
SAMEN
VOOR UW
MAXIMALE
RESULTAAT.

De getoonde acties zijn geldig bij alle vestigingen van Mastermate van 1 t/m 30 juni 2021, 
zolang de voorraad strekt (OP=OP). Tel: 0900 - 0509 of e-mail: info@mastermate.nl. Prijzen 
zijn op basis van afhalen en 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.

SPECIALE EDITIE - EK 2021.
GA VOOR GOUD MET ALTREX - KRAS EN WIN MET ILLBRUCK EN NULLIFIRE - NIEUWE 4TECX ROLSTEIGERS
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Vanaf:

198,-

TAURUS DUBBEL OPLOOPBAAR
LIMITED EDITION GOUD
149911017 

• Verkrijgbaar met 2 x 4, 5 of 6 treden.

• Voor intensief gebruik

• Robuuste treden door dubbel kokerprofiel

• Meer gemak door slim scharniersysteem

• Stabiel door grote antislipvoeten

KLIK EN BEKIJK OP MASTERMATE.NL

https://eshop.mastermate.nl/productbundels/taurus-goud-trappen
https://www.mastermate.nl
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BEKIJK ONS
ASSORTIMENT.
Illbruck is een van de marktleiders 
op het gebied van afdichtingen. 
Illbruck voegt perfectie toe aan al uw 
afdichtings- en verlijmingsprojecten.

BEKIJK ONS
ASSORTIMENT.

KLIK EN BEKIJK OP MASTERMATE.NL KLIK EN BEKIJK OP MASTERMATE.NL

*Ga naar www.cpg-europe.com/nl-nl/campaigns/great-match voor de voorwaarden + registratie van uw kaart voor kans op nog meer prijzen.

Nullifire is al meer dan 45 jaar 
marktleider op het gebied van 
opschuimende en brandwerende 
oplossingen.

https://eshop.mastermate.nl/productbundels/illbruck-krasactie 
https://eshop.mastermate.nl/productbundels/nullifire-krasactie 
http://www.cpg-europe.com/nl-nl/campaigns/great-match
https://www.mastermate.nl
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4TECX ROLSTEIGERS
NIEUW BIJ MASTERMATE.

Nu verkrijgbaar bij Mastermate: 4TECX-rolsteigers: zowel los als 

compleet met aanhangwagen. De steigers worden standaard 

geleverd met twee lichtgewicht voorloopleuningen die tijdens 

het opbouwen steeds een platformhoogte naar boven worden 

gebracht. Deze zorgen voor een snelle én veilige opbouw.

• Ergonomisch Quick-lock systeem

• Opbouwframes met Fast-click

• Lichtgewicht platformen

• Nylon wielen met stalen spindel

• Voldoen aan de NEN-EN1004 klasse 3 en 

NEN-EN1298 normeringen

KLIK EN BEKIJK OP MASTERMATE.NL

Verkrijgbaar mét  aanhangwagen (141332247)
en zonder aanhangwagen (141332360) 

MASTERMATE GEEFT
GRIP OP MATERIEELBEHEER.
Hoeveel machines heeft uw bedrijf in eigendom en wie 
ze gebruikt? Wat zijn de totale kosten van reparaties van 
uw elektrisch gereedschap? Wanneer is uw elektrisch 
gereedschap en klimmaterieel gekeurd? Geen idee 
misschien? Mastermate geeft u grip in materieelbeheer.

Elektrisch gereedschap en klimmaterieel in goede staat 
houden is bijna een dagtaak. Alleen heeft u die tijd 
helemaal niet! Laat dat maar aan Mastermate over. De 
staat van uw materieel is ónze zorg.

BEKIJK ONZE HANDIGE 
OPLOSSINGEN OP MASTERMATE.NL

https://www.mastermate.nl/oplossingen/grip-op-materieelbeheer/
https://eshop.mastermate.nl/productbundels/4tecx-steigers 
http://www.mastermate.nl/oplossingen/grip-op-materieelbeheer
https://www.mastermate.nl

