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Apax stick ZK
Zelfklevend membraan op basis van een anti-aging compound, 
voorzien van een stabiele polyamide/polyester PSP tri-laminaat 
inlage. Geschikt voor randafwerking, het inwerken van goten en 
lastige details.

• Apax stick ZK 7,5 x 1 m 100150
• Apax stick ZK 7,5 x 0,50 m 105888
• Apax stick ZK 7,5 x 0,33 m 105889
• Apax stick ZK 7,5 x 0,25 m 105895
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PLAT DAK
Apax 7 x 1,10 m
Apax dakbedekking van Soprema wordt geproduceerd op basis 
van POCB. Apax is afgewerkt met een fijne minerale leislag en 
verkrijgt daardoor een zeer nette uitstraling. De verwerking gebeurd 
met hete lucht waardoor Apax daksystemen brandveilig zijn aan te 
brengen. De dakbanen worden mechanische bevestigd of verkleefd 
op de ondergrond.

13335

ALSAN 104 PRIMER VOOR 
METAAL

15,-
per spuitbus

70,-
per blik

100371

ALSAN 103 PRIMER VOOR  
TPO EN EPDM

26,-
per blik

105236

ALSAN 104 is een 1-component primer op basis 
van alkydharsen en oplosmiddelen op voor onder-
gronden uit metaal. Spuitbus van 500 ml.

ALSAN 076 REINIGER 10 LITER ALSAN VLIES 165 P

0,45
per rol

is een niet geweven geperforeerd polyestervlies speciaal ontworpen 
voor het gebruik met het Alsan Flashing Quadro waterdichtingshars.

110206

ALSAN 103 is een kleurloze en vocht uithardende 1-component 
primer die voornamelijk wordt gebruikt op TPO en kunststoffolies.
Blik van 1 liter.

wordt gebruikt als reinigingsmiddel van ondergronden en gereed-
schappen.

110956

prijs op
aanvraag!

prijs op
aanvraag!



3,99
per koker

099199

ALSAN FLASHING QUADRO 5 KG

74,75
per blik

157011

Alsan Flashing Quadro is een waterdichtingshars die wordt gebruikt 
voor het vlamvrij afdichten van horizontale vloeroppervlakken met 
opstanden, dakranden en allerhande dakdetails op hittegevoelige 
ondergronden van daken en gebouwen.

RESITRIX® MB DE UNIEKE EPDM DAKBEDEKKING  
VOOR EEN MECHANISCHE BEVESTIGING
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ALSAN MASTIC
Soepele kit op basis van bitumen en synthetisch rubber.
Wordt gebruikt voor het dichten van scheuren, barsten en voegen 
en bij herstelwerkzaamheden.

THERMA TT46 AFSCHOT DAKPLAAT
De Therma TT46 Afschot Dakplaat is een PIR hardschuim isolatieplaat met 
vezelvrije kern, aan twee zijden voorzien van een alu meerlagen complex. 
De plaat voldoet aan de strenge brandveiligheidseisen zoals gesteld door 
Factory Mutual (FM approval), is toe te passen onder mechanisch beves-
tigde en losliggend geballaste dakbedekkingssystemen en wordt gebruikt 
voor het creëren van afschot.

• λ-waarde 0,022 W/(m·K)
• Euro brandklasse  B-s2, d0 in applicatie
• Isolatie en afschot in één

RESITRIX® MB is de unieke EPDM dakbaan met een glasdraadwapening en een hoog-
waardig polymeer gemodificeerd bitumen onderlaag. Een succesvolle combinatie, want 
dankzij de polymeer bitumen laag aan de onderkant kan het materiaal op nagenoeg 
iedere ondergrond worden verwerkt. De RESITRIX® MB is op elke gewenste plek snel 
en eenvoudig mechanisch te bevestigen, waarbij de overlap en details veilig (zonder 
open vuur) met hete lucht aan elkaar worden gelast.
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ZINKEN VERGAARBAK  
MINI 80MM 

22,-
per stuk

BOLDRAADROOSTER GEGALVANISEERD

1,15
per stuk vanaf

Het voorkomen van vuil in afvoerbuizen kan gerealiseerd worden door middel van een 
boldraadrooster. Hiermee kan ook voorkomen worden dat de uitloop van de dakgoot 
dichtslibt of de regenpijp verstopt raakt door bijvoorbeeld bladeren. De boldraadroosters 
zijn eenvoudig te monteren en verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. 

