
ACCU-BOOR/ 
SCHROEFMACHINE 
18V, 3 ACCU'S 5,0 AH,  SNELLADER, KOOLBORSTELLOOS

 ARTIKEL OMSCHRIJVING AANTAL PRIJS

19021030 1,5mm2 eca zwart 5 312,50 
19021031 2,5mm2 eca blauw 5 475,00 
19021032 2,5mm2 eca bruin 5 475,00 
19021033 2,5mm2 eca geel/groen 5 475,00 

 ARTIKEL OMSCHRIJVING PRIJS P.ST.

19019313 2x1 mm eca zwart 90,00 
19019315 3x1 mm eca zwart 127,50 
19019314 2x1 mm eca wit 90,00 
19019316 3x1 mm eca wit 127,50 

LICHTKLEUR 
SCHAKELBAAR TUSSEN 
WARMWIT EN KOUDWIT 
(3000 EN 4000 KELVIN)

285,00VOOR:
ARTIKELNR.: 17711938

PER STUK

INSTALLATIEKABEL YMVKAS

NAUTILUSGIETHARSPAKKET

RING-RATELSLEUTELSET
3 STUKS IN EEN ETUI

ROLBANDMAAT 
TYLON

LADDERKLEM 
SAFE CLAMP

IJZERWAREN

BEITELSET SDS
4-DELIG

KABELHASPEL
3X1.5

SCHROEVEN-
DRAAIERSET
7-DELIG

FATMAX GEREEDSCHAPSTAS
7-DELIG

DOPPENSET
1/4-3/8  34-DELIG

Met spanningszoeker

2x2,5mm2 grijs ring 
100 meter

Xl zwart 1xGU10T-60 kabeldoos 
met hars

Een kleine greep uit ons assortiment

Zet een ladder met één simpele beweging 
vast op de imperiaal of dakdrager

METEN IS WETEN

Open model met robuust stalen 
handvat en rubberen greep.

INHOUD
• puntbeitel 250mm
• platbeitel 20x250mm
• spadebeitel 40x200mm
• tegelbeitel 40x250mm

• ø 270mm
• 18W-24W
• IP 54
• 230V

VD DRAAD 
DOOS 100 METER

VMVL KABEL
H05VV-F ROL 100 METER

137,50VOOR:

ARTIKELNR.: 19001028

PER STUK

18,50VOOR:

ARTIKELNR.: 48402563

PER STUK45,00VOOR:

ARTIKELNR.: 43145568

5 PAKKEN

47,50VOOR:

ARTIKELNR.: 17713490

PER STUK

55,00VOOR:

ARTIKELNR.: 40245087

PER SET

19,99VOOR:

ARTIKELNR.: 17903975

PER STUK19,35VOOR:

ARTIKELNR.: 17906300

PER STUK

26,85VOOR:

ARTIKELNR.: 17905147

PER STUK47,50VOOR:

ARTIKELNR.: 17713499

PER STUK

 ARTIKEL OMSCHRIJVING PRIJS

17900255 Spaanplaatschroef 
4x40 200st  1,85

17900119 Draadstang 
m8x1000mm p/st  0,75

17900141 Houtdraadpen 
m8x50mm 100st  3,55 

ARTIKELNR.: 17711297

49,50
40 meter

ARTIKELNR.: 17711294

57,50
50 meter

SUPER SCHERP 
GEPRIJSD!

LED PRO-STRIPE

ARTIKELNR.: 19023612

65,00
Pro-Stripe 

ARTIKELNR.: 19023613

85,00

Pro-Stripe 
met sensor

 ARTIKEL OMSCHRIJVING PRIJS P.ST.

