
Beste klant

Voor u ligt onze catalogus met een groot assortiment machines en gereedschap. U kunt het hele assortiment bekijken 
in onze winkel. Op de beurzen kunnen wij niet ons hele assortiment meenemen.
Wilt u iets uit ons assortiment op een beurs kopen geef dan uw bestelling van tevoren door, zodat u er zeker van bent 
dat wij dat artikel bij ons hebben.

Leveringsvoorwaarden

Algemeen: De volgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze rechtshandelingen. Nederlands recht is van 
toepassing.

Prijzen: Alle door ons genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijzen gelden steeds volgens de laatst gepub-
liceerde prijslijst. Wij houden ons het recht voor om prijswijzigingen door te berekenen zonder deze vooraf aan te 
kondigen.

Verkoop: Levering uitsluitend tegen contante betaling. Bij verzending worden de goederen onder rembours verstuurd. 
Transport ( € 13,50) is voor rekening en op risico van de afnemer.

Reclames: Reclames dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn ingediend. Reclames inzake van verborgen 
gebreken kunnen uiterlijk tot 3 maanden na levering en binnen 3 dagen na constatering worden ingediend.

Levertijd: Levertijd binnen 14 dagen uit voorraad. Indien niet mogelijk dan krijgt u bericht met de juiste levertijd.

Openingstijden winkel:   maandag gesloten
    dinsdag  van 10.00 tot 18.00
    woensdag van 10.00 tot 18.00
    donderdag van 10.00 tot 18.00
    vrijdag  van 10.00 tot 21.00
    zaterdag  van 10.00 tot 17.00

Openingstijden museum:  zaterdag van 10.00 tot 17.00
 

    de Steenarend

adres:    Strijpsestraat 63/65
    5616 GL 
    Eindhoven

telefoon:   040 – 2529283

e-mail:    info@steenarend.com
internet:   www.steenarend.com
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loupen

Loupebril
De hoofdband is verstelbaar.
Loupebril wordt standaard geleverd met lensplaat nr 5
Deze vergroot 2.5 maal.
De loupebril past over uw normale bril.

Bestelnr :116-DA  € 59,50 incl BTW

Lensplaten zijn los verkrijgbaar van nr 2 t/m 10 b
estelnr :116-DA +  nr  € 39,50 incl BTW
Extra loupe voor op de loupebril te monteren zodat u met een oog de dubbele 
vergroting krijgt van de lensplaat  
bestelnr :116-DA-LP1     € 15,-  incl BTW

Stenenloupe

Deze loupe vergroot 10 maal 
Bestelnr :150-ELP-744  € 5,- incl BTW

 

Estwing Geologenhamers

Deze hamers worden uit een stuk gesmeed
En zijn speciaal gehard.
geologenhamers
Kunststof handgreep 900gram   bestelnr : 10E3022p    € 49,95  incl BTW
Leren handgreep 875gram   bestelnr : 10000E30    € 49,95  incl BTW
Beschermhoes leer                  bestelnr : 1Z3               €  9,95  incl BTW

Lichtgewicht hamer 610gram   bestelnr : 10E3014P    € 47,-  incl BTW
Hamer lange steel 1000gram bestelnr : 1E3023LP    € 54,-  incl BTW

Beitels uit een stuk gesmeed en ook speciaal
Gehard voor het werken met steen.
Puntbeitel  585gram   bestelnr : 30ERC09    € 19,-  incl BTW
Splijtbeitel  585gram   bestelnr : 30ERC08    € 19,-  incl BTW
Smalle beitel  270gram   bestelnr : 30ERC12    € 19,-  incl BTW
Beitel met brede kop 370gram   bestelnr : 30ERC07    € 19,-  incl BTW

Hakhamer  790gram   bestelnr: 1E3020PC   € 49,95  incl BTW

Kunststof greep  740gram   bestelnr : 03-10E3013P     € 47,-  incl BTW
 
Leren greep  755gram   bestelnr : 03100000E13P  € 47,-  incl BTW

Beschermbril                    bestelnr : 1Z6                   € 5,95  incl BTW

Vuisthamers

Vuisthamer korte steel  1550gram bestelnr : 20B303LB   € 48,-  incl BTW
Vuisthamer lange steel  2170gram bestelnr : 2B304LBL   € 49,95  incl BTW
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zaag machines

zaagmachine Diamond Pacific 6 inch
Zaagmachine voor middel grote stukken.
Makkelijk schoon te maken.
Inclusief motor
Bestelnr : 600-06-3000X € 750,-  incl BTW

10 inch
Bestelnr : 600-10-1219X € 1500,-  incl BTW

zaagbladen Diamond Pacific gesinterde diamant zaagbladen
BD-303 profesional 4inch   bestelnr: 300-0401440-83  € 50,-  incl BTW
BD-303 profesional 5inch   bestelnr: 300-0502040-83  € 55,-  incl BTW
BD-303 profesional 6inch   bestelnr: 300-0601440-83  € 60,-  incl BTW
BD-303 profesional 10inch   bestelnr: 300-1003254-83  € 80,-  incl BTW

Zaagolie : reukloze rocoil:  
1 liter       bestelnr: 412-RO-1            € 8,-  incl BTW 
 

Water Aid zaagolie: met water verdunnen  
1liter:                                 bestelnr 410-WA-110            € 25,-  incl BTW 

  

Electrisch Dopstation
ideaal om uw dopkit te verwarmen voor het opkitten van stenen.

