
In systeem  
naar succes.

De voorjaarsnoviteiten  
2018 van Festool 

Nieuw!

Gereedschap voor het beste resultaat
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Beter werken in systeem –  
met onze nieuwe producten
Uw werk nog sneller, comfortabeler en schoner: met de nieuwe stabiele en toch weer los 
te maken meubelverbinders is een probleemloze montage en demontage van uw meubels 
mogelijk. Onze nieuwe stofzuigers met gladde afzuigslang maken stofvrij, gezond werken 
mogelijk en overtuigen met innovatieve Bluetooth-technologie. De bewerking van isola-
tiemateriaal verloopt met de accu-isolatiezaag ISC 240 efficiënter dan ooit tevoren. Onze 
SYSTAINERS zorgen voor systematische orde, waarmee u uw materialen netjes binnen 
handbereik hebt.

Wij wensen u veel plezier bij het ontdekken van onze nieuwe producten.
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De perfecte verbinding.  
Nu nog veelzijdiger.
De nieuwe meubelverbinders voor de freesmachine DOMINO DF 500.

Stabiel, flexibel, snel.
De oplossing voor stabiele en toch flexibel los  
te maken meubelconstructies. Met een grote  
tolerantiecompensatie en hoge stabiliteit voor  
een probleemloze montage en demontage in  
de werkplaats en bij de klant thuis.

Veelzijdig.
Van hoek-, middendeel- tot gatenrijverbindingen – 
met de nieuwe meubelverbinders lukt alles.

Precies en efficiënt.
Met het DOMINO-systeem lukt het nauwkeurig 
positioneren geheel zonder aanslagen en hulp-
middelen. Bewerkingstoleranties tot 0,7 mm 
worden probleemloos gecompenseerd.
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Zonder extra hulp van  
speciale machine.
Alle verbindingen kunnen eenvoudig en snel met 
de freesmachine DOMINO DF 500 worden gepro-
duceerd – zonder extra hulp van speciale machine.

Zonder krassen.
De vlakke beslagelementen beschermen de 
losse meubeldelen onderweg tegen krassen.

Voor verschillende diktes.
Alle materiaaldiktes tussen 18 – 28 mm kunnen 
probleemloos met de verbindingsstukken worden 
verwerkt.
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Eenvoudiger kan het niet.
De 15 mm-beslagboor en de DOMINO-boorsjabloon vormen samen een onverslaanbaar team.  
De afzuigbare boorsjabloon bepaalt de exacte positie van het boorgat en de correcte boordiepte.  
Zo wordt foutloos werken gegarandeerd.

Direct afzuigen.
Met behulp van de afzuigbare boorsjabloon wordt 
het zaagsel direct afgezogen. Dit lukt eenvoudig 
met de afstandsbediening op de afzuigslang voor 
het inschakelen van de stofzuiger.

De verbinding van flexibiliteit,  
tempo en efficiëntie.
DOMINO meubelverbinders – de oplossing voor veelzijdige meubelconstructies.
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Echte werkverlichting.
De hoge stabiliteit van de verbinders maken de 
meubelopbouw zeer gemakkelijk. Zo is de kastop-
bouw ook als u alleen bent, geen probleem.

2 hoekverbinders –  
2 mogelijkheden.
De DOMINO/DOMINO-hoekverbinding wordt met 
twee freesgaten en een boorgat gemaakt. Bij de 
DOMINO/LR 32-verbinding wordt het beslag in de 
rij met 32 gaten ingedraaid, en de constructiebodem 
wordt met een freesgat aangebracht.

Ook bruikbaar in het midden.
Middendeelverbindingen worden zoals hoekver-
bindingen gemaakt – geheel in het DOMINO- 
systeem of met een rij van 32 gaten. Het enige  
verschil: een doorgangsgat in het middendeel 
voor de verbinder.
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Alles voor de perfecte start.
Hiermee kunt u direct aan de slag – het uitgebreide DOMINO-verbindingsassortiment in de praktische  
SYSTAINER bevat alles wat u voor de perfecte meubelverbindingen nodig hebt.

