkruisen
- automatic Level: automatische uitlijning door magnetisch 

gedempt pendelsysteem.
- de extra neigingsmodus maakt het aanleggen van neigingen 

mogelijk.
- het apparaat kan alléén of in combinatie met de magneti-

sche klem- en wandhouder CrossGrip zowel horizontaal als 
verticaal worden gebruikt.

- ideaal voor de horizontale en verticale bevestiging op 
droogbouwprofielen.

- geoptimaliseerd voor werkzaamheden dicht bij het plafond

Universele detector voor hout, metaal, koper, ijzer en span-
ningvoerende leidingen
- Meerdere geïntegreerde sensoren maken de MultiFinder 

Plus tot een detector voor verschillende toepassingen
- Eéntoetsbediening voor de omschakeling van de verschillen-

de meetmodi
- Dankzij het bedieningsmenu op het LC-display kan de Multi-

Finder Plus eenvoudig en veilig worden bediend
- Auto-Calibration en Auto-Cal Plus 
- Bijzonderheid: in de metaalmodus worden zelfs niet-span-

ningvoerende leidingen onder pleisterwerk gevonden

Driedimensionale laser met een horizontale en twee verticale 
360°-lasercirkels
- PowerBright-laser met 3 extreem felle 360° laserlijnen
- eenvoudige loodfunctie door het laserkruisen
- geoptimaliseerd voor werkzaamheden dicht bij het plafond
- 3,5° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 3,5mm/10m

LASERLINER  
KRUISLIJNLASER 
MASTERCROSS- 
LASER 2 031.350A

LASERLINER  
SUPERPLANE- 
LASER 3G PRO SET 
KRUISLIJNLASER

LASERLINER  
LEIDINGZOEKER  
MULTIFINDER PLUS

LASERLINER  
DRIEDIMENSIONALE 
LASER  
COMPACTPLANE 
ROOD

Maak kans op een Laserliner Digilevel  
afstandsmeter 80 cm en op een  
Laser Rangemaster Gi5!

Art nr 3136693

Art. nr. 3195507 

Art.nr. 2945132

Art.nr. 3140475

€ 
13

9,
00

€ 
40

5,
00

€ 
59

,00
€ 

27
9,

00

BIJ BESTEDING VAN 100,- EXCL. BTW TIJDENS DE ACTIEPERIODE  
ONTVANGT U EEN BOUWEVENT LOT.
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Optivision rode horizontale libel
Grote basis met Rare-earth magneten

Hoogwaardige aluminium gegoten omhulselSchokbestendig rubberInclusief riemhouder
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•  Speciaal ontworpen bits voor gebruik met slagschroeven-
draaiers. 

•  Speciale vorm met een lengte van 38 mm
•  Geadviseerd wordt deze direct in de machine te gebrui-

ken (dus zonder bithouder).
art.nr. 240045

•  Speciaal ontworpen bits voor gebruik met slagschroeven-
draaiers. 

•  Speciale vorm met een lengte van 38 mm
•  Geadviseerd wordt deze direct in de machine te gebrui-

ken (dus zonder bithouder).
art.nr. 240046

•  7-Delige borenset met 4 hardmetalen snijkanten
• maten 5/6/8 x110- 6/8/10/12x160 mm
•  Lage trillingen, zelfs door bewapeningsstaal.
art.nr. 100595

• 7-Delige set van standaard hamerboren 
• maten 5/6/8 x110- 6/8/10/12x160 mm
• Met 2 hardmetalen snijkanten.
art.nr. 100596

IMPACTBITSET TORX 38MM (10DLG)

IMPACTBITSET PH/PZ 38MM (10DLG)

HAMERBOREN CROSS 4++  
GOLDLINE SDS+ (7DLG)

HAMERBOREN SILVERLINE  
SDS+ (7DLG)

BIJ BESTEDING VAN 100,- EXCL. BTW TIJDENS DE ACTIEPERIODE  
ONTVANGT U EEN BOUWEVENT LOT.

