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I OVER BOUWDROGER.COM

Bouwdroger.com is een echte pionier wat bouwdroging betreft. Begin deze eeuw was er geen enkele firma in België 
die 100% gespecialiseerd was in bouwdroging. Op korte tijd groeide Bouwdroger.com uit tot een krachtdadig en 
resultaatgericht bedrijf.
 

Bouwdroger.com: een team van 
specialisten
 
Bouwdrogers plaatsen laat je best over aan een specialist. 
Verkeerde bouwdrogers of een verkeerde combinatie 
van toestellen kunnen er namelijk voor zorgen dat het 
droogproces niet optimaal verloopt. Wij willen uiteraard 
het beste uit onze bouwdrogers halen en daarom volgden 
onze bouwdroog-specialisten Ruben, Dennis en Maxime 
reeds verschillende opleidingen in België, Nederland en 
Duitsland. Kennis van zake is vandaag de dag namelijk 
onontbeerlijk!

Daarnaast zorgen Daisy en Sofie ervoor dat uw facturatie 
op een vlotte en correcte manier verloopt.
 

Wat doen we bij Bouwdroger.com?
 
Bij Bouwdroger.com kan je terecht voor het verhuur van bouwdrogers, ventilatoren en elektrische bijverwarming. 
Deze worden tactisch geplaatst in de ruimte waar de muren of de vloer gedroogd moet worden. Dit kan zowel in 
nieuwbouwwoningen als in te renoveren ruimtes of op plaatsen die aangetast zijn door vochtproblemen.

 

Hoe gaan we te werk?
 
Op basis van het volume van de ruimte gaan we 
berekenen hoeveel bouwdrogers er nodig zijn en wat 
de prijs van de verhuur bedraagt. Een appartement zal 
waarschijnlijk minder bouwdrogers nodig hebben dan 
een halfopen of open bebouwing. Je kan er ook voor 
kiezen om slechts voor één ruimte bouwdrogers te 
huren, bijvoorbeeld bij verbouwingen. We werken steeds 
met condensatiedrogers, eventueel in combinatie met 
ventilatoren. De hogere luchtcirculatie zal ervoor zorgen 
dat het bouwvocht sneller verdampt. In sommige gevallen 
zal er ook elektrische bijverwarming geplaatst moeten 
worden. Door een combinatie van deze apparaten zal het 
rendement ongeveer 30 tot 40 % omhoog gaan.

 

Bouwdrogers huren bij Bouwdroger.com
 
Bouwdroger.com helpt je graag verder met je bouwproject! Heb je nog vragen of wil je een offerte laten opmaken? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 0476/20.41.56 of via mail info@bouwdroger.com. Wil je 
graag een gedetailleerde offerte en ben je in het bezit van een digitaal plan van je woning? Dan mag je dit mailen 
naar Ruben@bouwdroger.com zodat we jou een vrijblijvende offerte kunnen bezorgen.
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I WAAROM KIEZEN VOOR BOUWDROGER.COM?

Gratis levering en plaatsing door een bouwdroog-deskundige
Omdat wij de beste service willen verlenen, komt één van onze opgeleide bouwdroog-
deskundigen jouw bouwdroger zelfs gratis leveren en plaatsen. Onze bouwdrogers kan je 
zolang huren als je wil, zodat jij zonder stress jouw chape en/of pleisterwerk kan drogen en 
een hoop tijd bespaart!

Een bouwdroger vandaag nog op de werf?
Paniek op de werf? Heb je hoogdringend een bouwdroger nodig? Snelheid is één van onze 
troeven! Wij weten dan ook als geen ander dat dat uitermate belangrijk is op een bouwwerf. 
Bel vandaag nog en wij zorgen ervoor dat jij dezelfde dag nog een bouwdroger op je werf 
hebt; want het laatste wat wij willen, is dat jouw verdere werken in het gedrang komen.

Gratis vochtmeting door een specialist voor en na
Ook bij vochtproblemen of na waterschade komt een bouwdroger van pas! Wij doen een 
gratis vochtmeting voor en na de uitdrogingswerken. Na het drogen voeren wij kosteloos een 
vochtmeting uit met professionele meetapparatuur. Zo heb jij een nauwkeurig meetresultaat 
en weet jij zeker dat jouw uitgedroogde chape of pleisterwerk klaar is voor de volgende fase! 
In geval van waterschade betaalt de brandverzekering zelfs jouw factuur!

Gratis gebruik van verlengsnoeren
Moet jouw chape of pleisterwerk uitgedroogd worden maar heb je geen stopcontacten in de 
buurt? Geen nood, bij bouwdroger.com kan jij gratis gebruik maken van verlengsnoeren. Zo 
bieden wij jou de garantie dat de bouwdroger die jouw chape of pleisterwerk zal uitdrogen, 
ook effectief stroom zal krijgen, ook al moeten we daarvoor verlengsnoeren leggen tot in de 
verste uithoek van jouw tuin!

Wij zorgen voor een automatische waterafvoer
Het vocht dat met onze bouwdrogers onttrokken wordt uit jouw chape of pleisterwerk moet 
uiteraard ergens naartoe. Omdat wij respect voor jouw omgeving en materiaal hoog in het 
vaandel dragen en de beste dienstverlening belangrijk vinden, zorgen wij dan ook voor een 
automatische waterafvoer!

