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Stevige koffers voor leerlingen

inclusief gereedschap.

Actie geldig tot 31-12-2018



Sterke partner voor

toekomstige professionals

Koffer voor leerlingen ECO
inclusief gereedschapsuitrusting ”Elektro”

• Stevige gereedschapskoffer van schokbestendig kunststof
met stabiel aluminium frame

• Twee stevige en afsluitbare knipsloten
• Diepgetrokken bodem met talrijke

mogelijkheden tot onderverdeling
• Bodemafdekplaat, aan één kant voorzien

van zakjes voor gereedschap
• Uitneembare gereedschapsplaten met

documentenvak en talrijke insteekvakjes
voor gereedschap

• Afmetingen:  lengte       395 mm
breedte     455 mm
hoogte      205 mm

• Gewicht:        leeg           3.450 g
vol             6.750 g

199
Nu slechts

Superkoffer voor leerlingen
inclusief gereedschapsuitrusting ”Elektro”

• Ruime gereedschapskoffer van sterk rundleer
• Alle buitenkanten verstevigd met aluminium hoeken
• Verzinkte, geniete plaatbodem
• Bodem en deksel extra verstevigd
• Voorkant neerklapbaar met plaats voor documenten
• Achter-, voor- en zijkanten met handgrepen
• 2 ogen voor schouderdraagriem
• 2 afsluitbare sloten
• Stevige handgreep
• Afmetingen:  lengte       290 mm

breedte     435 mm
hoogte      200 mm

• Gewicht:        leeg           2.750 g
vol             5.600 g

169
Nu slechts

CIMCO-artikel nr.

170500

CIMCO-artikel nr.
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Netto Prijs Installateur Excl. BTW
Prijzen ENKEL geldig voor bestelling tot 31/12/2018



190
Nu slechts

Sterke partner voor

toekomstige professionals

Koffer voor leerlingen
inclusief gereedschapsuitrusting ”Elektro”

P
R
O
M

O

• Stevige, harde gereedschapskoffer voor gebruik door
professionals, in een aantrekkelijk design met twee kleuren

• Twee verwisselbare scharniersluitingen
• Twee versterkte metalen klepscharnieren als dekselhouder,

ope-ningshoek meer dan 90°
• Twee gereedschapsplaten van lichte kunststof met

opgenaaide insteekzakken voor manueel gereedschap
• Ruim documentenvak geïntegreerd in de

bovenste gereedschapsplaat
• Drie vakken in de bodem voor het

bewaren van meetinstrumenten, kleine
onderdelen, gereedschap, enz.

• Afmetingen:  lengte       340 mm
breedte     430 mm
hoogte      160 mm

• Gewicht:        leeg           3.000 g
vol             6.250 g

Gereedschap ”Elektro”
met 23 kwalitatieve werktuigen voor elektriciens:

Tangen van optimaal, in de matrijs gesmeed
werktuigstaal, hoogglans gepolijst/verchroomd, ergonomische
grepen in twee-componenten-technologie,
1.000-volt-isolatiebescherming conform IEC 900,
IEC 60900:2004, classifi catie VDE 0682, deel 201 – elk 1 stuk
• Telefoontang met rechte bek, 200 mm
• Combinatietang, 180 mm
• VDE zijkniptang,  160 mm

– Schroevendraaier van hooggelegeerd staal,
grepen in drie-componenten-technologie voor een goede
grip zowel bij droge als natte handen, met
1000-volt-isolatiebescherming conform DIN EN 60 900 en
VDE 0682/201 – elk 1 stuk

• Sleufschroevendraaier

3,0 x 0,5 x 100 mm
4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 125 mm
6,5 x 1,2 x 150 mm

• Kruiskopschroevendraaier

Phillips  PH 1  x  80 mm
Phillips  PH 2  x  100 mm
Pozidriv  PZ 1  x  80 mm
Pozidriv  PZ 2  x  100 mm

