Herfstacties

Toegift zolang de voorraad strekt!

TC 230 -100

Tegelzaagmachine
TC 230-100 of TC 230-120
+ 3 diamantschijven „Red Racer“ Ø 230 mm

xxx,- €
Art.Nr. 918700

incl.  3x Red Racer !
TC 230 -120
Porselein •
KLINKERs • GRANIeT •
NATuURSTEeN • KUNSTSTEeN •
BAzALT • tegels

xxx,- €

groot werk oppervlak
werktafel t/m 45° verstelbaar
inklapbare poten voor makkelijk transport
uiterst robuust

Art.Nr. 918701

25x Diamantschijf „Power Drive“
Ø 125 mm + 1x Stihl-benzine kettingzaag MS 170
Trottoirband • Straatsteen • Siersteen
• Dakpannen • Oude beton •
Metselsteen

xxx,- €

Verloting!!!
Met elke gekochte actie in de
actieperiode doet U mee aan
de verloting.
2x Dolmar
vouwfiets
(waarde
€999.-)

Art.Nr. 918702

incl. 1x MS 170 !

10 mm Segmenthogte, gesinterd
Alle prijzen zijn netto ex BTW. Voor drukfouten en vergissingen geen aansprakelijkheid. Geldig tot 31-10-2017 of zolang de voorraad strekt.
Deze uitgave geschiedt enkel door de aangesloten vakhandel.
Segmenthoogten bij lasergelaste diamantschijven hebben een diamantvrije voet van 2 mm.

De winnaar van de vouwfiets wordt aan het einde van de actieperiode geïnformeerd ! Voor verdere informatie staan wij graag ter beschikking.

•
•
•
•

Steenzaagmachine
SC 350-Basic

+ 5 diamantschijven „Laser ES Beton“ Ø 350 mm
Wasbeton •
Metselsteen •
Trottoirband •
oude beton •
Klinkers

Steenzaagmachine SC 350-V

+ 5 diamantschijven „Laser ES Beton“ Ø 350 mm
Wasbeton •
Metselst een •
Trottoirband •
oude beton •
Klinkers

incl.  5x ES Beton !

incl.  5x ES Beton !

xxx,- €

xxx,- €

Art.Nr. 918704

Art.Nr. 918703

• gering gewicht
• uitrekbare waterbak
• vaste poten

• robuste universeel steenzaagmachine
• werktafel t/m 45° verstelbaar
• inklapbare poten voor makkelijk
transport

5x Diamant oppervlakte slijper
voor steen of staal Ø 125 mm
+ 1x haakse slijper WS 125

incl.  1x WS 125 !

Staal

xxx,- €
Art.Nr. 918705

Steen

Mischen der
sorten möglich!

• dubbele vacuüm coating
• sandwich kern
Profi-Tech-Diamant -TOOLS GmbH
Zorngrabenstraße 6   -  D-34576 Homberg (Efze)
Telefon: + 49 (o) 5681 99 99 0  -  Fax: + 49 (o) 5681 99 99 80
E-Mail: info@profitech.de  -  www-profitech.de
Alle prijzen zijn netto ex BTW. Voor drukfouten en vergissingen geen aansprakelijkheid. Geldig tot 31-10-2017 of zolang de voorraad strekt.
Deze uitgave geschiedt enkel door de aangesloten vakhandel.
Segmenthoogten bij lasergelaste diamantschijven hebben een diamantvrije voet van 2 mm.