Alles in het zicht. Alles in de hand.
DOMINO-verbindingsassortiment en lege systainer.

Mobiele orde.
De nieuwe DOMINO lege systainer bevat drie 
flexibel in te delen vakken die naar eigen inzicht 
gevuld kunnen worden met DOMINO-stenen of 
andere accessoires.
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Eenvoudig beter georganiseerd.
Accessoires, verbruiksmateriaal en andere kleine onderdelen zijn door 
het universeel inzetstuk optimaal geordend en dankzij het transparante 
deksel ook altijd zichtbaar.

Orde met doorkijk.
De MINI-SYSTAINER met transparant deksel.

SPECIAL EDITION
CENTROTEC MINI-SYSTAINER.

Slechts korte tijd als gelimiteerde editie verkrijgbaar:  
de mini-systainer met uitgebreide, 74-delige  
CENTROTEC-accessoires. 
 
Tot de leveringsomvang behoort de CENTROTEC-boorkop WH-CE; 
een bithouder BH 60 CE-Imp; elk 5 stuks van de 25 mm-bits:  
PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, 
TX40 en elk 1 stuk van de 50 mm-bits: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, 
PH2, PH3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40.
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Stofzuigers CT 26/36/48.
Door de T-LOC-koppeling worden SYSTAINERS  
nu in een handomdraai aan de nieuwe SYS-DOCK 
bevestigd. En dankzij het nieuwe klapmechanisme 
behoort het lastige afwikkelen van de kabel tot  
het verleden.

Gladde afzuigslang.
Het gladde oppervlak zorgt voor een soepel en 
probleemloos verloop van het werk en de conische 
slang zorgt voor een verbeterde afzuigcapaciteit.

CLEANTEC-afzuigmof.
Met bajonetafsluiting voor een veilige verbinding 
van het gereedschap met de afzuigslang en indien 
gewenst ook voor het verbinden van het begin-  
en eindstuk van twee afzuigslangen.

Eenvoudig schoon. Eenvoudig beter.
Het vernieuwde Festool-afzuigsysteem voor de vakman.
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Innovatieve Bluetooth-technologie.
De combinatie van Bluetooth-module op de CLEANTEC stofzuiger CT 26/36/48 en de afstandsbediening 
op de afzuigslang zorgt ervoor dat u niet naar de stofzuiger hoeft te lopen. U kunt de afzuiging eenvoudig 
op de slang met de afstandsbediening starten. Ideaal voor schoonmaakwerkzaamheden tussendoor. 
En in combinatie met de Bluetooth-accupacks start de stofzuiger samen met de accu-machine wanneer 
de accu-machine wordt aangezet.

Op alles voorbereid.
Het maakt niet uit om welke soort en hoeveelheid 
stof het gaat: Festool heeft een geschikte stofzuiger 
voor de stofklassen L, M en H. En bovendien speciale 
stofzuigers voor brandbare en explosieve stoffen.
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Sterke verbinding met T-LOC.
In een handomdraai koppelt u SYSTAINER, 
 SORTAINER en SYS-ToolBox aan uw stofzuiger* 
tot een compacte werkplek om.

Soepel en probleemloos werken.
De nieuwe afzuigslang glijdt perfect over elk  
oppervlak of rand – de extreem robuuste, glad  
afgewerkte buitenkant beschermt de elastische 
afzuigslang binnenin. Ideaal tijdens het werken 
met de Festool-geleiderail.

Heel gemakkelijk voor een schoon resultaat.
Voor elke toepassing de juiste oplossing: het Festool-afzuigsysteem.

Snelstart.
Dankzij het kantelbaar mechanisme op  
de kabelafwikkeling* kan de kabel in een  
handomdraai afgewikkeld worden.
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Praktisch voor een  
schoon transport.
Het begin- en eindstuk van de slang kunnen voor 
transport met elkaar worden verbonden. Eventuele 
stofresten blijven zo veilig in de slang.

