
Tip van de balie
Je werkschoenen moeten elke dag 
in topconditie zijn. En zéker in de 
herfst en winter. Check geregeld je 
werkschoenen op slijtage, tipt Roar.

2 

BOUWKRANT.
Mastermate. Voor de vakman.      

Hoe doet ‘ie dat toch?!
Materialen inkopen moet niet onno-
dig veel tijd kosten. Drie vakman-
nen vertellen hoe zij materialen en 
gereedschap bestellen.

5 

… het verwerken van elas-
tisch purschuim. FM330 
elastisch purschuim ge-
bruik je om te vullen, te 
isoleren en af te dichten. 
Voor het luchtdicht maken 
van naden en voegen in de 
gebouwschil is elastisch 
purschuim onmisbaar. Met 
een goede voorbereiding 
en de goede materialen bij 
de verwerking kom je tot 
het beste resultaat. Dit heb 
je nodig:

• een bouwstoffer
• een handspuit
• smeerspray en pistool   
   reiniger
• purpistool
• een bus elastisch pur 
   schuim
• reinigingsmiddelen  
                 
Het hele overzicht zie je 
op pagina 16.

Voor jou heeft Mastermate 
haar webshop vernieuwd. 
Dat hebben we met gebrui-
kers van de webshop ge-
daan. Samen met klanten 
hebben we bepaald welke 
onderdelen we wilden aan-
passen. Jij wilt niet onnodig 
veel tijd kwijt zijn met het 
vinden van materialen. Dus 
snel en efficiënt de juiste in-
formatie en producten vin-
den, is daarbij onze priori-
teit geweest. Wat hebben we 
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       Onze webshop is vernieuwd.Alles in de 
bus voor...

1 oktober tot en met 30 november 2020

vernieuwd? De vernieuwde 
webshop heeft een verbeter-
de zoekfunctie. Ook geeft de 
webshop relevante sugges-
ties tijdens het invoeren van 
een zoekopdracht. Zo kun jij 
snel navigeren naar product-
groepen en merken die voor 
jou relevant zijn. 

Goede aankoopkeuze
Slimme filters helpen je bij 
het maken van de goede 
aankoopkeuze. De product-

informatie is overzichtelijk 
door een nieuw design. Ook 
past de webshop zich aan 
naar het formaat van het 
scherm dat je gebruikt. Zo 
zorgen we voor een optimaal 
bestelgemak op elk appa-
raat. Nieuwsgierig? Bekijk 
de Mastermate webshop op 
mastermate.nl/assortiment.

Als klant van Mastermate vraag 

je eenvoudig een account aan via 

mastermate.nl/klant-worden.

Maak betere aankoopkeuzes in de vernieuwde Mastermate webshop.

KLIK VOOR HET ARTIKEL! KLIK VOOR HET ARTIKEL!



jaren ’30 voordeur dicht 
kan doen. Een nogal speci-
aal ding dus. Gelukkig had-
den ze dat hier. Dat verbaast 
me trouwens niet, bij Mas-
termate grijp je niet zo snel 
mis. De service is gewoon 
goed. Ik zit al dertig jaar in 
de bouw en kom al vanaf het 
begin bij Mastermate.”

Hoe drink jij je koffie?
“Zwart. Ik gun me vaak 
geen tijd om bij Mastermate 
koffie te drinken, maar dan 
neem ik een bakkie mee in 
de bus.”

Wat maken jullie?
“We zijn gespecialiseerd in 

verbouwingen en renovatie. 
Het maken van kleine en 
grote uitbouwen, dakkappe-
len, veranda’s. Eigenlijk al-
les wat je aan een huis kunt 
verbouwen of opknappen. 
We werken voor particulie-
ren én de zakelijke markt. In 
onze werkplaats kunnen we 
veel prefab voorbereiden en 
kozijnen of kasten op maat 
maken.”

Hoe vaak kom je bij 
Mastermate?
“Dat verschilt. Toevallig 
ben ik hier vanmorgen ook 
al geweest. Als één van mijn 
jongens wat nodig heeft, 
zorg ik dat het materiaal er 
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 “Bij Mastermate grijp je niet zo snel mis.”
Wie ben je?
“Ernst Marsman. Ik heb 
twaalf jaar als zzp’er in de 
bouw gewerkt. Sinds 1 juli 
ben ik eigenaar van bouw-
bedrijf Herman Veldwach-
ter.  De aanleiding was niet 
leuk. Herman, mijn oude 
werkgever, is overleden. 
Klussenbedrijf Marsman 
wordt Herman Veldwachter 
Bouw en Advies en ik heb 
nu vijf man personeel. Dat is  
anders werken, maar bevalt 
goed.”

Wat heb je vanmorgen 
gekocht bij Mastermate?
“Een soort hendeltje waar-
mee je het raampje in een 

komt. Vaak bel ik daarover 
met Mastermate Deventer, 
dan wordt het de volgende 
dag bezorgd. Maar als iets á 
la minute nodig is, ga ik zelf 
langs.”

Hoe ziet je dag eruit?
“Soms nogal chaotisch! Ik 
regel van alles en fungeer 
als vliegende kiep. Soms 
denk ik ’s avonds wel eens: 
wat heb ik vanmorgen ook 
alweer gedaan? Aan tim-
meren kom ik amper meer 
toe, het is offertes maken, 
regelwerk, naar de jongens 
als dat nodig is, enzovoort. 
Toch ben ik heel blij met hoe 
het gaat.”

“IK KOM AL 
  VANAF HET 
  BEGIN BIJ 
  MASTERMATE.”

Ernst Marsman van Herman Veldwachter Bouw en Advies bij Mastermate Deventer.

Wie de schoen checkt…

Door gladheid en met ver-
sleten werkschoenen is de 
kans op ongevallen groter. 
Check dus nu je werkschoe-
nen, dan kun je veilig wer-
ken. Ik zal je zeggen waar je 
op kunt letten. 

Zolen
Begin met de zolen. Hebben 
die nog voldoende profiel 
of is die weggesleten? Con-
troleer of de zool vastge-
lijmd zit aan je schoen. Als 
de lijm van de zool loslaat, 
kunnen scherpe voorwerpen 
tussen de schoenzool en de 
beschermzool komen. Let 
ook op de beschermneuzen. 
Zie je die door het kunst-
stof of leer komen? Dan is 
je schoen kapot en moet je 
nieuwe kopen. 

Versleten
Dan de binnenkant. Druk 
op de binnenzool en check 
of het voetbed nog vol-
doende steun geeft. Of de 
binnenkant van je werk-
schoen kapot is, zie je ook 
aan je werksokken. Slijten 
die steeds op dezelfde plek? 
Waarschijnlijk is de stof aan 
de binnenkant van je schoen 
op dezelfde plek versleten.