Bestelnr :142-450112 € 40,-  incl BTW

polijst vilt  8 inch    € 7,50
  6 inch    € 6,-

masterlab 8 inch    € 22,-
  6 inch    € 15,95

Rubber  8 inch    € 11,95
  6 inch    € 6,95

diamantschijf 6 inch 
Duradisc  
bestelnr : 700-72-06-0060  60  € 125,-
bestelnr : 700-72-06-0100 100  € 100,- 
bestelnr : 700-72-06-0260  260  € 65,-
bestelnr : 700-72-06-0320  320  € 65,-
bestelnr : 700-72-06-0600  600  € 65,-
bestelnr : 700-72-06-1200  1200  € 65,-
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GENIE SLIJP-ZAAG-CARVING MACHINE 
    
Deze cabochon slijp machine is uitgerust met 
6” diamant wielen korrel 80 en 220, 6” nova wielen korrel 280, 600, 1200, en 
3000 linnen polijst band met diamantcompound 14000
bestelnr : 100-gd-100x  € 2350-  incl BTW

deze slijpmachine is gemakkelijk om te bouwen tot zaagmachine met de ombou-
wset. De set kan zonder gereedschap op de slijpmachine gemonteerd worden 
en bestaat uit: Hard plastic kap en bak,  8” zaagblad, as adaptor en zaagblok  
bestelnr: 100-tsg-105  € 300,-  incl BTW

De slijpmachine is ook om te bouwen met een carving unit
Met een speciale as adaptor kunt u verschillende maten carving wielen op de 
machine bevestigen.
Adaptor voor genie  bestelnr: 101-adp-gr     € 65,-  incl BTW   
adaptor voor pixie  bestelnr: 101-adp-pr     € 45,-  incl BTW

Carving wielen  

  maat  korrel  
110.-euro 2” bij ¼  100  bestelnr: 100-mc2-41
115.-    2” bij ½  100  bestelnr: 100-mc2-21
95.-  2” bij ¼  220  bestelnr: 100-mc2-42
100.-  2” bij ½  220  bestelnr: 100-mc2-22
95.-  2” bij ¼  360  bestelnr: 100-mc2-43
100.-  2” bij ½  360  bestelnr: 100-mc2-23
95.-  2” bij ¼  600  bestelnr: 100-mc2-46
100.-  2” bij ½  600  bestelnr: 100-mc2-26
150.-  4” bij ¼  100  bestelnr: 100-mc4-41
155.-  4” bij ½  100  bestelnr: 100-mc4-21
120.-  4” bij ¼  220  bestelnr: 100-mc4-42
125.-  4” bij ½  220  bestelnr: 100-mc4-22
120.-  4” bij ¼  360  bestelnr: 100-mc4-43
125.-  4” bij ½  360  bestelnr: 100-mc4-23
120.-  4” bij ¼  600  bestelnr: 100-mc4-46
125.-  4” bij ½  600  bestelnr: 100-mc4-26

pixie 4” slijpmachine
kleine handzame machine uitgerust met diamant wielen 80 en 220 nova wielen 
280, 600, 1200, en 3000. linnen polijstband met compound 14000.
De pixie is ook uit te breiden als carving machine.
Bestelnr: 100-p-100x  € 1750,-  incl BTW

juweliers buff kit , zowel de genie als de pixie is uit te breiden met deze set  
bestelnr; 100-jbk-pixie  € 100,-  incl BTW

spindel met 2 lappenschijven, tripolie vet en parijs rood  
bestelnr : 100-jbk-Genie € 60,-  incl BTW

Carver’s Choice
Carving machine met vaste as. inclusief motor, water basin, lamp en 
verstelbare schacht van 0 tot 5/32‘ voor diamant frezen. gemonteerd op houten 
plank.
bestelnr : 660-cc-x  € 750,-  incl BTW
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Diamantwielen

diamantwielen zijn bijzonder geschikt voor het slijpen van zowel harde als 
zachte stenen. Het werkt veel sneller als carborundumstenen en ze gaan veel 
langer mee.