Perfect voor tussendoor.
Met de Bluetooth-afstandsbediening start u de 
stofzuiger* met de Bluetooth-module eenvoudig 
op de afzuigslang, zelfs als de stofzuiger zich in 
de AUTO-modus bevindt.

Automatisch schoon.
De Bluetooth-accupacks communiceren met de 
Bluetooth-module op de stofzuiger* – en zorgen 
ervoor dat de accu-machine bij het inschakelen 
van de stofzuiger automatisch start. 

* Alle overige productinformatie vindt u in het 
productoverzicht vanaf pagina 20
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Veelzijdig.
Zaaggarnituur gewelfd voor flexibel isolatiemateriaal 
zoals mineraalwol en natuurvezels, zaaggarnituur 
met om en om vertanding voor PUR/EPS/XPS- 
isolatiematerialen. Zaagbladen verkrijgbaar  
in twee lengten en via het snelwisselsysteem  
gemakkelijk zonder gereedschap te wisselen.

Efficiënte sneden.
Door de speciaal ontwikkelde zaaggarnituur met 
geleid zaagblad zijn snelle, precieze sneden  
gegarandeerd. Met geleiderail en hoekaanslag 
lukken ook repeterende sneden kaarsrecht en 
hoeknauwkeurig.

De revolutie bij het zagen van isolatiemateriaal.
Nieuw: de accu-isolatiezaag ISC 240 voor flexibele en vaste PUR-isolatiematerialen.

Mobiel en ergonomisch.
Laag gewicht, rubberen grepen en een perfect  
uitgebalanceerde bouwvorm – voor maximaal 
werkcomfort, ook tijdens het werken met één 
hand.
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Extreem robuust.
De onderhoudsvrije EC-TEC-motor is door een 
rooster tegen stof en vezels beschermd. Het  
zaagblad weet door extra lange standtijden te  
overtuigen voor langdurig werken.

Sterk, snel en innovatief.
De borstelloze EC-TEC-motor met 18 V Li-ion 
accu zorgt voor een bestendig vermogen en  
hoge doortrekkracht – zelfs bij materiaaldiktes  
tot 350 mm.

Stofarm werken.
Eenvoudig via de afzuigadapter de stofzuiger  
aansluiten. Met een 5,2 Ah Bluetooth-accupack 
start de stofzuiger bij het inschakelen automatisch 
(als er een Bluetooth-module op de stofzuiger is 
aangesloten).
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Onze verantwoordelijkheid 
eindigt niet bij de kwaliteit 
van de machine.

Elke dag weer denken wij erover na hoe wij het leven voor  
u eenvoudiger kunnen maken. Met perfect doordacht 
gereedschap én met services die zich volledig richten op  
de eisen van de dagelijkse praktijk. 

U wilt en moet uitvaltijden, onnodige extra inspanningen  
en extra kosten zo veel mogelijk vermijden. Dat weten  
wij maar al te goed en daar willen wij met de Festool  
SERVICE all-inclusive graag ons deel aan bijdragen.  
Het succes van onze klanten is ons immers veel waard.

Meer informatie over SERVICE all-inclusive,  
de servicevoorwaarden en de geldigheidsduur 
vindt u op www.festool.nl/service

SERVICE all-inclusive geldt voor alle machines die binnen 30 dagen na aankoop zijn geregistreerden na 2 april 2013 zijn aangeschaft.
*   “Gratis reparatie” geldt niet voor beschadigingen van verbruiksmateriaal en accessoires, ingeval van ondeskundig gebruik, schade die is  

veroorzaakt door gebruik van niet-originele accessoires- of reserveonderdelen, en als de machine continu aan slijtage onderhevig is geweest.

15 dagen testen zonder risico.
Tevredenheidsgarantie: voldoet de gekochte machine niet 
geheel aan uw wensen? Geen enkel probleem. Retourneer de 
machine binnen 15 dagen na aankoop aan uw Festool dealer  
en u ontvangt uw aankoopbedrag direct retour.

