DE ZEEUWSE
VERBINDING

IN LASTECHNIEK

OPTREL PANORAMAXX

OPTREL NEO
P550-helmschaal met de nieuwste
ADF-technologie van Optrel.

De unieke neusuitsparing zweeft boven de neus om het automatisch donker
wordende display dichter bij de ogen te plaatsen. Dit vergroot het zichtveld 6
keer in vergelijking met conventioneel lasmaskers, zonder extra gewicht toe
te voegen. Het panoramamening - in combinatie met de 2,5 schaduw in de
lichtstand en de optrel True
Color-optiek - opent een geheel nieuw
beeld dimensie van de
laservaring.

Ervaar ware kleurenvisie in een middenprijs helm. Met een
nieuw efficiënt energieconcept dat het houdt klaar voor
actie voor 3.000 uur. En een reactietijd van slechts 0,1 ms
na het lassen.

GLOBE DOORSLIJPSCHIJF 125X1.3 EVO

NU €0,90

PER STUK

Bij aanschaf van een

MICOR MIG PULS 400
WATERGEKOELD

(Verkrijgbaar vanaf € 4.022,-)

Gratis een O 4 vuurschaal

WWW.WELDING4ALL.NL

LASAPPARATUUR • LASMATERIALEN • LASACCESSOIRES • LASKLEDING • ROOKAFZUIGSYSTEMEN

GAS LENS SET
met Pyrex cup

TOT

40%

MINDER ARGON
VERBRUIK
+ tot 40% minder Argon verbruik
+ voor uitstekende zichtbaarheid
+ lichtgewicht ontwerp
+ vervangbare schermadapter
+ zorgt voor een betere gasdekking
+ past op de meeste siliconenrubber geïsoleerde
toortslichamen

VENDIMAT
BESTEEDT U TEVEEL BUDGET
AAN GRIJPVOORRADEN?

Krijgt u geen controle op het verbruik van de grijpvoorraden?
Vermoedt u misbruik van grijpvoorraden?
Wenst u het juiste product aan de juiste medewerker te geven?
Wenst u 24/7 beschikbaarheid van PBM / MRO producten?
Wij hebben de oplossing voor bovenstaande problemen?
Vendimat verdeelautomaten zijn verkrijgbaar in verschillende
grootte, optioneel kunnen naast de automaat ook lockers worden
geïnstalleerd voor de uitgifte van grotere goederen. Vraag ons
naar de mogelijkheden voor een Vendimat kast naar uw wensen.

MAGAZIJNUITVERKOOP OP=OP
DIVERSE SWISS ONE BRILLEN
Swiss One dust free

3M Helm

Swiss One Yellow

Helm blauw

Swiss One Clear

Weldsafe werkhandschoenen

Swiss One Smoke

Handy TIG 180 Control PRO

Swiss One verstelbare
pootjes Clear

PowerTorch LED Zaklamp

€8,25
€3,50
€3,50
€6,40
€5,75

Welding4All
Rangeerstraat 21a
4431 NL ‘s Gravenpolder

€10,€5,80
€2,10

€1529,€22,50

T 0113 - 31 21 67
Geldig t/m 30 september 2018 Prijzen excl. btw
E info@welding4all.nl
Type en drukfouten voorbehouden.
Volg ons op facebook.com/welding4all
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