
BIJ AANKOOP VAN EEN MIX NAAR KEUZE VAN DEZE PAKKETTEN, PER VEELVOUD VAN 4, IN ÉÉN 
BESTELLING, KRIJGT U EEN GELIJK AANTAL FLESSEN VAN HET CHOUFFE-BIER (33CL).

THE MUST HAVES 
ONTDEK DE NIEUWE PROMOTIE 

VOOR 2021 !
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Verkoopsvoorwaarden :

De afgebeelde prijzen zijn installateursprijzen excl. BTW. Promotie geldig van 20/04/2021 tot 30/06/2021 en van 01/09/2021 tot 30/11/2021, of tot uitputting van de voorraad. De afgebeelde foto’s zijn niet bindend. Wanneer een 
product niet beschikbaar zou zijn, wordt dit vervangen door een gelijkwaardige variant. De vermelde merken zijn noch sponsor noch deelnemer van deze promotie. 

De verkrijger zal zorg dragen voor eventuele formaliteiten inzake inkomstenbelastingen, in het bijzonder in geval van privé gebruik van de verkregen goederen. Onder voorbehoud van drukfouten. Promotie geldig bij uw 
Elematic groothandel in België of Groot-Hertogdom Luxemburg. De getoonde prijzen zijn exclusief het statiegeld van 0,10 EUR per 33 cl fles CHOUFFE Blonde. De borg blijft de verantwoordelijkheid van de koper.

Teconex S.A./N.V. Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium - Tel.: +32 (0)4 358 85 75 - Fax: +32 (0)4 358 23 73 - www.teconex.eu - info@teconex.be 
zVerantwoordelijke uitgever: Teconex N.V./S.A. © Teconex N.V./S.A. 2021 - Niet op de openbare weg gooien.

Bokaal met 400 T6-pluggen

• 400 universele pluggen T6 6x30mm

Bokaal met 300 T6-pluggen + schroef

• 300 universele pluggen T6 6x30mm + schroef

Kwaliteitsvolle zelfklevende isolerende PVC tape

• 0,18mm x 19mm x 20m
• 20 zwarte rollen (NI06N)

 

1000 zwarte kabelbandjes

• 300st (200 x 4,5mm) (5315)
• 300st (290 x 4,5mm) (5317)
• 400st (360 x 4,5mm) (5319)

Colli 1  

Colli 3  

Colli 4  

Colli 2  

32,50€

13,50€

25,50€

26,00€

Artikelcode : COLIS1ELE2021

Artikelcode : 568138

Artikelcode : 565777

Artikelcode : COLIS2ELE2021

Installateursprijs :

Installateursprijs :

Installateursprijs :

Installateursprijs :

Bouwmaterialen

Bouwmaterialen

Bruikbaar in tal van bouwmaterialen. 

Bruikbaar in tal van bouwmaterialen.



BIJ AANKOOP VAN EEN MIX NAAR KEUZE VAN DEZE PAKKETTEN, PER VEELVOUD VAN 4, IN ÉÉN 
BESTELLING, KRIJGT U EEN GELIJK AANTAL FLESSEN VAN HET CHOUFFE-BIER (33CL).

Bouwmaterialen

Bouwmaterialen

BouwmaterialenBokaal met 150 Driva-pluggen TP12

• Zelftappende plug voor gipsplaten   Maximale 
aanbevolen trekkracht :         

   
     Gipsplaat 13mm : 6kg  

Bokaal met 250 BLUEFIX 6-pluggen + 
schroef 
De eerste 6X35mm plug met twee componenten.
Het gebruik van twee sterk presterende (nylon)-
componenten staat borg voor soepelheid, 
bedrijfszekerheid en extreme sterkte.

Aanpassingsvermogen en efficiëntie in massieve, 
holle en lichte materialen, gipsplaten en celbeton. 

Bokaal met 150 BLUEFIX 8-pluggen + 
schroef
De eerste 8x50mm plug met twee componenten. 
Het gebruik van twee sterk presterende (nylon)-
componenten staat borg voor soepelheid, 
bedrijfszekerheid en extreme sterkte.

Aanpassingsvermogen en efficiëntie in massieve, 
holle en lichte materialen, gipsplaten en celbeton.

Colli 5  

Colli 6  

Colli 7  

20,00€

40,00€

40,00€

Artikelcode : 568144

Artikelcode : 565542

Artikelcode : 565548

Installateursprijs :

Installateursprijs :

Installateursprijs :

Ideaal voor installatie in gipsplaten. 

Ideaal voor installatie in gipsplaten. 

Ideaal voor installatie in gipsplaten. 



16X zware polyvalente plug Trider met 
HEX. schroef M8
De Bluefix pluggen zijn ontwikkeld voor relatief lichte 
lasten. De Trider is ontworpen voor de zware lasten.

Deze laatste is zeer efficiënt in volle en holle 
materialen zoals volle of holle bakstenen, vol beton of 
holle betonblokken.

Colli 9  30,00€
Artikelcode : 569572

Installateursprijs :

Bruikbaar in tal van bouwmaterialen.

16X zware polyvalente plug Trider met 
HEX. schroef M6
De Bluefix pluggen zijn ontwikkeld voor relatief lichte 
lasten. De Trider is ontworpen voor de zware lasten.

Deze laatste is zeer efficiënt in volle en holle 
materialen zoals volle of holle bakstenen, vol beton of 
holle betonblokken.

Colli 8  23,50€
Artikelcode : 569571

Installateursprijs :

Bruikbaar in tal van bouwmaterialen. 

Bouwmaterialen

Bouwmaterialen


