
KWALITEIT, VAKKUNDIG ADVIES EN SERVICE

VERHUUR
STEIGERS & GEREEDSCHAPPEN



GEREEDSCHAPPEN

Festool Planex 
met CTL 36 stofzuiger

Stofvrij schuren van muren en 
plafonds.

Vlakschuren van blokken, stucwerk 
en verwijderen van oude muurverf, 
structuurverf en kalklagen.

Veilig lichtgewicht systeem, zuigt 
zichzelf vast aan de ondergrond.

Schuurbeweging: Roterend of 
excentrisch.

Schuurzool: 22,5 cm

€ 75,-
PER DAG*

Festool RTS400 of DTS400 
met CTL Stofzuiger

Stofvrij excentrisch fijnschuren van 
houtwerk en stucwerk.

Trillingsvrij, effectief schuren  
als een PRO.

Schuurbeweging: Excentrisch,  
2 mm

Schuurzool: 130 x 80 mm of delta 
(3 hoek)

€ 25,-
PER DAG*

€ 5,- korting voor de volgende dag(en)

€ 5,- korting voor de volgende dag(en)

* Huurprijs is  inclusief stofzak, exclusief schuurpapier. Zolang de voorraad strekt, op=op.



GEREEDSCHAPPEN

Festool Rotex 90 met  
CTL Stofzuiger

De compacte excentrisch/roterende 
rotex met 90mm schuurschijf.

Voor het grofschuren van  
kozijnstijlen en andere smalle onder-
gronden.

4 in 1 systeem: zowel ronde als delta 
schuurzool.

Ook beschikbaar: speciale schuurzool 
voor louvre luiken en latjes.

Schuurbeweging: Excentrisch, 3 mm

Schuurzool: 90 mm rond of 93 mm 
delta/3 hoek

€35,-
PER DAG*

€ 5,- korting voor de volgende dag(en)

Festool Rotex 125 met  
CTL stofzuiger

Stofvrij schuren met de grootste ca-
paciteit. Tegelijk roterend en excen-
trisch schuren: supersnel resultaat.

Voor het schuren van grote of ruwe 
oppervlakken: werkt met een grote 
afname.  

Bijvoorbeeld voor het schuren van 
ruw hout, geschilderde deuren,  
boeidelen, houten gevelbekleding, 
rabatdelen.

Schuurbeweging: Excentrisch/ 
roterend, 3.6 mm

Schuurzool: 125 mm rond

€ 35,-
PER DAG*

€ 5,- korting voor de volgende dag(en)

* Huurprijs is  inclusief stofzak, maar exclusief schuurpapier. Zolang de voorraad strekt, op=op.



GEREEDSCHAPPEN

Festool LS130 met  
CTL Stofzuiger

Lineaire schuurmachine.  
Schuurt eenvoudig lange  
stroken, zoals verdiepte  
rabatgroeven, trapleuningen.

Ook beschikbaar: zelf te  
vormen schuurzool voor  
geprofileerde ondergronden.

Schuurbeweging: Lineair, 4 mm

Exclusief schuurzool.

€ 30,-
PER DAG*

Festool Stofzuigers

De automatische regeling  
start bij het aanzetten en uitschake-
len van de aangesloten machine.

Extreem veilige luchtzuivering: HEPA 
filters en SelfClean stofzakken filte-
ren alle schadelijke deeltjes.

Instelbare zuigkracht voor optimale 
werking.

Eenvoudige en zeer lichte bedie-
ning.

€ 15,-
PER DAG**

€ 5,- korting voor de volgende dag(en)

CTL Mini: de meest gebruikte stofzuiger.
CTL Midi: bij grotere stofafname.
CTL SYS: ideaal op steigers en kleine ruimtes.
CTL 26 & 36: voor grote zuigcapaciteit.

**Huurprijs is  exclusief stofzak. Per stofzak extra  € 5,-.  Zolang de voorraad strekt, op=op.



GEREEDSCHAPPEN

Wagner SF 23 Muurverfspuit
Zelf muren en plafons spuiten!

De echte profi onder de  
verfpompen. 2 liter per minuut en 
een prachtige verneveling.

Snel een strak resultaat en  
supereenvoudig in gebruik.

Voor het spuiten van muren,  
plafonds en houtwerk, zowel  
watergedragen primer/lakverf als 
muurverf.

