






STEINEL

Bewegingsmelder 
130-2 LED PIR
533.306.2010-11

  Infraroodsensor, ideaal voor de gerichte bewaking van oppervlakken voor huizen, 
opritten of binnenshuis. Oppervlakken tot 150 m2 kunnen hiermee betrouwbaar 
worden bewaakt. 

Reikwijdte 12 m 
Registratiehoek 130 ° 
Schemerinstelling 2 - 2000 lux 

per stuk
van 52,51 voor

35,00

van 82,95 voor

65,00
van 82,9582,9582, voor

65,0065,0065,
INTERSTEEL

Digitale deurcamera 
DDV 3.0
376.312.9413

  Snel zien wie er voor uw deur staat, zonder de deur te hoeven openen. Dat is het 
voordeel van deze deurspion met 3,2 inch lcd-scherm. Zowel horizontaal als verticaal 
bruikbaar. Stijlvol model met rvs-kleurige rand en kunststof scherm. Afmetingen: 
12,5 x 6,8 cm. Geschikt voor deurdiktes van 3,8 tot 7,2 cm. Ideaal voor vele toepassingen. 
Geleverd incl. batterijen.

54

Draadloze 
bediening

AXA

Raamopener 
automatisch 
remote 
2.0 wit
567.306.5097

  De op afstand bedienbare raamopener 
voor klep-, uitzet- en valramen. Perfecte 
ventilatie met één hand te bedienen, zelfs 
met meerdere ramen tegelijkertijd. De 
slanke, moderne raamopener heeft  een 
hoge sluitkracht van maar liefst 400N, 
voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig 
Wonen en SKG**. Eenvoudig te monteren.

567.306.5097 Raamopener remote

van 120,56 voor

99,95

SECUMAX 

Postkeeper
939.948.0125

  Erg handig en inbraakpreventief want je kunt deuren niet 
open-hengelen. Voorkomt dat de post op de grond valt en 
het huis een verlaten indruk geeft . Ook de hond of andere 
voordeurgebruikers kunnen de post niet vertrappen etc. 
De SecuMax Postkeeper is ook een 
uitkomst voor diegenen die 
slecht kunnen bukken.

van 53,98 voor

35,00

Tot 150 m 2
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van 14,22 voor

11,50

TAB

Hoofdlamp
LED
584.781.0195

  Aluminium hoofdlamp met tenminste 70 lm lichtsterkte. 
Batterijgevoed en beschikt over een instelbare focus/
zoomfunctie lichtbundel en 180° draaibare 
lamp. Excl. batterijen.

Inspectielamp
182.782.0182

  Voorzien van 3 extreem felle led's en 360° 
draaibare kop voor het verlichten van moeilijk 
bereikbare plekken. Uitrekbaar van 170-550 mm. 
Incl. batterijen.

van 18,84 voor

11,95

per stuk

15,15
van 54,15 voor

45,00

TAB

Loop/zaklamp
LED accu 
TAB42102
584.781.0186

  Degelijke, oplaadbare looplamp van 
slagvast rubber gecoat ABS kunststof. 
Het bovenste deel kan 360° draaien, 
het handvat kan tot 2x 90° zwenken. In 
verschillende posities verticaal inzetbaar, 
maar ook horizontaal in te zetten d.m.v. 
ophanghaken en magneten. Geleverd 
incl. adapters 12-230V.

vanaf 

4,95

KONVOX

Dekkleed
119.250.0190-91

  Olijfgroene dekkleden, voorzien van ver-
sterkte randafwerking. Rondom voorzien 
van zeilogen. Gewicht 100 gr. p/m2.

Artikelnummer Afmetingen Voor

119.250.0190 1,5 x 6 m 4,95

119.250.0191 3,0 x 5 m 9,95

OP=OP!

Lengte

170-550 m
m

1 watt
powerled

                       

Muts met led lamp
Grijs / Navy blue
637.239.4806/08

  Van 100% acryl met krachtige led oplaadbare lamp. 
Inclusief batterijen. Eenvoudig te bedienen met 
drukknop voor op het lampje. Verkrijgbaar in de 
kleuren: grijs en navy blue.

USB-oplaadbare batterij
Watt: 1W
Lumen: 100
Lampje is verwijderbaarLampje is verwijderbaar
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OLIMPIA SPLENDID

Elektrische kachel
Caldo Relax
533.990.0207

  Ventilatorkachel in wit/pastel blauwe 
uitvoering. Beschikt over ventilator-
regeling en oververhittingsbeveiliging.

