
en hun bouwvrienden



Deze kleurplaat is mede mogelijk gemaakt door Attema, QBlades en haupa.

Samen met collega’s werken Henk en Fred aan een 
supergrote renovatieklus. Hoe ziet de bouwplaats er 
volgens jou uit? Alles mag: kleuren, verven, krijten. De 
mooiste creaties worden beloond met een

Dagje uit Cadeaubon voor jou en je familie.  

Je kunt de kleurplaat 
tot 31 december 2018 
insturen. De winnaars 
worden uiterlijk 
11 januari 2019 
bekendgemaakt. Aan 
de uitslag kunnen 
geen rechten worden 
ontleend. 

100% stekerbaar installeren

Met de uitbreiding van het Winstalleren®-assortiment 
maakt Attema jouw werk eenvoudiger en sneller. 
Want naast de 100% stekerbare groepenkast, 
hollewanddozen en stekerbare centraaldozen, kun 
je voortaan ook kiezen voor 100% stekerbare 
kabeldozen voorzien van WAGO WINSTA RD connectoren. 
Ideaal voor tijdelijke huisvesting en renovatie/
transformatie van kantoorgebouwen. 100% stekerbare 
kabeldozen worden toegepast als een ruimte geen 
centraal lichtpunt heeft of een centraaldoos niet 
wenselijk is. Gecombineerd met een van de verschillende 
montageplaten monteer je de AK2-RD eenvoudig op 
wand, plafond, kabel- of draadgoot.

Naam:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Tel.:
Leeftijd:
E-mailadres:

Stuur de ingekleurde kleurplaat naar:

Henk & Fred
Diepenveenseweg 147
7413 AP  Deventer

ScrewMagnet

De gadget van het jaar. De screwmagnet heeft namelijk 
de Promotional Gift Award 2018 gewonnen. Een 
uitvinding van de oprichters van Qblades. Tijdens het 
werk in de bouw was het gebruik van een magneet 
superhandig. Dit hebben zij verder uitgewerkt met als 
resultaat de “Screwmagnet”. Een supersterke magneet 
die je kan clippen aan je broekzak, riem of iedere andere 
gewenste plek. De schroefmagneet is uitgerust met een 
ferrietmagneet. Deze supersterke magneet heeft een 
draagkracht van maar liefst 11 kg. Schroevendraaiers, 
bitjes en zelfs een hamer blijft vastzitten aan deze 
magneet. De screwmagnet is leverbaar in verschillende 
kleuren.

Haupa gereedschapsgordel 

De gereedschapsriem VDE plus 1000 V beschikt over 10 
vakken voor het organiseren van jouw gereedschap, 
hamerlussen en bandhouders. De riem is zeer eenvoudig 
te bevestigen. Leverbaar in de kleuren zwart en groen. 

Inhoud:
• 2C-VDE kabelschaar 200 mm
• 2C-VDE zijkniptang 160 mm
• 2C-VDE combinatietang 180 mm
• HAUPA-wisselklingensysteem “Vario” 1.000 V
• Kabelmes 1000 V, met recht 50 mm
• Spanningstester “Profi” 12-690 V
• Test Pen “Basic”

Op deze actie zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van toepassing.

Deze zijn te downloaden op www.henkenfred.nl.

 

Extra kleurplaten nodig? Ga naar www.henkenfred.nl


