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Voor dakdekkers is het jaar 2022 stormachtig begonnen
Voor dakdekkers is het jaar 2022 stormachtig begonnen, maar liefst
3 stormen raasden over Nederland heen. Nu de stormschades gerepareerd zijn raast een volgende storm over ons heen in de vorm van
prijsverhogingen. In de Bitasco en Braber vestigingen worden de
voorraden telkens maximaal aangevuld om er zeker van te zijn dat
het werk op dak altijd door kan gaan. En mocht een specifiek product
toch uitverkocht zijn kunnen we daar een alternatief voor aanbieden.

Valbeveiligingset B-Safe Allrisk
•
•
•
•
•
•

Static Harnas 16111
Kernmantle rope 10mtr 16440-10
Rope Grab with energy abso 16411
Screw-lock karabiner Steel 16550
Backpack 16830
Artikelnr. 305212/305218

Nieuw in 2022: Een gloednieuwe Bitasco vestiging in Breda! Op
Kalshoven 21c in Breda, waar Bitasco al sinds 1989 is gevestigd is
een up-to-date magazijn en dakdekkerswinkel gebouwd. In de grote
winkel vinden dakdekkers, installateurs en aannemers alles wat nodig
is om een perfect dak te maken. Met ingang van mei 2022 is onze
vernieuwde website www.bitasco.nl in de lucht! Op de website vindt u
voortaan alle productinfo en certificaten eenvoudig terug. De informatie
is 24 uur per dag beschikbaar en altijd actueel.

In Bitascourant 19 staan weer volop aanbiedingen voor items die de dakdekker
dagelijks nodig heeft.
Voor de verwerkers van lijm of primer
in drukvaten; maak kennis met de
Gluebuddy op pagina 7.

Sievert Titanium branderset Compleet
•
•
•
•
•
•
•

Handgreep Pro88
60mm titanium kop
Lange branderstang van titanium
Brandersteun
Slangbreukventiel
10 meter Sievert gassslang
Artikelnr. 301649

+ Gratis komaansteker
• Artikelnr. 301216

Actieprijs

€ 145,-

Actieprijs

€ 109,
GRATIS
met zekerheid van kwaliteit!

109,-

B-smart Poederblusser 12 KG

Ghibli waterzuiger AS27 P
• Slagvaste kunststof ketel
• 53 ltr / seconde
• 27 ltr inhoud
• 40 mm slang, 1000 watt
• 9.7 kilo
• Artikelnr. 305943

• Gekeurd
• Verplicht op het dak
• Artikelnr. 302269
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Actieprijs

€ 79,FENTO 200 Knee Protection
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• Ergonomische kniebeschermer
• Artikelnr. 305197
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Actieprijs

Actieprijs

Securibat Ladderklemset

Dubbelwandige kabeldoorvoer

•
•
•
•

De meest complete en innovatieve kabeldoorvoer voor op het
dak! Dubbelwandig, geïsoleerd en hersluitbare kabeldoorvoer
is leverbaar in de maten 60 en 100 mm.
• 60 mm ø artikelnr. 320233 E 29,50
• 100 mm ø artikelnr. 320234 E 39,75

€ 209,-

•
•
•
•
•
•
•

Met 1 hand te plaatsen
Installatie in 3 seconden
Klemmen zijn inclusief slot
Bruikbaar tot maximaal
3 ladder secties
Maximale hoogte: 27 cm
(tussen zwarte klem en onderzijde)
Veilig in gebruik
Steunvlak uit fiberglas
Bevestigingshaak uit inox
Breedte klemstuk 44cm
Per set (2 stuks)
Artikelnr. 304104

Reserve elastiekset
• Set E 8,45
• Artikelnr. 305789

€ 62,50

INNOVAT

IE!

Actieprijs

€ 73,75
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Trilago afvoeren uit voorraad leverbaar.

Actieprijs v.a.

€ 29,50
Bitascourant prijzen zijn exclusief BTW en geldig t/m 30 juni 2022 of zolang de voorraad strekt.

3x12 Opsteekladder DKOU0312

3x14 Opsteekladder DKOU0314

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

28,5 kg met rollers en geleiders
Breed uitlopend. 3-delig
Ongecoat
Ingeschoven 3,60 m - uitgeschoven 8,65 m
Nederlands fabrikaat
Artikelnr. 306431

32,5 kg met rollers en geleiders
Breed uitlopend. 3-delig
Ongecoat
Ingeschoven 4,17 m - uitgeschoven 10,05 m
Nederlands fabrikaat
Artikelnr. 306432
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Actieprijs

Actieprijs

Aluminium brandrolkern

PV montageanker bitumen

• L 980mm
• Wanddikte 3mm
• Perfecte kern voor het gebruik in combinatie
met een bitumen dakrol
• Zorgt voor het gelijkmatig aandrukken van de onderlaag
op de toplaag
• Smelt niet!
• 100 mm ø artikelnr. 301999

• Omschrijving:
- stormvast verankeren aan de ondergrond
- geen gedoe met ballast
- Bitumen versie uit voorraad leverbaar
- Tevens leverbaar met europeese EPDM,
- Resitrix EPDM, PVC slabbe etc.. Prijs op aanvraag.
• Normaal E 28,95 per stuk
• Grotere aantallen op aanvraag!
• Artikelnr. 306964

€ 445,-

€ 505,-

PE-kunststof
brandrolkern
• L 980mm x H 110mm
• Artikelnr. 307278

Actieprijs v.a.

