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PRODUCTINFO

ORYZON DELUXE

Oryzon Deluxe is een nieuwe gene-
ratie van kunstgras met zero onder-
houd en een natuurlijke (altijd groene) 
look. Innovatie in garentechnologie 
geeft het Oryzon Deluxe gras een 
uitzonderlijke zachtheid, gecombi-
neerd met extra veerkracht. Oryzon 
Deluxe heeft tot 50% meer gras-
sprietjes per m². Dat zorgt voor een 
betere dekking die toch waterdoor-
latend en kleurvast is. Perfect voor de 
tuin, het (dak)terras, het balkon, het 
zwembad en het speelplein. Oryzon 
Deluxe is te ontdekken op Green 
Expo.

SANAC
� 056/30.03.30

METALLIC MINT

De Metallic Mint lijn vertrekt vanuit een
pasteltint in metallic. De collectie is 
ruim en gaat van voorraadbussen met 
vensters en transparante deksels over 
pedaalemmers en Touch Bins tot 
broodtrommels met schuif- en klepdek-
sels. Metallic Mint combineert mooi 
met accessoires in Briljant en Matt 
Steel, of met poederpastels voor een 
huiselijke sfeer. De pedaalemmers 
beschikken over fluisterstille deksels en 
een handige binnenemmer; de brood-
trommels sluiten dan weer door middel
van een magnetische sluiting.

BRABANTIA
� 011/80.96.00

RAFFITO LOFT & TWIST

Het schuifdeuren- en kastinterieurcon-
cept Raffito introduceert de nieuwe 
productlijnen Loft en Twist. De Loft 
deuren van Raffito hebben een natuur-
lijke matte uitstraling en een voelbare 
structuur. De 28 mm dikke deuren zijn 
robuust en kwalitatief hoogwaardig 
afgewerkt. Naast schuifdeuren is het 
nu ook mogelijk om een Raffito kast op
maat met draaideuren te creëren, de 
Twist kast. Raffito introduceert even-
eens een nieuwe kastendesigner. Met 
dit onlineontwerpprogramma kan de 
consument op een eenvoudige en 
snelle manier in 3D een kast op maat 
ontwerpen. Het ontwerp is gemakkelijk
digitaal op te halen in de winkel en is 
direct bestelbaar.

JEWE
� 053/64.76.70

MINICIRKELZAAG

De POWX1365MB is een minicirkel-
zaag met een ingebouwde laser. Dat 
maakt ze geschikt voor nauwkeurige 
snedes en invalzaagsnedes in hout, 
aluminium, laminaat, kunststof, kera-
miek en tegels. Ze wordt geleverd met
drie zaagbladen (TCT, HSS en 
diamant), een verstekbak om de zaag 
te begeleiden voor accurate zaag-
snedes en een adapter voor aanslui-
ting op een stofzuiger. Dankzij de 
asvergrendeling en de meegeleverde 
inbussleutel zijn zaagbladen makkelijk 
te wisselen. 
De maximale zaagdiepte bedraagt 
28,5 mm.
Eigenschappen:
- vermogen: 600 W
- Ø 85 mm

VARO
� 03/292.92.92

DISSOL REINIGINGSSYSTEEM

Het Dissol reinigingssysteem reinigt de 
slang en het pistool van de canister-
spuitlijmen. Het systeem is eenvoudig 
aansluitbaar en lost alle uitgeharde 
lijmresten op in maximaal 24 uur. 
Hierdoor zijn de slang en het pistool 
herbruikbaar, waardoor de aankoop 
van slang en pistool slechts een 
eenmalige investering wordt. Dissol 
Spray kan tevens gebruikt worden 
voor het ontvetten van oppervlakken 
voor het verlijmen.

RECTAVIT
� 09/216.85.20

HUE LUX

Hue lux produceert een wit licht van 
hoogwaardige kwaliteit, ideaal voor 
plaatsen waar fel licht nodig is. Het 
licht kan gedimd worden aan de hand
van de Hue app of andere hiervoor 
ontwikkelde apps. Het licht kan 
fungeren als persoonlijke assistent. Zo 
kan het knipperen wanneer er een 
nieuwe e-mail binnenkomt. Door het 
dragen van een speciale armband 
tijdens het ontwaken wordt de Hue lux
's morgens aangeschakeld. Die 
verstrekt functioneel wit licht van hoog-
waardige kwaliteit. Het is een volledig
gecontroleerde ledlamp van 750 
lumen met een digitale dimcontrole die
80% energiebesparing oplevert in 
vergelijking met een traditionele gloei-
lamp.

PHILIPS LIGHTING
� 02/525.75.75

KS18 LTX 216 & KGS18 LTX 216

Metabo brengt zeven nieuwe 
compacte afkort- en verstekzagen op 
de markt. De extreem lichte machines 
bevatten een ergonomische draag-
handgreep, zodat de gebruiker de 
compacte afkortzagen met transport-
beveiliging voor zaagkop en trek-
functie gemakkelijk met één hand kan 
dragen. De nieuwigheden bestaan uit 
vijf krachtige kabelgebonden 
machines en twee accuafkortzagen: 
de KGS 18 LTX 216 met en de KS 18
LTX 216 zonder trekfunctie. Zij 
bevatten Ultra-M-technologie en accu-
packs van 5,2 Ah. De zaagcapaciteit 
van de accuafkortzagen is vergelijk-
baar met die van kabelgebonden 
machines. Met een onbelast toerental 
van 4.200 t/min. kan de gebruiker 
lekker opschieten.

METABO
� 02/467.32.10

VUILVERWIJDERAAR CEMENTSLUIER

De nieuwe Vuilverwijderaar cement-
sluier verwijdert resten van cement, 
plaaster en andere ondergronden. Het
product verwijdert eveneens roest-
vlekken en kalkaanslag op vloeren en 
gebakken tegels. De Vuilverwijderaar 
cementsluier bevat een speciale 
formule om ketelsteen en cementsluier 
te verwijderen.

FOREVER
� 071/46.85.45


