
Aanbieding A:  Zaagmachine DQ QHS-350

Aanbieding C:  Dolmar PC112 300 mm

Aanbieding B:  BT150               Blue Toro

€  995,-

€  970,-

€  1.140,-

PAKKETPRIJS

PAKKETPRIJS

PAKKETPRIJS

TOPAANBIEDING!

Met vriendelijke groet, het team van Starck Diamantgereedschappen

Aanbieding A:

Dolmar PC6112 300 mm motor doorslijper
Bij afname van 10 stuks diamantzaagbladen  
Stardia® D15B9 300 mm / 20, betrouwbare 
kwaliteit voor het zagen van beton producten, 
prijs: € 59,- per stuk, betaalt u voor 1x Dolmar 
PC6112 300 mm motor doorslijper (lichtgewicht 
machine) slechts € 550,-.

Diamantboormachine BT150 Blue Toro
Bij afname van 2 stuks diamantboren Zorro®, hoge 
kwaliteit voor beton (ook boren voor asfalt verkrijgbaar), 
in de maten 60 mm (€ 80,-) en 110 mm (€ 140,-), betaalt 
u voor 1x Diamantboormachine BT150 Blue Toro (max. 
doorsnede 162 mm) slechts € 750,-.

Aanbiedingsfolder 
nr. 14

Prijzen en voorwaarden alleen geldig tijdens de 
actieperiode; alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.

... of bel voor verdere informatie: 

               015 256 50 80

Prachtige aanbiedingen bij Starck

Bestelling plaatsen?   Z.O.Z.

Let op:  

nu gratis bij  

uw bestelling:  

een fles  

exclusieve wijn!

Starck biedt u in deze periode weer de beste prijs/kwaliteit voor  
zaagbladen, boren en machines, zoals u traditioneel van ons gewend bent!
 Op = op, dit geldt ook voor de gratis fles exclusieve wijn!

Zaagmachine DQ QHS-350
Nieuw bij Starck! Zeer handige en innovatieve draagbare zaagmachine. 
Deze krachtige en efficiënte zaagmachine met elektromotor, heeft  
de mogelijkheid om nat en droog te zagen in beton en steen. Wordt  
geleverd met wateraansluiting. Bovendien aan te sluiten op alles zuiger voor 
makkelijke afvoer van zaagafval en stof (bij droogzagen). Met bescherming 
tegen oververhitting/-belasting. Inclusief verwijderbare geleide wieltjes.  
Bij afname van 3 stuks diamantzaagbladen Stardia® D15B9 350 mm, 
betrouwbare kwaliteit voor het zagen van beton producten, prijs: € 90,-  
per stuk, betaalt u voor deze machine slechts € 725,- !

NIEUW

www.starckdiamant.nl

Tip: bekijk nu onze prachtige nieuwe website:

Aanbieding B:

Aanbieding C:

http://www.starckdiamant.nl
http://www.starckdiamant.nl
http://www.starckdiamant.nl
http://www.starckdiamant.nl/producten/machines/dolmar-motordoorslijper-met-wateraansluiting/
http://www.starckdiamant.nl/producten/machines/diamantboormachine-blue-toro/
http://www.starckdiamant.nl/producten/diamantboren/zorro-diamantboor-nat-voor-beton/
http://www.starckdiamant.nl/producten/diamantzaagbladen/voor-draagbare-machines/stardia-d15b9-betonuniverseel/
http://www.starckdiamant.nl/producten/diamantzaagbladen/voor-draagbare-machines/stardia-d15b9-betonuniverseel/


Starck Diamantgereedschappen
Exportweg 9A
2645 ED Delfgauw
Nederland

Tel (+31) (0) 15 256 50 80
Fax (+31) (0) 15 256 53 47
E-mail info@starckdiamant.nl
Website www.starckdiamant.nl

Naam in blokletters:

Uw bestelling uit deze folder wordt franco geleverd.
Onze betalingstermijn: 30 dagen na factuurdatum.
Alle vermelde bedragen zijn excl. btw.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met uw betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum,

            Fax naar:  015 256 53 47
of e-mail naar: info@starckdiamant.nl

Naam bedrijf:

Afleveradres:

Postcode en plaats:

Datum:

Ja, ik bestel:

     ......... x aanbieding A pakketprijs € 995,-
 3 x Stardia®D15B9 diamantzaagbladen 350mm voor: € 90,- per stuk  
 1 x DQ QHS-350 zaagmachine voor: € 725,-
 

     ......... x aanbieding B pakketprijs € 970,-
 1 x Zorro® diamantboor 60 mm voor: € 80,- en 1 x 110 mm voor: € 140,-
 1 x BT150 BlueToro diamantboormachine voor: € 750,- 

     ......... x aanbieding C pakketprijs € 1.140,-
 10 x Stardia® D15B9 diamantzaagbladen 300 mm voor: € 90,- per stuk 
 1 x Dolmar PC6112 motordoorslijper 300 mm voor: € 550,-

 Ik wil uw product catalogus nr 4. ontvangen.

U kunt het formulier ook digitaal invullen. Voor een juiste weergave en werking van de PDF-bestanden raden we de laatste 
Acrobat Reader aan, in combinatie met een Chrome, Internet Explorer of FireFox browser. Het formulier kunt u sturen via het 
opgegeven e-mail adres of klik op een van de buttons, vergeet u niet het bestelformulier te voorzien van uw naam.

Datum invullen als  dd, mm, jjjj

- -

Bestelformulier
 TOP aanbiedingen nr. 14

 bewaar 

 bewaar 

 print 

 print 

 e-mail 

 e-mail 

http://www.starckdiamant.nl/wp-content/uploads/2016/09/StarckCatalogus-nr4_2016.pdf
mailto:info%40starckdiamant.nl?subject=
http://www.starckdiamant.nl
mailto:info%40starckdiamant.nl?subject=
https://get.adobe.com/reader/?loc=nl
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