•  Gepatenteerde “multidrive”-aansluiting. 
•  Sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, 

inches en uitwendige Torx. 
•  Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn geen 

probleem.
• Inhoud: -  1/4”, 13 doppen (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 en 14 mm)
  -  1 ratel
  -  1 verlengstuk 100 mm
  -  1 schuifgreep
  -  1 cardangewricht
  -  1 handgreep schroevendraaier
  -  17 bits waarvan 5x Torx
  -  4x zeskant
  -  2x Phillips
  -  3x Pozidrive en 3x zaagsnede
  -  1/2”, 15 doppen (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,  

21, 22, 24, 27, 30 en 32)
  -  1 bougiedop 21 mm
  -  1 ratel
  -  1 verlengstuk 125 mm
  -  1 magnetisch verlengstuk 250 mm
  -  1 schuifstuk
  -  1 cardangewricht
art.nr. 3244833

DOPSLEUTELSET  
1/2INCH EN 1/4INCH 
AANSLUITING (56DLG)

• Zwarte ABS-schalen uitgevoerd met 2 metalen sloten, 3 
metalen scharnieren en 2 gereedschapsbladen (exclusief 
gereedschap).

• 450x200x360 mm
art.nr. 3221824

GEREEDSCHAPSKOFFER 
PROF ABS ZWART

bouw

EVENT
S

€ 19,95

€ 19,95

€ 39,95

€ 24,95 € 89,-

€ 109,-
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BIJ BESTEDING VAN 100,- EXCL. BTW TIJDENS DE ACTIEPERIODE  
ONTVANGT U EEN BOUWEVENT LOT.

• Stootvaste ABS kast met rubber ommanteling
• Dubbele rem
• Nylon gecoate band
• Slijtvast
• Chemicaliënbestendig.
art.nr. 104127

• Getemperde en gesmede kop
• Buisvormige steel – combineert  

stevigheid en lichtgewicht.
• Met twee componenten greep.
art.nr. 101798

• Kop en steel uit één stuk gesmeed
• Bijna onbreekbaar.
• Met twee componenten greep.
art.nr. 101799

ROLBANDMAAT 5MTR MET 
SOFTGRIP (19MM)

KLAUWHAMER 450GR STALEN STEEL 
2-COMP GREEP

• Stootvaste ABS kast met rubber ommanteling
• Dubbele rem
• Nylon gecoate band
• Slijtvast
• Chemicaliënbestendig.
art.nr. 104128

ROLBANDMAAT 8MTR MET 
SOFTGRIP (25MM)

• Kabel komt nooit achter de spoel terecht. 
•  Voorzien van thermische beveiliging en 

 4 spatwaterdichte kinderveilige stopcontacten. 
•  Verkrijgbaar in randaarde of met penaarde voor 

onder andere de Belgische markt.

• basic 3x1.5qmm neopreen H07RN-F 25mtr 
art.nr. 2965281

• basic 3x2.5qmm neopreen H07RN-F 25mtr 
art.nr. 2965282

• basic 3x2.5qmm neopreen H07RN-F 40mtr 
art.nr. 2965283

• basic 3x1.5qmm neopreen H07RN-F 50mtr 
art.nr. 3139405

KABELHASPEL

DECOUPEERZAAGBLADEN
voor diverse uitvoeringen zoals T101, AiF, T234x, T101B, T144D, T244D, etc

Toepassingen: hard hout, trespa, laminaat, gecoate platen/HPL (2-30 
mm), GVK/epoxy tot diam. 30 mm. Artnr 342660 

Toepassingen: zacht hout van 2 tot 65 mm, spaan-, meubel-, vezelplaat.
Artnr 342661

Toepassingen: zacht hout van 2 tot 65 mm, spaan-, meubel-, vezelplaat 
(3-30mm), kunststoffen tot 30 mm. Artnr 342662

Toepassingen: zacht hout van 2 tot 65 mm, spaan-, meubel-, vezelplaat  
(10 – 45 mm. Artnr 342663

Toepassingen: zacht hout van 5 tot 50 mm, spaan-, meubel-, vezelplaat.
Artnr 342665

Toepassingen: zacht hout van 5 tot 100 mm, spaan-, meubel-, vezelplaat,  
speciaal voor het zagen van bochten. Artnr 342666

Toepassingen: voor dun staal van 1 – 3 mm dikte. Artnr 342667

€ 9,95 € 19,95

uit één 
stuk

€ 6,95

€ 9,95

vanaf
€ 4,95

€ 59,-

€ 69,-

€ 99,-

€ 89,-
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BIJ BESTEDING VAN 100,- EXCL. BTW TIJDENS DE ACTIEPERIODE  
ONTVANGT U EEN BOUWEVENT LOT.

