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De getoonde acties zijn geldig bij alle vestigingen van Mastermate van 1 t/m 30 september 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.

KLIK & BESTEL!

103053107

227-DELIGE HANDGEREEDSCHAPSET
IN DEGELIJKE KOFFER

Makita handgereedschapset. 
Handig om altijd bij de hand of in 
de bus te hebben. Met o.a.:
• Heel veel soorten en maten bits
• Diverse bithouders
• Ring-steeksleutelset tot 19 mm.
• Inbussleutelset
• Handratelschroevendraaier
• Uitgebreide doppenset

99,-

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/makita-handgereedschapset-227-delig/103053107
https://www.mastermate.nl
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FESTOOL 18V SLAGSCHROEVENDRAAIER
132219506

Compact en krachtig, terug-
slagvrij slagwerk, geleverd 
met riemclip in systainer. 
*via www.festool.nl/promotion

269,-

Inbegrepen zijn alle varianten: Basic/Basic-Set/Compact/Plus/Plus-SCA-/Set of Set-SCA 
Periode: vanaf 01.09.2020 - zolang de voorraad strekt. 
Ga voor de voorwaarden en de deelnemende machines naar www.festool.nl/promotion

Ready...
Voor een gratis 18v 5,2 Ah 
Bluetooth® accu. 

Inbegrepen zijn alle varianten: Basic/Basic-Set/Compact/Plus/Plus-SCA-/Set of Set-SCA 
Periode: vanaf 01.09.2020 - zolang de voorraad strekt. 
Ga voor de voorwaarden en de deelnemende machines naar www.festool.nl/promotion

Ready...
Voor
Bluetooth

Vanaf 1 september een 
gratis accu bij aankoop 
van een 18V-machine! 

POWERMIX.
FULL SERVICE GARANTIE OP
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP.

Altijd doorwerken met goedwerkend 
elektrisch gereedschap. Mastermate
regelt het! Kies voor PowerMix bij uw 
machine en u bent altijd 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

WERA IMPAKTOR SET 10-DELIG
102497230

Voor gebruik in combinatie 
met slagschroevendraaiers. 
Ruwe diamantdeeltjes voor 
meer grip op de schroef.

29,50

Nu met gratis 18V
5,2Ah BT accu*

KLIK & BESTEL! KLIK & BESTEL!

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/festool-accuslagschr-tid-18-basic-z-accu/132219506
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/wera-slagbitset-imp-10-dlg-pztx-25mm/102497230
https://www.mastermate.nl/oplossingen/powermix/
https://www.festool.nl/promotion
https://www.mastermate.nl
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SIMER DWEILDROOGPOMP
136400124

Pomp voor schoon tot licht 
vervuild water, 4.800 l/uur, 
vlakzuigend tot 2 mm.

119,-

4TECX STEEKWAGEN
142901059

Opvouwbaar en licht 
van gewicht, 125kg 
draagvermogen

79,-

MONDNEUSMASKER CAT. IIR
159916429

Bescherming tegen corona voor 
omgeving én drager, 3-laags, 
hypoallergeen, geïntegeerde 
neusklem, BFE van 98%

35,-

3M PELTOR GEHOORBESCHERMER
151203326

Ruime kappen voor minder 
warmte en zweetvorming, 
hoog comfort, verstelbare 
beugel, SNR-waarde: 35dB

21,50

POWERBAR SET
101935712 

3 delige breekijzer-set, 
35/60/90 cm, oerdegelijke 
kwaliteit

35,-

QUICK SUPPORT
142720100

Snelsteun, tot 2,90 meter, 
max. 60 kg, met één 
beweging op hoogte

37,50

50 stuks

KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL!

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/powerbar-breekijzerset-3-delig/101935712
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/quick-support-snelsteun-qs4000-145-290cm/142720100
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/chirurgisch-mondneusmasker-cat-2r-50ds/159916429
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/3m-gehoorbesch-peltor-optime-iiizr-35db/151203326
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-steekwagen-opklapbaar-basic-125kg/142901059
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/simer-dompelpomp-simo-alu-blauw-190w/136400124
https://www.mastermate.nl
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Snel aan de slag?
Kom naar de vestiging.

www.mastermate.nl
0900 - 0509

Volg ons ook op:

Zwaagdijk

De Goorn

Volendam
Beverwijk

Zaandam
AmsterdamHoofddorp

HillegomKatwijk

Scheveningen

Den Haag Zuid

‘s-Gravenzande

Den Haag Binckhorst

Utrecht

Nieuwegein

Ede

Oirschot

Apeldoorn
Deventer

Gemert

Boxmeer

Zwolle

Dokkum

Groningen

Assen

Arnhem

Nijmegen

Bleiswijk

Delfgauw

Rotterdam
Sliedrecht

Bergambacht

Dordrecht

Bergen op Zoom

Vlaardingen

Spijkenisse

Stellendam

Leiden

Alkmaar

HANDIG!CLICK & DRILL GATZAGENSET
124530648

Verwijder in één beweging de prop of wissel 
razendsnel tussen diameters. Een moeilijke 
klus zoals zagen onder extreme hoeken? 
Click & Drill® maakt het makkelijk. Ook kun 
je moeiteloos bestaande gaten vergroten 
door twee gatzagen met verschillende 
diameters op één Click & Drill centreerboor 
te combineren.

Toepassing in veel materialen zoals 
hout, hardhout, spaanplaat, trespa, MDF 
en abrasieve materialen zoals zachte 
steensoorten, gipsplaten, etc.

Nu ook in Bergambacht,
binnenkort in Ede!

Nu voor:

49,50

DOWNLOAD
DE BESTELAPP!

Materialen bestellen waar en 
wanneer u wilt. Dat kan met de 
Mastermate BestelApp. Scan uw 
product vanaf de bouwplaats of 
vanuit de folder en bepaal waar 
uw bestelling wordt bezorgd. 

Kijk voor alle informatie op
www.mastermate.nl/oplossingen/
bestelapp

SCAN & BESTEL!

4TECX DIAMANTZAAG TURBO
125 mm - 121700119
230 mm - 121700143

10mm hoge turbo- 
segmenten, geluidsarme 
kern, universeel gebruik

33,50
Per stuk, bij 3 stuks

230mm, actieprijs p/s: 37,50

17,50
Per stuk, bij 5 stuks

125mm, actieprijs p/s: 20,-

KLIK & BESTEL!

KLIK & BESTEL!

https://eshop.mastermate.nl/assortiment/profit-gatzagenset-mp-in-koker35-51-76mm/124530648
https://eshop.mastermate.nl/zoeken?query=4tecx%20diamantzaag%20turbo&searchType=Search&pageSize=12&sortingField=Relevance&sortingDirection=Ascending
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-diamantzaag-turbo-125x22-univ-dry/121700119
https://eshop.mastermate.nl/assortiment/4tecx-diamantzaag-turbo-230x22-univ-dry/121700143
https://www.mastermate.nl/oplossingen/bestelapp/
https://www.mastermate.nl/vestigingen/
https://www.mastermate.nl
tel:09000509
https://www.linkedin.com/company/mastermate
https://www.facebook.com/MastermateNL/
https://twitter.com/MastermateNL
https://www.instagram.com/mastermatenl/
https://www.youtube.com/channel/UCiosD6ZJxemTiO5jFbqIUkw/about?view_as=subscriber
https://www.mastermate.nl

