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Deze zaalveger is geschikt voor het verwijderen van droog fijn vuil 
in grotere ruimtes met gladde oppervlakten zoals tegels en 
betonvloeren. Leverbaar in vele maten:                         

Afm. 30cm 40cm 50cm 60cm

Prijs

Artnr. BB33 BB34 BB35 BB36

Deze gemeentebezem van 45cm 
breed met natuurvezel haren is 
geschikt voor binnen en buiten.
BB45

Deze S.J-
spade is 
geschikt voor 
het spitten in 
aarde en 
zware 
kleigrond.
1043S

Deze ongelakte 
steel heeft een 
lengte van 
160cm en een 
doorsnee van 
28mm.
P6

DIVERSEN
Een absolute must voor de 
stratenmaker en hovenier, geschikt 
voor het allerzwaarste werk.
De Fort SMB-100
02100

Deze universele kruiwagen heeft een 
inhoud van 80 liter. Zeer geschikt als 
specie kruiwagen of om puin mee af 
te voeren.
M-100-L4

Deze Streuding
zandschop

heeft een 
steel van 
110cm. 
Gehard 000
10826

Deze Streuding
betonschop
heeft een 
steel van 
100cm. 
M-0
11942

Met de steelhouder zorgt u ervoor dat 
de steel stevig en stabiel in de veger 
of bezem blijft zitten.
E25
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Leadax is de eerste loodvervanger ter wereld met 

dezelfde eigenschappen als traditioneel lood. Leadax
heeft geen schadelijke effecten op gezondheid en 
milieu. Leverbaar in onderstaande maten:

DIVERSEN
Foliefol dekkleden zijn opgebouwd uit een 
geweven HDPE draad in combinatie met een 
LDPE coating, leverbaar in onderstaande maten: 
Afm. 2x3 3x4 4x6 6x8 10x12

Prijs

Artnr. 350630 350631 350634 350636 350639

r

Afm. 20cm 25cm 33cm 40cm 50cm

Prijs

Artnr. 2LVG

06020

2LVG

06025

2LVG

06033

2LVG

06040

2LVG

06050

De Gripline emmer is 
een classic in het 
Boiten-assortiment. 
Zowel in 12 en 20ltr 
leverbaar 250250/250301

De robuuste kuipen van 

Gripline kunnen wel een 

stootje hebben.
610200/610300

12ltr 20ltr 65ltr 90ltr

Kunststof waterslang met speciale inlagen waardoor 
deze niet tordeert. Deze Tricotech slang is leverbaar in 
onderstaande maten:

Afm. Inw. 13mm 19mm 25mm

Prijs p/mtr

Artnr. 41000

12000

41000

19000

41000

25000

Ideal voor het leegpompen 
en laten circuleren van 
schoon en vuil water uit 
reservoirs, waterbakken of 
overstroomde kelders
Metabo TPS 14000 S Combi

0251400000

Ideal voor het leegpompen 
en laten circuleren van 
schoon en vuil water uit 
reservoirs, waterbakken of 
overstroomde kelders
Metabo PS 7500 S Combi

0250750000