korrel>  100  180  360  600
6 bij 1.5 
bestelnr 100-m6-10      100-m6-18        100-m6-36         100-m6-06f 
  € 215,-   € 195,-   € 195,-   € 185,-  

korrel>  100  180  360  600
4 bij 1.25 
bestelnr 100-m4-10      100-m4-18        100-m4-36         100-m4-06f 
  € 150,-   € 125,-   € 110,-   € 110-  

          
nova diamant wielen
de diamant is gebonden in kunststof op een rubbere ondergrond deze  flexibele  
constructie  is ideaal om platte vlakjes en krassen op stenen te voorkomen

maat euro    grit  bestelnr
6” 160.- 140 100-rw6-15  
6” 160.- 280 100-rw6-28
6” 160.- 600 100-rw6-60
6” 160.- 1200 100-rw6-12
6” 160.- 3000 100-rw6-30
6” 160.- 8000 100-rw6-80
6” 160.- 14000 100-rw6-14
6” 160.- 50000 100-rw6-50

4” 100.- 140 100-rw4-15  
4” 100.- 280 100-rw4-28
4” 100.- 600 100-rw4-60
4” 100.- 1200 100-rw4-12
4” 100.- 3000 100-rw4-30
4” 100.- 8000 100-rw4-80 
4” 100.- 14000 100-rw4-14
4” 100.- 50000 100-rw4-50

nova magnetische slijp en polijst schijven
magnetische nova schijven zijn 1/16 inch dik en “ plakken “ eenvoudig op een 
stalen onder schijf met ¼inch  schroefdraad . u kunt zo snel schijven verwis-
selen. de onderplaat en schijven zijn zonder asgat, dus over de hele schijf te 
gebruiken. ideaal voor facet en vlakslijpen

maat   grit   bestelnr:  euro
6”   280   100-rm06-28  65.
6”   600   100-rm06-60  65.-
6”   1200   100-rm06-12  65.-
6”   8000   100-rm06-80  65.-
6”   50000   100-rm06-50  65.-
6”  stalen onderplaat  106-14432  60.-
8”   280   100-rm08-28  100.-
8”   600   100-rm08-60  100.-
8”   1200   100-rm08-12  100.-
8”   8000   100-rm08-80  100.-
8”   50000   100-rm08-50  100.-
8’  stalen onderplaat  106-14433  70.-
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TRILPAN

Compleet met 2 pannen (doorsnee 40 cm) en polijstmat. 
bestelnr: 24-067 € 800,-  incl BTW
Extra pan 
bestelnr : 20-162   € 130,-  incl BTW

polijstmat 
bestelnr: 20-165  € 17,50  incl BTW 

expanders van rubber

Rubber expanders zetten zich uit als de machine aangezet wordt waardoor de 
slijpband automatisch vast komt te zitten.
6 bij 2.5 inch  bestelnr: 31-025 € 85,-  incl BTW

carborundum slijpbanden
  
voor de expander 6 bij 2.5
 080 bestelnr: 702-85-6625-080 € 3,50  incl BTW 
 100 bestelnr: 702-85-6625-100 € 3,50  incl BTW
 220 bestelnr: 702-85-6625-220 € 3,50  incl BTW
 400 bestelnr: 702-85-6625-400 € 3,50  incl BTW
 600 bestelnr: 702-85-6625-600 € 3,50  incl BTW

carborundum slijpschijven

vlakslijpen 6”
korrel>  100 bestelnr: 702-85-5006-100 € 2,50  incl BTW
 220 bestelnr: 702-85-5006-220 € 2,50  incl BTW
 400 bestelnr: 702-85-5006-400 € 2,50  incl BTW
 600 bestelnr: 702-85-5006-600 € 2,50  incl BTW
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polijstbanden

linnenband
6 bij 1.5 inch bestelnr: 55-001 € 5,50  incl BTW
6 bij 2.5 inch bestelnr: 55-002 € 6,50  incl BTW 
8 bij 3    inch bestelnr: 55-004 € 8.-  incl BTW

linnenschijf 
6 inch  bestelnr: 55-015 € 5,50  incl BTW
8 inch  bestelnr: 55-017 € 6,50  incl BTW

lerenschijf
6 inch  bestelnr : 38-027 € 6,50  incl BTW   
8 inch  bestelnr : 38-028 € 8,50  incl BTW

viltschijf     
6 inch  bestelnr : 43-6005 € 6,-  incl BTW
8 inch  bestelnr : 43-8005 € 7,50  incl BTW

rubberschijf
6 inch  bestelnr: 43-6007 € 6,95  incl BTW
8 inch  bestelnr: 43-8007 € 11,95  incl BTW

schijvenrekje    
handig metalen rekje om slijpschijven in te zetten 
  bestelnr :31-001 € 32,-  incl BTW

Sjablonen
Set van 3 sjablonen met kraspen uitgesneden in hard plastic  
   bestelnr : 130349 € 20,-  incl BTW