10 jaar voorraadgarantie op reserveonderdelen.
Wij houden elk reserveonderdeel minstens 10 jaar op voorraad. 
En mocht het onverhoopt bij uitzondering niet op voorraad zijn, 
dan krijgt u ter vervanging gratis een nieuwe machine.

36 maanden beschermd tegen diefstalkosten.
UNIEK – Nieuwe machine bij diefstal. Is uw machine gestolen 
op de bouwplaats of uit uw bus? U ontvangt tegen een eigen 
bijdrage van 100 euro excl. BTW een nieuwe vervangende 
machine.

36 maanden gratis reparatieservice*.
UNIEK - Als uw machine niet goed meer werkt, wordt  
deze gratis gerepareerd. Inclusief vervanging van alle  
slijtageonderdelen zoals accu’s, lagers en koolborstels.



1918 

Alles voor sterke verbindingen. Alles mooi geordend.

Middendeelverbinder – voor DOMINO/LR 32-verbinding
De DOMINO/LR 32-verbinding MSV-LR 32 D8/25 wordt in  
de kastzijwand in een gatenrij-doorgangsboorgat van 5 mm 
en in de constructiebodem met de DOMINO-freesmachine 
DF 500 gepositioneerd

 63,10 €  1) 76,35 € 2)

Bestelnr. 203169

Verbinder van het middendeel –  
voor DOMINO/DOMINO-verbinding
De DOMINO/DOMINO-verbinding MSV D8/25 wordt  
zowel in de zijwand als in de constructiebodem met  
de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd

 70,00 €  1) 84,70 € 2)

Bestelnr. 203167

Houten deuvel D 8x36
Ideaal om twee bodems te verbinden met een middendeel bij  
19 mm dikke T-kastconstructies, 36 mm lang.

 14,80 €  1) 17,91 € 2)

Bestelnr. 203175

Hoekverbinder – voor DOMINO/DOMINO-verbinding
De DOMINO/DOMINO-verbinding KV D8/50 wordt  
zowel in de zijwand als in de constructiebodem met  
de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd

 99,20 €  1) 120,03 € 2)

Bestelnr. 203166

Boorsjabloon
Boorsjabloon voor het oppervlakgat van het DOMINO- 
verbindingsbeslag D 8 mm noodzakelijk.

 68,20 €  1) 82,52 € 2)

Bestelnr. 203164

Hoekverbinder – voor DOMINO/LR 32-verbinding
De DOMINO/LR 32-verbinding KV-LR 32 D8/50 wordt in  
de kastzijwand in een gatenrijboring van 5 mm en in de  
constructiebodem met de DOMINO-freesmachine DF 500 
gepositioneerd

 78,90 €  1) 95,47 € 2)

Bestelnr. 203168

Beslagboor D 15
Beslagboor voor het oppervlakgat van het DOMINO- 
verbindingsbeslag D 8 mm. Schachthouder: CENTROTEC; 1,5 mm.

 49,90 €  1) 60,38 € 2)

Bestelnr. 203165

Verbindingen Systeemaccessoires DOMINO

Afdekkappen
Voor het afdekken van het DOMINO-verbindingsbeslag D 8 mm. 
Verkrijgbaar in de kleuren bruin, wit, grijs en zilver.

 6,20 €  1) 7,50 € 2)

Bestelnr. Bruin: 203171
Wit: 203173
Grijs: 203174

 11,40 €  1) 13,79 € 2)

Bestelnr. Zilver: 203172
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DOMINO-verbindingsassortiment KV-SYS D8
70 x hoekverbinder DOMINO/DOMINO KV D8, 20 x hoekverbinder 
DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 10 x middendeelverbinder  
DOMINO/DOMINO MSV D8, 10 x middendeelverbinder  
DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 afdekkappen bruin KV-AK 
D15 brn, 50 afdekkappen zilver KV-AK D15 slr, 50 afdekkappen 
wit KV-AK D15 wht, 50 afdekkappen grijs KV-AK D15 gr,  
20 x DOMINO D 8 x 36 mm, boorsjabloon BS-KV D15,  
beslagboor KVB-HW D15 CE, schroevendraaier,  
in de SYSTAINER SYS 1 T-LOC.