De kortingen zijn geldig vanaf een huurperiode van 4 weken.
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- Nieuwbouw  
 • Komt de keuken maar zijn de muren nog niet droog? 
- Renovatie muren 
 • Vocht in de muren
- Waterschade 
- Industrie 
- Archieven en musea, oldtimer
- Nieuwbouw en renovatie
- Chemische industrie
- Luchtvochtigheid in laboratoria onder controle houden
- Farmaceutische sector – ziekenhuizen
- Stofvrij werken dankzij stofafzuiging en zipwall

- Film- foto evenementenbranche 
 Verwarming, ventilatie of verneveling bij warme temperaturen
- Landbouw- en veeteelt
- Klimaatcontrole vee
- Schimmel plafond condensatie
- Sport & ontspanning
- Luchtvochtigheid zwembad onder controle houden 
- Stofafzuiging en Stofschermen
- Transport en logistiek
- Voedingsindustrie
- Waterschademarkt
- Brand-en blusschade

I WANNEER KIEZEN VOOR EEN BOUWDROGER?



€ 9,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 420
Max. ontvochtigingscap. per dag: 75 l
Voor ruimte tot: 400 m³
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0,8 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De DF400 is de ideale bouwdroger voor appartementen en kleinere 
woningen.

I BOUWDROGER DF400

€ 10,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 710
Max. ontvochtigingscap. per dag: 125 l
Voor ruimte tot: 600 m³
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 1kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De DF600 is perfect voor het drogen van grote woningen met een 
maximum bewoonbare oppervlakte van 220m². Dit krachtige apparaat 
kan tot 125 l in 24 uur tijd ontvochtigen.

I BOUWDROGER DF600    

€ 12,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 940
Max. ontvochtigingscap. per dag: 150 l
Voor ruimte tot: 800 m³
Aansluitspanning: 230V/50HZ
Opgenomen vermogen: 2.1 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De DF800 levert ongeëvenaarde prestaties. Deze bouwdroger staat al 
jarenlang bekend voor zijn probleemloze werking, zelfs onder de zwaarste 
omstandigheden. Wil je je gebouw op een energiezuinige manier drogen? 
Dan is de DF800 precies wat je zoekt.

I BOUWDROGER DF800

€ 37,50 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 2.200
Max. ontvochtigingscap. per dag: 450 l
Voor ruimte tot: 1500 m³
Aansluitspanning: 400V/50Hz
Opgenomen vermogen: 2,7kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Dit is dé ultieme ontvochtiger voor het grote werk. Het is de grootste 
mobiele bouwdroger in Europa. Heb je last van grote waterschade of 
tijdelijke problemen in grote ruimtes of zelfs opslagloodsen? De DH150GXF 
lost dit succesvol op! Dit apparaat is geschikt voor bouwdroging in ruimtes 
tot ongeveer 1500 m². 

I BOUWDROGER DH150GXF

I

€ 8,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 230
Max. ontvochtigingscap. per dag: 35 l
Voor ruimte tot: 225 m³
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0,39 kW/0,75 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De DF200 is de ideale bouwdroger voor het drogen van een kamer. Dit 
toestel is geschikt om in te zetten in bewoonde ruimtes.

BOUWDROGER DF200    

I

€ 3,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Max. ontvochtigingscap. per dag: 80 l/min.
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0,22 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Condenswaterafvoer pompkit met ingebouwde dompelpomp, voor de 
afvoer van het condenswater van één of meer bouwdrogers. Voorkom met 
deze pompkit het overlopen en verslepen van overvolle speciekuipen. Ook 
ideaal voor onbeheerde droogprojecten.
L x B x H: 409 x 311 x 360 mm - Gewicht: 9,2 kg 

CONDENSWATER POMPKIT

€ 8,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 155
Max. ontvochtigingscap. per dag: 12 kg
Voor ruimte tot: 300 m³
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0,65 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze adsorptiedroger wordt veel ingezet in de brand- en waterschade 
branche voor het drogen en conserveren van kwetsbare elektronische 
apparatuur na een brand in combinatie met bluswerkzaamheden. Dit ter 
voorkoming van zoutzuurvorming. Verder overal inzetbaar waar een zeer 
lage relatieve vochtigheid gewenst is. Standaard voorzien van urenteller.

I ADSORPTIEDROGER TTR160 I

€ 12,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 250
Max. ontvochtigingscap. per dag: 26,4 kg
Voor ruimte tot: 500 m³
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 1,3 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze Dryfast adsorptiedroger wordt veel ingezet in de brand- 
en waterschade branche voor het drogen en conserveren van 
kwetsbare elektronische apparatuur na een brand in combinatie met 
bluswerkzaamheden. Dit ter voorkoming van zoutzuurvorming. Verder 
overal inzetbaar waar een zeer lage relatieve vochtigheid gewenst is. 
Standaard voorzien van urenteller.

ADSORPTIEDROGER TTR250

I BOUWDROGERS
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€ 4,50 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 3.500
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0,88 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De TTV3500 axiaal ventilator is met zijn druk van 720 Pa een echte turbo ventilator 
en de basis van deze stofbeheersing set voor het afzuigen van kwartsstof wat vrijkomt 
bij zaag-, slijp-, frees-, sloop- en renovatiewerkzaamheden in de bouw. Goedkope en 
efficiënte manier van stofbeheersing. Het mogelijke totaalpakket bestaat uit: hoge druk 
axiaal ventilator TTV3500, stofopvangzak SZ3/300 en een aanzuigslang LTS300HD. 
De ideale unit om ingezet te worden bij renovaties van keukens, badkamers, etc.

I AXIAAL VENTILATOR TTV3500

€ 3,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 4.500
Aansluitspanning: 230V/50Hz (1,8A)
Opgenomen vermogen: 0,23 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze krachtige axiaal ventilator laat het rendement van de bouwdrogers 
met 40% toenemen. Een ventilator zorgt namelijk voor een betere 
luchtvermenging en een snellere verdamping! 