Onderhoudstips
Ik heb ook nog tips voor het 
onderhoud. Laat natte werk-
schoenen langzaam drogen. 
Haal de inlegzool eruit en 
stop er krantenpapier in. Zet 
ze nooit dichtbij een warm-
tebron. Het leer droogt dan 
uit en kan gaan scheuren. 
Spuit droge werkschoenen 
minstens één keer per maand 
in met impregneerspray. Bij 
veel regen of sneeuw ad-
viseer ik dit vaker te her-
halen. En smeer je schoen 
één á twee keer per maand 
in met schoensmeer of le-
dervet. Glad en gewaxt leer 
is resistenter tegen water en 
vuil. Met goed onderhoud 
heb je lang plezier van je 
schoenen. Is je werkschoen 
écht versleten, investeer dan 
in nieuwe. Heb je advies no-
dig over de werkschoen die 
bij jou past? Mijn collega’s 
en ik helpen je graag bij het 
maken van de goede keuze.

Roar Gaikhorst
PBM-specialist

Je werkschoenen moeten altijd in topconditie zijn. Op 
natte herfstdagen en met winterse neerslag is dat extra 
belangrijk.

Mastermate heeft twee nieuwe vestigingen geopend. 
Bij Mastermate Bergambacht en Mastermate Ede kun
je sinds september terecht voor ijzerwaren, gereed-
schap, hang- en sluitwerk, PBM en bouwgerelateerde 
materialen.

Nieuwe vestigingen.

Net als bij alle Mastermate-vestigingen kun je ook in Ede 
en Bergambacht terecht voor materialen, advies op maat én 
oplossingen. We hebben oplossingen voor jouw uitdagingen 
in ruwbouw, afbouw, toegangsbeheer, vastgoedonderhoud, 
materieelbeheer en veilig werken. 

De openingstijden en contactgegevens van onze vestigingen vind je op 

mastermate.nl/vestigingen.

Vestigingsleider Mark (l) en commercieel adviseur Cas (r) van 
Mastermate Bergambacht .

SLA JE SLAG!
Bekijk al onze acties
vanaf pagina 8.
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https://www.mastermate.nl/vestigingen/
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• 3.000 m3/u luchtverplaatsing

• Licht in gewicht

• Compact en robuust

• 3 sparingen voor filters

Stofwolken bij hak- en breek werkzaamheden, kun-
nen voor vervelende situaties zorgen in bewoonde 
woningen of bedrijfsgebouwen. Dit kan gemakke-
lijk aangepakt worden bij de bron.

Speciaal voor deze werkzaamheden heeft
Mastermate een speciale set samengesteld.
De set bestaat uit: 

• Ventilator DAF3000
• Filterbox FB300
• 0,3 x 10m luchttransportslang
• G4 groffilter
• F9 cassettefilter
• HEPA-filter
• Spanband

De filterbox is uitgevoerd met een drietrapsfiltering, 
bestaande uit een grofstoffilter, fijnstoffilter en een 
HEPA-filter. De box is gemakkelijk te reinigen met 
een hogedrukreiniger. Ook is de filterbox uit te rus-
ten met een koolstof- en/of een verfnevelfilter.

DRYFAST FILTERBOX FB300: DE UNIEKE OPLOSSING VOOR

BEHEERSING VAN LUCHTKWALITEIT.

DRYFAST STOFAFZUIGINGSSET
Artikelnummer: 139902465

SCAN & BESTEL!
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Setprijs, gebruiksklaar:

498,-
NU VERKRIJGBAAR OP
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Hans Jurgen Kroon (48) | 
Kroon Meubelmakerij, 
Velp.
“Materialen die we stan-
daard nodig hebben, zoals 
meerpuntssluitingen, haal 
ik vaak bij Mastermate in

Arnhem. Als ik op klus ben en iets nodig heb, stuur ik een 
WhatsAppje naar onze contactpersoon bij Master-
mate, Marijn. Ik zet de naam of artikelcode van het pro-

Randy van Berk (30) | 
Aannemersbedrijf
De Groot en Hoogendam 
B.V., Hillegom.
“Ik maak sinds een jaar in-
tensief gebruik van de Mas-
termate webshop. Dat is 
makkelijker en sneller dan 
via de mail. Materialen die we vaak gebruiken, staan al in 
ons systeem. Prijzen van Mastermate zijn gekoppeld aan 
ons calculatieprogramma, heel handig dus. Als je bepaalde 

Materialen inkopen voor je project of bedrijf.
Als vakman kun je niets beginnen zonder de juiste
materialen. Het is belangrijk dat jouw materialen op 
tijd op de goede locatie zijn. Op welke manier bestel jij
materialen voor jouw project?

“Als ik iets nodig 
heb, stuur ik een 
appje.”

duct erbij en krijg altijd 
rap een appje terug van 
Marijn, dat ze het gaat leve-
ren. We appen zeker één keer 
per week en soms dagelijks. 

“Ik maak intensief 
gebruik van de 
webshop.”

materialen nodig hebt, kan 
je in de webshop snel en 
makkelijk zoeken of ze op 
voorraad zijn. Eenmaal be-
steld heb je de spullen de 
volgende dag in huis of op locatie. Ook het voorraadbeheer 
in het magazijn gaat makkelijk, door de codes even te scan-
nen met je mobiele telefoon. Zeker 80% van de materialen 
daar bestel ik via de Mastermate webshop.”

SNEL AAN 
DE SLAG? 
LEES DE TIPS 
OP PAGINA 17

Dat bevalt heel goed. Als ik bijvoorbeeld een bepaald hand-
greepje nodig heb, app ik een fotootje daarvan. Dat werkt 
heel makkelijk, want dan weet Marijn meteen wat ik zoek.”
 

Remco Beck (32) | 
Hemubo afdeling Service 
& Mutatie, Den Haag.
“Ik doe onderhoud en reno-
vatie van huurwoningen. 
Mijn bus is gevuld met Mas-
termate-materialen die we 
vaak nodig hebben. Denk 
aan deurbeslag, sloten, ventilatieroosters en acrylkit. Om de 
voorraad in de bus op peil te houden, gebruik ik de Bestel-

“BestelApp is slim 
en handig systeem.”

App. Dat werkt simpel: de 
app ‘weet’ wat ik in de bus 
heb liggen. Als ik een pro-
duct heb gebruikt, scan ik 
meteen de barcode. Die komen in een winkelmandje. Het 
is belangrijk dat je consequent bent in het direct scannen 
van de gebruikte producten. Aan het einde van de dag stuur 
ik de bestelling door. De materialen worden de volgende 
dag geleverd. De gebruikte materialen worden automatisch
toegerekend aan het goede project. Het is een slim en handig 
systeem.”

