
Stramatel® Chronometer
Klokchronometer voor de weergave van tijd en datum, puntstatus en temperatuur. 4- of 
6-cijferige display, rood of geel beschikbaar, cijferhoogte 9 cm, 12 cm of 16 cm. Met 
de hoofdfuncties tellen, aftellen, trainingsintervallen. Leesbaarheid: van 35 tot 60 m, 
kijkhoek> 160 °. Voeding: 230 V / 50-60 Hz. Voorkant gemaakt van polycarbonaat, 
mat zwart, niet reflecterend, balstootbestendig. Inclusief infrarood afstandsbediening 
(bereik 10 m), handbedieningseenheid voor kabelbesturing, voedingskabel 5 m, met 
buzzer (alleen binnenin), installatie- en bedieningsinstructies.

U4116 l 6 Indoor 12 cm Stuk 999,-
W 10 kg
U4115 l 4 Indoor 9 cm Stuk 449,-
W 4 kg
U4118 l 6 Outdoor 16 cm Stuk 1.599,-
W 12 kg

vanaf 449,-

Stramatel® Digitale klok HH9
Digitale klok voor hallen met aanduiding van uur en datum, puntenstand en temperatuur. 
4-regelige weergave, rood of geel beschikbaar. Cijferhoogte 9 cm. Leesbaarheid 35 
cm, zichthoek >160°. Afmetingen 46 x 18 x 9 cm. Gewicht 3 kg. Stroomvoorziening: 
230 V / 50-60 Hz. Voorkant uit polycarbonaat, matzwart, ontwpiegeld, balimpact-
veilig. Incl. infrarode bediening (reikwijdte 10 m), stroomkabel 5 m. Montage- en 
bedieningshandleiding.
U4117 l Stuk 399,-
W 4 kg

399,-
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STRAMATEL® CHRONOMETER

 B display rood of geel beschikbaar

 B display van tijd en datum

 B display puntstatus en temperatuur

Douchegel FUN & ACTION
Een speciale douchegel voor huid en haar, zonder silicone. 
Opgebouwd uit plantaardige grondstoffen, proteïnen en 
menthol. Huid en haar worden gewassen en opggefrist. 
Design aluminiumfles met praktische dispenser. 
K1000 p Stuk 7,95
Basisprijs/l 39,75

7,95

Schuimzeep
- Speciale schuimzeep voor frequent wassen van de handen 
- Beschermt en verzorgt de huid tegen uitdrogen 
- Huidneutrale pH-waarde 
- Navulzak met pomp
T3411 p Stuk 5,95
Basisprijs/l 14,88

5,95

Zeepdispenser
- Robuuste en economische zeepdispenser 
- Minder zeepverbruik door het opschuimen 
- Enkel voor schuimzeep geschikt
T3412 p Stuk 25,95

25,95

Dispenser voor vouwhanddoeken
Deze sterke en robuuste dispenser is geschikt voor alle 
papieren handdoeken. Met display om voorraad papier 
te zien en dankzij een speciale adapterplaat kan de 
dispenser zeer economisch worden gebruikt. Afmetingen 
(HxBxD): 42,5 x29x14, 5 cm.
T3406 p Wit Stuk 25,95

vanaf 10 Stuk 23,95

vanaf 23,95

Dispenser voor vouwhanddoeken
Deze sterke en robuuste dispenser is geschikt voor alle 
papieren handdoeken. Met display om voorraad papier 
te zien en dankzij een speciale adapterplaat kan de 
dispenser zeer economisch worden gebruikt. Afmetingen 
(HxBxD): 42,5 x29x14, 5 cm.
T3410 p Stuk 29,95

29,95

Afvalemmer in rooster
Praktische en hygienische oplossing voor de gebruikte pa-
pieren handdoeken enz... Afm. (BxHxD): 42x63x25, 5 cm.
T3413 p Stuk 25,95

25,95

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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