
- Snijvlak met een scherpe en een stompe snijzijde
- Snijaanbeeld 80 graden
- Reservemessen, artikelnummer: 25.04.038
  Verpakt per 10 stuks, prijs per stuk € 3,05 

DUOINFO

T: +31 (0)164 - 24 21 70
E: verkoop@renotecduo.nl

Het hardstalen mes met een werkbreedte van 15 cm. is zodanig in de vloerschraper bevestigd dat het bij een recht 
duwende beweging, de vervuiling onder een schuine hoek insnijdt en resten stucwerk, lijm, foam enz. moeiteloos ver-
wijdert. De vloerschraper is speciaal bestemd voor het verwijderen van smet op anhydriet en cement dekvloeren.

VLIJM SCHERP!

Artikelnummer: 25.04.039
€ 36,44

15 cm werkbreedte

Vloerschrapen doe je zo!

NOTE:
De bonuspunten stoppen per 31 oktober 2010! 
Je kan nog VERzILVEREN tot 31 december 2011!



Alle prijzen zijn in EURO, exclusief BTW en verzendkosten (franco vanaf € 340,00 netto, tenzij anders aangegeven). Op al onze aanbiedingen en 
leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.  Levering geschiedt in overleg. Tussentijdse wijzigingen voorbe-
houden.

Een revolutionair en ergonomisch, gebrui-
ksvriendelijk hulpmiddel die met één voet-
beweging het frame in twee delen scharni-
ert. De daarvoor ontwikkelde duodweil en 
statische stofdoek kun je zonder te bukken 
bevestigen.Artikelnummer: 19.03.002

Prijs: € 5,95

De bijbehorende Telescoopsteel
Te gebruiken voor de Butler klapframe en de Piccopadhouder. 

De telescoopsteel bestaat uit 2 delen.

De wolhoes voor het optimaal opbrengen en ver-
delen van olie en nalopen van vellingkanten
Artikelnummer: 25.08.066
Verpakt per 10 stuks
Prijs per stuk: € 3,90  

De T-frame is speciaal voor de wolhoes.
30 cm. lang en 100% kunststof!
Artikelnummer: 25.08.067
Verpakt per stuk
Prijs per stuk: € 2,50 

Artikelnummer: 19.03.006
Veroakt per 10 stuks
Prijs: € 2,95

onDERSTAAnDE STElEn PASSEn in DE T-fRaME:
Telescoopsteel DHz
Artikelnummer: 26.31.001
Prijs: € 3,09     

Telescoopsteel prof 2 x 100 cm
Artikelnummer: 25.09.015
Prijs: € 6,81   

Beiden voorzien van een universele konische aansluiting, voor alle lakbeugels!