KLIK & BESTEL!
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KLIK VOOR DE TIPS!
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319-208-3906 
Metaalzaagbeugelset 
inclusief bladen

€ 25,00

Inhoud: Metaalzaagbeugel (319), metaalzaagbeugel (208),  
3 extra metaalzaagbladen (3906-300-3P)

109901495

BE-9877 
Ergo Schroevendraaierset XXL 
15-delig 

€ 39,00

Inhoud: 15 Gleuf-, Phillips-, Pozidriv- en TORX®-schroevendraaiers
Met driecomponentengreep voor goede grip en krachtoverbrenging

109901479

2600-22-529-16-XL 
Superior handzaag met GRATIS klauwhamer 

€ 27,50

Inhoud: Handzaag superior 22” voor middelgrof materiaal (2600-22-XT-HP) 
en Ergo Klauwhamer met rubberen greep 16oz (529-16-XL)

109983025

3834-SET-153 
Gatzagenset bimetaal 
18-delig 

€ 98,00

Inhoud: 16, 19, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76, 92mm,
2 Houders: 14-30mm, 32-210mm, 1 Centreerboor

129991058

Speciale 
Actie set

Speciale 
Actie set

GRATIS 
HAMER!

‘Met PowerMix kun je altijd doorwerken.’
Todor Nedelchev zocht voor zijn nieuwe projectbouw-
bedrijf nieuwe machines. Die kocht hij bij Mastermate. 
Voor dat elektrisch gereedschap schafte hij ook meteen 
de Mastermate PowerMix aan. “Als er wat kapot gaat, 
krijg je direct een leenmachine en kun je door.”

Je leest het hele interview met Todor op mastermate.nl/vakkennis

Toen Todor over PowerMix hoorde, zag hij meteen het voor-
deel. “Het is echt een stukje extra service. Daar ga ik graag 
voor.” PowerMix wordt aangeboden voor alle merken elek-
trisch gereedschap die Mastermate verkoopt. Diefstaldekking, 
reparaties en keuringen zijn inbegrepen. Todor: “Het idee dat 
de apparaten elk jaar worden nagekeken en dat je meteen 
leengereedschap krijgt als het nodig is, is een fijn idee.”

Jij zit er warmpjes bij met een goede heater! 
Hoe zorg je in de wintermaanden voor een aangename
temperatuur op de bouwplaats? We zetten op rij welke
verwarming je kunt gebruiken.

len, dan moet je rekening houden met een combinatie van 
de inhoud van de ruimte (lxbxh), de gewenste temperatuurs-
verhoging en de isolatie van de ruimte die je verwarmt. In 
de tabel zie je welke heater je nodig hebt in een woning, 
garage,  oude woning en ongeïsoleerde ruimte. We zijn uit-
gegaan van een gewenste temperatuurstijging van 30 graden 
Celsius. Gebruik je gasverwarming, doe dit dan alleen onder 
toezicht en in goed geventileerde ruimtes.

Een bouwkeet kun je goed verwarmen met een 2.000 W 
convectorkachel met regelbare thermostaat. Met zo’n ka-
chel houd je ook ‘s nachts de bouwkeet vorstvrij. Wat heb 
je nodig op de bouwplaats? Wil je de goede capaciteit bepa-

Goed geïsoleerde
woning & kantoor (K=0,5)

Redelijk geïsoleerde
Garage (K=1,5)

Onvoldoende geïsoleerde
oude woning & kelder 
(K=2,5)

Ongeïsoleerde ruimte 
(K=3,5)

4 tecx 2 KW heater
147105056

4 tecx 3 KW heater
147105102

4 tecx 5 KW heater
147105153

4 tecx gasheater
147105510

82 m3

38 m3

23 m3

16 m3

135 m3

63 m3

38 m3

27 m3

205 m3

96 m3

57 m3

41 m3

655 m3

306 m3

183 m3

131 m3

 K = rekencoëfficiënt voor het te compenseren warmteverlies. Dit word berekend op basis van de isolatiewaarde van het gebouw.

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/bahco-metaalz-319zaagbeugel-208zaagbl/109901495
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/bahco-schroevendraaierset-xxl-ergo-15dlg/109901479
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/bahco-handzaag-2600xt22kl-hamer-529-16/109983025
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/bahco-gatzagenset-bi-met-18-dlg-16-92mm/129991058
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KLIK VOOR MEER INFORMATIE 
OVER POWERMIX!

KLIK & BESTEL!

https://www.mastermate.nl/oplossingen/powermix/
https://eshop.mastermate.nl/zoeken?query=4%20tecx%202%20kw%20heater&searchType=Search&pageSize=12&sortingField=Relevance&sortingDirection=Ascending
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4TECX BOUWLAMP KL.2
143480502 - 143480529 - 143480545

4TECX BOUWLAMP WCD
143480952

Keuze uit 5500, 11.000 of 16.500 
lumen, klasse 2, aansluiten op 
stroomverdeelkast toegestaan

3800 lumen, klasse 1, met 2 
Schuko contactdozen

55,-

4TECX ACCU ARMATUUR
143480960

1500 lumen, brandt tot 4 uur 
op 1 acculading, opladen op 
230 & 12V

59,-

SCAN & BESTEL!

4TECX ACCU ARMATUUR
143480944  

2400  lumen, brandt tot 4,5 
uur op 1 acculading,  
2 standen schakelaar

49,-

SCAN & BESTEL!

vanaf: 

59,-

4TECX DUAL ACCU
143480901 - 143480910

Keuze uit  2700 of 4500 
lumen, werkt bij lege accu op 
lichtnet

SCAN & BESTEL!

4TECX BOUWPLAATS LED
143480790

Energiezuinig alternatief 
voor HQIT, 28.000 lumen, 
klasse 1

139,-

SCAN & BESTEL!

vanaf: 

79,-

HOGE LICHTOPBRENGST LICHTSLANG
143488503 - 143488511 - 143488546

4TECX ORIËNTATIE LICHTSLANG
143488562 - 143488570 - 143488589

640 lumen per meter, IP65,
keuze uit 10, 20 en 45 meter

330 lumen per meter, IP44, 
keuze uit 10, 20 en 50 meter

75,-

98,-

COAST ZAKLAMP
143647385
 

KABELHASPEL
149901267 - 149901283

35,-7,50

ACCU LAMP
143480480
 

PENLIGHT LAMP
143648462

Aluminium zaklamp met 
clip & magneet, incl. AAA 
batterijen

SCAN & BESTEL!