• 60 mm ¤ 1,15 136153
• 100 mm ¤ 1,45 136150
• 120 mm ¤ 2,20 136151
• 150 mm ¤ 2,70 136152

ZINKEN  
BLADAFSCHEIDER 

21,50
per stuk vanaf

137013

ZINKEN WB REGENTONKLEP 
80MM MET RVS-BLADVANGER 

16,50
per stuk

2,95
per stuk

ZINKEN REGENTONVULLER 

45,75
per stuk

157719

PVC BLADVANGER - U MODEL

Met Gardena-aansluiting 80 mm van Rheinzink.             

136885

• 80 mm ¤ 21,50 136722
• 100 mm ¤ 28,50 136720

• 60 x 80  ¤ 2,95 140982
• 60 x 100 ¤ 2,95 140981



KABELDOORVOER ALU MET  
PP BOCHTEN

VERMASPHA UITVLAKMORTEL 
50L 

17,25
per stuk

98030
25,-

per stuk vanaf
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• 50 mm ¤ 25,00 142976
• 75 mm ¤ 30,00 142977
• 110 mm ¤ 37,00 142974
• 125 mm ¤ 48,00 142975

KOMBI DAKVOETPROFIEL 135 

4,50
per stuk

31,50
per stuk

154258

HOEKKEPERKLEM MET 
SCHROEF 

22,50
per doos

132157

SOLAR KABELDOORVOER PANNEN DAK 15-55°

132176

HELLEND DAK
• Zwart 132176
• Rood 132176



BRUGSE PAN
Milieubewuste keuze voor traditionele daken
Bent u al bekend met de Brugse pan? Dit dakpanmodel van Monier is hard op weg om een plekje te veroveren binnen de reeks typisch  
Nederlandse dakpanmodellen als de Oude Holle (OH), de Verbeterde Holle (VH) en de Opnieuw Verbeterde Holle (OVH). 
De Brugse pan heeft een holle vorm en is beschikbaar in 3 kleuren. Met de genuanceerde kleur blauwgrijs creëert u een dakbeeld dat qua 
uitstraling sterk overeenkomt met de Oude Holle blauw gesmoord. Groot voordeel van de Brugse pan is de lage ecologische voetafdruk, die is 
gerealiseerd met het gebruik van duurzame materialen. Bovendien is het product volledig recyclebaar en daarmee klaar voor de circulaire sa-
menleving. De Brugse pan is een toekomstgerichte en economisch gunstige oplossing voor iedereen die een traditioneel dakbeeld wil creëren. 
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UBBINK VORSTHAAK

11,-
per 50 stuks vanaf

53,50
per doos

UBBINK LUCHTDICHT  
DAKDOORVOER MANCHET

8,95
per stuk vanaf

FLEXIM DAKMORTEL 

• V3 zwart ¤ 11,00 148089
• V3 rood ¤ 12,50 148089
• V7 zwart ¤ 11,00 148090
• V7 rood ¤ 12,50 148090

• 100-131 0gr  ¤   8,95 135166
• 100-131 0-55gr ¤ 11,25 135165
• 150-186 0-55gr ¤ 16,50 154444
• 150-186 0-0  ¤ 24,00 145443

Circa 20 liter om 3 tot 5 meter nok te bekleden.

prijs op
aanvraag!