I AXIAAL VENTILATOR TTV4500

€ 7,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 4500
Aansluitspanning: 230V/50Hz (1,4A)
Opgenomen vermogen: 0,35 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De multifunctionele ventilator TTV 4500 HP, overtuigt door z’n extreem 
hoge luchtdruk van 250 Pa. Deze axiale ventilator is spatwaterbeschermd, 
stapelbaar en extreem flexibel toepasbaar.

I AXIAAL VENTILATOR TTV4500HP

€ 18,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 20000
Aansluitspanning: 230V/50Hz (3,8A)
Opgenomen vermogen: 0,79 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Omdat de professionele windmachine niet alleen in de opslag, maar ook 
tijdens gebruik meervoudig stapelbaar is, kunnen snel en probleemloos 
“stormfronten” worden geïnstalleerd – en dat met indrukwekkende 
luchthoeveelheden tot maximaal 20.000 m³/h.

I AXIAAL VENTILATOR TTV20000

I

€ 7,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 3.000/4.500/7.000
Aansluitspanning: 230V/50Hz (1,8A)
Opgenomen vermogen: 0.46kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Dit is een draagbare en stapelbare axiaal ventilator met een multifunctionele 
inzetbaarheid. Je kan hem zowel gebruiken voor droogprocessen tijdens 
bouwprojecten, als voor stofafzuiging, koeling, verwarming etc. De TTV 
7000 heeft een motor met de beschermingsklasse IP55 en is daarmee 
ongevoelig voor bouwstof, regenwater, stof- en spat waterdicht. 

AXIAAL VENTILATOR TTV7000

I

€ 30,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Aansluitspanning: 400V/50Hz (2,8A)
Opgenomen vermogen: 1,5 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Omdat de professionele windmachine niet alleen in de opslag, maar ook 
tijdens gebruik meervoudig stapelbaar is, kunnen snel en probleemloos 
“stormfronten” worden geïnstalleerd – en dat met indrukwekkende 
luchthoeveelheden tot maximaal 45.600 m³/h.

AXIAAL VENTILATOR TTV45000

€ 3,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 525
Aansluitspanning: 230V/50 Hz
Opgenomen vermogen: 0,10 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

TFV10S Perfecte prijs/kwaliteit verhouding in het segment van 
radiaalventilatoren. Kleine, maar handige radiaalventilator voor gebruik na 
waterschade in kleinere ruimtes en het drogen van kleinere oppervlakten en 
tapijten, bijvoorbeeld na waterschade of na het nat reinigen van het tapijt. 
Kan onder een hoek van 0°, 45° en 90° gebruikt of opgeslagen worden.

I RADIAAL VENTILATOR TFV 10S I

€ 5,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 2.300
Aansluitspanning: 230V/50Hz (5,2A)
Opgenomen vermogen: 1,2 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze radiaalventilator is speciaal ontwikkeld voor tapijtdroging, 
waterschade en het sneller drogen van chape. Hij kan net zoals de TFV 10 
S onder een hoek van 0°, 45° en 90° gebruikt of opgeslagen worden. De 
TFV 30 S is bovendien stapelbaar.

CENTRIFUGAAL VENTILATOR TFV30S

I VENTILATOREN
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€ 10,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 1.900
Aansluitspanning: 230V/50Hz (2,4A)
Opgenomen vermogen: 0,55 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Wil je absoluut geen vuile lucht binnen? De TFV 100S is de geschikte 
oplossing voor het afzuigen van vervuilde lucht of voor het inblazen van 
schone lucht, zelfs op grotere afstanden.

I CENTRIFUGAAL VENTILATOR TFV100S

€ 18,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 5.200
Aansluitspanning: 230V/50Hz (9,56A)
Opgenomen vermogen: 2,2 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Op deze robuuste en mobiele middendruk centrifugaal ventilator kan je 
slangen aansluiten met een diameter van 300 mm, zowel op de aanzuig- 
als uitblaaszijde. In combinatie met een stofzak kan je hem ook gebruiken 
voor stofafzuiging. 

I CENTRIFUGAAL VENTILATOR TFV300S

€ 50,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 33.600
Aansluitspanning: 400V/50Hz (32A)
Opgenomen vermogen: 18,5 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze bijzonder robuuste radiale hogedrukventilator TFV 900, telt tot de meest krachtige mobiele 
radiale hogedrukventilatoren op de markt. Door z’n overtuigende praktische voordelen, is deze 
ventilator geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. De radiale hogedrukventilator TFV 
900 transporteert maximaal 33.600 m³/h lucht ook over lange afstanden met hoge tegendrukken en 
is zeer stabiel geconstrueerd voor praktisch gebruik in ongunstige omgevingen. Omdat de ventilator 
de lucht axiaal aanzuigt en radiaal uitblaast, is hij niet alleen ongevoelig voor sterk vervuilde lucht met 
een hoog stofaandeel, maar waarborgt hij bovendien zeer stabiele en brede karakteristieken.

I CENTRIFUGAAL VENTILATOR TFV900 I

€ 95,00 / dag excl. BTW 

De Windmachine TTW 100000 met een vrij uitblazende luchthoeveelheid 
van max. 109.000 m³/h. De explosieveilige uitvoering van de windmachine 
TTW 100000 is voorzien van een traploos verstelbare tilt-apparaat voor 
de ventilator. De verstelbare stroomrichting laat zich de luchtstroom ook 
richten op hoge muren of plafond.