17905194 3 meter  1,35

17905195 5 meter 3,25 
17905197 8 meter  5,50 

Kraftform+ 100 Geïsoleerde VDE 
klingen voor veilig werken tot 1000V

18.000 ARTIKELEN AAN IJZER- 
WAREN EN GEREEDSCHAPPEN 
BINNEN 48 UUR OP DE KLUS

ACTIEKRANT
NR. 2  / 2020

Aanbiedingen zijn geldig van 7-3-2020 t/m 17-4-2020. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
Leverbaar zolang de voorraad strekt. Prijzen in euro’s en exclusief BTW. Meer dan 18.000 artikelen aan ijzerwaren en gereedschappen binnen 48 uur leverbaar



DRL ELEKTRISCHE RADIATOR 
E-COMFORT KLIMA

LUCHTVERDEELSYSTEEM UNIFLEX+

YUTAKI S COMBI 
SINGLE-SPLIT-SYSTEEM

ZONNEPANEEL 

• Een eenvoudig en snel te installeren dankzij uniek kliksysteem
• Drie keer klikken en de verbinding is luchtdicht
• Eenvoudige reiniging en minder geluid dankzij afgeronde vormen
• Binnenzijde van het systeem is antistatisch en antibacterieel behandeld

Dit staat voor een “all-in one” compacte installatie die met  één binnenunit het verwarmingssys-
teem en boiler combineert. Het intelligente en compacte ontwerp van de binnenunit reduceert 
de benodigde ruimte voor installatie tot wel 70% ten opzichte van een boiler met een daarnaast 
staande tapwatertank. Tegelijkertijd heeft het de mogelijkheid, zo nodig via convectoren te koelen. 
Daardoor kan het systeem het hele jaar door worden gebruikt voor eengezinswoningen en apparte-
menten. 

YUTAKI S COMBI
De Yutaki S Combi combineert verwarmen en warmtapwater in een compacte binnenunit met een 
kleine opstelruimte. Er is niet meer dan 733 × 600 × 1.750 mm ruimte nodig – en dat bij hele goede 
efficiëntiewaarden. 

De vermogens van de verschillende modellen variëren in zes stappen tussen een minimaal vermo-
gen van 4,3 kW tot maximaal 17,8 kW. De Yutaki S Combi werkt dankzij de vloeistofinspuiting zelfs 
bij een buitentemperatuur van maximaal -25 °C. De watertemperatuur kan, afhankelijk van de bui-
tentemperatuur, variëren tussen 20 °C en 60 °C. Hiermee worden alle onderdelen van een moderne 
verwarmingsinstallatie op een kleine oppervlakte samengebracht. 

YUTAKI S COMBI VOOR COMBINATIE MET ZONNEPANELEN
Nieuw is de mogelijkheid om bij een combinatie met zonnepanelen, naast de geïntegreerde 
warmtapwatertank een extra circuit op zonne-energie voor de tank te bestellen. 

YUTAKI S COMBI MET KOELFUNCTIE
Met de toepassing van de koelmodus en de combinatie met fancoil-units of vloerkoeling is naast de 
normale verwarming ook koeling in de zomer mogelijk.

UW VOORDEEL IN ÉÉN OOGOPSLAG
• Geïntegreerde warmtapwatertank (200 L/260 L) 
• Bij de 260 liter-tank ook zonne-energie mogelijk
• Werkt tot -25 °C
• Ruimtebesparend
• Hoog efficiënte pomp voor verwarmingscircuit 

geïntegreerd
• Warmtapwatertank van onderhoudsvrij  

roestvast staal

MONO, FULL BLACK, SHINGLED  
1622 X 1068 X 35MM

ARTIKELNR.: 99998640 - WIT  /  99998688 - ROOD

39,95VOOR:
PER STUK

DAKBEDEKKING UNICOAT ONDERLAAG
15 METER 460P60

ONTLUCHTINGSKAP
DUBBELWANDIG

KIEZELBAK
ALUMINIUM
DICHT MODEL 6X8 CM

KABELDOORVOER
PP BOCHT 

TEGELDRAGER
UNIVERSEEL

KLOKTHERMOSTAAT
CHRONOTHERM TOUCH MODULATON 

 ARTIKEL OMSCHRIJVING PRIJS P.ST.