Verwarmingscapaciteit: 2 kW
Aansluitspanning: 220 V

van 31,46 voor

25,00

van 106,00 voor

87,75

van 21,89 voor

14,95

EUROM

Elektrische kachel 
Delta 3000
715.700.0130

  Elektrische ventilatorkachel o.a. geschikt voor in de 
werkplaats of garage. Door een groot vermogen 
van maar liefst 3000 watt, is de ruimte 
binnen mum van tijd op de gewenste 
temperatuur. Door de 3 verschillende 
in te stellen standen, heb je altijd de 
juiste warmte in de ruimte tot 
maximaal 85 m3. Voorzien van 
thermostaat. Gewicht 5 kg.

REMKO

Electroheater 
2000 watt
855.700.0120

  Stevige en betrouwbare kwali-
teitsheater met een verwarmings-
capaciteit van 2 kW en een 
luchtcapaciteit van 220 m3/ uur. 
Met ingebouwde thermostaat en 
binnenkoker waardoor buitenzijde 
niet warm wordt. Geschikt voor 
ruimten tot 55 m3.

van 211,75 voor

135,00

van 77,68 voor

54,95

CONNECTRA

Hangcontactblok
750.789.5116

  Volrubber hangcontactblok met 3 Schuko contact-
dozen met veerdeksel en een ophangoog.

Spanning: 230 V
Beschermingsgraad: IP 54

  Kabel: 10 meter

van 77,6877,6877, voor

BESLI

Kabelhaspel 
10 m 
134.789.5701

  Met viervoudige contactdoos, thermische 
beveiliging en gesloten kunststof behuizing. 

voor

14,9514,9514,

                       

Hoge uitblaas temperatuur

binnenkoker waardoor buitenzijde 

OP=OP!
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TEN HULSCHER

Schuifdeursysteem 
Lanka
776.314.0010 

  Deze ophangsystemen van GPF Bouwbeslag in verzinkt staal met zwarte 
fi nish, zijn uitgevoerd als complete sets. Dat betekent dat u bij aanschaf 
van een set direct alle benodigde onderdelen in huis heeft : van rail tot 
vloergeleider en van schuifhangers tot bevestigingen. Lengte 2 meter.

 Inhoud:
• Twee gelagerde, zwarte hangers;
• Een zwarte rail van 2 meter;
• Twee zwarte deurstoppers;
• Afstandhouders;
• Vloergeleider;
• Twee anti-jumps;
• Schroeven en pluggen
  (voor houten en betonnen wanden)

van 159,01 voor

129,00

van 46,52 voor

36,30

TEN HULSCHER

Toiletgarnituur
Zwart
776.312.0124

  Privacy en stijl gaan perfect samen met dit kwalitatieve toilet-
garnituur. De ronde rozet heeft  een afmeting van 53x6 mm en 
is uitgevoerd met een rood/wit indicator. De toiletstift  heeft  
een dikte van 8 mm en een normale knop. De bevestiging van 
de rozet is weggewerkt achter de cover.

TEN HULSCHER

Deurkruk
Zwart
776.312.7721-24

  L-model deurkruk op rozet met een 
diameter van 19 mm. De levendige 
zwarte kleur (RAL 9005) op deze deurkruk 
blijft  optimaal behouden door de hoge 
kwaliteit poedercoating met UV-wering en 
voelbare structuur. Tevens geschikt voor 
buitengebruik.

Artikelnummer Model Van Voor

776.312.7721 L-model 54,33 44,95

776.312.7722 U-model 54,33 44,95

776.312.7723 L-haaks model 56,35 46,50

776.312.7724 Sigaar-model 61,46 47,80

vanaf 54,33 voor

44,95
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ALTREX

Trap
Falco FEO/FDO
143.265.2063-70 / 143.265.2162-70

  Grijze, robuuste trap voor intensief professioneel gebruik. De dubbel oploopbare uitvoering 
(FDO) heeft  een inklapbare steunbeugel voor compact opbergen of makkelijk vervoer. 
Het unieke scharniersysteem van het bordes van de enkel oploopbare (FEO) voorkomt 
beknelling van vingers. Grote anti-slip-voeten geven de trap optimale stabiliteit.