AXIAAL VENTILATOR TTW100000

I VENTILATOREN
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Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 109000
Aansluitspanning: 400V/50Hz (max. 42,3A)

Opgenomen vermogen: 20 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De kortingen zijn geldig vanaf een huurperiode van 4 weken.



€ 3,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 360
Aansluitspanning: 230 V/ 50 Hz
Opgenomen vermogen: 3 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze kachel is perfect voor droogprocessen tijdens je bouwproject. Hij is 
voorzien van een speciaal uitblaasrooster dat de lucht doorheen de hele 
ruimte verspreidt.

I ELEKTRISCHE KACHEL DFE25 (3 KW)

€ 3,50 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 360
Aansluitspanning: 230 V/ 50 Hz
Opgenomen vermogen: 3 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze kachel is perfect voor droogprocessen tijdens je bouwproject. Hij is 
voorzien van een speciaal uitblaasrooster dat de lucht doorheen de hele 
ruimte verspreidt. De temperatuur is regelbaar met een thermostaat. 

I ELEKTRISCHE KACHEL DFE25T (3 KW)

€ 8,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 1.520
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 9-13, 5-18 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze kachel is perfect voor droogprocessen tijdens een bouwproject. Hij 
is voorzien van een speciaal uitblaasrooster dat de lucht doorheen de hele 
ruimte verspreidt.

I ELEKTRISCHE KACHEL DFE95 (18 KW)

€ 4,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 200 m³/uur
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 3 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Elektrische kachel met radiaal ventilator, geschikt voor het aansluiten 
van slangen. Prima geschikt voor het verwarmen van moeilijk te bereiken 
ruimten. Optioneel te combineren met een luchttransportslang in huur: 
€5/dag/stuk

I ELEKTRISCH KACHEL DFE 20 T

I

€ 45,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 3.000
Aansluitspanning: 400V/50-60Hz
Opgenomen vermogen: 61 A (41,5 kW)
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Robuuste hoge capaciteit elektrische kachel met een 8 standen schakeling 
voor verwarmingscapaciteit en luchtverplaatsing. Uitermate geschikt voor 
een flexibele inzet in de bouw-, (petrochemische) industrie-, evenementen- 
en verhuurmarkt. Voorzien van hoge druk radiaalventilator, wat lange 
slanglengtes mogelijk maakt.

ELEKTRISCHE KACHEL TEH200

I

€ 8,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 450 m³/uur
Aansluitspanning: 400V/50Hz
Opgenomen vermogen: 9 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

400V elektrische kachel met radiaal ventilator en thermostaat, geschikt 
voor het aansluiten van slangen. Prima geschikt voor het verwarmen 
van moeilijk te bereiken ruimten. Optioneel te combineren met een 
luchttransportslang in huur: €5/dag/stuk

ELEKTRISCH KACHEL DFE 40 T

€ 10,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 900 m³/uur
Aansluitspanning: 400V/50Hz
Opgenomen vermogen: 9/15 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

400V elektrische kachel met radiaal ventilator en thermostaat, geschikt 
voor het aansluiten van slangen. Prima geschikt voor het verwarmen 
van moeilijk te bereiken ruimten. Optioneel te combineren met een 
luchttransportslang in huur: €5/dag/stuk

I ELEKTRISCH KACHEL DFE 80 T

I ELEKTRISCHE VERWARMING
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VANDAAG 
nog een gepersonaliseerde offerte? 

 
mail naar info@bouwdroger.com



€ 52,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 4.920
Voor ruimte tot: 4.000 m³
Aansluitspanning: 230 V/ 50 Hz
Opgenomen vermogen: 6,9 A
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja
Brandstofverbruik max l/u: 6,6

Ideaal voor het verwarmen van werkplaatsen, tentoonstellingsruimtes, 
evenementen en hallen.
De mobiele apparaten hoeven alleen tijdens de werktijd op hun plaats te 
staan, om zo nodig direct en zonder wachttijd warmte te leveren.

I CLK 70

€ 52,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 10.800
Aansluitspanning: 230 V/ 50 Hz
Opgenomen vermogen: 7,6 A
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Bijzondere kenmerken BV470E:
Overhittingsthermostaat met automatische reset - Standaard fotocel 
beveiliging - Elektronische branderautomaat - Warmtewisselaar met hoog 
rendement - RVS verbrandingskamer - Afneembare brander - Warmte-
isolerende buitenmantel - Zomer-en winterstand.

I MASTER 140 (134 KW)

€ 69,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 11.800
Aansluitspanning: 230 V/ 50 Hz
Opgenomen vermogen: 2,2 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja
Brandstofverbruik max l/u: 18,6

MASTER indirecte verwarmingstoestellen zijn zeer efficiënte apparaten 
die grote volumes van 100% schone, droge en rook vrije warme lucht 
aanbieden. Ze zijn het best te gebruiken bij plaatsen met beperkte 
ventilatie zoals bij winkels en tenten.

I MASTER BV690FS (220KW)

€ 10,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze dubbelwandige PVC-mazouttank van 1200 liter wordt door ons op 
de werf geleverd. De afmetingen zijn als volgt: een lengte van 1,90 m, een 
breedte van 1,24 m en een hoogte van 1,37 m.

I BRANDSTOFTANK 1200 L

I

€ 8,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze dubbelwandige PVC-mazouttank van 600 liter wordt door ons op 
de werf geleverd. De afmetingen zijn als volgt: een lengte van 1,44 m, een 
breedte van 0,85 m en een hoogte van 1,25 m.

MAZOUTTANK 600L

I

€ 37,50 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze dubbelwandige PVC-mazouttank van 5000 liter wordt door ons op 
de werf geleverd. De afmetingen zijn als volgt: een hoogte van 2,42 m en 
een diameter ø van 2,23 m.