1000 lumen, beugel & 
magneet, oplaadbaar via
USB  en 230V

45,-

DRIEWEG BLOK
143712365

Volrubber drieweg 
verdeelblok met 10m
3x1,5 neopreen kabel

Neopreen kabel, keuze
uit 50m 3x1,5 of 40m 3x2,5

29,95

T&B ACCU LAMP 
143485288

360 graden draaibaar,
met haak en 2 magneten, 
oplaadbaar via 12V en 230V

Aluminium met verstelbare 
lichtbundel, oplaadbaar  via 
USB en 230V

vanaf: 

19,95
vanaf: 

35,-

98,-
GRATIS LAMPJE
T.W.V.  €28,-!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-bouwlamp-led-45w-3800lm-2xwcd/143480952
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-led-bouwlamp-kl2-50w-5500lmstat/143480502
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-bouwl-led-kl3-20w-1500lm-accustat/143480960
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-bouwlamp-led-45w-2400lm-accu/143480944
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-led-bouwlamp-accu230v-dual-30wkl3/143480901
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-bouwlamp-led-kl1-200w-28000lm/143480790
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SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!
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uit 50m 3x1,5 of 40m 3x2,5

GRATIS LAMPJE 
T.W.V €28,-!

vanaf:

98,-

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-lichtslang-led-330lumenm-10m/143488562
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/bouwlichtslang-led-11x5-5mm-14-4wm-10m/143488503
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-zaklamp-penlite-250lumen/143648462
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/tab-loopzaklamp-3w-260lm-magneet-oplb/143485288
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-led-werklamp-10w-1000lm/143480480
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/coast-zaklamp-hp7r-led-opl-usb-230-12v/143647385
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/kabelhaspel-ledlamp-k310g2-3g1-5-50m/149901267
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/verdeelblok-drieweg-rubb-3g1-5-10m-neopr/143712365
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4TECX 1,8 KW HEATER
147105056

KEET VERWARMING
147108671

RVS verwarmingselement 3 
standen, thermisch beveiligde 
motor, geluidsarme werking

Convectorkachel, 2000W, 
2 standen met thermostaat

25,-

4TECX 3 KW HEATER
147105102

RVS verwarmingselement 2 
standen, thermisch beveiligde 
motor, geluidsarme werking

59,-

4TECX 5 KW-380V HEATER
147105153 

RVS verwarmingselement 2 
standen, thermisch beveiligde 
motor, geluidsarme werking 
excl. aansluitkabel

109,-

AANSLUITKABEL
147105161

5m krachtstroom kabel neopreen 
met CEE steker en contra steker 
16A 3p+0+A 5x2,5

4TECX GASHEATER
147105510

10-16KW, ventilator 230V,
oververhittingsthermostaat

129,-

40,-

39,95

FESTOOL STOFZUIGER CTLMINI-I
132213729

FESTOOL TS55 ACTIESET XXL
139902376

Compact. Mobiel. Doordacht. Licht 
van gewicht en vol innovatieve 
details.
• 230V/1200W
• Bluetooth technologie
• Gladde afzuigslang

539,-

FEIN MULTIMASTER 500 PLUS TOP
134008057

229,-

Innovatieve lijnlaser met een 
bereik van 8o meter.
• Nauwkeurigheid ± 2 mm / 10 m
• Zelfniveleerbereik ± 3 °
In koffer met wandbeugel, 
richtschild, Li-ion accu set, 
oplader en houder voor reguliere 
batterijen.

519,-

39,50

98,-

FEIN WOOD & METAL SET
134105885
 

CREINT WERKBANKSLIJPER
135312906

59,-

GEODIST 30 AFSTANDMETER
101231229

Meet afstand, oppervlakten
en volume.
•  Afstand 0,05 – 30 m
•  Nauwkeurigheid ± 2 mm
•  Stof/water bescherming IP 54
•  Verlicht display

•  1x E-Cut  Universal BIM 28x55
•  1x E-Cut  Universal BIM 44x55
•  2x E-Cut  Long-Life BIM 35x50
•  2x E-Cut  Long-Life BIM 65x50

195,-

375,-

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

De beste invalcirkelzaag van Festool. 
Zeer complete uitvoering in systainer.
• 1x fijngetand zaagblad
• 2x geleiderail FS 1400/2
• 2x verbindingsstukken
• 1x schroefklemset
• 1x splinterbeveiliging

Krachtige 350W multitool voor
(ver)bouw en renovatie.
•  6x E-Cut zaagblad
•  1x HM segmentblad
•  1x HM schuurvoet
•  1x spatel
•  1x afzuigset
•  1x schuurzool
•  4x 5 st. schuurpapier (div. korrels)

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

•  Vermogen 500 Watt 
•  Geluidsarm en stabiel
•  5 jaar motorgarantie
•  Toerental 2800-3400 rpm

GEOFENNEL MULTI-LIJNLASER
101232306 

45,-

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/blaze-convectorkachel-2000w/147108671
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-elektrische-heater-t1-8-2kw-230v/147105056
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-elektrische-heater-t3-3kw-230v/147105102
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-elek-heater-t5-5kw-400v-z-kabel/147105153
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-aansluitkabel-5kw-heater-16a-5p-5m/147105161
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-gasheater-blp17m-17kw-230v/147105510
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KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!
KLIK & BESTEL!

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/festool-invalcirkelzaag-ts55camp-set/139902376
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/festool-stofafzuigmobiel-ctl-mini-i/132213729
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/fein-multimaster-mm500-plus-top-30-acc/134008057
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/geofennel-multilijnlaser-geo6xspgreenkit/101232306
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/fein-best-of-e-cut-sl-woodmetal-6-delig/134105885
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/creint-slijpmachine-gp1501w-500watt/135312906
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/geofennel-laserafstandmeter-geodist30/101231229


BOUWKRANT
1 oktober tot en met 30 november 202012 In de actie BOUWKRANT

1 oktober tot en met 30 november 2020 In de actie 13

WINTERLAARS BATA ROBUST            
152702350 (maat 43)

4TECX WINTERHANDSCHOEN
152417478 -  152417486 - 152417494

Deze zwarte S3 laars van Bata doet 
zijn naam eer aan. 
• Hitte- en oliebestendige       
   antiperforatie zool
• Stalen neus met      
    neusbescherming
• Leverbaar in maat 39 t/m 49

Fijne allround winterhandschoen, 
naadloze binnenhandschoen van 
acryl garandeert warme handen, 
hoog draagcomfort. Beschikbaar
 in L, XL en XXL

4TECX WERKSOKKEN
152811656 - 152811664

Set van 3 paar sokken.
• Extra versteviging aan de hiel
    en tenen
• In maat 39-42 en 43-46

Halfhoge S3 veiligheidsschoen 
gemaakt van duurzaam ademend 
en waterafstotend leder.
• hittebestendige zool
• Antislip & oliebestendig
• Antistatisch
• Leverbaar in maat 39 t/m 49

109,-

WERKSCHOEN SOLID GEAR FALCON
152680322 (maat 43) 

119,-

WERKSCHOEN STEEL BLUE 
WHYHALLA              
152640142 (maat 43)

MASCOT GEBREIDE TRUI
151402990 (maat L)

MASCOT SOFTSHELL JACK
151414920 (maat L)

Dit Mascot jack in antraciet/zwart
is ademend, winddicht en 
waterafstotend.
• Reflectieaccenten
• Borst- en voorzakken met rits
• Binnenzakken
• Leverbaar in maat S t/m 3XL

75,- 69,-

95,-

7,95

SNICKERS WINTERJACK
159916534 (maat L) 

SNICKERS WINTERJACK

• Wind- & waterbestendig

• Geweldige pasvorm voor         

optimaal comfort

• Verlengde rug en winddichte       

kraag

• Reflecterende biezen

• Handverwarmende zakken

• Kleur zwart

• Leverbaar in maat S t/m XXL.              

