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SNB-D - Spijker- / schroeventas
 18 x 18 x 10 cm  
Duurzaam leder. 
8717185350715

SNB-DB - Spie- / boutentas
25 x 20 x 20 cm  
Duurzaam leder, zijkanten dubbel 
gestikt en voorzien van extra 
hechtnieten.    
8717185351149
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Riem, zware kwaliteit leder, dubbele pin.  
LBLS-50 120 x 5 cm 8717185351668
LBLD-50 130 x 5 cm 8717185351606

NST-DB Enkele gereedschapsgordel duurzaam leder 
twee grote zakken. 
25 x 20 x 20 cm. 
Voor het gebruikers gemak zijn de zakken voorzien van 
een strip in de verstevigde rand. Zijkanten dubbel gestikt 
en voorzien van extra hechtnieten.     
8717185351170

BND-D - Materialen tas  
35 x 20 x 20 cm
Voor het gebruikers gemak zijn de zakken voorzien 
van een strip in de verstevigde rand. Zijkanten 
dubbel gestikt en voorzien van extra hechtnieten.     
8717185350968

CAL-D Dubbele gereedschapsgordel 
duurzaam leder. 
•  Top kwaliteit lederen riem. 125 x 5 cm. 

Langere riem mogelijk!
•  Om inscheuren te voorkomen is de riem 

bevestigd op twee lagen leer.
•  Gereedschapskoord ringen. Hamerhouder 

beweegbare beugel. Lang model.
•  Voor het gebruikers gemak zijn de zakken 

voorzien van een strip in de verstevigde rand.
•  Dubbel gestikt en voorzien van extra

hechtnieten.
8717185350685

Riem, zware kwaliteit leder 
LB-40 125 x 4 cm 8717185350722
LB-50 125 x 5 cm 8717185350418
LBL-40 140 x 4 cm 8717185350999
LBL-50 135 x 5 cm 8717185350807
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NST-D - Enkele gereedschapsgordel duur-
zaam leder. Dubbel gestikt en voorzien van 
extra hechtnieten.   8717185350692

NST-D2 - Enkele gereedschapsgordel twee grote zakken duurzaam
leder. Dubbel gestikt en voorzien van extra hechtnieten.   
8717185350951

Rolmaathouder
MTH-8/10 8717185350135
MTH-5 8717185350128

DHL-S - Boormachine-
houder T model
8717185351781 

KH
Schuifmeshouder  
8717185350777

KIM
Isolatiemes  
420 mm
8717185350890

KH-I
Meshouder tbv KIM
Gereedschapskoord ring
8717185350760

LHS-D Waterpashouder 
Blok model met gereed-
schapskoord ringen.
8717185352054

HHM-L - Hamer houder 
Vaste beugel, groot model
8717185350180

HHF - Hamer houder 
Beweegbare beugel
8717185350197

HHM - Hamerhouder 
Vaste beugel
8717185350173

THS-S Ratelhouder 
met gereedschapskoord-
ringen. 
8717185350814

HHF-S - Hamer houder 
Beweegbare beugel
8717185350821

THL-L Tang-/ratelhouder
met gereedschaps koord-
ringen 
8717185350937

BL 
Gereedschapskoord
Max. 0,8 kg
8717185350876

LHS-HT Waterpashouder 
Torpedo model met gereed-
schapskoord ringen.
8717185350678

RWP 
Punt ratel  
Leverbaar in de maten: 
10/12 t/m 95/100

met opening tbvgereedschapskoord
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CAL-D4 -  Dubbele gereedschaps gordel duurzaam leder.
Top kwaliteit lederen riem. 125 x 4 cm. Langere riem mogelijk! Om inscheuren te voorkomen is de riem bevestigd op twee 
lagen leer. Hamerhouder vaste beugel. Voor het gebruikers gemak zijn de zakken voorzien van een strip in de verstevigde 
rand. Dubbel gestikt en voorzien van extra hechtnieten.   
8717185352047
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PHL Heuptas 
O.a. geschikt voor smart-
phone, documenten of 
veiligheidsbril. Afsluitbaar. 
Lus waar ook een brede riem 
doorheen kan. 
8717185352061
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