BRANDSTOFTANK 5000 L

I INDIRECT GESTOOKTE VERWARMING
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€ 8,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 900
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0,19 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja
Brandstofverbruik max l/u: 3,72

Deze direct oliegestookte verwarming is de ideale keuze voor een werf 
met weinig stroom. De thermostaat is inbegrepen in de prijs. Indien 
gewenst leveren wij hierbij ook extra zuivere en dus ontgeurde petroleum.

I MASTER B150D INCL. THERMOSTAAT

€ 6,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 1.000
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0,4 Amp
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja
Brandstofverbruik max l/u: 2,14

De Master BLP 30 M gaskachel heeft een thermisch beveiligde motor en een 
oververhittingsthermostaat. Om zuurstofgebrek te voorkomen is het belangrijk de 
ruimte waarin het apparaat geplaatst wordt goed te ventileren. De Master BLP 30M 
gaskachel heeft een sterke en duurzame constructie met een instelbare warmte 
opbrengst. Warmte-isolerende buitenmantel. Ideaal voor kassen, fokkerijen, 
bouwplaatsen, restauratieateliers, garages, werkplaatsen en klusruimtes. 

I BLP 30

€ 9,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 1.450
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0,4 Amp
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja
Brandstofverbruik max l/u: 3,9

De Master BLP 50 gaskachel heeft een thermisch beveiligde motor en een 
oververhittingsthermostaat. Om zuurstofgebrek te voorkomen is het belangrijk 
de ruimte waarin het apparaat geplaatst wordt goed te ventileren. De Master 
BLP 50 gaskachel heeft een sterke en duurzame constructie met een instelbare 
warmte opbrengst. Warmte-isolerende buitenmantel. Ideaal voor fokkerijen, 
bouwplaatsen, restauratieateliers, garages, werkplaatsen en magazijnen. 

I BLP 50 I

€ 18,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 1.400
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Brandstofverbruik max l/u: 4,46

Werklui en bouwvakkers weten de vele voordelen van de praktische 
verwarmingsautomaten van het model DZH op hun waarde te schatten. 
Handig en probleemloos in het gebruik, zijn ze vooral geschikt voor het 
ijsvrij maken en verwarmen van bouwmateriaal, voertuigen, apparaten, 
waterleidingen, voedingsleidingen enz. Bovendien zorgen deze apparaten 
voor effectieve directe warmte in gesloten, goed geventileerde vertrekken.

DZH 50 INCL. THERMOSTAAT

I DIRECT GESTOOKTE VERWARMING
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€ 10,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 120
Voor ruimte tot: 50 m³
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Met tijdklok, luchtfilter en toepassingspecifieke voorkeuzemogelijkheid voor drie ventilatie- 
en vijf intensiteitsniveaus beschikt de AirgoPro 8 over alle uitrustingskenmerken, die u 
van een professionele geurneutralisator mag verwachten. Door het werkingsprincipe 
biedt de AirgoPro 8 de gebruiker zeer flexibele toepassingsmogelijkheden, want deze 
geurneutralisator is een plasmaveldionisator, die in tegenstelling tot ozongeneratoren 
primair singletzuurstof en slechts kleine hoeveelheden ozon levert. Deze actieve zuurstof 
is net als ozon. Een sterk oxidatiemiddel. Maar niet giftig!

I AIRGOPRO 8

€ 10,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 340
Voor ruimte tot: 250 m³
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De Airozon 5000 is zeer compact, eenvoudig te transporteren, eenvoudig te 
hanteren en met een soevereine capaciteit van 5.000 mg ozon per uur, geschikt 
voor de meest uiteenlopende toepassingen. Het toepassingsspectrum van de 
Airozon 5000 reikt daarbij van voertuigbehandeling en desinfectie, bijvoorbeeld bij 
schimmelvorming, het verdrijven van brand- en chemiegeuren in ruimten, meubelen, 
textiel of muffe lucht na waterschade, tot het neutraliseren van extreem hardnekkige 
en met andere apparaten slechts moeilijk te neutraliseren geurmoleculen.

I OZONGENERATOR AIROZON 5000

€ 20,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 500
Voor ruimte tot: 500 m³
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De Supercracker is niet alleen een van de meest krachtige mobiele geurneutralisatoren 
op de markt, maar ook een van de snelsten! De mobiele generator beschikt over een 
bijzondere zuurstofregeneratiemodus: Bij de gebruikelijke ozongeneratoren, moet 
de ozon eerst op natuurlijke wijze uiteenvallen tot zuurstof, voordat de behandelde 
ruimten mogen worden betreden. Met de zuurstofregeneratiemodus versnelt de 
Airozon Supercracker dit proces door actieve zuurstofomzetting van de ozon.

I OZONGENERATOR AIROZON SUPERCRACKER

€ 11,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 800
Voor ruimte tot: 900 m³
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0,053 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja
Bevochtigingscapaciteit: 60 l/dag

De hygrostaatgeregelde schijf-luchtbevochtiger leidt de aangezogen lucht via 
een van verdampingsvlies voorziene roterende bevochtigingstrommel, die draait 
in een waterbed. Door de doorlopende rotatie wordt de lucht effectief gewassen 
en tegelijk verrijkt met vocht, voor de lucht weer gelijkmatig en neerslagvrij via 
twee selecteerbare ventilatorsnelheden wordt afgegeven aan de ruimtelucht. 
De stil lopende synchroonmotor van de B 400 maakt ook een betrouwbare 
bevochtiging van grote ruimten bij een laag stroomverbruik mogelijk.