• dakmortel Zwart 127602
• dakmortel Rood  127602
• dakmortel Grijs  127602



BOKKENPOOT

1,85
per stuk vanaf

DE VARIABELE AFSCHOTBEVESTIGER ASTL

BIK 3-WANDIGE LICHTKOEPEL 
Geregeld kiest men voor een lichtkoepel om daglicht, via het platte dak, naar binnen te halen. 
Vaak is er dan een 2-wandige lichtkoepel toegepast. Geluiden van buitenaf hoor je goed en je hebt last van koudeval en warmteverlies. 
Wil je isolerende maatregelen nemen in je woning of kies je voor een lichtkoepel in je nieuwe aanbouw? Ga dan minimaal voor een BIK 
3-wandige lichtkoepel.
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Afschotbevestiger voor isolatiepakketten van 70 t/m 860 mm. Ook geschikt voor bevestiging 
van daksystemen op dakvloeren met hoogteverschillen in de betonnen vloerplaten en renova-
tieprojecten met grote verschillen in de bestaande dakbaan/isolatiedikte.

• 100% stapzeker
• Minder lengtes op voorraad nodig dankzij de speciale, telescopische moer 
• Geen gruis in het boorgat 
• Rekenwaarden van 600 - 800 Newton 
• Bewezen kwaliteit sinds 2013

• 40 mm ¤ 1,85 26885
• 50 mm ¤ 2,35 159275

GEREEDSCHAP

GRATIS ROLBANDMAAT BIJ € 100,- AAN GEREEDSCHAPPEN

speciale
actie!

Bij aankoop van ¤ 100,- aan gereedschappen, 
één rolbandmaat gratis.
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GASFLESVERWARMER

169,-
per stuk

133379

ROYAL TITANIUM BRANDER  
65/500MM                                                 

REDUCEER/SLANGBREUKVENT  
4 BAR SHELL

TERUGSLAGVENTIEL PUINRUIMZAK PP 57 X 95 CM

ROYAL SPANBAND 1-DELIG  
MET GESP 2,5 M

5,-
per stuk

134803

Met LDPE transparante binnenzak.

Verwarmingsband met rubber geïsoleerde kabel om gasflessen te verwarmen. Buitenzijde versterkt met glasvezelwapening. Maximale tem-
peratuur 70 graden celcius. Voorkomt verspilling van gas. Een met thermostaat geregelde electrische weerstand zorgt ervoort dat de gasdruk 
constant blijft. Hierdoor is het mogelijk de gasfles compleet leeg te maken. De afmeting is 950 x 145 mm, diameter is 320 mm en werkt op 
230 Volt.

84,-
per stuk

135969
65,-

per stuk

133805

Terugslagventiel 850 1B voor slangbreukbeveiliging voor Shell 
gasfles.

3,75
per stuk

133063

GRATIS ROLBANDMAAT BIJ € 100,- AAN GEREEDSCHAPPEN GRATIS ROLBANDMAAT BIJ € 100,- AAN GEREEDSCHAPPEN

0,50
per stuk

118973
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HANDSCHOENEN  
RUNDSPLIT LEDER

12,-
per stuk

135414

SPANBAND 2-DELIG MET RATEL 
EN 2 HAKEN 6 M

KLAUWHAMER
Met fiberglas steel.

11,-
per stuk

134805

Splitlederen handschoen met dikke foamvoering.
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POEDERBLUSSER DAKDEKKER 
12KG

69,-
per stuk

135883
19,-

per stuk

141637

IMSORB ABSORPTIEKORRELS 
Met Imsorb absorptiekorrels kan binnen 5 minuten circa 150 liter 
water geabsorbeerd worden. Handig om bij vochtige plekken op het 
dak de werkruimte direct droog te krijgen.