17802733 toplaag  3,8mm 6 meter talk 470K14  26,55

17802734 toplaag 4,3mm 5 meter granulaat zwart 470K24  22,15

Coperpol is een bitumen APP 
dakbedekking. Een brandrol met 
of zonder  granulaat.

Coperpol onderlaag is een 
met folie afgewerkte eenzijdig 
gemodificeerd bitumen 
polyestermat.

Ook in lengtes van 3 meter verkrijgbaar

33,85VOOR:

ARTIKELNR.: 17802735

PER STUK

4,00VOOR:

ARTIKELNR.: 71405943

PER STUK

109,00VOOR:

ARTIKELNR.: 80510870

PER STUK 4.392,00VOOR:

ARTIKELNR.: 99989994

PER STUK

OOK VERKRIJGBAAR  
IN 30, 40, 50, 70, 80 

EN 120MM

OOK OP VOORRAAD
35, 42 EN 54MM

MET GRATIS MUURBEUGEL EN 
LEIDINGSET T.W.V. € 525,-

OOK VERKIJGBAAR IN
50/60MM EN 90/100MM

DAKISOLATIE
PIR 120X60CM

EXPANSIEVATPAKKET
18/0,5

CV BUIS DUNWANDIG

ARTIKELNR.: 17803010

7,80
60mm

ARTIKELNR.: 21715515

4,30
15x1.2mm 6 mtr

ARTIKELNR.: 17803012

14,30
100mm

ARTIKELNR.: 21715522

5,95
22x1.2mm 6 mtr

ARTIKELNR.: 17803014

16,65
140mm

ARTIKELNR.: 21715528

7,95
28x1.2mm 6 mtr

 ARTIKEL OMSCHRIJVING PRIJS P.ST.

10852255 70/80mm  11,50 
10852265 110/125mm  15,50 
10852270 150/160mm 22,50 

 ARTIKEL OMSCHRIJVING PRIJS P.ST.

10850075 L=200mm 45 graden  5,50 
10851067 L=330mm 45 graden  6,70 
10851065 L=330mm 90 graden  7,15 
10851063 L=450mm 90 graden  7,95 

 ARTIKEL OMSCHRIJVING PRIJS P.ST.

10852316 50mm  20,50 
10852317 75mm  24,75 
10852318 110mm  30,50 

 ARTIKEL OMSCHRIJVING PRIJS 

80410149 750w 504x675  190,00 
80410151 1000w 504x790  215,00 
80410152 1500w 504x1010  250,00 
80410153 2000w 504x1240 270,00

99,00VOOR:
ARTIKELNR.:  17707929

330WP 102,50VOOR:
ARTIKELNR.: 17717462

335WP

 ARTIKEL OMSCHRIJVING PRIJS P.ST.

17707675 Flexibele slang vfs 90-78mm L=50mtr  127,00 
17707707 Instortverdeler vtvg 8x90mm zijaansl 125  79,00 
17707711 Koppelstuk vks 90mm m/afdichtringen  4,00

17707722 Kraag rvk voor regelbaar ventiel  2,65 
17707715 Bocht 90gr vkb tbv slang 90mm  12,75 

NIEUW!

Een elektrische radiator die uw huis 
duurzaam verwarmt, geruisloos 
in- en uitschakelt en er ook nog eens 
uitziet als een stijlvol decoratiestuk

Salo Huisbeurs 14 en 15 mei 2020 Kijk voor het volledige assortiment dakmaterialen op onze website www.salo.nl



De invoeringsdatum van de BENG-eisen wordt van 
1 juli 2020 verschoven naar 1 januari 2021.

In november 2019 werd bekend gemaakt dat het niet haalbaar 

was om een definitieve rekensoftware, zes maanden voor de be-

oogde invoeringsdatum van de BENG-eisen (1 juli 2020), aan te 

kunnen leveren. 

De reden ligt mede aan de complexiteit van de bepalingsmethode 

NTA 8800. Om deze reden is de invoeringsdatum  van deze eisen 

met een vertraging van zes maanden verschoven naar 1 januari 

2021. Door de vertraging van de invoeringsdatum kan er tevens niet 

worden voldaan aan de implementatie van het nieuwe energiela-

bel. Het nieuwe energielabel wordt uitgedrukt in kWh/m2.jr. 