I BEVOCHTIGER B400

€ 10,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 500
Voor ruimte tot: 750 m³
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0,70 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja
Bevochtigingscapaciteit: 45 l/dag

Momenteel de meest betrouwbare luchtbevochtiger op de Europese 
markt. Deze luchtbevochtiger is de meest complete en professionele 
bevochtiger in zijn segment. Geschikt voor ruimtes tussen 300M³ en 
750M³.

I LUCHTBEVOCHTIGER PCMH45 MET LEIDINGWATERCONNECTOR I

€ 20,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja
Bevochtigingscapaciteit: 6000ml per uur

De Idealin Fog 360 is een professionele/industriële bevochtiger ontwikkeld 
om aan het plafond van grote ruimten zoals magazijnen of kweekruimten 
te hangen om met een minimum aan ruimtegebruik een ruimte effectief 
te bevochtigen. De Fog 360 is eenvoudig en snel in te zetten; materiaal 
om het toestel op te hangen wordt meegeleverd, samen met een water 
toevoerslang en stroomkabel met stekker.

INDUSTRIËLE LUCHTBEVOCHTIGER IDEALIN FOG 360

€ 20,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 800
Voor ruimte tot: 1.050 m³
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0,125 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja
Bevochtigingscapaciteit: 60 l/dag

I LUCHTBEVOCHTIGER B500
De B 500 werkt volgens het verdampingsprincipe. Kalkafzettingen of condensvorming kunnen hierbij 
niet optreden, ook is een eventuele overbevochtiging van de lucht onmogelijk. Het overzichtelijke 
bedieningsdisplay met menunavigatie, informeert m.b.t. alle gebruiksinstellingen, zoals watervulpeil, 
ventilatorsnelheid en relatieve ruimteluchtvochtigheid. Het zelfdiagnosesysteem zorgt voor het 
weergeven van een noodzakelijke filtervervanging en eventuele storingen inclusief foutcode. 
Door het geïntegreerde alarmrelais kunnen storingsmeldingen indien nodig ook direct worden 
doorgegeven aan een externe of centrale meldinstallatie. Naast een grondige luchtbevochtiging, 
filtert en reinigt het apparaat de lucht, bevrijdt deze van stof en verhindert elektrostatische oplading.

I GEUR NEUTRALISATIE & LUCHTBEVOCHTIGERS
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€ 16,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 7 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 600 - 1.000
Aansluitspanning: 230V/50-60Hz
Opgenomen vermogen: 0,175 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De luchtreinigers uit de TAC-serie zijn optimale oplossingen voor 
luchtafzuiging en reiniging van door schadelijke stoffen belaste 
werkomgevingen. De maximale uitblaashoeveelheid is 1.000 m³/h. 
Optioneel te combineren met luchttransportslang in huur €5/dag. 
Filters in verkoop verkrijgbaar: verfnevelfilter €25, G4 grof filter €12, F7 
cassettefilter €37, F7 zakkenfilter €18, H13 Hepa filter €100. 

I TAC 1500

€ 25,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 7 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 1.400 - 2.150
Aansluitspanning: 230V/50-60Hz
Opgenomen vermogen: 0,45 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De luchtreinigers uit de TAC-serie zijn optimale oplossingen voor 
luchtafzuiging en reiniging van door schadelijke stoffen belaste 
werkomgevingen. De maximale uitblaashoeveelheid is 2.150 m³/h.
Optioneel te combineren met luchttransportslang in huur: €5/dag. 
Filters in verkoop verkrijgbaar: verfnevelfilter €25, G4 grof filter €13, F7 
cassettefilter €58, F7 zakkenfilter €28, H13 Hepa filter €170. 

I TAC 3000

€ 35,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 7 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 3.200 - 4.500
Aansluitspanning: 230V/50-60Hz
Opgenomen vermogen: 1,27 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De luchtreinigers uit de TAC-serie zijn optimale oplossingen voor 
luchtafzuiging en reiniging van door schadelijke stoffen belaste 
werkomgevingen. De maximale uitblaashoeveelheid is 4.500 m³/h.
Optioneel te combineren met luchttransportslang in huur €5/dag. 
Filters in verkoop verkrijgbaar: verfnevelfilter €45, G4 grof filter €22, F7 
cassettefilter €115, F7 zakkenfilter €40, H13 Hepa filter €358. 

I TAC 5000

€ 5,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 4.500
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0.23 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze krachtige axiaal ventilator is geschikt om stof af te voeren van uw 
werkplek.
Optioneel te combineren met een luchttransportslang van 10m in huur €5/
dag/stuk en een stofzak SZ3/450mm van 3 meter verkrijgbaar in verkoop 
aan € 50.

I TTV 4500

I

€ 45,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 7 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 3.700 - 5.700
Aansluitspanning: 230V/50-60Hz
Opgenomen vermogen: 1,4 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De luchtreinigers uit de TAC-serie zijn optimale oplossingen voor 
luchtafzuiging en reiniging van door schadelijke stoffen belaste 
werkomgevingen. De maximale uitblaashoeveelheid is 5.700 m³/h.
Optioneel te combineren met luchttransportslang in huur: €5/dag. 
Filters in verkoop verkrijgbaar: verfnevelfilter €59, G4 grof filter €25, F7 
cassettefilter €125, F7 zakkenfilter €47, H13 Hepa filter €495. 

