STOFVRIJ ZAGEN
STOF- & BESCHERMKAP Ø 125 mm
E

95,59

E 79,- excl. btw

Voor haakse slijpers Ø 125 mm.
• Stof- en beschermkap
in één.
• Snelle afzuiging van stof.
• Sneller werken.
• Eenvoudige montage op alle
gangbare haakse slijpers van
Metabo, Dewalt, Hitachi,
Bosch, Flex, Makita en
Milwaukee.

STOFVRIJ WERKEN
AFDEKFOLIE voor tapijt of zachte oppervlakken
E

15,67

E12,95 excl. btw

NIEUW
Voor grote
oppervlakken is
een handige afroller
verkrijgbaar.

• Zelfklevend en eenvoudig aan
te brengen.
• Beschermt de vloerbedekking
bij lichte bouw- en of
schilderwerkzaamheden.
• U.V. bescherming.
• Na gebruik eenvoudig te
verwijderen zonder lijmresten.
• 1 rol = 25 x 0,7 meter.
ART.NR. DPF0200000

STOFVRIJ

ART.NR. DPZ0100000

HEAVY DUTY STOF- & BESCHERMKAP Ø 125 mm
E

95,

59

E 79,- excl. btw

Voor haakse slijpers Ø 125 mm.
• Stof- en beschermkap
in één.
• Snelle afzuiging van stof.
• Sneller werken.
• Eenvoudige montage op alle
gangbare haakse slijpers van
Metabo, Dewalt, Hitachi,
Bosch en Makita.

AFDEKFOLIE voor harde oppervlakken
E

15,

67

E12,95 excl. btw

NIEUW
Voor grote
oppervlakken is
een handige afroller
verkrijgbaar.

• Zelfklevend en eenvoudig aan
te brengen.
• Beschermt de vloerbedekking
bij lichte bouw- en of
schilderwerkzaamheden.
• U.V. bescherming.
• Na gebruik eenvoudig te
verwijderen zonder lijmresten.
• 1 rol = 25 x 0,7 meter.
ART.NR. DPF0100000

ART.NR. DPZ1250000

AFDEKVILT voor diverse oppervlakken
HEAVY DUTY STOF- & BESCHERMKAP Ø 230 mm
E

163,

E 135,- excl. btw

35

Voor haakse slijpers Ø 230 mm.
• Stof– en beschermkap
in één.
• Snelle afzuiging van stof.
• Sneller werken.
• Eenvoudige montage op alle
gangbare haakse slijpers van
Metabo, Dewalt, Hitachi,
Bosch en Makita.
ART.NR. DPZ2300000

E

15,67

E12,95 excl. btw

NIEUW

DUSTPROTECT

• Afdekvilt voor het beschermen
van diverse gevoelige oppervlakken zoals parket- en
laminaatvloeren.
• Absorbeert schokken en
beschermt tegen vloeistoffen,
verf, olie en cement.
• 1 rol = 10 x 1,0 meter.
ART.NR. DPF0300000

Carat dealer:

www.carat-tools.be

WERKEN
NIEUW
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STOFWAND
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STOFVRIJE OMGEVING
STOFDEUR
E

23,60

E 19,50 excl. btw

STOFVRIJE OMGEVING
(DE)MONTEERBARE STOFWAND

• Ritssluiting aan 2 zijden.
• Houdt stof en geur tegen.
• Herbruikbaar.
• Geschikt voor deuren met
een breedte tot 1 meter.
• Inclusief bevestigingstape.

E

204,49

E169,- excl. btw

ART.NR. DPD0100000

NIEUW

ZELFKLEVENDE RITSSLUITINGEN
E

18,

09

E 14,95 excl. btw

• Eenvoudig creëren van een
afsluitbare doorgang in
stofwanden.

Pakket bevat:
• 2 x Folie (4x5 meter).
• 4 Telescopische houders.
• 8 Montageplaatjes.
• 4 Folie klemmen.
• 2 Rollen tape.
• 8 Buisklemmen.
• 2 Zelfklevende ritssluitingen.
• Draagtas.
ART.NR. DPW0100000

STOF- & BESCHERMKAP Ø 125 mm
E

95,59

Voor haakse slijpers
Ø 125 mm.
• Stof- en beschermkap
in één.
• Snelle afzuiging van stof.
• Sneller werken.
• Een handig ingebouwd
systeem laat toe om tot
tegen muren te slijpen.

E 79,- excl. btw

• Eenvoudige montage op
alle gangbare haakse slijpers van Metabo, Dewalt, Hitachi,
Bosch, Flex, Makita en Milwaukee.
ART.NR. DPSK010000

STOFVRIJ BOREN
STOFAFZUIGING & CENTREERHULP tot max Ø 12 mm
E

35,09

E 29,- excl. btw

SCHOONLOOPMAT
E

Pakket bevat:
• 2 Zelfklevende ritssluitingen
van 2 meter.
• Een speciaal mes met
2 snijkanten.
• 2 Metalen beugels.

• Creëer in je eentje een
volledig stofvrije ruimte in
slechts 10 minuten.
• Ideaal bij renovatie en
verbouwing.
• Houdt stof weg uit andere
delen van het gebouw.

STOFVRIJ SLIJPEN

29,65

E24,50 excl. btw

ART.NR. DPR0100000

NIEUW

• Ideaal voor werkzaamheden
in bewoonde ruimtes.
• Voorkomt stofsporen van
schoenen op tapijt en vaste
ondergrond.
• 1 schoonloopmat bestaat
uit 30 genummerde vellen
van 600 x 900 mm.
ART.NR. DPM0100000

NIEUW

• Vangt stof op tijdens
het boren.
• Aansluiten op een
stofzuiger en de
stofafzuiging kleeft
tegen muur, vloer of
plafond.
• Voor boren tot max.
Ø 12 mm.
ART.NR. DPB0100000

STOFAFZUIGING & CENTREERHULP tot max Ø 72 mm
E

35,09

E 29,- excl. btw

NIEUW

• Vangt stof en water op
tijdens het boren.
• Aansluiten op een
stofzuiger en de
stofafzuiging kleeft
tegen muur, vloer of
plafond.
• Voor boren tot max.
Ø 72 mm.
ART.NR. DPB0200000