 376,30 €  1) 455,32 € 2)

Bestelnr. 203170

Lege systainer SORT-SYS 1 TL DOMINO
Lege systainer SYS 1 T-LOC bevat 3 boxen met flexibele  
vakindeling om naar wens te vullen met DOMINO-stenen  
of met andere accessoires of gereedschappen.

 55,00 €  1) 66,55 € 2)

Bestelnr. 203176

Systeemaccessoires DOMINO

MINI-SYSTAINER T-LOC met transparante deksel  
en universeel inzetstuk
SYS-MINI 1 TL TRA UNI
Voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en 
handgereedschap; koppelbaar met SYS-MINI 1 en 3 TL,  
inclusief universeel inzetstuk TZE-UNI SYS MINI TL en 
transparante afdekking

 34,90 €  1) 42,23 € 2)

Bestelnr. 203821

MINI-SYSTAINER T-LOC met transparante deksel
SYS-MINI 1 TL TRA
Voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen  
en handgereedschap; koppelbaar met SYS-MINI 1 en 3 TL

 20,70 €  1) 25,05 € 2)

Bestelnr. 203813

SYSTAINER

MINI-SYSTAINER T-LOC – CENTROTEC-special edition
SYS-CE MINI 1 TL TRA
Omvangrijke, 74-delige CENTROTEC-accessoires in de  
MINI-SYSTAINER; slechts voor korte tijd als gelimiteerde 
editie verkrijgbaar; inclusief: 2-delige inlay, transparante  
afdekking, CENTROTEC-boorkop, CENTROTEC-magneet- 
bithouder BH 60 CE, 12 x 50 mm CENTROTEC-bits 
PZ/PH/TX, 60 x 25 mm CENTROTEC-bits PZ/PH/TX

 131,20 €  1) 158,75 € 2)

Bestelnr. 203817
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Stofzuigers

De beste voor stofvrij werken. 

> 99 % 99,9 % > 99,995 %Stofklassen / filter-afscheidingspercentage

Reservoirvolume

De stofzuiger voor onderweg.
Compact, licht, stil en koppelbaar in het Systainer-systeem: 
voor snel en mobiel gebruik bij kleinere montage-  
en servicewerkzaamheden.

De stofzuiger voor de werkplaats en voor 
onderweg.
In drie formaten, voor elke opgave: de allrounders  
voor op locatie of in de werkplaats.

De stofzuiger voor onderweg.
Compact en licht: ideaal bij montage-,  
bouw- en renovatiewerkzaamheden.

*  Bluetooth-module eenvoudig op de stofzuiger te installeren. Uitgevoerd door een erkende Festool-reparateur.
Informatie over de stofklassen, andere varianten en nog veel meer producten vindt u op www. festool.nl of bij uw Festool-dealer.
1)  excl. btw    2) incl. btw   Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.

Gladde afzuigslang bij de leveringsomvang inbegrepen.
Met glad afgewerkte buitenkant voor perfect glijden over oppervlakken.

niet geschikt voor Bluetooth

niet geschikt voor Bluetooth

nieuwe kabelafwikkeling

4,5 l

26 l

36 l

48 l

10 l

15 l

CTL SYS
 339,00 €  1) 410,19 € 2)

Bestelnr. 575279

CTL MINI
 394,00 €  1) 476,74 € 2)

Bestelnr. 575254

CTL MIDI
 428,00 €  1) 517,88 € 2)

Bestelnr. 575261

CTL 26 E
 591,00 €  1) 715,11 € 2)

Bestelnr. 574947

CTM 26 E
 787,00 €  1) 952,27 € 2)

Bestelnr. 574981

CTH 26 E / a
 909,00 €  1) 1.099,89 € 2)