TAC 6500

I

€ 7,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 7.000
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0.46 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze krachtige axiaal ventilator is geschikt om stof af te voeren van uw 
werkplek. Met zijn krachtige motor is hij uiterst geschikt voor het afzuigen 
van bouwstof.
Optioneel te combineren met een luchttransportslang van 10m in huur €5/
dag/stuk en een stofzak SZ3/550mm van 3 meter verkrijgbaar in verkoop 
aan € 55.

TTV 7000

€ 12,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 1.900
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0.55 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De geschikte oplossing voor het afzuigen van vervuilde lucht of het 
inblazen van schone lucht, ook over grotere afstanden.

Optioneel te combineren met een luchttransportslang van 10m in huur €5/
dag/stuk en een stofzak SZ2/200mm van 2 meter verkrijgbaar in verkoop 
aan € 33.

I TFV 100 I

€ 18,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 5.200
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 2.2 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Op deze robuuste en mobiele middendruk centrifugaal ventilator kan je 
slangen aansluiten met een diameter van 300 mm, zowel op de aanzuig- 
als uitblaaszijde.
Optioneel te combineren met een luchttransportslang van 10m in huur €5/
dag/stuk en een stofzak SZ3/300mm van 3 meter verkrijgbaar in verkoop 
aan € 35.

TFV 300

I STOFAFZUIGING
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€ 70,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 33.600
Aansluitspanning: 400V/50Hz
Opgenomen vermogen: 18,5 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze bijzonder robuuste radiale hogedrukventilator TFV 900, telt tot de meest krachtige mobiele 
radiale hogedrukventilatoren op de markt. Door z’n overtuigende praktische voordelen, is deze 
ventilator geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. De radiale hogedrukventilator 
TFV 900 transporteert maximaal 33.600 m³/h lucht ook over lange afstanden met hoge 
tegendrukken en is zeer stabiel geconstrueerd voor praktisch gebruik in ongunstige omgevingen. 
Omdat de ventilator de lucht axiaal aanzuigt en radiaal uitblaast, is hij niet alleen ongevoelig 
voor sterk vervuilde lucht met een hoog stofaandeel, maar waarborgt hij bovendien zeer stabiele 
en brede karakteristieken. Optioneel te combineren met een luchttransportslang van 10m in huur 
€5/dag/stuk en een stofzak SZ3/550mm van 3 meter verkrijgbaar in verkoop aan € 55.

I TFV 900

€ 5,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Luchtverplaatsing m³/u: 2.500
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 0.88 kW

De DAF2500 is de basis van deze stofbeheersing set voor het 
afzuigen van kwartsstof wat vrijkomt bij zaag-, slijp-, frees-, sloop- en 
renovatiewerkzaamheden in de bouw. Goedkope en efficiënte manier van 
stofbeheersing. Optioneel te combineren met een luchttransportslang 
van 10m in huur €5/dag/stuk en een stofzak SZ3/300mm van 3 meter 
verkrijgbaar in verkoop aan € 35.

I DAF 2500

€ 80,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Aansluitspanning: 230V/50Hz
Opgenomen vermogen: 2,2 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze kleine vernevelaar heeft een maximaal horizontaal bereik van 
13 meter. Dit toestel is makkelijk verplaatsbaar en kan zowel binnen als 
buiten ingezet worden. Geschikt als stofbestrijding bij afbraakwerken of 
als verfrissing bij een evenement. 

I GENERAC DUST FIGHTER 13M

€ 120,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Opgenomen vermogen: 7,5 kW
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja
Bevochtigingscapaciteit: 52l/dag

Deze vernevelaar heeft een maximaal horizontaal bereik van 40m. Ideaal 
voor kleine en middelgrote ruimtes. Hij is makkelijk verplaatsbaar door 
de trekhaak. Geschikt als stofbestrijding bij afbraakwerken, voor stoffige 
productie sites, stortplaatsen voor afval, recycling sites...

I GENERAC DUST FIGHTER 40M

€ 135,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Deze grote watervernevelaar heeft een maximaal horizontaal bereik 
van 70m. Geschikt als stofbestrijding bij afbraakwerken, voor stoffige 
productie sites, stortplaatsen voor afval, recycling sites, evenementen...

I HYDRARAM HDS-700 70M

I STOFAFZUIGING

I VERNEVELAARS
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€ 48,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 2 dagen
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

Speciaal ontwikkeld voor het niet destructief meten van dieper liggende 
vochtigheid. Door de microgolftechnologie kan met de T610 niet alleen 
de vochtverdeling tot op een diepte van maximaal 300 mm worden 
gedetecteerd, maar is het proces ook onafhankelijk van de verziltingsgraad 
van het materiaal. Bij het microgolfproces speelt het daarom geen rol of 
een oud of een nieuw bouwwerk wordt onderzocht.

I T610

€ 48,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 2 dagen
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

De klassieke, maar betrouwbare meetmethode voor bepaling van absolute 
vochtigheid in vloeren. Alle benodigdheden opgeborgen in een metalen 
koffer. Ideaal te combineren met de T 650 of de T660.

I CALCIUM CARBID CLASSIC MEETKOFFER

€ 3,00 / dag excl. BTW 

Min. huur is: 14 dagen
Levering is gratis: ja
Verlengsnoeren gratis gebruik: ja

I T660
Voor het meten van vocht in bouwmaterialen tot een diepte van 4 cm. Het ideale 
apparaat voor architecten, parketleggers, schilders, verzekeringskantoren, bedrijven in 
de verhuurbranche, uitvoerders, stukadoors, vloerenleggers etc. om snel een indicatie 
te hebben over hoe het droogproces verloopt. Deze unieke Trotec meter werkt volgens 
het digitale principe en kent de problemen van het verlopen van meetresultaten zoals bij 
analoge apparaten niet. In tegenstelling tot de tijdrovende Calcium carbide vochtmeting 
heeft u met dit toestel in enkele seconden een zeer nauwkeurig meetresultaat.
Afmetingen: 190 x 48 x 25 mm - Gewicht: 250 g

I MEETAPPARATUUR
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€ 10,00 / dag excl. BTW 

- 3 telescoop stangen (max. 3.6m)
- 3 kop- met plafondplaten
- 3 grip disk
- 1 plafond aansluitprofiel 1.20 - 2.40m
- 1 opberg- en transporttas
- 2 zelfklevende ritssluitingen
- 1 transparante folie 4 x 5m

Lengte variabel tot ca. 3 meter. 