2,60
per paar

119074

GRATIS ROLBANDMAAT BIJ € 100,- AAN GEREEDSCHAPPEN GRATIS ROLBANDMAAT BIJ € 100,- AAN GEREEDSCHAPPEN

135883
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BEZEM KUNSTSTOF 40 CM 

4,90
per stuk

BEZEM NATUURVEZEL 45 CM 

5,-
per stuk

136083

AANDRUKROL MESSING 6 X 28 MM GELAGERD

14,-
per stuk

26891

136085

19

STEEL HOUT 30 X 170 CM 

29,-
per stuk

139915

DWEIL 70 X 80 CM 

1,75
per stuk

159278

LADDERLIMB TELESCOOPLADDER 380 CM 

290,-
per stuk

145830

2,35
per stuk

159329

GRATIS ROLBANDMAAT BIJ € 100,- AAN GEREEDSCHAPPEN GRATIS ROLBANDMAAT BIJ € 100,- AAN GEREEDSCHAPPEN
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ROYALGUARD DAKRAND BEVEILIGINGSSET PLAT DAK 12 M 
Een beveiligingsset voor veiligheid tijdens dakwerkzaamheden op het platte dak. Set van 12 meter bestaat uit 8 relingliggers, 5 staanders & 5 
controleblokken. Het systeem bevat vrijwel geen losse onderdelen en is daarom snel te monteren. Huren is eveneens mogelijk.

860,-
per set

151295
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VEILIGHEID

Inruilkorting 
van minimaal 

150,-

Voordeel op investeringsgoederen!

Het einde van het jaar is vaak het beste moment voor de aankoop 
van investeringsgoederen.
De collega’s van Soprema Center, Vlutters Tools & Safety en Fons 
Meeder helpen u graag met het maken van de juiste keuze.

Fons Meeder is specialist op het gebied van dakgereedschap en 
samen met Vlutters Tools & Safety de specialisten in het ontzorgen 
van de dakdekker voor veilig en efficiënt werken op hoogte

Profiteer nu van goede inruilkortingen!

 

OOK 

PER WEEK

TE HUUR!



AMAK 28 AANHANGERKRAAN
• Instapmodel aanhangerkraan
• Max. haakhoogte 25,50 m
• Max. hefvermogen 800 kg
• Volledig hydraulische afstempeling met afstandbediening 

zelfrijdend
• Incl. hydraulisch omklapbare Jip
• Vraag naar vrijblijvende demo

64.000,-
159238

MATERIEEL & VERHUUR AMAK 35,3 AANHANGERKRAAN
• Instapmodel aanhangerkraan evt. geschikt als hoogwerker 
• Max. haakhoogte 35.3 m
• Max. hefvermogen 1.500 kg
• Volledig hydraulische afstempeling met afstandbediening 

zelfrijdend
• Incl. hydraulisch omklapbare Jip
• Vraag naar vrijblijvende demo

23

102.000,-

Profiteer van hoge inruilko-
rtingen aan het einde van 

het jaar

Profiteer van hoge inruilkortingen 
aan het einde van het jaar

22



AMAK 60 AUTOKRAAN OP IVECO CHASSIS

• Instapmodel autokraan
• Max. haakhoogte 31,50 m
• Max. hefvermogen 1.800 kg
• Volledig hydraulische afstempeling met afstandbediening
• Incl. hydraulisch omklapbare Jip
• Vraag naar vrijblijvende demo

151.000,-

24

AMAK 230 AUTOKRAAN OP 26 TON MAN CHASSIS

• Grootste model autokraan
• Max. haakhoogte 52 m
• Max. hefvermogen 6.000 kg
• Volledig hydraulische afstempeling met afstandbediening 
• Incl. hydraulisch omklapbare Jip
• Vraag naar vrijblijvende demo

347.000,-
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Profiteer van hoge inruilkortingen 
aan het einde van het jaar

Profiteer van hoge inruilkortingen 
aan het einde van het jaar



KLAAS TOPLIGHT 21 BH 

De ladderlift TL21 is ontworpen als alternatief voor de opbouwlift. Bij een totaalgewicht van slechts 750 kg, een hefvermogen tot 200 kg 
en een maximum hoogte van 21 m is deze lift een geliefd hulpmiddel. Deze lichtgewicht kan als ongeremde aanhanger door de meeste 
personenauto’s getrokken worden.