Bestelnr. 574939

CTL 48 E
 816,00 €  1) 987,36 € 2)

Bestelnr. 574975

CTM 48 E
 997,00 €  1) 1.206,37 € 2)

Bestelnr. 574992

CTH 48 E / a
 1.120,00 €  1) 1.355,20 € 2)

Bestelnr. 574941

CTL 36 E
 713,00 €  1) 862,73 € 2)

Bestelnr. 574965

CTM 36 E
 903,00 €  1) 1.092,63 € 2)

Bestelnr. 574988
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> 99 % 99,9 %Stofklassen / filter-afscheidingspercentage

26 l

36 l

48 l

Reservoirvolume

Voor extreme stofhoeveelheden.
Voor extreme stofhoeveelheden. Ook voor fijnstof zoals bij  
het werken met saneringsfrezen en diamantslijpers.

Met reiniging.
Met automatische, traploos regelbare filterreiniging  
AUTOCLEAN voor een constante afzuigcapaciteit.

26 l

36 l

*  Bluetooth-module eenvoudig op de stofzuiger te installeren. Uitgevoerd door een erkende Festool-reparateur.
Informatie over de stofklassen, andere varianten en nog veel meer producten vindt u op www. festool.nl of bij uw Festool-dealer.
1)  excl. btw    2) incl. btw   Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.

Gladde afzuigslang bij de leveringsomvang inbegrepen.
Met glad afgewerkte buitenkant voor perfect glijden over oppervlakken.

nieuwe kabelafwikkeling

CTM 36 E AC HD
 979,00 €  1) 1.184,59 € 2)

Bestelnr. 575296

CTL 36 E AC HD
 795,00 €  1) 961,95 € 2)

Bestelnr. 575292

CTL 26 E AC HD
 673,00 €  1) 814,33 € 2)

Bestelnr. 575291

CTL 48 E AC
 913,00 €  1) 1.104,73 € 2)

Bestelnr. 574974

CTM 48 E AC
 1.095,00 €  1) 1.324,95 € 2)

Bestelnr. 574991

CTL 26 E AC
 693,00 €  1) 838,53 € 2)

Bestelnr. 574945

CTM 26 E AC
 883,00 €  1) 1.068,43 € 2)

Bestelnr. 574978

CTL 36 E AC
 815,00 €  1) 986,15 € 2)

Bestelnr. 574958

CTM 36 E AC
 999,00 €  1) 1.208,79 € 2)

Bestelnr. 574983
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Afzuigslang Afstandsbediening

Reinigingsset en afzuigadapter

Voor schoon en netjes werken. En voor zuiver op maat gesneden stukken.

Afzuigslang D 36/32, antistatisch glad
D 36/32x3,5 m-AS/CT
voor afzuigapparaten met Autoclean geschikt; voor 
werkzaamheden met saneringsfrees en schoonmaak-
werkzaamheden, temperatuurbestendig tot + 70 °C

 153,60 €  1) 185,86 € 2)

Bestelnr. 500682

Afzuigslang D 36, antistatisch glad
D 36x3,5 m-AS/CT**
voor schoonmaakwerkzaamheden met CT-afzuigappa-
raten; niet voor afzuigapparaten met Autoclean geschikt, 
temperatuurbestendig tot + 70 °C, met draaikoppeling 
en aansluitmof

 164,20 €  1) 198,68 € 2)

Bestelnr. 500681

Afzuigslang D 27, antistatisch glad
D 27x3,0 m-AS-90°/CT voor CTL-SYS
temperatuurbestendig tot +70 °C,  
met hoekdraaikoppeling aan stofzuigerzijde

 114,90 €  1) 139,03 € 2)

Bestelnr. 201665

Afzuigslang D 27/32, antistatisch glad
D 27/32x3,5 m-AS/CT
voor CT 26/36/48, temperatuurbestendig tot +70°C  
met draaikoppeling en aansluitmof*