*zolang de voorraad strekt79,-

SIMPLY NO SWEAT REGENJAS EN BROEK
jas Ulft: 152205365 (maat L)
broek Utrecht: 152207368 (maat L) 

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!

29,50
39,50

GRATIS HOODIE!*

SIMPLY NO SWEAT REGENJAS

EN BROEK

• Regen- & winddicht

• Zware kwaliteit voor de bouw

• Ademend voor  optimale    

transpiratie afvoer

• Kleur donker blauw

• Maat S t/m 3XL                          

Zwarte trui met gebreide 
buitenkant, zacht fleece aan de 
binnenzijde. Met winddicht en 
waterafstotend membraan.
• Reflectieaccenten
• Leverbaar in maat S t/m XXL

SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

 
prijs per paar: 

2,95 

WERKSCHOEN SOLID GEAR FALCON

• De Falcon is een hightech S3 

veiligheidsschoen

• Deze comfortabele lichtgewicht 

schoen heeft een antislip- en 

oliebestendige zool

• Geïmpregneerd volnerfleer 

en Cordura Ripstop materiaal 

zorgen voor een ademende en 

waterafstotende schoen

• Voorzien van antibacteriële inlegzool

• Leverbaar in maat 38 t/m 48.

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL!

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/mascot-dresden-softshell-antrzwart-l/151414920
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/mascot-gebreide-trui-17005-zwart-l/151402990
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/texowear-regenjas-no-sweat-ulft-navy-l/152205365
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/snickers-jas-1148-zw-l-fleece-8041-gr/159916534
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https://eshop.mastermate.nl/assortiment/solid-gear-werkschoen-falcon-hoog-s3-43/152680322
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-winterhandschoen-l/152417478
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/bata-laars-robust-leer-gevoerd-s3-xw-43/152702350
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/steel-blue-werkschoen-whyalla-br-s3-43/152640142
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-werksokken-maat-39-42-set-a-3-paar/152811656
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10,-

PURPISTOOL AA232
161860354

PERFECT ELASTIC FOAM
161862373

Metalen pistool, goed  te doseren 
met ergonomische greep

Hoogwaardige PUR, blijvend
elastisch,  luchtdichtheid
van 1750Pa

DUSTCATCH STOFDEUR
144850028

4TECX HIGH TACK ACTIE
169945120

Transparant met rits, herbruikbaar

Hoogwaardige witte lijmkit
met zeer hoge 
aanvangskleefkracht

17,50

WERA ZELFINSTELLENDE SCHROEFSLEUTEL
109901509 - 109901525 - 109901541

TELESCOPISCHE LADDER
141046251

Zelfstellend, vastgrijpend, ratelend,
bereik: S 10-13, L 16-19 & XXL
24-32mm

298,-  25,-

219,-

METABO 18V BOORSCHROEFMACHINE
133103153

METABO HAAKSE SLIJPER WQ-1100
133146014

Krachtige Metabo BS 18 LT BL accu 
boorschroefmachine.
• 2 accu’s 18V LiHD 4,0 Ah
• Snellader
• Koffer

Voordelige, robuuste en 
ergonomische 230V 125mm
haakse slijper.
• Veiligheidskoppeling
• Herstartbeveiliging

69,-

199,-

METABO MULTIHAMER 
UHEV2860-2 QUICK
133143015

METABO VUILWATER 
DOMPELPOMP
136407161

Metabo 230V multihamer.
• Boren, hamerboren en beitelen
• SDS+ en snelspanboorkop
• Geleverd in koffer
• Constant toerental onder belasting

Voor het oppompen van schoon of 
vuil water.
• Instelbare automatische vlotter
• Max. opvoercapaciteit: 19000
   liter p/uur
• Max. dompeldiepte/              
   opvoerhoogte: 7m/11m

259,-Ideaal voor inspectiewerk, lengte 
0,88- 3,8 m, met stabilisatiebalk

BOUWKRANT
1 oktober tot en met 30 november 2020

METABO COMBO SET XL
133137007 

METABO COMBO SET XL

• Combihamer KHA 18 LTX

• Klopboor/schroefmachine                  

SB 18 LTX Impuls

• Klopboor/schroefmachine                  

SB 18 LTX Impuls

• Slagschroevendraaier SSW                 

18 LTX 300 BL

• Accu-haakse slijper W 18 LTX 125 Q

• Handlamp ULA 14.4-18 LED

• Adapter 1/2” op 1/4” E6,3

• 3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah)

• Snellader ASC 55

799,-
Uitgebreide Metabo 18V accu machineset
in degelijke grote gereedschapstas.

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

afname 12 bussen, 
prijs per bus : 

7,50 

 
per doos 12 kokers:

49,50 

GRATIS GEREED- 
SCHAPSTAS!

BLACK EDITION!

vanaf:

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL!

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/rebus-perfect-elasticfoam-fm330-880ml/161862373
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/tremco-purschuimpistool-aa232-standard/161860354
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-high-tack-wit-12st-4tecx-tas/169945120
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/dustcatch-stofdeur-mrits-210x100cm/144850028
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/telesteps-ladder-classico-3-8m-stab-balk/141046251
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/wera-joker-s-zelfinst-steeksl-10-13mm/109901509
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KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/metabo-haakse-sl-wq-1100-1100w-125mm/133146014
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/metabo-boorschroefm-bs18ltblse-18v-2x4a/133103153
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/metabo-accumachine-combo-set-5-1-18v/133137007
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/metabo-dompelpomp-ps18000snvlot-1100w/136407161
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/metabo-multihamer-uhev2860-2-quick/133143015


BOUWKRANT
1 oktober tot en met 30 november 2020 Zo doe je dat! 17

Slim materialen inkopen op de manier die bij jou past.  
Van kleine klus tot compleet voorraadbeheer: Master-
mate is er voor je op elk moment in het bouwproces. 
Materialen of advies nodig? Bestel ze op de manier die 
bij jou past.

ALLES IN DE BUS VOOR...

