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Kry kragtige gereedskap
Bore is veelsydige, noodsaaklike gereedskap vir elke huis.
Kry joune by Cashbuild
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Cashbuild het ’n wye reeks koordlose bore, slagbore, hamerbore, slypmasjiene, sae – in kompakte en
uitsny-soorte; wentelskuurders, skaafmasjiene en hittegewere. Maar wat gebruik jy vir watter taak?

Slypmasjiene is ideaal vir
’n wye reeks sny- en slyptake
en is beskikbaar in verskillende kragtoevoer en vermoë.

Slagbore Dié bore se
kragtoevoer verskil. Hulle
is liggewig, maklik om te
gebruik en geskik vir die meeste
takies in en om die huis met
genoeg krag om deur harde
oppervlakke te boor.

Hamerboor Dis moeilik
om deur beton te boor en
as jy dit reg wil doen, het jy
’n boor nodig wat opgewasse is vir die taak. Soek na
’n boor met ’n hoë kragvermoë
(750 W of meer) vir dié soort
taak.

Koordlose bore is ideaal
vir alledaagse take in en om die
huis, soos as jy foto’s teen die
muur wil hang, kassies se skarniere wil vasskroef of ’n nuwe
tuinmeubelstel aanmekaar wil
sit.
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Ons gereedskap

Die Bosch- en Skil-reekse krag
gereedskap by Cashbuild het gereedskap vir alle soorte selfdoentake, van gate in beton boor of
rowwe oppervlakke glad maak en
deur taai materiaal sny.
Alle gereedskap het boonp ’n
vervaardigerswaarborg. Die reeks
sluit in:
B Die Bosch 2000W-slypmasjien –
geskik vir swaarder take
B Die Bosch 670W-slypmasjien –
vir daaglikse takies by die huis
B Die Bosch 500W-slagboor – ideaal vir selfdoen-take
B Die Skil 500W-slagboor – sterk
en betroubaar vir standaard

B Besoek gerus jou naaste Cashbuildwinkel vir die regte kraggereedskap wat
jou pas.
Vriendelike Cashbuild-personeellede
staan sewe dae per week reg om jou nuttige raad te gee.
Cashbuild-winkels is gerieflik oral in

doen-dit-self-take

B Die Skil 600W-slypmasjien –
B
B
B
B

ideaal vir gewone slypwerk by
die huis
Die Skil 380W Bow-uitsnysaag –
ideaal vir kleiner snytake by die
huis
Die Skil 1200W-sirkelsaag – die
saag is sterk en taai en sal die
taak gedoen kry.
Die Bosch-boorpuntstel – on
ontbeerlik in enige selfdoengeesdriftige se arsenaal
Veiligheidsbril – veiligheid eerste!
Dra altyd ’n veiligheidsbril om jou
oë te beskerm terwyl jy besig is
om te werk.

Suider-Afrika geleë. Bel Cashbuild by
0861-CASHBUILD (0861-227-428-453)
om die winkel naaste aan jou te vind. S
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