Min. huur is: 14 dagen
Voor ruimte tot: lengte tot 3 meter
Levering is gratis: ja

I ZIPSCREEN 3

€ 15,50 / dag excl. BTW 

- 5 telescoop stangen (max 2,6m)
- 5 kop- met plafondplaten
- 5 grip disk
- 1 opberg- en transporttas
- 2 zelfklevende ritssluitingen
- transparante folie 4 x 12,5m

Lengte variabel tot ca. 10 meter

Min. huur is: 14 dagen
Voor ruimte tot: lengte tot 10 meter
Levering is gratis: ja

I ZIPSCREEN 5

€ 17,50 / dag excl. BTW 

- 3 telescoop stangen (max. 3.6m)
- 3 kop- met plafondplaten
- 3 grip disk
- 1 plafond aansluitprofielen 1.20 - 2.40m
- 4 wand aansluitprofielen 1,20
- 4 brug adapters
- 1 opberg- en transporttas
- 2 zelfklevende ritssluitingen
- 1 transparante folie 4 x 5m

Lengte variabel tot ca. 3 meter.

Min. huur is: 14 dagen
Voor ruimte tot: lengte tot 3 meter
Levering is gratis: ja

I ZIPSCREEN 3 PLUS

€ 44,00 / dag excl. BTW 

- 9 telescoop stangen (max. 3.6m)
- 9 kop- met plafondplaten
- 9 grip disk
- 4 plafond aansluitprofiel 1.20 - 2.40m
- 4 wand aansluitprofiel 1,20
- 4 brug adapters
- 1 opberg- en transporttas
- 2 zelfklevende ritssluitingen
- 1 transparante folie 4 x 12,5m

Lengte variabel tot ca. 10 meter.

Min. huur is: 14 dagen
Voor ruimte tot: lengte tot 10 meter
Levering is gratis: ja

I ZIPSCREEN 9 PLUS

€ 12,50 / dag excl. BTW 

- 4 Telescoop stangen (max. 3,6m)
- 4 kop- met plafondplaten
- 4 grip disk
- 1 opberg- en transporttas
- 2 zelfklevende ritssluitingen
- 1 transparante folie 4 x 12,5m

Lengte variabel tot ca.7,5 meter

Min. huur is: 14 dagen
Voor ruimte tot: lengte tot 7,5 meter
Levering is gratis: ja

I ZIPSCREEN 4

€ 29,50 / dag excl. BTW 

- 10 telescoop slangen (max 3,60)
- 10 kop- met plafondplaten
- 10 grip disk
- 1 opberg- en transporttas
- 2 zelfklevende ritssluitingen
- 1 rol transparante folie 4 x 50 m

Lengte variabel tot ca 23 meter

Min. huur is: 14 dagen
Voor ruimte tot: lengte tot 23 meter
Levering is gratis: ja

I ZIPSCREEN 10

€ 34,50 / dag excl. BTW 

- 7 telescoop stangen (max. 3.6m)
- 7 kop- met plafondplaten
- 7 grip disk
- 3 plafond aansluitprofielen 1.20 - 2.40m
- 4 wand aansluitprofielen 1,20
- 4 brug adapters
- 1 opberg- en transporttas
- 2 zelfklevende ritssluitingen
- 1 transparante folie 4 x 12,5m

Lengte variabel tot ca. 8 meter.

Min. huur is: 14 dagen
Voor ruimte tot: lengte tot 8 meter

I ZIPSCREEN 7 PLUS

€ 71,00 / dag excl. BTW 

- 19 telescoop stangen (max. 3,60m)
- 19 kop- met plafondplaten
- 19 grip disk
- 9 plafond aansluitprofielen 1,20 - 2,40
- 4 wand aansluitprofielen 1,20m
- 4 brug adapters
- 1 opberg- en transporttas
- 2 zelfklevende ritssluitingen
- 1 rol antistatische transparante folie 4 x 50m

lengte variabel tot ca.23 meter

Min. huur is: 14 dagen
Voor ruimte tot: lengte tot 23 meter
Levering is gratis: ja

I ZIPSCREEN 19 PLUS

I ZIPWALL STOFSCHERMEN

- 15 -



Houtenmolenstraat 69B
9255 Buggenhout
Tel. 0476/20.41.56 

Bouwdrogers Temmerman bvba

 

I CONTACTGEGEVENS

Bouwdrogers Temmerman bvba
Houtenmolenstraat 69b
9255 Buggenhout
+32476204156
info@bouwdroger.com
BE 0886987301
KBC BE57 7370 2003 9435

Ruben@bouwdroger.com is de verantwoordelijke voor offertes en planning.

Daisy@bouwdroger.com zorgt voor de algemene boekhouding.

Zaakvoerders Ruben & Daisy

Onze bouwdroog-deskundigen Dennis en Maxime

zorgen voor levering en plaatsing + advies.

Sofie@bouwdroger.com is de verantwoordelijke voor de facturatie.