Door het geven van een nieuwe invoeringsdatum hoopt de mi-

nister dat zowel de BENG-eisen als het nieuwe 

energielabel succesvol ingevoerd 

kunnen worden vanaf 1 januari 2021.

Vent-Axia is een jong bedrijf op de Nederlandse markt, 
maar heeft desalniettemin een rijke geschiedenis. 
Vent-Axia werd in 1936 opgericht in Engeland en lan-
ceerde bijvoorbeeld de eerste elektrisch aangedreven 
raamventilator ter wereld. De van oorsprong Britse 
fabrikant en leverancier van ventilatie- en verwar-
mingssystemen heeft een sterke marktpositie in zowel 
het Verenigd Koninkrijk als in de rest van de wereld. 
 

INTERESSANTE PARTNER
In Nederland levert Vent-Axia een ruim aanbod energiezuini-

ge badkamerventilatoren, WTW-toestellen en handdrogers. 

Daarnaast zijn ook het Uniflexplus+ RV regelbare ventiel en 

het Uniflexplus+ flexibel luchtverdeelsysteem in diverse uit-

voeringen verkrijgbaar. “We zijn nu een kleine twee jaar actief 

op de Nederlandse markt,” vertelt Erik Snijders, Sales Mana-

ger bij Vent-Axia. “We leveren uitsluitend via de groothandel 

en een van de eerste partijen waarmee we een samenwer-

king zijn aangegaan is de Salo. Voor ons is de Salo een heel 

interessante partner. Omdat het een coöperatie is staat het 

bedrijf dicht bij de leden en die korte lijnen zorgen ervoor dat 

we gemakkelijk met elkaar kunnen schakelen.”

ONDERSCHEIDENDE PRODUCTEN
De meest onderscheidende producten die Vent-Axia via Salo 

aanbiedt zijn de high-end badkamerventilatoren en het Uni-

flexplus+ luchtverdeelsysteem. “Dat systeem is echt een uit-

komst voor de installateur,” aldus een enthousiaste Erik. “Het 

is specifiek ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel 

en eenvoudig mogelijk te maken. Omdat het systeem flexibel 

is, zijn er veel minder componenten nodig. De flexibele luchts-

langen snij je heel eenvoudig op maat en de universeel toepas-

bare kunststof huls maakt het plaatsen van de ventielcollec-

toren supereenvoudig. Door het unieke kliksysteem kun je de 

slangen snel aansluiten. Drie keer klikken voor een luchtdichte 

verbinding en dat zonder montagehulpmiddelen.”

BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
“Omdat het overstappen op zo’n nieuw systeem gemakkelij-

ker te maken, geven we trainingen aan installateurs,” vervolgt 

Erik. “Ook ondersteunen we bij het maken van ventilatiebe-

rekeningen en aanlegtekeningen wanneer dat nodig is. Life 

made easy is niet voor niets onze pay-off!”

Basketbal, voetbal, rugby; Rick speelde het al-
lemaal. Hij wist dan ook al op jonge leeftijd dat 
hij naar het CIOS (Centraal Instituut Opleiding 
Sportleiders) zou gaan, maar het lot besliste 
anders. “Helaas scheurde ik op mijn veertiende 
mijn kruisband,” vertelt hij, “en daarmee was 
het CIOS van de baan. Daarna ben ik min of meer 
het loodgietersvak ingerold. Ik ging in de vakan-
ties altijd al met mijn vader mee en dat beviel me 
prima, dus ben ik die kant opgegaan.” 

Toen het bedrijf waar Rick werkte failliet ging, werkte 

zijn vader bij Will Glorie – het bedrijf dat in 1969 onder 

de naam Settels bv door Ricks opa was opgericht. “Mijn 

vader vertelde me dat Will nog wel een mannetje kon 

gebruiken,” lacht Rick, “en zo kwam ik bij Will Glorie 

terecht. Tijdens mijn sollicitatiegesprek vroeg Will me 

naar mijn ambities. Ik heb meteen aangegeven dat ik 

uiteindelijk het bedrijf graag van hem over zou willen 

nemen. Daar had Will wel oren naar en daar hebben we 

de afgelopen jaren samen naartoe gewerkt.”