ELASTISCH 
PURSCHUIM.
VULLEN, ISOLEREN EN AFDICHTEN MET FM330

BOUWSTOFFER
147911206

AA005 OPZETNOZZLE
161860087

VEILIGHEIDSBRIL
151109036

FM330 PURSCHUIM
161862381

TEFLONSPRAY
161008208

REINIGINGSDOEKJES
147723523

AFDEKZEIL
191300101

AFBREEKMES
104103000

GLORIA HANDSPUIT
144203545

PISTOOLREINIGER
161861180

HANDSCHOENEN
152440674

AA250 PURPISTOOL
161860362

NATUFIX
161312519

PRIMACOVER
191353086

MULTITOOL
131535323

Zeker bij het luchtdicht maken van naden en voegen in de gebouwschil, is elastisch purschuim
onmisbaar. Meer over FM330 op: www.mastermate.nl/vakkennis/fm330-perfect-elastic-foam

VOORBEREIDING.
De ondergrond dient schoon en vrij 
van stof en losse delen te zijn. Bij 
droge omstandigheden de onder-
grond licht voorbevochtigen. De bus 
vooraf 20 keer krachtig schudden, 
de adapterring van het pistool in-
spuiten met teflonspray en vervol-
gens de bus op het pistool draaien.

VEILIGHEID/GEZONDHEID.
Bij de verwerking wordt werk-
kleding, een veiligheidsbril en 
handschoenen gedragen. De ruimte 
dient goed geventileerd te zijn.
Bij toepassingen in bewoonde ruim-
ten wordt vloerbedekking gebruikt 
en dienen de meubels te worden 
afgedekt.

VERWERKING.
Voor het vullen van smalle voegen wordt de AA005 
opzetnozzle gebruikt. Vervolgens wordt de voeg voor 
minimaal 90% gevuld. Brede en diepe voegen wor-
den in twee of meer gangen gevuld met tussentijds 
bevochtigen. Gemorst schuim direct verwijderen met 
pistoolreiniger, reinigingsdoekjes of Natu� x. Na 45 
minuten is het schuim voldoende uitgehard en kan 
het afgesneden worden. Bij veel strekkende meters 
kan ook een multitool worden ingezet.

SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!

Folder barcodes - juli 2020

Mastermate
artikelcode EAN code

147911206 bouwstoffer *147911206*

144203545 gloria handspuit *144203545*

161008208 AA291 smeerspray *161008208*

161860362 AA250 purpistool *161860362*

161860087 aa005 opzetnozzle *161860087*

161861180 pistoolreiniger *161861180*

147723523 reinigingsdoekjes *147723523*

161312519 natufix *161312519*

104103000 afbreekmes *104103000*

131535323 multitool *131535323*

151109036 veiligheidsbril *151109036*

152440674 handschoenen *152440674*

191300101 afdekzeil *191300101*

191353086 primacover *191353086*

161862381 FM330 Illbruck *161862381*
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**
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IN DE VESTIGING.

Persoonlijk
advies over jouw

materialen en 
aanpak.

MAILEN.

Stuur een lijst 
met materialen 
en wij leveren 

het!

BELLEN.

Persoonlijk 
advies over jouw 

materialen en 
aanpak. 

WHATSAPP.

Hulp op afstand
voor jouw speci-
fieke probleem.

CHATTEN.

Online advies 
over producten 

en prijzen.

BESTELAPP.

Altijd en overal 
bestellen, niets 

vergeten.

WEBSHOP.
 

Grip op je 
voorraad, 

overzicht over 
bestellingen.

Slim materialen inkopen op de manier die bij jou past!

Op de bouw bestellen en niets vergeten
Materialen bestellen zonder dat je van de bouwplaats gaat. 
Dat doe je met de Mastermate BestelApp. Als je ziet dat de 
montagekit of schroeven bijna op zijn, scan je die meteen 
met je telefoon om ze te bestellen. Daar hoef je niet meer 
aan te denken! De BestelApp is ook een handig middel om 
de voorraad van je bus op peil te houden: je scant wat je 
verbruikt en Mastermate levert het.

Voorraadbeheer via de webshop
Offertes, orderbevestigingen, facturen: de Mastermate web-
shop geeft je grip op je voorraad en overzicht over je bestel-
informatie. Met voorkeurs- en favorietenlijsten, chatmoge-
lijkheden, overzichtelijke product- en prijsinformatie heb je 
alles bij de hand. Dat zorgt voor gemak bij het vinden en 
bestellen van producten.

Geen stress over materialen
Stress en zorgen over materialen en de voorraad, die wil je 
liever niet. Daarom hebben we oplossingen die jou grip ge-
ven op je inkoop. Dat geeft rust! Bekijk onze oplossingen 
op: mastermate.nl/oplossingen/grip-op-inkoop-en-voorraad/

Persoonlijk advies in de werkvoorbereiding
Door een goede opname weet je welke materialen en ge-
reedschappen je nodig hebt voor een klus. In de werkvoor-
bereiding inventariseer je alle spullen. Via de chat van onze 
webshop kun je vragen stellen over beschikbaarheid en prij-
zen. Is je lijst met materialen klaar, dan ga je bestellen. Je 
mailt ze naar jouw Mastermate-vestiging. Of je bestelt alles 
in de webshop. Wil je advies over je aanpak? Dan bel je 
jouw contactpersoon of ga je naar de vestiging. Met een kop 
koffie erbij spreken we je plannen door.

Hulp op afstand 
Hoe goed je voorbereiding ook is, op een klus duiken altijd 
onverwachts problemen op. Dan wil je een oplossing voor 
jouw situatie. Een deurschild, deurslot of scharnier: je wilt 
een oplossing die precies past. Dat geldt ook voor speciale 
type schroeven, reciprozaagjes of bouten. Dan bel je met 
jouw Mastermate-vestiging. Of je stuurt een WhatsApp-be-
richt met foto’s van het probleem. Dan helpen we je aan de 
goede materialen.

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL!

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/bouwstoffer-161026-kokos/147911206
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/gloria-handspuit-hobby-5-0-5l-kunststof/144203545
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/illbruck-opzet-nozzle-aa005/161860087
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/tremco-pistoolreiniger-aa290-500ml/161861180
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-veiligheidsbril-clear-verstelbaar/151109036
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/towa-handsch-activgrip-adv-zwart-l-9/152440674
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-ptfe-spray-400ml/161008208
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/tremco-purschuimpistool-aa250-pro-metaal/161860362
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-handreinigingsdoekje-80stbus/147723523
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/natufix-reinigingsspray-150406-200ml/161312519
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/afdekfolie-378-0-04mm-4x4m-transparant/191300101
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/primacover-standard-zelfkl-1x25m/191353086
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/stanley-afbreekmes-010018-interlock-18mm/104103000
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/makita-multitool-dtm51zjx3-18v-z-accu/131535323
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/illbruck-perfect-elasticfoam-fm330-880ml/161862381
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Slim materialen inkopen op de manier die bij jou past.  
Van kleine klus tot compleet voorraadbeheer: Master-
mate is er voor je op elk moment in het bouwproces. 
Materialen of advies nodig? Bestel ze op de manier die 
bij jou past.

ALLES IN DE BUS VOOR...