Dopwas
Dopwas voor cabochonslijpen 1 staaf     bestelnr : 32-003   € 5,-  incl BTW
Dopwas voor faceteren  4 staafjes bestelnr : 32-004   € 10,-  incl BTW
Dopwas voor edelstenen 1 staafje   bestelnr : 32-006   € 7,50  incl BTW

Carborundum slijppoeders

Korrel  inhoud     
    80  450 gr bestelnr 1500  € 4,-  incl BTW 
    1 kilo bestelnr 1500 A € 8,-  incl BTW
  220  450 gr bestelnr 1501  € 4,-  incl BTW
    1 kilo bestelnr 1501 A € 8,-  incl BTW
  400  450 gr bestelnr 1502  € 10,-  incl BTW
    1 kilo bestelnr 1502 A € 18,-  incl BTW
  600  450 gr bestelnr 1503  € 12,50  incl BTW
    1 kilo bestelnr 1503 A  € 25,-  incl BTW
 
setje slijppoeders van 125 gr korrel 80+220+400+600+polijstpoeder 
   bestelnr :1499  € 17,50  incl BTW
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polijstpoeders

ceriumoxide :95 % puur voor kwartsen en agaten. Inhoud 150 gr 
bestelnr : 400-80-05  € 5,50  incl BTW
ceriumoxide :99 % puur voor faceteren van kwartsen. inhoud : 50 gr
bestelnr : 402-83-05  € 6,50  incl BTW
tin oxide: 99.5% puur Voor alle stenen, speciaal Beryl inhoud 50g
bestelnr : 402-90-01  € 6,50  incl BTW

Alox TL,  Aluminiumoxide Ideaal voor trommelen Inhoud : 100 gr
bestelnr : 401-ALT-5  € 5,-  incl BTW
Alox 0.35, Aluminiumoxide 0.35 micron voor zachte stenen inhoud : 100 gr
bestelnr : 401-ALZ-5   € 5,-  incl BTW
Alox 0.2, Aluminiumoxide 0.2 micron voor probleem stenen inhoud : 50 gr
bestelnr: 401-ALF-5  € 6,50  incl BTW

Lusterite 1,  0.45kg
bestelnr: 400-65-01  € 13,- incl BTW

Viltwiel       
150 bij 25 mm  bestelnr : 148-615-H € 70,-  incl BTW

Houtenschijf
150 mm. Asgat 13 mm bestelnr : H2110 € 30,-  incl BTW

Diamantboren (grotere maten op aanvraag) 
      ¾ mm bestelnr: 51-130    € 4,- incl BTW
      1  mm bestelnr: 51-131    € 4,- incl BTW   
1-1/4 mm bestelnr; 51-132    € 4,- incl BTW   
1-1/2 mm bestelnr: 51-133    € 4,- incl BTW   
      2 mm bestelnr: 51-134    € 4,- incl BTW
2-1/2 mm bestelnr: 51-135     € 4,- incl BTW 
   
Diamantfrezen
Set van 20 frezen in verschillende vormen Schagtmaat 3.2mm
  bestelnr: 170-24-08093A € 21,50 incl BTW

Diamantfrezen per stuk    € 1,50 incl BTW

Diamant vijlen
Set van 12 stuks in verschillende vormen: rond, halfrond, vierkant, driehoek, 
vlak, vlakspits, meskant, dak, rattestaart, ovaal.
bestelnr: 150-FIL-995    € 20,- incl BTW

Vijlen per stuk 
bestelnr: 150-FIL-995 + gewenste vorm € 2,50 incl BTW

Diamant zaag wieltjes
Gesinterde diamant in koper, 5/8 inch bij 010 zaagschijfje
bestelnr: 106-12150    € 17,- incl BTW

Diamant carving schijfjes, hard schijfje met aan een kant diamant.  
80 grit wiel bestelnr: 170-24-93702  € 7,- incl BTW
80 grit V vorm bestelnr: 170-24-95720  € 7,- incl BTW

Diamant carving disks, semi-flexibel schijfje met aan 2 kanten diamant.
1inch set van 280, 600, 1200, 3000 grit
  bestelnr: 100-4Q2-S  € 29,- incl BTW

Thinner: speciaal om compound te verdunnen 
  bestelnr: 53-065  € 14,- incl BTW
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Diamant spray, compound

       € 20,-  € 15,-  
Micron       spray  compound 
¼  bestelnr: 53-180 53-034  
½      53-181 53-035  
1      53-182 53-036  
3        53-037  
6        53-038  
15        53-039  
30        53-040  
45       53-041  
60        53-042  

Faceteermachine
Een nauwkeurige faceteermachine compleet met volgende items:
6inch diamantschijf grit260, 1200, 3000
Lucite polijstschijf, spectraschijf cerium, tin, aluminium, chroom, oxide
7 dopsticks, dopwas, dopomkitter, index 96, facetfinder 8, spatrand en water 
reservoir, lamp, regelbare snelheid.