Will nam Rick al snel mee de Salo. “Hij is daar kind 

aan huis,” vertelt Rick. “We liepen via de balie de trap 

op alsof dat de normaalste zaak van de wereld was, 

onaangekondigd even een rondje kennismaken. Het 

mooie is dat dat gewoon kan. Toen de Salo zonne-

panelen opnam in het assortiment, zijn wij daar ook 

mee aan de slag gegaan. Het is belangrijk om een par-

tij te hebben waar je op kunt terugvallen en die onder-

steuning biedt wanneer dat nodig is.”

“Vier jaar geleden toen we actief met de overname zijn 

begonnen hebben we de naam van het bedrijf veran-

derd van loodgietersbedrijf Will Glorie naar Will Glorie 

Installatietechniek,” vervolgt Rick. “We zijn ons gaan 

specialiseren op het gebied van verduurzamen en nu 

bieden we echt een totaalpakket aan. Ik wil het liefst 

bij Salo inkopen en ook met Remko warmtepompen 

aan de slag. Remko levert alle typen warmtepompen, 

maar het BRL-certificaat voor de bronwarmtepompen 

is nog niet rond. Daar hoop ik samen met de Salo snel 

een oplossing voor te vinden.”

Erik Snijders   |    Sales Manager Vent-Axia

Rick Settels   |    eigenaar Will Glorie Installatietechniek

INVOERINGSDATUM 
BENG-EISEN 
VERSCHOVEN NAAR 2021

 "De korte lijnen zorgen ervoor 
dat we gemakkelijk met elkaar 

kunnen schakelen"

“HET IS BELANGRIJK OM EEN 
PARTIJ TE HEBBEN WAAR JE OP 

KUNT TERUGVALLEN”

VLOERPUT 
146X146MM 
RVS/ABS 50MM

INBOUWRESERVOIR
RAPID SL

VLOTTERKRAAN  
IMPULS 380 UNIVERSEEL

WANDCLOSETPACK
280 

Compleet met Skate Air wit bedieningspaneel Rimfree diepspoel met 
softclose zitting wit

105,00VOOR:

ARTIKELNR.: 70109307

PER STUK

VOOR:

ARTIKELNR.: 11620280

PER STUK 11,99

115,00VOOR:

ARTIKELNR.: 70331024

PER STUK

ARTIKELNR.: 17803586

38,50
onder-uitlaat

ARTIKELNR.: 72300169

22,50
zij-uitlaat

VORSTVRIJE 
BUITENKRAAN 1/2
MET SLEUTEL

ARTIKELNR.:
73404380 - 150-400MM
17717477 - 245-500MM

31,50
VOOR:

99,00VOOR:

ARTIKELNR.: 70488094

PER STUK

GLIJSTANGSET
TYPE 800 NEW TEMPESTA
150mm s-kopp/60cm

GROHE SUPER ACTIE
MENGKRANEN

 ARTIKEL OMSCHRIJVING PRIJS

20921337 wastafelmengkraan Costa  41,99 
20926308 douchemengkraan Costa  31,99 
70437930 gootsteenmengkraan Euroeco  49,99 

DE SALO HUISBEURS
Op 14 en 15 mei 2020 organiseert Salo weer de Huisbeurs. Deze 

huisbeurs zal in het teken staan van duurzaam.  Drie dagen 

lang bent u van harte welkom op onze beurs en kunnen onze 

leveranciers u alles vertellen over de producten. Ook hebben wij 

voor u een mooi afwisselend programma deze dagen. Houdt u 

de mailing en Salopost in de gaten voor meer informatie. 

Klimaatexpert Warmtepomp Basistraining 26 maart 2020 Bestellen tot                              Dezelfde dag nog geleverd! 