€ 42,25
Zet- en drukfouten voorbehouden.

€ 19,95

Actieprijs

€ 23,95
met zekerheid van kwaliteit!
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Tixophalte 310ml koker

Hertalan EPDM kit KS96

• Bij afname van een volle doos 24 st.
Actieprijs E 4,35 per koker ( volle doos E 104,40)
• Artikelnr. 30044190

• Artikelnr. 302590
• 1 volle doos 12 st. KS96 à 290ml
(E 8,10 p/st) > Actieprijs E 97,20
• Artikelnr. 303683
• 1 volle doos 12 st. KS96 à 600ml
(E 13,25 p/st) > Actieprijs E 159,-

Actieprijs

€ 4,35

t.

Bij 12 s

t.
Bij 24 s

€ 97,20

Trilago HWA onderuitloop en kiezelbak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actieprijs

Perfecte versmelting met bitumen (met brander in te werken)
Lichtgewicht en toch oersterk
Buigzame plakplaat
Geen las- of soldeernaden
Duurzaam en 100% recyclebaar
Minder nazorg door minder lekkages
Eenvoudig op maat te zagen of snijden
Geen contactcorrosie of oxidatie
Geen afstroming van zware metalen
Zeer milieuvriendelijk
Afvoeren leverbaar als onderuitloop en kiezelbak
in gangbare maten

Joint-Fix voegenkit
• Zwaluw Joint Fix® is een hoogwaardig
verhardend voegenreparatiemiddel,
gebruiksklaar.
• 1 volle doos 12 st.
(E 2,95 p/st) > Actieprijs E 35,40
• Artikelnr. 306052

Actieprijs

€ 35,40

t.

Bij 12 s

Scope RBI ankerpunt
Zonder doorboringen in de onderconstructie
• Eenvoudige installatie en 100% waterdicht
• Gebruiksgemak (voor tijdens de werkzaamheden)
• Een zeer hoge valkrachtabsorptie
• Breed toepasbaar
aar!
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• Uitstekende kwaliteit
Binne
(duurzaam)

Kennismakingsprijs

€
4

29,90

Trilago afvoeren uit voorraad leverbaar.

Meer info op www.bitasco.nl
of bij één van onze verkopers.
Bitascourant prijzen zijn exclusief BTW en geldig t/m 30 juni 2022 of zolang de voorraad strekt.

Voegklem Type B

Voegklem Type T

• RVS voegklem met wig
• Prijs per doos á 100 stuks E 27,50
• Actieprijs E 25,-/st. bij afname
6 dozen
• Artikelnr. 305193

•
•
•
•

Actieprijs

Actieprijs

Varkenshaarbrander PL10 Classic

EPDM handwals XXL

• Robuuste dakbrander, geschikt voor randwerk
• Ultralichte beschermplaat
• Artikelnr. 301206

• Voor het aandrukken van aangebrachte EPDM
met contactlijm
• Extra breed 40cm
• Must have voor de EPDM verwerker
• Gelijkmatige druk op de folie;
1x aanrollen is voldoende
• Artikelnr. 306484

€ 25,00

€ 25,00

Actieprijs

GRATIS

€ 75,-

sleute

Actieprijs

lhange

€ 59,-

r

Summer vlakzuigpomp DAK

Leister Triac ST in Leister kist met
GRATIS 40 mm mondstuk
•
•
•
•
•
•

RVS voegklem met extra griphoek
Prijs per doos á 100 stuks E 25,00
Bij afname 5 dozen + 1 doos GRATIS
Artikelnr. 306263

•
•
•
•
•
•

100% Swiss Made Quality
Leister: 60 jaar knowhow
De robuuste, professionele heteluchtföhn
Onder 1 kg - 230V
Functioneel design
Artikelnr. 305720

Actieprijs

• GRATIS 40mm mondstuk
• Artikelnr. 301304

€ 119,99
GRATIS!

st

Geleverd in Leister ki

Actieprijs

€ 314,75
Zet- en drukfouten voorbehouden.

83 liter per minuut
290 Watt / 230V
Gewicht 5 kg
Werkt tot op 2mm restwaterniveau
voor licht vervuild water.
Artikelnr. 304230

Slang dompelpomp 4m compleet
•
•
•
•

Ribbelslang
Direct aansluiten op de pomp
Geschikt voor Summer vlakzuigpomp
Artikelnr. 304230

Actieprijs

€ 19,75
met zekerheid van kwaliteit!
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Modulaire daklichten
Esthetische daklichten voor platte daken

Modulaire daklichten vormen een daglichtoplossing voor platte daken
die maximaal daglicht in het gebouw toelaat. De grote hoeveelheid daglicht komt
mede doordat het kozijn van onderaf niet zichtbaar is. Naast standaardformaten
kunnen er - op aanvraag - speciale formaten geleverd worden.