  bestelnr: 24-076   € 2350,- incl BTW

Dopset 33 delig dopset in hardhouten standaard
  bestelnr: 20-223   € 450,- incl BTW

maat vlak  cone  V-vorm 
1/16 20-225  20-230  20-235  € 19,- incl BTW 
3/32 20-226  20-231  20-236  € 19,- incl BTW
1/8 20-227  20-232  20-237  € 19,- incl BTW
3/16 20-228  20-233  20-238  € 19,- incl BTW
1/4 20-229  20-234  20-239  € 19,- incl BTW
5/16 20-241  20-247  20-253  € 19,- incl BTW
3/8 20-242  20-248  20-254  € 19,- incl BTW
1/2 20-243  20-249  20-255  € 19,- incl BTW
5/8 20-244  20-250  20-256  € 19,- incl BTW
3/4 20-245  20-251  20-257  € 19,- incl BTW
1 20-246  20-252  20-258  € 19,- incl BTW

Slijpkop behorende bij de faceteermachine
  bestelnr: 20-205   € 485,- incl BTW

Preformer, deze voorvormer past op de faceteermachine, met de 16 delige 
vormenset kunt u de hoofdvorm van uw steen snel slijpen.

Preformer bestelnr: 20-440   € 300,- incl BTW
Vormenset bestelnr: 20-365   € 135,- incl BTW

Omkitter
Als de bovenkant van uw steen klaar is kunt u met deze omkitter uw steen 
probleemloos op de andere dopstick kitten, zodat u de onderkant van de steen 
kunt slijpen. bestelnr: 06398   € 98,- incl BTW

Index
64 tanden bestelnr: 20-210   € 32,50 incl BTW
72 tanden bestelnr: 20-211   € 32,50 incl BTW
80 tanden bestelnr: 20-212   € 32,50 incl BTW
96 tanden bestelnr: 20-213   € 32,50 incl BTW
120 tanden bestelnr: 20-214   € 32,50 incl BTW
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Nubond slijpschijven
nubond diamantschijven zijn ideaal om mee te faceteren omdat ze snel slijpen 
en niet krassen.
grit  6”(150mm)   
325  bestelnr: 50-073  € 135,-  incl BTW
600  bestelnr: 50-074  € 135,-  incl BTW
1200  bestelnr: 50-075  € 135,-  incl BTW

grit   8”(200mm)
325  bestelnr: 50-083  € 165,-  incl BTW
600  bestelnr: 50-084  € 165,-  incl BTW
1200  bestelnr: 50-085  € 165,-  incl BTW

Dimafast electrobond diamantschijven 
grit  6 inch
100 P  bestelnr: 50-018  € 155,-  incl BTW
180 P  bestelnr: 50-019  € 125,-  incl BTW
360 F  bestelnr: 50-042  € 105,-  incl BTW
600 F  bestelnr: 50-043  € 100,-  incl BTW

grit  8 inch  
100 P  bestelnr: 50-026  € 235,-  incl BTW 
180 P  bestelnr: 50-027  € 155,-  incl BTW 
360 F  bestelnr: 50-048  € 125,-  incl BTW
600 F  bestelnr: 50-049  € 125,-  incl BTW 

POLIJST SCHIJVEN

Fast lap  Gebruiken met diamond Spray en thinner. 
Verminderd de kans op krassen.  
   6 inch bestelnr: 49-027  € 120,-  incl BTW
   8 inch bestelnr: 49-028  € 160,-  incl BTW

Tin lapfavoriete polijstschijf voor oxide poeders
   6 inch bestelnr:49-007  € 110,-  incl BTW
   8 inch bestelnr:49-008  € 150,-  incl BTW

koper lap koper op aluminium schijf gebruiken met diamantpoeder 
   6 inch bestelnr:49-009   € 105,-  incl BTW
   8 inch bestelnr:49-010   € 140,-  incl BTW

ultralap dunne opplak schijven geïmpregneerd met polijstmiddel
spectra plain    6-inch bestelnr: 36-080  € 3,-  incl BTW
cerium oxide    6-inch bestelnr: 36-082  € 3,-  incl BTW
tin oxide    6-inch bestelnr: 36-084  € 3,-  incl BTW
chrome oxide    6-inch bestelnr: 36-088  € 3,-  incl BTW
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vibrerende trommelmachines

tumble-vibe 5
Deze vibrerende trommelmachine heeft het voordeel dat de vormen mooier 
worden en de werktijd ten opzichte van roterende trommels veel korter is. Door 
de doorzichtige deksel hoeft u niet steeds de trommel open te maken om te kun-
nen zien hoever het proces gevorderd is. Deze trommel is geschikt om metaal 
te trommelen met r.v.s kogels of stenen te trommelen met slijppoeders, ook voor 
het afbramen van producten is deze trommel geschikt. 
Inhoud = 2 kilo   bestelnr: 24-106 € 155,-  incl BTW
Extra pan    bestelnr: 23-005 € 35,-  incl BTW

