GARANTIE
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69

pellets
Fireland
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CHAINSAW PRO
KETTINGZAAGOLIE
5 LITER

3,15 ≤ L≤ 40

89

Pouvoir calorique (MJ/kg)

16,5 ≤ Q ≤ 19,5

Densité (kg/m³)

≥ 600

Hoogwaardige
kettingzaagolie
voorzien van een
speciaal additievenpakket voor optimale
koeling en smering
onder de zwaarste,
professionele
omstandigheden.

≤ 10

Teneur de cendres (%)

≤ 0,50

Durabilité mécanique (W-%)

≥ 97,5

pellets
Additifs (%)
Température de fusion des cendres (°C)
Agrofino
100%
Taux naaldhout
de matières fines (%)
15 kilo

15 kilo

15 kilo

15

Diamètre (mm)

Humidité (%)

100% naaldhout
zonder schors

80% loofhout
20% naaldhout

Bois de tronc sans écorce

Poids net d’un sac (kg)
Longeur (mm)

79

pellets
Fireland

Composition

≤2
≥ 1200
≤1

Origine

Europe

deurmat Pinmat Connect
45x75cm - 100% rubber
buiten gebruik
Les pellets de bois Fireland répondent aux exigences de qualité les plus strictes et sont certifiés EN. Le label
EN garantit une qualité supérieure.

deurmat
Cotton Plus
50x80cm - vinyl rug
PELTRACOM NVbinnen gebruik
Skaldenstraat 7a
B-9042 GENT - BELGIQUE

99

T +32 (0)9 218 03 30
F +32 (0)9 218 03 31

FIX ALL HIGH TACK
DE STERKSTE
OP DE MARKT!

info@peltracom.be
www.peltracom.be

VULLEN
ISOLEREN
MONTEREN

AFDICHTEN
LIJMEN
MONTEREN

V33 Professionnel 10 liter

29

V33 Pure White10 liter

39

Soudal PU-schuim
750ml
isolatieschuim op basis van
Polyurethaan (PU) heeft
uitstekende thermische en
akoestische eigenschappen
die warmte, koude, vocht
en geluid tegenhouden. Het
schuim is uitermate geschikt
voor het isoleren en
opvullen van gaten en
holtes, zowel binnen als
buiten. Goede hechting op
talrijke ondergronden
Soudal isolatieschuim heeft
een extra hoog rendement.
Isolatiewaarde:
+/- 0,04W/m.K

Fix ALL® HIGH TACK:
de sterkste lijmkit. Perfect
om alle materialen in alle
omstandigheden op alle
ondergronden te verlijmen.
Hecht zelfs op vochtige
ondergronden!
Binnen en Buiten
toepasbaar
Fix ALL kan altijd en overal
gebruikt worden. Zowel
voor binnen- als voor
buitentoepassingen.
1 product voor alle klussen!
290ml in wit, zwart, beige,
bruin, grijs en alu-grijs
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99
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witte matte verf voor muur,
plafond en houtwerk

99

99

open op zondag

Turnhoutsebaan 170 - 2400 Mol - www.hobbyland.be
Hobbyland is elke werkdag open van 9.00 tot 19.00 u en op zaterdag en zondag van 9.00 tot 18.00u
folder geldig van 12 t.e.m. 24 februari 2019 en dit zolang de voorraad strekt

witte matte verf voor muur, plafond en houtwerk
ultradekkend - intens lichteffect

dip&da

Generaal de Krahestraat 143
3970 Leopoldsburg
www.dipenda.be

huis&tuin

Dip&Da is van maandag t.e.m. zaterdag open van 9.00 tot 19.00 u en gesloten op zondag