Zelfklevende beschermfolie voor harde 
vloeren zoals hout, laminaat, tegels, steen 
en vinyl. Beschermt tegen krassen en 
gemorst materiaal.
Rol: 62,5 cm x 100 m.
Art.nr. 237874

DISPENSER VLOERFOLIE

AFDEKVLIES STERK ABSORBEREND

Transparante beschermfolie in de kleur 
blauw met kleeflaag aan de binnenzijde, 
speciaal voor op glas. 
Rol: 50 cm x 100 m.
Art.nr. 3056540

Afrolapparaat met 
telescoopsteel, speci-
aal voor het eenvoudig 
afrollen van de Ivana 
vloerfolie en tapijtfolie.
Art.nr. 239317

Zelfklevend en met sterk vloeistof absorberende viscose bovenlaag (1 liter/m2). 
Voorzien van een ondoordringbare tussenlaag. Bestand tegen verf, lijm,  
smeermiddel, ontvetter, etc. Rol: 1 m x 25 m.
Art.nr. 235909

bouw

EVENT
S

GLASFOLIE

€ 69,95 € 18,95 € 39,95

€ 58,95
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BIJ BESTEDING VAN 100,- EXCL. BTW TIJDENS DE ACTIEPERIODE  
ONTVANGT U EEN BOUWEVENT LOT.

AFDEKVLIES 
3-LAAGS

Het bekende grijze afdekmateriaal voor 
allerlei ondergronden en trappen dat 
tijdens de bouwfase bescherming biedt 
tegen vuil, verf en vocht. 
Rol: 1 m x 25 m.
Art.nr. 112733

AFDEKVLIES  
STANDAARD

SCHILDERSVLIES

Speciaal ontwikkeld voor het afdekken 
van voorgefabriceerde componenten. 
Het stabiele, vaste vlies met een tussen-
laag van vloeistofdichte folie biedt een 
optimale bescherming van uw producten 
van opslag en transport tot en met het 
einde van de bouwfase. 
Rol: 1 m x 25 m.
Art.nr. 236191

Het ideale zelfklevende vlies met een 
PE-toplaag voor het afdekken van aller-
lei ondergronden en trappen en biedt 
bescherming tijdens de bouwfase. Rol: 
65 cm x 25 m
en 1 m x 25 m.
Art.nr. 236678

AFDEKVLIES 
ADEMEND

AFDEKVLIES  
DAMP-OPEN

Zelfklevende waterdichte beschermfolie 
voor tapijt. Gemakkelijk aan te brengen 
op vloeren en trappen.
Rol: 62,5 cm x 100 m.
Art.nr. 237873

TAPIJTFOLIE

Zelfklevend, waterdampdoorlatend 
(70gr/24u/m2) en vloeistofdicht door 
hightech membraan. Vochtregulerend en  
speciaal ontwikkeld voor het beschermen 
van vloeren die gevoelig zijn voor vocht, 
zoals keramische tegels, hout en andere 
vers gelegde vloerbedekkingen.
Rol: 1 m x 25 m.
Art.nr. 242768

Zelfklevend, waterdampdoorlatend 
(1,2L/24u/m2) en vloeistofdicht door 
hightech membraam. Vochtregulerend en 
speciaal ontwikkeld voor het beschermen 
van verse vloeren (natuursteen, hout, 
gietvloeren, etc.) en vloeren die gevoelig
zijn voor vocht. 
Rol: 1 m x 25 m.
Art.nr. 235908

Ultralicht, absorberend en zeer duur-
zaam antislip afdekmateriaal voor 
vloeren en trappen. De eigenschappen 
van stucloper en schildersvlies in één 
beschermproduct. Geschikt voor het 
beschermen van ondergronden tijdens 
werkzaamheden in de bouw, industrie, 
marine en automotive. Compact op te 
vouwen tijdens afvalverwijdering. 
Rol: 98 cm x 50 m.
Art.nr. 3056539