Tumble-vibe 10
Dit is een zwaardere uitvoering van de tv-5 met een inhoud van 4 kilo. De pan is 
voorzien van een geluidsdempende deksel en een afvoer Slangetje voor vocht.
   bestelnr: 24-108 € 365,-  incl BTW

Grotere professionele modellen voor speciale doeleinden op bestelling
leverbaar

Plastiek piramide
Geschikt voor fijn metaal bewerking van voorslijpen tot polijsten. Inhoud 450 gr
Zwart = voorslijpen   bestelnr: 41-141  € 10,-  incl BTW
groen = fijn slijpen       bestelnr: 41-119  € 10,-  incl BTW
wit = polijsten  bestelnr: 41-131   € 10,-  incl BTW                     

roest vrij stalen kogels ideaal om metaal te polijsten met compound B.
1 kilo   bestelnr: 41-107  € 47,50  incl BTW

liquid compound B of D   
niet schuimende vloeistof  
om metaal te polijsten.   
Mix 2% met water   
compound B of D Bestelnr:41-008  1liter  € 12,-  incl BTW 
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Roterende trommelmachines

roterende trommelmachines moeten minimaal ½ tot ¾ gevuld zijn met materiaal 
(stenen of sieraden) om een goed resultaat te geven. Om stenen te trommelen 
moet u rekenen op Ongeveer 6 weken draaitijd. De machines hebben een laag 
stroom verbruik.               

Model 3 A  trommelinhoud van 1 kilo bestelnr : 3a         € 135,-  incl BTW
losse trommels    bestelnr : 020-91     € 45,-  incl BTW

Model 33 B 2 trommels van 1 kilo bestelnr : 33 b        € 189,-  incl BTW
 
Model 3-1.5 B 3 trommels van 500 gr bestelnr : 3-1.5 b    € 199,-  incl BTW
 
Model 45 C trommelinhoud van 2 kilo bestelnr : 45 c        € 189,-  incl BTW      
losse trommels    bestelnr : 020-92    € 69,-  incl BTW

Model QT6 trommelinhoud van 3 kilo bestelnr : QT6       € 319,-  incl BTW       

Model QT12 trommelinhoud van 6 kilo bestelnr : QT12      € 450,-  incl BTW 

Tumblesoap, om metaal te polijsten, zoals, koper, brons, etc
     bestelnr : 41-013    € 12,50  incl BTW

Set slijppoeders 
Set van 5 slijp en polijst poeder ieder 125 gram 
korrel 80, 220, 400, 600 en polijstpoeder  
Bestelnr: 1499  € 17,50  incl BTW

silicone polijstschijfjes 
roze=extra fijn   bestelnr: 133.422SF  € 0,75  incl BTW
blauw=fijn          bestelnr: 133.422F  € 0,75  incl BTW
Zwart=medium  bestelnr: 133.422M  € 0,75  incl BTW
wit= grof            bestelnr: 133.422R  € 0,75  incl BTW

mandrel spil om schijfjes tussen te plaatsen 
   bestelnr:119.340  € 3,-  incl BTW
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Koper borstel cupvorm ook verkrijgbaar als penceel vorm 
bestelnr : 143 p8 hp  € 2,-  incl BTW

Staal borstel cupvorm ook verkrijgbaar als penceel vorm 
bestelnr : 193 p8 hp  € 2,-  incl BTW

habras schijfjes
deze schijfjes zijn zeer flexibel en zijn gemaakt van polyamide met slijpmiddel
ideaal om uw sieraden af te werken.

geel = grof 
bestelnr : 101 19 hp  € 7,50  incl BTW 
rood = middel
bestelnr : 102 19 hp  € 7,50  incl BTW
Blauw = fijn
bestelnr : 103 19 hp  € 7,50  incl BTW
Roze = extra fijn
bestelnr : 104 19 hp  € 7,50  incl BTW
Oranje = polijst
bestelnr : 105 19 hp  € 7,50  incl BTW
Groen = hoogglans
bestelnr : 106 19 hp  € 7,50  incl BTW

Scotch brite matteerborstels

250 25 hp 251 25 hp 252 25 hp  pst.€ 3,60  incl BTW
grof                 middel            fijn

polijst borsteltjes, kleine polijst en matteerborsteltjes met een schachtmaat van 
2.2mm.