 145,20 €  1) 175,69 € 2)

Bestelnr. 500677

Afstandsbediening
CT-F I
Geschikt voor alle stofzuigers met Bluetooth (in combinatie met 
Bluetooth-ontvangstmodule) inclusief: twee bevestigingsbanden 
voor afzuigslangen D27 en D36

 45,80 €  1) 55,42 € 2)

Bestelnr. 202098

Afstandsbediening
CT-F I/M-Set
Uitbreidingsset*** voor CT 26, 36, 48 inclusief: stofzuiger- 
afstandsbediening CT-F I, ontvangstmodule (voor CT 26, 36, 48)

 86,50 €  1) 104,67 € 2)

Bestelnr. 202097

*  Ook met een lengte van 5 m of met een hoekdraaikoppeling voor CTL MINI/MIDI (vanaf bouwjaar 09/2013) en CTL-SYS verkrijgbaar, **ook met lengte van 5 m/7 m verkrijgbaar, *** Uitgevoerd door een erkend Festool reparateur
1)  excl. btw    2) incl. btw   Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen.

Afzuigadapter
D27-BSD

 20,70 €  1) 25,05 € 2)

Bestelnr. 500483

Reinigingsset voor de vakman
D 36 HW-RS-Plus

 240,60 €  1) 291,13 € 2)

Bestelnr. 203408
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Accupack Accu-isolatiezaag ISC 240*

Accupack
BP 18 Li 6,2 AS-ASI
Bluetooth Lithium-ionen (Li-ion) accupack met AIRSTREAM- 
functie voor alle Festool 18 V-accu-machines (behalve CXS/TXS).  
Bluetooth maakt het automatisch starten van de CLEANTEC  
stofzuiger bij het inschakelen van de accu-machine mogelijk  
(als er een Bluetooth-module op de CLEANTEC stofzuiger is 
aangesloten)

 150,60 €  1) 182,23 € 2)

Bestelnr. 201797

Accupack
BP 18 Li 5,2 AS-ASI
Bluetooth Lithium-ionen (Li-ion) accupack met AIRSTREAM- 
functie voor alle Festool 18 V-accugereedschappen  
(behalve CXS/TXS). Bluetooth maakt het automatisch starten  
van de CLEANTEC stofzuiger bij het inschakelen van de  
accu-machine mogelijk (als er een Bluetooth-module op de  
CLEANTEC stofzuiger is aangesloten)

 120,10 €  1) 145,32 € 2)

Bestelnr. 202479

ISC 240 Li EB-Basic
Zaaggarnituur gewelfd SG-240/W-ISC, adapterzool,  
geleiderail-adapter, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

 400,00 €  1) 484,00 € 2)

Bestelnr. 574821

ISC 240 Li 3,1 EB-Compact
Zaaguitrusting gewelfd SG-240/W-ISC, adapterzool,  
geleiderail-adapter, 2 x accupack BP 18 Li 3,1 C,  
snellader TCL 6, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

 601,00 €  1) 727,21 € 2)

Bestelnr. 575607

ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus
Zaaggarnituur gewelfd SG-240/W-ISC, adapterzool,  
geleiderail-adapter, 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI,  
snellader TCL 6, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

 653,00 €  1) 790,13 € 2)

Bestelnr. 574819

ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS
Zaaggarnituur gewelfd SG-240/W-ISC, adapterzool, geleiderail- 
adapter, 2 x accupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI, snellader TCL 6,  
hoekaanslag, geleiderails FS 1400/2, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

 803,00 €  1) 971,63 € 2)

Bestelnr. 575592

* Leverbaar vanaf mei 2018



Dealer

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

vertegenwoordigd door:
Festool Nederland B.V.
Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Telefoon: 0182-621940
Telefax: 0182-621949
E-Mail: info-nl@festool.com

www.festool.nl

De trillings- en emissiewaarden vindt u in  
de gebruiksaanwijzingen op www.festool.nl

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten 
worden ontleend. Vervaardigd voor Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 12/2017
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