
WINTER
TOP-AANBIEDINGEN VOOR DE 

 Met Hazet klaar voor de winter!



WINTER
TOP-AANBIEDINGEN VOOR DE 

 
Warm in koude tijden! 

 
Arbeidsomstandigheden zijn een steeds grotere 
rol gaan spelen in het bedrijfsleven en veiligheid is 
dan ook een absolute must geworden. Ook voor 
bedrijfskleding, schoeisel en veiligheidsartikelen kunt 
u bij Hazet terecht voor een ruim assortiment aan  
artikelen. 
 
Regenkleding
De meeste beschermkleding beschermt wel tegen  
regen en kou, maar men gaat er hevig in transpireren, 
omdat het niet voldoende transiratievocht doorlaat. 
En dat werkt niet prettig in die kleding. 
 
Hazet heeft nu een product dat zélf ventileert:  
Hydrowear Simply no sweat.  
 
Bescherming tegen regen, kou en wind, zonder te 
zweten. En de prijs is ook nog eens zeer voordelig!
Met een smalle beurs toch top kwaliteit in huis! 

Thermokleding 
Pro Zero functionele onderkleding houdt je tijdens 
inspanning van top tot teen warm en droog. Om 
ervoor te zorgen dat je lichaam droog blijft en 
constant van temperatuur, heb je kleding nodig die 
transpiratievocht direct van de huid afvoert. Craft 
thermo ondergoed voelt bijna als een tweede huid. 
Dankzij het gebruik van zachte, hoog elastische 
stoffen geeft Craft een perfect, comfortabele 
pasvorm, met aantoonbare functionaliteit. 

In de ruime showrooms van Hazet kan de kleding 
gepast worden. Voor meer informatie over deze 
merken en artikelen neem vandaag nog contact op 
met uw verkoopadviseur via 075-650 40 30  
verkoop@hazet.igefa.nl. 

UNGER 
WINTER HANDSCHOEN
Neopreen met rubber laag • beschermt 
tegen zeep, water en temperatuursinvloeden 
• anti-slip materiaal voor optimale houvast 
• klittenband

Per paar

· Maat L 030090 
· Maat XL 030091

STRAATBEZEM
Bladeren veegt u zo aan de kant met deze 
bezem • met rode polypropyleen haren • 
werkbreedte 35 cm • set inclusief bezem, 
steel en steun

Per stuk

· Bezem 070555

· Steel (hout) 150 cm  031634

· Bezemsteun (metaal) 031657

€ 6,99
per set

€ 17,49
per  paar

LOTUX 
LIQUID DE-ICING
Werkt  tot maar liefst 18 uur lang preventief 
ter voorkoming van aanhechting van 
vorstaanslag op de autoruiten.• Versnelt 
het ontdooien van bevroren ruiten • Tast 
de rubbers niet aan • Milieuvriendelijk en 
biologisch afbreekbaar
Per stuk

· Sproeiflacon 500ml. 079008 € 4,95
per stuk

3M NOMAD BASIC ENTRY
Entreemat voor binnen • ideaal voor 
gebruik bij slecht weer, zoals regen of 
sneeuw • effectief tegen vuil en krassen • 
de kleverige onderkant houdt deze lichtge-
wicht mat op zijn plaats.

Kleur: Grijs

Per stuk

· 70 x 90 cm 065684

· 117 x 190 cm 065686

€ 14,99
per stuk

€ 51,99
per stuk



STROOIZOUT
Voor gebruik bij sneeuw, ijzel en opvriezing 
• werkt snel  en effectief • werkzaam tot 
-12° C • strooit makkelijk uit

· 1 zak à 25 kg                           065967

€ 5,75
per zak

RUITENSPROEIER ANTI-VRIES
Kant-en-klaar  • ruitensproeier anti-vries met 
dubbele werking • voorkomt bevriezing van 
het sproeiersysteem • verwijdert doeltreffend 
vuil en vet van uw ruiten • vorstbescherming 
tot -22 ° C 

· 1 can à 5 liter (doos à 4 cans)  029645

€ 3,99
per can

EARTHWAY 
STROOIWAGEN
Zout strooiwagen • 25 - 50 liter • 
met massieve of lucht banden • vraag 
naar de diverse modellen

· Per stuk 

Bel voor diverse mogelijkheden!
T: 075 - 650 40 30 

UREUM DOOIKORRELS
Uitermate geschikt voor gebouwen met veel 
inloop op in de was staande vloeren • 
zonder zout, daardoor geen beschadiging 
binnen

· 1 zak à 25 kg                           029970

€ 16,50
per zak

KÄRCHER SNEEUWFREES
Gemakkelijk en snel sneeuwvrijmaken van 
parking, op- en afritten • de sneeuwfrezen 
van Kärcher zijn effectief, ergonomisch en 
rendabel • de krachtige 4-taktmotoren 
verbruiken weinig brandstof en hebben 
geen problemen met starten bij vrieskou 
• met de handige versnellingen en 2-traps 
sneeuwfrees ruimt deze Kärcher vrijwel elke 
sneeuwmassa uit de weg • max. 8 
meter uitblaasafstand

· Per stuk

4 PK  met 4 takt-benzinemotor / Snow 
ThorX 55. 56 cm veegbreedte

€ 1.599,00 
per  stuk  

DIVERSEN WINTERJASSEN
Diverse winterjassen uit voorraard 
leverbaar. Voor specifieke prijzen en/
of advies neem contact op met afdeling 
bedrijfskleding: Tel: 075 650 40 34

 
    

€ 25,00
per stuk

JOPPERMUTS
Acryl • blauw 

· Per stuk 035579

€ 2,25
per stuk

Vanaf:

SNEEUWRUIMER
Kunststof • werkbreedte 50 cm • 
greepsteel 135 cm • inclusief alumi-
nium strip

· Per stuk 085612

€ 7,00
per stuk
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Pieter Lieftinckweg 30 
1505 HX Zaandam
Tel. 075- 650 40 30
Fax 075- 650 40 10

Debiteurnummer:     

Factuuradres

Naam:      

Bedrijf:       

Straat.:      

Postcode en Plaats:      

Telefoon:      

Fax:       

E-Mail:      

Artikelnummer Artikel omschrijving Aantal Prijs per stuk 
in €

Prijs in totaal 
in €
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Afleveradres (indien anders dan factuuradres)

Naam:      

Firma:       

Straat.:      

Postcode en Plaats:      

Telefoon:      

Fax:       

www.igefa.nl - verkoop@hazet.igefa.nl

Acties geldig van 1 december 2017 t/m 31 januari 2018 - zolang de voorraad strekt 
onder voorbehoud van druk- en zetfouten - alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Vergeet bij kleding niet de maat te vermelden!