Vorm  materiaal            
Borstel  koperdraad bestelnr:  133.215       € 2,- incl BTW           
Borstel  staaldraad    133.217       € 2,- incl BTW                    
Borstel  grijs haren    133.222       € 2,- incl BTW 
Borstel  witte haren    133.233       € 2,- incl BTW            
Borstel  geiten haren    133.241       € 2,- incl BTW            
Borstel  pony haren    133.242       € 2,- incl BTW           
Borstel  flannel     133.255       € 2,- incl BTW            
Borstel  katoendraad    133.257       € 2,- incl BTW
Borstel  viltlappen    133.265       € 2,- incl BTW
Lensvorm hard vilt     133.275       € 2,- incl BTW
Cupvorm wit zijde draad    133.280       € 2,- incl BTW
voCupvorm zwart zijde draad   133.290       € 2,- incl BTW
Cupvorm geiten haar    133.295       € 2,- incl BTW
Penceel zwart zijde draad   133.291       € 2,- incl BTW
Penceel wit zijde draad    133.292       € 2,- incl BTW
Penceel geiten haar    133.294       € 2,- incl BTW
Vlampunt vilt     133.310.5    € 2,- incl BTW
Rond bol vilt     133.310.6    € 2,- incl BTW
Conische punt vilt     133.310.7    € 2,- incl BTW
Discvorm vilt     133.310.9    € 2,- incl BTW
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dialux polijstpasta
kleur           
blauw, alle metalen         bestelnr:18576A € 5,50 incl BTW
wit, alle metalen            18576B € 5,50 incl BTW
grijs, roestvrij staal         18576C € 5,50 incl BTW
geel, zachte metalen        18576D € 5,50 incl BTW
oranje, voor polijsten        18576E € 5,50 incl BTW
rood,  goud en zilver         18576F € 5,50 incl BTW 
groen, chroom platina       18576G € 5,50 incl BTW

lappenschijven

chemkote-muslin polijstschijf  
100 bij 15 mm geel bestelnr :200-YL4X40  € 5,50 incl BTW

hardvilt schijfje  
70 bij 13 mm   bestelnr :17.429  € 12,50 incl BTW

katoen flanel polijstschijf 
100 bij 15 mm wit bestelnr :200-FL4X30  € 5,50 incl BTW

viltkegels
hard vilt kegel om zowel de binnenkant als de buitenkant van een ring te 
polijsten.
   bestelnr: 133.715  € 20,- incl BTW

handborstels

koperborstel, ideaal om metaal te kratchen met zeep en om gepyritiseerde 
fossielen op te poetsen.
   bestelnr : 133.511   € 8,- incl BTW

Ring klemmen

Houten ringklem met een ronde en een platte kant ingelegd met leren eind-
stukjes om uw werkstuk niet te beschadigen.
   bestelnr : 140.500   € 11,- incl BTW

Vijlen

set van 12 vijlen ,medium cut, met de volgende vormen:
rond, vierkant, 2 driehoek, half rond, 2 vlak, meskant, ovaal, 2 vlak-spits, dak.
   bestelnr :175.700   € 5,- incl BTW

Losse vijlen   bestelnr :175.700 + model  € 1,50 incl BTW
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Handvaten

Universeel kunststof handvat waar u vijlen of graveerstekers in kunt vastzetten.
bestelnr:177.350  € 7,- incl BTW

zaagbeugel
zaagbeugel van gepolijst staal met houten handvat, sterk frame. 150 mm diep 
zodat ook armbanden en grotere oppervlakten goed te zagen zijn. Als uw zaagje 
breekt kunt u het halve zaagje ook nog inspannen omdat de hoogte instelbaar is.
Bestelnr: 16031.150   € 17,50 incl BTW

“gold shark” zaagjes
speciaal gehard stalen zaagjes met ronde achterkant zodat u gemakkelijk 
bochten kunt zagen. Verpakt per 12 zaagjes.
Verkrijgbaar in cut 6/0 ( zeer fijn) , 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6(grof).
Bestelnr: 117.125. gewenste cut  € 1,85 incl BTW

Zaagplankje met schroef om het plankje op de werkbank te bevestigen 
bestelnr:13.361   € 8,- incl BTW

Zetstaal

gepolijst stalen roller om zettingen aan te wrijven.
Bestelnr : 107.772   € 10,- incl BTW

bruneerstaal

gepolijst stalen punten om zettingen aan te wrijven en tevens te polijsten.
Recht  bestelnr: 107.750  € 10,- incl BTW
Krom   bestelnr: 107.751  € 10,- incl BTW

chelea filter
speciale filter in handloupe formaat waarmee u stenen als smaragd en an-
dere door kobalt en chroom gekleurde stenen kunt determineren. Deze stenen 
kleuren rood onder het filter.
bestelnr: 146.751    € 50,- incl BTW

Tripuletten

Ring tripulet  rond met maten  bestelnr : 43.076 € 32,- incl BTW
Rond met groef en maten         bestelnr: 43.077 € 32,- incl BTW

Ringmaten

kunststof  bestelnr: 150-GAU-255  € 4,- incl BTW
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Hamers