Alleen in combinatie met  
de BLAUW TX+ Pro Spray,  
BLAUW TX+ Eco.

€75,-
PER DAG

€ 5,- korting voor de volgende dag(en)

Behanglijmmachine  
Tapofix CB 1000-N

De enige echte: geen lijm  
meer op de muur aanbrengen,  
maar direct op het (renovatie) 
vliesbehang.

Tot 1 mtr breed, met instelbare 
lijmdikte.

Sneller en schoner behangen 
gaat niet.

€75,-
PER DAG

€ 5,- korting voor de volgende dag(en)

Zolang de voorraad strekt, op=op.



Zolang de voorraad strekt, op=op.

GEREEDSCHAPPEN

Glaszuiger WPC

Onmisbaar voor het veilig en 
eenvoudig plaatsen van glas: 
isolatieglas, hardglas en  
floatglas.

Behangafstomer Karcher

Stekker er in en stomen!  
Supereenvoudig en makkelijk.

Tip: gebruik een prikroller om  
door verflagen of vinyl te stomen

€7,50
PER DAG

Verfspuit accu Graco  
Ultra Max

Ideaal voor het spuiten van kleine 
muuroppervlakken, deuren en 
kozijnen.

€7,50
PER DAG

€55,-
PER DAG



GEREEDSCHAPPEN

Zolang de voorraad strekt, op=op.

Hogedrukreiniger Karcher 
HD 5/12 C

De krachtpatser op 230V

Eenvoudige bediening, met de 
verwisselbare lans voor iedere klus 
de juiste capaciteit.

Voor het reinigen van bestrating, 
vlonders, gevels en speeltoestel-
len.

Inclusief ca 10 mtr waterslang met 
snelkoppelingen.

Behangtafel
Onmisbaar tijdens iedere  
behangklus.

€ 200,- per week

Bouwdroger Dryfast DF 400

De ideale bouwdroger voor je 
verbouwing. 
Handzaam en daardoor prima te 
vervoeren.
Breedte: 52,5 cm
Hoogte: 82 cm
Lengte: 48 cm

€25,-
PER DAG

€7,50
PER DAG

€35,-
PER DAG



Kamersteiger  
(75 cm x 2 mtr)

200 x 75 cm  
framebreedte x 2 mtr hoog

Maximale veilige werkhoogte:  
315 cm.

Transport maten:  
20 x 100 x 198 cm.

Gewicht: ca 30 kg

€15,-
PER DAG

75,- per week

Zolang de voorraad strekt, op=op.

Hogedrukreiniger Karcher 
met generator

Karcher hogedrukreiniger HDS 
10/20-4 MX + Hyundai LS6875EB 
benzine generator.

Heetwater hogedrukreiniger, 
voorzien van een watergekoel-
de, 4-polige elektromotor en 
ingebouwde slanghaspel met 20 
meter hogedrukslang.

Overal te gebruiken door de bij-
geleverde generator. 

Exclusief brandstof

€175,-
PER DAG

+

GEREEDSCHAPPEN & STEIGERMATERIAAL



Buitensteiger smal  
(90 cm x 6 mtr)

Ideaal voor smalle doorgangen.

Fast-Click voor snel en veilig  
opbouwen.

Compleet: inclusief 6 zijelementen, 
wielen, schoren en 3 platforms.

€25,-
PER DAG

125,- per week

Zolang de voorraad strekt, op=op.

Buitensteiger breed  
(150 cm x 6 mtr)

2,5 mtr x 150 cm  
framebreedte x 6 mtr hoogte.

Fast-Click voor snel en veilig op-
bouwen.

Compleet: inclusief  
6 zijelementen, wielen, schoren  
en 3 platforms.

€ 25,-
PER DAG

125,- per week

GEREEDSCHAPPEN & STEIGERMATERIAAL



STEIGERMATERIAAL

Extra opbouwhoogte  
per 2 mtr buitensteiger

Compleet met schoren en  
platform.

Dakkapel  
uitbouwconsole-set

In combinatie met  
buitensteigerverhuur.

€ 15,-
PER DAG

€7,50
PER DAG

€7,50
PER DAG

Bezorgkosten € 25,- bij < 10 km per rit

Transport steigermateriaal

Gratis gebruik steigerkar voor 
halen en brengen.

GRATIS

Zolang de voorraad strekt, op=op.

Stabilisatoren per set

Voor werkhoogtes boven 4 
meter.