Stripgereedschappen

• Kabelmes met haak voor kabels van 8 - 28 mm Ø
• Striptang SUPER 4 van 0,5 tot 4 mm²
Andere werktuigen van optimale kwaliteit – elk 1 stuk

• Spanningzoeker VDE-gekeurd
• Kabelmes met houten handgreep
• Zakzaag PUK, spanwijdte 150 mm
• Bankhamer, conform DIN 1041, 300 g
• Schildersspatel, breedte 40 mm
• Gipskom van zacht rubber, Ø 125 mm
• Waterpenseel
• Houten plooimeter, twee meter,

mm-schaal op beide kanten
• Waterpas voor schakelkasten 200 mm, torpedovorm

met hechtmagneet, weergave van verticale, horizontale
en 45° hoek

• Timmermanspotlood, zwart, 240 mm

CIMCO-artikel nr.

172004

Netto Prijs Installateur Excl. BTW
Prijzen ENKEL geldig voor bestelling tot 31/12/2018



Sterke partner voor

toekomstige professionals

Koffer voor leerlingen ”Sanitair”
inclusief gereedschapsuitrusting ”Sanitair”

• Stevige gereedschapskoffer van schokbestendig kunststof
met stabiel aluminium frame

• Twee stevige en afsluitbare knipsloten
• Diepgetrokken bodem met talrijke mogelijkheden

tot onderverdeling
• Bodemafdekplaat, aan één kant voorzien

van zakjes voor gereedschap
• Uitneembare gereedschapsplaten met

documentenvak en talrijke
insteekvakjes voor gereedschap

• Afmetingen:  lengte       395 mm
breedte     455 mm
hoogte      205 mm

• Gewicht:        leeg           3.450 g
vol             9.000 g

275
Nu slechts

Gereedschap ”Sanitair”
met 23 kwalitatieve werktuigen:

Tangen van optimaal, in de matrijs gesmeed
werktuigstaal, hoogglans gepolijst/verchroomd, ergonomische
grepen in twee-componenten-technologie,
1.000-volt-isolatiebescherming conform IEC 900,
IEC 60900:2004, classifi catie VDE 0682, deel 201 – elk 1 stuk

• Zijkniptang, 160 mm
• Waterpomptang, 250 mm

– Schroevendraaier van hooggelegeerd staal,
grepen in drie-componenten-technologie voor een goede
grip zowel bij droge als natte handen, met
1000-volt-isolatiebescherming conform DIN EN 60 900 en
VDE 0682/201 – elk 1 stuk

• Sleufschroevendraaier

3,5 x 0,6 x  100 mm
5,5 x 1,0 x  125 mm
6,5 x 1,2 x  150 mm

• Kruiskopschroevendraaier

Phillips PH 1  x   80 mm
Phillips PH 2  x  100 mm

Andere werktuigen van optimale kwaliteit – elk 1 stuk

• Set zeskant-stiftsleutels, 9 delig
• Express-sleutel SW 17-19
• Tangsleutel PowerGRIP, 250 mm
• S-bek pijpentang, spanwijdte 49 mm
• Universeel mes, professionele uitvoering

in 2 componenten, 135 mm
• Pijpsnijder, Ø 3-35 mm, 160 mm
• Zakzaag PUK, spanwijdte 150 mm
• Beitel voor elektriciens, 250 x 10 mm
• Bankhamer, 300 g
• Schildersspatel, breedte 40 mm
• Gipskom van zacht rubber, Ø 125 mm
• Waterpenseel
• Staaldraadborstel, met 4 rijen, 290 mm
• Houten plooimeter, twee meter,

mm-schaal op beide kanten
• Veiligheidswaterpas voor elektriciens, 600 mm,

weergave van verticale horizontale hoek
• Timmermanspotlood, zwart, 240 mm
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CIMCO-artikel nr.

170512

Netto Prijs Installateur Excl. BTW
Prijzen ENKEL geldig voor bestelling tot 31/12/2018