• Honda benzinemotor GX270 met electrische start of electro
• Kiepslede
• Automatisch gas
• Minimale opstelruimte
• Omklapbare dissel
• Universeel plateau

17.500,-

KLAAS TOPLIGHT 21 AE 

Specificaties zijn gelijk aan model 21 BH. Met speciaal meubelplateau.

• Honda benzinemotor of elektro
• Afstand- en kopstukbediening
• In hoogte verstelbaar plateau
• Keuze tussen een vast of een draaibaar plateu

19.750,-
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130687

Met gratis 
knikstuk en  

2 m deel
t.w.v. € 920,- 
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GEDA LADDERLIFT STANDAARD 11 M
Het basisapparaat van de Geda ladderlift bestaat uit ladderelementen met lichtgewicht 
aluminium lierbok, slede met valveiligheid en universeel plateau. De ladderelementen 
van 1 en 2 meter zijn snel en eenvoudig zonder gereedschap te monteren. De bouwlift 
is voorzien van slappe kabelbeveiliging en een automatisch werkende afslag voor zowel 
boven als beneden.

• Instapmodel, max. 200 kg
• Snelheid 25 m/min
• Afstandbediening zit vast aan lierwerk

GEDA ACCULADDERLIFT 7 M - PREMIUM PLATEAU VERSIE
De acculift van GEDA kent een eenvoudige montage en is tevens als losse ladder te gebruiken. 
Deze set bestaat uit: 1 basis ladderelement van 4.5 meter, 1 ladderelement van 2.4 meter, set 
verbindingsstukken, standaardplateau, 1 kopstuk, 1 accu 10 Ah en acculader 3.0A. Optioneel 
leverbaar met speciaal plateau voor PV-panelen. 

• 7 meter hoogte
• Hefvermogen 120 kg
• Liftsnelheid 15m per min 3.650,-

per set

3.400,-
per set

129462

Inruilkorting 
minimaal 

500,-

voor uw oude/defecte lift

2928

per set



3.800,-
per set

4.025,-
per set

verschil tov standaard uitvoering

• Ladderpakket is extra vestevigd
• Hefvermogen tot max. 250 kg
• Afstandbediening is afneembaar
• Snelheid 30 m/min

GEDA ACCULIFT 7 M MET 
STANDAARD PLATEAU

3.500,-
per set

3.800,-
per set

GEDA ACCULIFT 7 M MET  
SOLARPLATEAU
• Met gratis transportkoffer ter waarde van €195,-

• Met gratis transportkoffer ter waarde van €195,-

GEDA LADDERLIFT FIXLIFT 11 M

GEDA LADDERLIFT COMFORT 11 M                                               

verschil met de comfort

• 2 snelheden 19/38 m/min

Inruilkorting 
minimaal 

500,-

voor uw oude/defecte lift

Inruilkorting minimaal 500,-
voor uw oude/defecte lift

3130



Voor openingstijden van onze vestigingen zie www.soprema.nl. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Wijzigin-
gen in prijs en model voorbehouden, evenals zet- en drukfouten. Voor alle aanbiedingen geldt op=op. 
Naast het vertrouwd contant betalen en het betalen met pin, is het ook mogelijk om op factuur te betalen 
als u klant bent.

Bezoek de website voor de dichtsbijzijnde verkoopvestiging: www.soprema.nl

ROYAL IS
SOPREMA
Andere naam,
zelfde service!
Voor u als klant  
verandert er niets, 
we verwelkomen u 
graag in onze  
vernieuwde  
vestigingen.

CENTER