Ciseleer hamer.
Grote platte kop aan een kant en ronde bolle kant aan andere kant.
Diameter kop 25 mm  bestelnr: 142.150 € 19,50 incl BTW
Diameter kop 28 mm bestelnr: 142.151  € 21,50 incl BTW
 

TANGEN
De tangen zijn allemaal gemaakt van goede kwaliteit gepolijst staal. Ieder model 
is leverbaar uit Zwitserland ( superieure kwaliteit) en uit Pakistan (economische 
kwaliteit). ZW = Zwitserland en P = Pakistan 

       
spitsb  ek platbek  rondbek draadbuigbek
ZW 18074 ZW18073 ZW 18059 ZW 125.577
€ 17,50  € 17,50  € 17,50  € 22,-

 
 

      
kopknip tang zijknip tang zetting opener platrond bek
ZW 18071 ZW 18063 ZW  180.576 ZW 125.581
€ 22,-  € 22,-  € 22,-  € 22,-

    
schenentang zet tang  roset tang 
ZW 125.576 ZW 125.575 ZW 125.188 
€ 22,-  € 22,-  € 27,50  
      
      

kralen knijptang, wordt gebruikt om knijpkraaltjes plat te knijpen om staaldraad.
U kunt zo de kralen los van elkaar op het draad bevestigen.
bestelnr: 180.540    € 20,- incl BTW

Knijpkralen
Kleine metalen knijpkraaltjes voor bovengenoemde toepassing.
bestelnr: 700.541 goudkleur   € 0,05 incl BTW 
bestelnr: 700.542 zilverkleur   € 0,05 incl BTW 

kralen opboor set
set van diamantboren in een handvat ( onderling verwisselbaar)
om te kleine gaten in kralen met de hand op te kunnen boren.
bestelnr: 170.485    € 27,50 incl BTW
eenvoudig model    € 8,50 incl BTW  
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Pincetten

    
soldeer pincet    
met houten handvat ( hitte bestendig )  
recht    bestelnr: 125.141  € 7,50
       
gebogen  bestelnr: 125.140 € 7,50 
      

4 prong holder:
bestelnr: 150-HOL-654   € 6,-

  
 
diamant  pincet    
met de schuif kunt u de druk regelen  
bestelnr: 1  25.177 ML    
€ 19,-      

micro-torch   soldeer blok
kleine handzame brander keramisch met gaatjes
vulbaar met aanstekergas ideaal om uw werk met
regelbare vlam   naalden vast te zetten.
bestelnr: 129.171  bestelnr: 129.260
€ 52,-    € 9,-

Soldeerdraad, Universeel hard soldeer met vloeimiddel ingebouwd geschikt voor 
alle materialen, staafje  15 cm 
goudkleur bestelnr: 129.600  € 5,-
zilverkleur bestelnr: 129.601  € 5,- 

borax kegel, vloeimiddel om het soldeer goed uit te laten vloeien.
   bestelnr: 129.255  € 8,50

Alcohollamp     
Voor het langzaam verwarmen Van voorwerpen.
bestelnr: 174.230  € 13,50 incl BTW

UHU 2 componeneten lijm
Groen - na 2 uur vast  bestelnr: 41911 € 10,- incl BTW
Rood - na 2 min vast bestelnr: 45705 € 11,50 incl BTW
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kunststof standaardjes
standaardjes kunnen per stuk besteld worden of per zakje van 12 stuks
per 12 stuks betaald u slechts 10 stuks

Schuifstandaard  klein  bestelnr: LG99        € 0,75 
Schuifstandaard  groot  bestelnr: LG144      € 1,00

Eier of bol standaard    bestelnr: 02        € 1,50
conisch model aan 2 kanten 
te gebruiken voor kleine of
grotere maten.

Rechte ring    hoog  bestelnr: 01        € 1,50
Rechte ring   laag  bestelnr: 015        € 1,00

Agaatplak standaard  klein   bestelnr: CAB2       € 1,00
Agaatplak standaard  middel  bestelnr: CAB3       € 1,60

Driepoot   klein  bestelnr: 160        € 1,50
Driepoot   middel  bestelnr: 161        € 1,80
Driepoot   groot  bestelnr: 162        € 2,10
Driepoot   extra groot bestelnr: 163        € 2,50

Agaat/fossielen standaard klein  bestelnr: 35A        € 2,00
Agaat/fossielen standaard middel  bestelnr: 35B        € 2,50
Agaat/fossielenstandaard groot  bestelnr: 38        € 3,-

Mineralen driepoot  klein  bestelnr: SL35        € 1,90
Mineralen driepoot  middel  bestelnr: SL55        € 2,10

Dubbele geode standaard klein  bestelnr: NX100      € 3,50
Dubbele geode standaard groot  bestelnr: NX300      € 5,-
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