Monolight vast

Monolight ventilerend

Linearlight

d
nloa
w
o
d
lijst
prijs

www.veluxcommercial.nl
6

Trilago afvoeren uit voorraad leverbaar.

Bitascourant prijzen zijn exclusief BTW en geldig t/m 30 juni 2022 of zolang de voorraad strekt.

Blåkläder hittebestendige handschoen

Handschoen Super Split

•
•
•
•

Handschoen 2840 1461 7598
Normale prijs E 12,99
Nu met 30% kennismakingskorting
Splitleer koeienhuid - katoenen fleecevoering
stiknaad Aramide garen
• Artikelnr. 304836 = maat 9
• Artikelnr. 304837 = maat 10
• Artikelnr. 304838 = maat 11

• A-kwaliteit rundsplitleder
• Super Split 10.129
• E 35,- bij afname per
pak van 12 paar
• Artikelnr. 303753

Actieprijs

Actieprijs

€

9,09

r
Per paa

De handschoenklassieker voor
dakdekkers
•
•
•
•

ISO gevoerd 10.147
Geïsoleerd, voorkomt hittedoorslag
Hoge slijtvastheid
E 47,50 bij afname per
pak van 12 paar
• Artikelnr. 303755

Actieprijs

€ 47,50

Per

12 paar

Bij aankoop van 1 drukvat (KS205,
FG35, Spuitlijm, IKO activator)
ontvangt u E 25,- korting op de
aanschaf van een Gluebuddy trolley.
•
•
•
•

De trolley volgt de dakdekker op het dak
Het drukvat blijft rechtop staan
Maximale opbrengst van de lijm uit het vat
Opbergvak voor kitkokers, kitworsten of
kleingereedschap naast het vat.
• Geschikt voor meerdere soorten drukvaten.
• Artikelnr. 320094

€

ar

35,-

a
Per 12 p

Elten schoen
• Elten Schoen Roof S3 HI maat 40-48
• Dakdekkerschoen met VLAKKE zool met licht profiel - S3 hittebestendig 200gr. en kortstondig 300gr.
• Metaalvrije bescherming tegen penetratie van spijkers e.d.met gesp - rundleder- stalen neus
• Artikelnr. 306825-33
®

Actieprijs

€ 84,50
Klemgesp

• Artikelnr. 301748
• 2,5mx25mm met klemgesp
• Geschikt voor vastzetten drukvat
in Gluebuddy, maar ook voor het
vastzetten van ladders.
• Na het vastzetten zijn het drukvat
en de trolley gekoppeld en kun je
ze samen optillen.
• E 6,50

Actieprijs

€ 99,00 € 74,00
Zet- en drukfouten voorbehouden.

met zekerheid van kwaliteit!
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EASY STICK GS

Zelfklevende EPDM stroken
voor een kwalitatieve
afdichting van
gootconstructies.

EPDM STROOK

GLASVEZEL
WAPENING

ZELFKLEVENDE
BUTYL-ONDERLAAG
SCHEIDINGSFOLIE

Uit voorraad leverbaar bij Bitasco en Braber dakmaterialen:
Hertalan Easystick GS. Zelfklevende versterkte EPDM strook
in diverse breedtematen. Vraag om een monster op onze
vestigingen!
Bitasco Amsterdam
Kapoeasweg 4
1043 AD Amsterdam
T 020 - 411 67 00
amsterdam@bitasco.nl

Bitasco Arnhem
P. Calandweg 11e
6827 BJ Arnhem
T 026 - 363 84 66
arnhem@bitasco.nl

Bitasco Breda/Rotterdam
Kalshoven 21c
4825 AL Breda
T 076 - 571 55 40
breda@bitasco.nl

Bergen op Zoom
P. Jansen Installatietechniek B.V.

Braber Den Haag
Binckhorstlaan 134
2516 BE Den Haag
T 070 - 305 07 41
www.braberdakmaterialen.nl
info@braberdakmaterialen.nl

Den Bosch
Handelsonderneming J. Mulders

Bitasco Harderwijk
Fahrenheitstraat 80
3846 CD Harderwijk
T 0341 - 411 040
M 0651 - 473 112
harderwijk@bitasco.nl

Bitasco Utrecht
Savannahweg 59a
3542 AW Utrecht
T 030 - 307 90 70
utrecht@bitasco.nl

Rotterdam Centrum
T. Mulder Rotterdam B.V.

Bitasco Vlissingen
Oude Industrieweg 8
4382 ND Vlissingen
T 0118 - 412 900
vlissingen@bitasco.nl

Rotterdam Zuid
T. Mulder Rotterdam B.V.

Dakdekkers scoren met www.bitasco.nl en www.braberdakmaterialen.nl
®
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Trilago afvoeren uit voorraad leverbaar.

®

®

Bitascourant prijzen zijn exclusief BTW en geldig t/m 30 juni 2022 of zolang de voorraad strekt.