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)
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jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

Inklapbare 
steunbeugel

FDO vanaf 
183,92 voor

151,25
FEO vanaf 
238,37 voor

199,65

Artikelnummer Type/
Treden

Max. werk-
hoogte Van Voor

143.265.2162 FDO 2x2 0,45 m 183,92 151,25

143.265.2163 FDO 2x3 0,70 m 285,56 235,95

143.265.2164 FDO 2x4 0,95 m 314,60 260,15

143.265.2165 FDO 2x5 1,20 m 373,89 308,55

143.265.2166 FDO 2x6 1,40 m 411,40 337,59

143.265.2168 FDO 2x8 1,90 m 529,98 441,65

143.265.2170 FDO 2x10 2,35 m 663,08 550,55

Artikelnummer Type/
Treden

Max. werk-
hoogte Van Voor

143.265.2063 FEO 3 0,45 m 238,37 199,65

143.265.2064 FEO 4 0,70 m 262,57 216,59

143.265.2065 FEO 5 1,20 m 287,98 235,95

143.265.2066 FEO 6 1,40 m 332,75 274,67

143.265.2067 FEO 7 1,65 m 383,57 313,39

143.265.2068 FEO 8 1,90 m 438,02 361,79

143.265.2070 FEO 10 2,35 m 540,87 446,49

ALTREX

Trap 
Giant
143.265.4925
Een 2-treeds bijdehandje. Dit lichtgewicht trapje 
is uiterst compact en neemt daardoor zeer weinig 
opbergruimte in beslag.

Ingeklapt slechts een dikte van 3.5 cm
Voorzien van extra brede anti-slip treden 

(20 x 30 cm) voor optimaal stacomfort 
De aluminium anodisering zorgt ervoor 

dat de trap prettig aanvoelt

van 104,06 voor

79,00 5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

Kwaliteit op het hoogste niveau. 
Veiligheid tot op de bovenste trede. 
U vindt het bij Altrex. Al 70 jaar loopt 
Altrex voorop in klimoplossingen. Al-
tijd op zoek naar vernieuwing. Daar-
bij gaat het bij Altrex niet om het 
innoveren, maar om dóór innoveren 
uw werk makkelijker en veiliger te 
maken. Dat is immers waar het om 
draait. De zekerheid dat u met het 
beste werkt. Vandaag én morgen.

Veiligheid en zekerheid, op elk 
niveau
U gaat voor zekerheid. Daarom kiest 
u voor sterk en solide. Klimoplos-
singen van Altrex geven u dat veilige 
gevoel. Steigers, trappen en ladders 
die op iedere hoogte aanvoelen als 
vaste grond onder uw voeten. Van 
oersterke standaard tot innovatief 
maatwerk, het Altrex assortiment 
past bij elke vraag en iedere klus.
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DREMEL

Multitool 
3000 
229.229.0004 

  130 watt allround multigereedschap met het
innovatieve EZ-twist. Ideaal gereedschap voor 
nauwkeurige werkzaamheden, zoals snijden, 
schuren en graveren. Verpakt in een koff er. 

229 dremel multitool 3000

van 92,95 voor

74,95
26-delig

PERFECTPRO

Werkradio
DABBOX
886.731.4391

  Een klassieker op het gebied van design en geluid. De 
oversized speaker in combinatie met de grote klankkast 
zorgt voor geweldig warm geluid. Geschikt voor allerlei 
soorten werkplaatsen. Werkt zowel draadloos als op 
netstroom. IP54 - Regen-, vuil- en stofbestendig.

FM- en DAB+ ontvangst
Bluetooth
Aux ingang

149,00

Oplaadbaar 
Gescheiden toonregeling

GYS

Booster Gyspack 
400
533.553.5041

  Autonome starter voor voertuigen op 12 Volt. De 
GYSPACK Auto is voorzien van een professionele 
batterij voor lange levensduur en hoge prestaties. 

van 173,27 voor

135,00

Uitgave 2247
Aanbiedingen geldig zolang de 
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 31 december 2022. Mocht een 
artikel uitverkocht zijn, dan trachten wij 
het voor u opnieuw te bestellen. Deze 
folder werd met veel zorg samengesteld, 
maar wijzigingen in prijs, model en kleur 
zijn voorbehouden. Vermelde prijzen 
zijn in euro’s incl. BTW en excl. eventuele 
verwijderingsbijdrage.  

Veneberg IJzerwaren Den Ham B.V.
Vroomshoopseweg 6

7683 RL DEN HAM
Tel: 0546-673199 - Email: info@venebergdenham.nl




