
DIAMANT PROMOCASES

KOFFERSET BORENEUROSTAR DROOG
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Mooie sets diamantboren in een handzame afsluitbare koffer.
Hiermee zijn uw diamantboren optimaal beschermd tegen 
stoten en neemt u deze eenvoudig mee naar het karwei. 
Geen gerol meer in de bestelbus en meteen opgeruimd 
in het magazijn!

De EUROSTAR Diamant droogboren presteren uitermate
goed bij het boren in alle zachtere steensoorten, zoals
baksteen, kalkzandsteen, gipsbeton, gasbeton etc.

De boren zijn geschikt voor gebruik in combinatie met
een afzuigunit (seperaat verkrijgbaar) om stofvrij te boren.

Er zijn verschillende sets leverbaar, waarin de meest 
voorkomende boor diameters aanwezig zijn. In de sets 
zitten verschillende maten, zodat met beide sets een 
zeer uitgebreid boor assortiment in huis gehaald wordt.

De koffersets zijn extra aantrekkelijk geprijsd en daarom 
ook de ideale set voor de startende aannemer, installateur of klusbedrijf. 

Natuurlijk zijn alle EUROSTAR diamantboren in de koffersets individueel na te 
bestellen.  Zo blijft uw borenset altijd netjes, compleet en klaar voor gebruik!

Alle EUROSTAR diamantboren zijn van hoogste 
kwaliteit en worden geproduceerd in Nederland. 

Zes Oktoberlaan 4
4645GC Putte
Nederland
T: 0031 164 602640
F: 0031 164 603030

Artikelnr: 20040 Inhoud set:

Verpakkingseenheid 1 St.

Afmeting koffer 47 x 36 x 16cm

Gewicht 8,7 Kg

1 x luxe grote koffer met foamvulling

1 x Verloopstuk M16x2 naar Zeskant

1 x Verlengstuk M16x2 200mm lang

1 x Diamantboor Ø62x300 M16x2

1 x Diamantboor Ø40x300 M16x2

4 EUROSTAR Diamant droogboren :

1 x Diamantboor Ø112x300 M16x2

1 x Diamantboor Ø82x300 M16x2

EUROSTAR DROOGBOREN SET F

Artikelnr: 20140 Inhoud set:

Verpakkingseenheid 1 St.

Afmeting koffer 43 x 32 x 14cm

Gewicht 6,1 Kg

1 x Diamantboor Ø18x300 M16x2

1 x luxe medium koffer met foamvulling

1 x Diamantboor Ø35x300 M16x2

5 EUROSTAR Diamant droogboren :

1 x Diamantboor Ø25x300 M16x2

1 x Diamantboor Ø102x300 M16x2

1 x Diamantboor Ø52x300 M16x2

EUROSTAR DROOGBOREN SET G

Alle vermelde prijzen zijn stukprijzen excl. BTW 

€ 199
            excl. BTW 

€ 209
            excl. BTW 

http://www.eurostardiamondtools.com
http://www.eurostardiamondtools.com
http://www.iddi.nl
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