ELASTISCH 
PURSCHUIM.
VULLEN, ISOLEREN EN AFDICHTEN MET FM330

BOUWSTOFFER
147911206

AA005 OPZETNOZZLE
161860087

VEILIGHEIDSBRIL
151109036

FM330 PURSCHUIM
161862381

TEFLONSPRAY
161008208

REINIGINGSDOEKJES
147723523

AFDEKZEIL
191300101

AFBREEKMES
104103000

GLORIA HANDSPUIT
144203545

PISTOOLREINIGER
161861180

HANDSCHOENEN
152440674

AA250 PURPISTOOL
161860362

NATUFIX
161312519

PRIMACOVER
191353086

MULTITOOL
131535323

Zeker bij het luchtdicht maken van naden en voegen in de gebouwschil, is elastisch purschuim
onmisbaar. Meer over FM330 op: www.mastermate.nl/vakkennis/fm330-perfect-elastic-foam

VOORBEREIDING.
De ondergrond dient schoon en vrij 
van stof en losse delen te zijn. Bij 
droge omstandigheden de onder-
grond licht voorbevochtigen. De bus 
vooraf 20 keer krachtig schudden, 
de adapterring van het pistool in-
spuiten met teflonspray en vervol-
gens de bus op het pistool draaien.

VEILIGHEID/GEZONDHEID.
Bij de verwerking wordt werk-
kleding, een veiligheidsbril en 
handschoenen gedragen. De ruimte 
dient goed geventileerd te zijn.
Bij toepassingen in bewoonde ruim-
ten wordt vloerbedekking gebruikt 
en dienen de meubels te worden 
afgedekt.

VERWERKING.
Voor het vullen van smalle voegen wordt de AA005 
opzetnozzle gebruikt. Vervolgens wordt de voeg voor 
minimaal 90% gevuld. Brede en diepe voegen wor-
den in twee of meer gangen gevuld met tussentijds 
bevochtigen. Gemorst schuim direct verwijderen met 
pistoolreiniger, reinigingsdoekjes of Natu� x. Na 45 
minuten is het schuim voldoende uitgehard en kan 
het afgesneden worden. Bij veel strekkende meters 
kan ook een multitool worden ingezet.

SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!
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IN DE VESTIGING.

Persoonlijk
advies over jouw

materialen en 
aanpak.

MAILEN.

Stuur een lijst 
met materialen 
en wij leveren 

het!

BELLEN.

Persoonlijk 
advies over jouw 

materialen en 
aanpak. 

WHATSAPP.

Hulp op afstand
voor jouw speci-
fieke probleem.

CHATTEN.

Online advies 
over producten 

en prijzen.

BESTELAPP.

Altijd en overal 
bestellen, niets 

vergeten.

WEBSHOP.
 

Grip op je 
voorraad, 

overzicht over 
bestellingen.

Slim materialen inkopen op de manier die bij jou past!

Op de bouw bestellen en niets vergeten
Materialen bestellen zonder dat je van de bouwplaats gaat. 
Dat doe je met de Mastermate BestelApp. Als je ziet dat de 
montagekit of schroeven bijna op zijn, scan je die meteen 
met je telefoon om ze te bestellen. Daar hoef je niet meer 
aan te denken! De BestelApp is ook een handig middel om 
de voorraad van je bus op peil te houden: je scant wat je 
verbruikt en Mastermate levert het.

Voorraadbeheer via de webshop
Offertes, orderbevestigingen, facturen: de Mastermate web-
shop geeft je grip op je voorraad en overzicht over je bestel-
informatie. Met voorkeurs- en favorietenlijsten, chatmoge-
lijkheden, overzichtelijke product- en prijsinformatie heb je 
alles bij de hand. Dat zorgt voor gemak bij het vinden en 
bestellen van producten.

Geen stress over materialen
Stress en zorgen over materialen en de voorraad, die wil je 
liever niet. Daarom hebben we oplossingen die jou grip ge-
ven op je inkoop. Dat geeft rust! Bekijk onze oplossingen 
op: mastermate.nl/oplossingen/grip-op-inkoop-en-voorraad/

Persoonlijk advies in de werkvoorbereiding
Door een goede opname weet je welke materialen en ge-
reedschappen je nodig hebt voor een klus. In de werkvoor-
bereiding inventariseer je alle spullen. Via de chat van onze 
webshop kun je vragen stellen over beschikbaarheid en prij-
zen. Is je lijst met materialen klaar, dan ga je bestellen. Je 
mailt ze naar jouw Mastermate-vestiging. Of je bestelt alles 
in de webshop. Wil je advies over je aanpak? Dan bel je 
jouw contactpersoon of ga je naar de vestiging. Met een kop 
koffie erbij spreken we je plannen door.

Hulp op afstand 
Hoe goed je voorbereiding ook is, op een klus duiken altijd 
onverwachts problemen op. Dan wil je een oplossing voor 
jouw situatie. Een deurschild, deurslot of scharnier: je wilt 
een oplossing die precies past. Dat geldt ook voor speciale 
type schroeven, reciprozaagjes of bouten. Dan bel je met 
jouw Mastermate-vestiging. Of je stuurt een WhatsApp-be-
richt met foto’s van het probleem. Dan helpen we je aan de 
goede materialen.

KLIK OP DE ICONEN!

https://www.mastermate.nl/vestigingen/
mailto:info%40mastermate.nl?subject=
https://www.mastermate.nl/vestigingen/
https://www.mastermate.nl/
https://www.mastermate.nl/oplossingen/bestelapp/
https://eshop.mastermate.nl/
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De Mastermate Bouwkrant wordt twee 
keer per jaar gratis verspreid onder 
klanten en relaties.

Redactie  Arnout van Kooten, Mariska 
Stijnen, Remco Visschers

Redactieraad Ruud Bot, Richard Brink-
man, Jeroen de Nekker, Jean de Rooij, 
Gertjan Voskamp, René Wulfrank
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PUZZEL 
& WIN

Colofon

Maak kans op een Mastermate cadeau-cheque van 
€ 100,-. Te besteden bij één van de Mastermate-
vestigingen. Stuur de oplossing van de rode balk vóór 
30 november 2020 naar redactie@mastermate.nl o.v.v. 

prijspuzzel oktober-november 2020 en je naam, je be-
drijfsnaam en adresgegevens.

De winnaar van de prijspuzzel mei-april
2020 is Nico Zandbergen uit Beverwijk.

Vormgeving Studio Geke

Advertentieverkoop Marcel Kuijt, 
m.kuijt@mastermate.nl of 015 – 270 
00 40

Reageren? Via redactie@mastermate.
nl of Redactie Bouwkrant Mastermate, 
Postbus 591, 7300 AN Apeldoorn.

BOUWKRANT
1 oktober tot en met 30 november 202018 In de actie

MAKITA 18V COMBISET 3090TX1
131603850

MAKITA 18V COMBISET 2190TJ1
1399022

Set bestaande uit accu 
boorschroefmachine DDF484, accu 
slagschroevendraaier DTD153, accu 
lamp, 3 accu’s 18V 5,0 Ah Li-ion en 
snellader, in gereedschapstas.