COMBI-VLIES

€ 64,95
€ 21,95

€ 16,95

€ 32,95

€ 39,95

€ 49,95

€ 59,95



ALLEEN 
TIJDENS BOUWEVENTS

15% KORTING OP GEHELE 
BLAKLADER ASSORTIMENT
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ONTVANGT U EEN BOUWEVENT LOT.

bouw

EVENT
S

Verkrijgbaar in de maten  
C44-C62, C146-C156, D84-D124

• Stretchdelen en voorgevormde knieën. 
• Gemaakt van CORDURA® Denim, wat de 

broek extreem duurzaam maakt.

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Met fleece gevoerde kraag.
• Binnenzakken. Borstzak en voorzakken.
• Ritssluiting met kinbeschermer.
• Verlengde achterkant.

SOFTSHELL JACK
4950, 100% polyester, 2-laags, ripstop, fleece,  
255 g/m²

SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 18,00

• In de populaire X1500 serie zijn er ook 
shorts verkrijgbaar.

• Moderne snit, twee losse spijkerzakken 
in CORDURA® en gereedschapslussen, 
beenzak met telefoonzak.

SHORT X1500
1502-1370, 100% katoen, canvas, 270 g/m²

perfect voor 
de zomer!

Verkrijgbaar in:

 grijs/zwart

Verkrijgbaar in de maten C42-C64, 
C146-C156, D84-D128

SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 66,00

• Met ribboordkraag en versterkte nek- en 
schoudernaden.

• Ook verkrijgbaar in damesmodel - artikel 
3390.

PIQUE POLO 2-KLEUREN
3324-1050, 60% katoen, 40% polyester, piqué, 
220 g/m² 

Verkrijgbaar in:

 wit

 wit/gr

 kh/zw

 r/zw

 kbl./zw

 mbl./g

 mbl./kbl

 mbl./gr

 gr/r

 gr/zw

 zw/g

 zw/r

 zw/kbl.

 zw/gr

 zw/gr

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten  
C44-C62, C146-C156, D84-D124

• Licht, duurzaam materiaal met 
sneldrogende eigenschappen.

• Smallere pasvorm en voorgevormde 
knieën.

• Elastische delen in zitvlak, knieën kruis.
• Pen-, mes- en dijbeenzak.
• 5 cm verstelbare zoom aan broekspijp.

SERVICE 
WERKBROEK  
MET STRETCH
1459-1845, 65% polyester,  
35% katoen, platbinding, 166 g/m²

HOODED 
SWEATSHIRT
3396, 80% katoen, 20% polyester, badstof met 
geborstelde binnenzijde, 360 g/m² 

UNIEKE AANBIEDING!

OP=OP

QUICK SPORT BLAUW 
LAAG S3 / SRC
Upper Suède + leer, voering Mesh, Uitneembare 
anatomische inlegzool, gewicht ca. 650 gr

€ 69,00 € 69,00

QUICK SPORT BLAUW 
HOOG S3 / SRC
Upper Suède + leer, voering Mesh, Uitneembare 
anatomische inlegzool, gewicht ca. 710 gr

• Veiligheidsschoenen voor professioneel 
gebruik.

• Veiligheidsschoenen voor professioneel 
gebruik.

Verkrijgbaar in:

 donkerblauw

Verkrijgbaar in:

 donkerblauw

in de maten 38 t/m 47, Leest 10 in de maten 38 t/m 47, Leest 10

SERVICE WERKBROEK  
DENIM STRETCH
1459-1142, 85% katoen, 15% polyamide, denim, 
gecoat. CORDURA® Denim, 340 g/m²

€ 69,95

€ 54,50

€ 65,00

• Vaste gevoerde capuchon met trekkoord.
• Kangoeroezak met afsluitbare binnenzak.
• Ophanglus in de kraag.

