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Profiel Produceren, Installeren & Energie
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Benodigde gereedschap, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

Nr. Onderdeel Artikel nr. en specificaties Merk  Stuksprijzen incl. BTW 

1 Schroevendraaier 75 x 2,5 of 80 x 2,5 Wera € 4,50

2 Schroevendraaier 100 x 5 Wera € 5,95

3 Schroevendraaier pozidrive PZ-2 voorspaanplaatschroeven, dus geen PH Wera € 9,50

4 Priem vierkante punt, geen ronde Wera € 4,50

5 Zijkniptang 140 of 160 mm Knipex € 13,50

6 Combinatietang 160 mm, geisoleerd. Knipex € 12,00

7 Afstriptang 160 mm, geisoleerd. Knipex € 13,95

8 Kabel / Montagemes No 16 Jokari € 8,50

9 Ijzerzaag Junior, met zaagblad. Sandvik € 6,50

19 Duimstok nylon, geel, 4-deling, 6 mm dik € 3,50

11 Slaglijnmolen met krijtpoeder Stanley € 7,50

12 Buigveer 5/8" of 16 mm, met kern (= binnenin staaldraad ter voorkoming van uitrekken) € 7,00

13 Schuifmaat Niet digitaal € 15,00 PZ PH

14 Kraspen € 4,50

15 Borenset HSS-G, diameter 1 t/m 10 mm, 19 delig, voor staal en hout € 23,95

16 Schoolbordkrijt wit € 0,50

17 Gereedschapskist kuststof, 23,5 x 23,5 x 44,5 cm, met opberglade (let op: beslist niet groter i.v.m. afmetingen opbergkast) € 15,00

18 Slot Messingslot + 2 sleutels 30 mm t.b.v. afsluiten gereedschapskist. € 5,00

19 Veiligheidsbril afsluitend, t.b.v. slijpen, geen eleastiek 3M € 5,75

20A Tuinoverall (via school) kleur zwart (verplicht) met rode accenten, 100% kartoen t.b.v. Lassen + naam wit bedrukt. € 32,50

20B Bedrukken van schoolnaam op (logo), wit op voorzijde tuinoverall ca. 3 cm hoog € 2,50 Kosten voor school

21A Veiligheidsschoenen type S3, goedkoopst € 22,50 Jokari no 16

21B type S3, confortabelere binnenkant Optie € 32,50

21C type S3, lijkt op gewone schoen Optie  ca. € 60,00

€ 221,60

Optie

22 Werkkleding (via school) Polo, 100% katoen, effen opleidingskleur, de rug bedrukt met school & profielnaam € 16,50

Aanvullende opmerkingen:

* Voor een goed start is het noodzakelijk dat de vermelde spullen in de eerste schoolweek van het nieuwe schoojaar aanwezig zijn. 

* Voor de tuinoveralls en polo shirts hebben wij Herman de Haan geselecteerd (Puttenstraat 15, 8281 BP Genemuiden, tel 038 385 9299)

* De bestelling voor deze werkkleding verloopt via een bestelformulier. Na de bestelling ontvangt u per post een factuur.

* Bij tijdige betaling wordt de werkkleding in de eerste schoolweek door de praktijkdocent afgegeven in het praktijklokaal.

* Opgegeven prijzen zijn stuksprijzen inclusief btw. 

* Indien u al gelijkwaardig gereedschap bezit kan dit, in overleg met de docent, ook gebruikt worden.

* De kosten voor de bedrukking van het schoollogo op de voorzijde van de tuinoverall zal Stad & Esch / De Ambelt op zich nemen.

Overige benodigdheden - Elders zelf aan te schaffen.

23 Multomap 

24 Tabbladen

25 Vulpotlood

26 Gum

27 Liniaal of geodriekhoek

Advies

28 Ordner met tabbladen

29 Beschermhoes

30 Snelhechters

* Uit prijsvergelijk is gebleken dat Kuiper Koekange het gereedschap en de PBM`s tegen een goede prijskwaliteitverhouding kan leveren (Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange, tel 

0522 451 231).

* U kunt dit gereedschap en de PBM`s in hun winkel op bovenstaand adres bestellen, betalen en afhalen.

T.b.v. verslagen

Ordner met tabbladen voorzien van A4 hokjes en lijnjtes papier t.b.v. alle avo vakken.

T.b.v. vervoeren tekeningen en verslagen.

4 rings, stevig model

10 tabs

0,5 mm met 2H stiftjes