Set bestaande uit accu 
boorschroefmachine DDF484, 
125mm accu haakse slijper 
DGA504, 2 accu’s 18V 5,0 AH Li-
ion en snellader, in 2 Mboxen.

429,-

129,-

98,-

MAKITA 18V ACCU 
MULTITOOL DTM51Z
131535307

MAKITA 18V RECIPROZAAG 
DJR187Z
131612887

119,-

MAKITA 18V 
SLAGSCHROEVENDRAAIER 
DTD153Z
131513384

Accu slagschroevendraaier 
geschikt voor uiteenlopend  
schroef- en montagewerk 
(M4-M16), in doos.

Zeer snelle en robuuste accu 
reciprozaag, in doos.

De ideale oscillerende 
multitool voor renovatie- 
en verbouwingswerkzaamheden,
in doos.

165,-

439,-

189,-

98,-

MAKITA 18V 
DECOUPEERZAAG DJV182Z
131527614

MAKITA 18V COMBIHAMER 
DHR243ZJW
131609882

79,-

MAKITA 18V LUCHTPOMP 
DMP180Z
131622919

Handige accu
luchtpomp voor het 
oppompen van (auto)
banden en accessoires,
in doos.

Lichte, compacte machine 
met drie functies: 
boren, hamerboren en 
licht breekwerk, met 
stofafzuiging, in Mbox.

Licht van gewicht, 
voorzien van ergono-
mische handgreep,
in doos.

269,-

Koop elektrisch 
gereedschap mét 
belastingvoordeel! 
Met belastingvoordeel nieuwe machines, gereedschap-
pen en benodigdheden voor jouw bouwbedrijf aan-
schaffen. Klink dat te mooi om waar te zijn? Het kan!
Investeringen in die bedrijfsmiddelen mag je onder 
bepaalde voorwaarden aftrekken van de winst. Je maakt 
dan gebruik van de kleinschaligheidsinvesterings-
aftrek (KIA).

Met het eind van het jaar in zicht, loont het de moeite te 
kijken welke apparatuur toe is aan vervanging. Koop je nu 
slim in, dan levert de aanschaf van machines, gereedschap-
pen of andere benodigdheden geld op.

Bedrijfsmiddelen aftrekken van de winst
De KIA is een belastingregeling. Hiermee kun je investe-
ringen in bedrijfsmiddelen aftrekken van de winst. Bedrijfs-
middelen zijn zaken die je gebruikt in je bouwbedrijf, zoals:
• elektrisch gereedschap
• machines
• apparatuur.

De KIA toepassen 
Wil je KIA toepassen op je investeringen in het boekjaar 
2020, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
• Alleen investeringen met een waarde van minimaal € 450 
(exclusief btw) komen in aanmerking voor aftrek.
• Ook moeten de totale investeringen over 2020 tussen de 
€ 2.401 en € 323.544 liggen.
De hoogte van jouw belastingaftrek is afhankelijk van de 
totale waarde van de investeringen.

Tip! 
Koop je een combiset van € 429,- excl. btw met een losse 
decoupeerzaag van € 189,- excl. btw bij twee verschillende 
leveranciers, dan heb je voor beide middelen geen recht op 
aftrek. Combineer je deze apparaten tot één set van € 618,- 
op één bestelling bij één leverancier, dan kun je dit bedrag 
wel opvoeren voor de KIA.

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

MET GRATIS 
3e ACCU!

De getoonde acties zijn geldig bij alle vestigingen van Mastermate van 1 oktober t/m 30 november 2020 of zolang de voorraad strekt (OP=OP). Tel: 0900 - 0509 of e-mail: info@mastermate.
nl. Prijzen zijn excl. btw in euro’s, eventuele verwijderingsbijdragen en eventueel statiegeld. Afbeeldingen kunnen afwijken. Huidige kortingsafspraken zijn niet van toepassing op deze 
acties. Druk- en zetfouten voorbehouden.

79

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/makita-accumachset-dlx2190tj1-18v-2x5ah/139902279
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/makita-accumach-set-dlx3090tx1-18v-3x5a/131603850
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/makita-dec-zaag-djv182z-18v-z-accu/131527614
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/makita-combihamer-dhr243zjw-18v-z-accu/131609882
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/makita-luchtpomp-dmp180z-18v-z-accu/131622919
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/makita-multitool-dtm51z-18v-z-accu/131535307
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/makita-reciprozaag-djr187z-18v-z-accu/131612887
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/makita-slagschr-dtd153z-18v-z-accu/131513384
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VERNIEUWDE
WEBSHOP.

Bekĳ k nu de vernieuwde Mastermate webshop! Voor u heb-
ben we onze webshop in een nieuw jasje gestoken. Met onder 
andere een nieuwe zoekfunctie en een beter design maakt u 
beter en sneller aankoopkeuzes.

POWERMIX.
FULL SERVICE GARANTIE OP
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP.

Altĳ d doorwerken met goedwerkend 
elektrisch gereedschap. Mastermate
regelt het! Kies voor PowerMix bĳ  uw 
machine en u bent altĳ d zeker van elek-
trisch gereedschap op uw projecten. 
Drie jaar lang heeft u complete zeker-
heid over uw machinepark met volle-
dige service. Dat werkt lekker door!

Geen onverwachte kosten.
Incl. diefstaldekking, reparaties en keuringen

Grip op materieelbeheer.
Digitaal inzicht in keuringen en gebruik

Altijd doorwerken.
Direct een leenmachine beschikbaar

Geluk bij een ongeluk.
Garantie op schade en slijtage

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP:
MASTERMATE.NL/OPLOSSINGEN/POWERMIX

BEKIJK DE VERNIEUWDE WEBSHOP:
ESHOP.MASTERMATE.NL

Dit hebben we vernieuwd:

• Nieuwe zoekfunctie: vindt sneller wat 
u zoekt met een nieuwe zoekfunctie en 
slimme fi lters. 

• Mĳ n Mastermate: in de vernieuwde Mĳ n 
Mastermate-omgeving vindt u informatie 
over al uw (offl ine en online) bestellingen 
bĳ  Mastermate overzichtelĳ k bĳ  elkaar.

• Actieproducten: Benieuwd naar onze acties? 
U ziet ze meteen als u de webshop bezoekt. 

• Rechten beheren van meerdere gebruikers:
als hoofdgebruiker stelt u snel en eenvou-
dig de rechten in van andere gebruikers van
uw account. 

• Goede gebruikerservaring op elk apparaat:
de webshop heeft op elk apparaat (smart-
phone, pc, tablet) de optimale weergave en de 
beste gebruikerservaring.

KLIK EN BEKIJK DE NIEUWE WEBSHOP

KLIK VOOR ALLE INFORMATIE

https://www.mastermate.nl/oplossingen/powermix/
https://eshop.mastermate.nl/