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 37,50



Besteed je meer, krijg je meer

€

IN ALLE VESTIGINGEN GRATIS PAS-SESSIES

ADVIES VAN ECHTE KLEDINGSPECIALISTEN

BUDGETBEHEER

BEDRUKKING IN HUIS

ÉÉN AANSPREEKPUNT

ONLINE KLEDING MANAGEMENTSYSTEEM

ALLE WERKKLEDING LEVERBAAR

DE KRACHT VAN ONS
KLEDINGMANAGEMENTSYSTEEM

11

BIJ BESTEDING VAN 100,- EXCL. BTW TIJDENS DE ACTIEPERIODE  
ONTVANGT U EEN BOUWEVENT LOT.

Op de BouwEvent dagen zijn 

onze werkkledingspecialisten 

aanwezig voor advies, 

kleurgebruik, werking van het 

kledingmanagementsysteem 

en wat u maar over werkkleding 

wilt weten!

Het Polvo kledingmanagementsysteem is een gratis online manage-
mentsysteem, waarmee u het proces rondom de inkoop, de verstrek-
king van bedrijfskleding en de inkoop en de uitgifte van persoonlijke 
beschermingsmiddelen en andere persoonsgebonden uitrusting per-
fect kunt aansturen. 

Voordelen Polvo kledingmanagement- 
systeem:
• Alle soorten en merken werkkleding zijn 

leverbaar
• In alle Polvo vestigingen is een uitge-

breid kledingsassortiment voor gratis 
pas-sessies

• Altijd één aanspreekpunt voor duidelij-
ke communicatie

• Gebruiksvriendelijk
• Minder administratieve rompslomp
• Alles online
• Drager bestelt zelf
• Bestellen binnen budgetbeheer met 

uw eigen autorisatie modules
• Minder fouten, minder retouren
• Past binnen elk ERP-systeem
• Maatwerk: gratis advies op maat van 

onze werkkledingspecialisten

• Instant rapportage/overzicht
• Ongelimiteerd aantal gebruikers
• Aanpasbaar voor uw huisstijl of corpo-

rate identity: snelle bedrukking én leve-
ring.

Wilt u zien hoe het Polvo kleding- 
managementsysteem werkt ?
We vertellen u graag meer over alle 
voordelen en opties in een persoon-
lijk advies op maat. Daarom zijn tijdens 
de BouwEvents onze gespecialiseerde 
werkkledingspecialisten aanwezig om op 
al uw vragen in te gaan en nader uitleg of 
informatie te geven.

Voor een vrijblijvende demonstratie,  
aan de hand van praktijkvoorbeelden 
kunt u contact opnemen met een van 
onze bedrijfskleding specialisten via  
kleding@polvobv.nl of uw contactper-
soon.

POLVO 
KLEDINGMANAGEMENTSYSTEEM
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____________________________
_____________

op onderstaande data van 14.00 - 21.00 uur

• volop aantrekkelijke aanbiedingen en acties 

• professionele demonstraties van top-leveranciers

• diverse interessante workshops

• een loterij met mooie prijzen en nog veel meer!

Uiteraard dat alles in een feestelijk jasje, compleet met hapjes en drankjes.

grijp uw kans en pROFITEER TIJDENS de 
BOUW EVENTS!

Vergeet uw  
gespaarde Event-loten 

niet mee te nemen! 
Trekking altijd om 18.30 uur

____________________________
_____________

met 
doorlopend 

demo’s  
van o.a.:

Compleet met  
ambachtelijke frieten,

nostalgische broodjes
      hamburger, luxe broodjes beenham 

              en Vietnamese loempia’s...
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Bij besteding van 100,- excl. btw ontvangt u een lot.

bouw

EVENT
S

Datum: WAAR: BEDRIJF:

4-4-2019 Steenbergen Leys

11-4-2019 Gouda Leys

18-4-2019 Breda Leys

9-5-2019 Middelburg Leys

16-5-2019 Terneuzen Leys

23-5-2019 Roosendaal Leys

6-6-2019 Dongen Kobam

13-6-2019 Barendrecht Dubson

20-6-2019 Bergen op Zoom Leys

27-6-2019 Moerdijk Leys

5-9-2019 Veghel Holtgrefe

12-9-2019 Oosterhout Holtgrefe

19-9-2019 Den Bosch Holtgrefe

26-9-2019 Waalwijk Holtgrefe

3-10-2019 Etten- Leur Leys

10-10-2019 Tilburg Leys


