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Knauf EasyTools
Meer grip op perfect stucwerk
• Complete lijn professioneel gereedschap
• Duurzame kwaliteit
• Voorgevormde softgrip
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Knauf, uw partner in afbouw
Knauf is producent voor innoverende afbouwmaterialen, systemen en gereedschappen die hun veelzijdige toepassing vinden in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Met meer dan honderd productievestigingen over de gehele wereld levert Knauf complete oplossingen voor wanden, plafonds en vloeren
van hoogstaande kwaliteit. Een perfecte afwerking en de doordachte montage-techniek van Knauf systemen staan garant voor een prachtig bouwresultaat dat voldoet aan alle technische voorschriften en
architectonische wensen. Knauf is een veelzijdige partner die graag met u meedenkt over betere resultaten
en het totale afbouwproces.
Ook uw partner voor professioneel gereedschap
Goed gereedschap is het halve werk. Knauf hoeft u daarvan niet te overtuigen. Daarom herkent u Knauf
EasyTools in één oogopslag aan de functionaliteit, passende maatvoeringen en het duurzame materiaal.
Elk handvat heeft een unieke voorgevormde ergonomische softgrip van witte kunststof en het roestvrije
edelstaal heeft een stabiele gelijkmatige buiging. Door de handvorm van de softgrip ligt EasyTools vaster
in de hand. Als vakman weet u als geen ander dat dit altijd een beter resultaat oplevert. Fijn voor uw
klanten en goed voor u.
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Spackmes

Reparatietroffel/

480 x 0,4 mm

Pannestrijker

570 x 0,4 mm

240 x 40 mm

480 x 0,7 mm

240 x 50 mm

570 x 0,7 mm

Spackmes

Kunststof

170 x 0,7 mm

structuurspaan

220 x 0,7 mm

280 x 130 mm

Kunststof
schuurspons fijn
Verlengstuk voor

280 x 140 x 20 mm

spackmessen
Schuurspons
150 x 290 mm
Platschopje

130 x 250 mm

98 x 60 mm
110 x 80 mm
120 x 100 mm

Inwendige
hoekschop
120 x 100 mm

Pleisterspaan
280 x 120 mm
330 x 120 mm

Paleerijzer

280 x 132 mm

roestvrijstaal

Gipsschaaf
Stukadoorstroffel

Hoekschaaf

180 x 125 mm

460 x 90 mm
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Knauf EasyTools

Gipskam

Schuurlinnen

300 mm

Rabbot
350 x 120 mm

Spachtelbak
kunststof
350 x 120 mm

Gipsbijl
Schroefbithouder
met bit

Schrobzaag
Surform schaaf

Handschuurblok
240 x 85 mm
Spatelmes met
schroefstift
152 mm

Schuurblok voor steel
240 x 90 mm
Knauf Protect
100 meter per rol
in de breedtes:
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
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Knauf Protect.
Transparante zelfhechtende afdek- en
beschermfolie
Voor het beschermen en afdekken van ramen,
kozijnen, deuren, sanitair, radiatoren en leidingen heeft Knauf een doorzichtige zelfhechtende afdekfolie die absoluut geen lijmresten achterlaat bij verwijdering. Ook bij het
buitenwerk voor dakgoten, schilderwerk en
regenpijpen biedt Knauf Protect de ideale oplossing. Het bespaart u veel schoonmaakwerk
als de klus geklaard is.
Het afdekken gaat razendsnel en nauwkeurig
op een schone droge ondergrond. U heeft er
geen tape voor nodig want Knauf Protect
hecht op elke vlakke ondergrond.
De afdekfolie laat al het daglicht door maar
houdt stuc, cement, stof en vocht volledig tegen. Voor het binnenwerk bent u dus niet afhankelijk van kunstlicht. Knauf Protect blijft
goed zitten bij spuitwerk en laat zich door de
slimme hechttechniek zonder lijmresten,
scheuren of lakbeschadiging verwijderen.
Knauf Protect wordt op de rol geleverd in vier
gangbare breedtes tot een meter. Dat bespaart veel snijwerk wat overigens heel makkelijk gaat. Op elke rol zit honderd meter,
dus ruimschoots voldoende voor behoorlijke
oppervlaktes. Met Knauf Protect kunt u elke
klus sneller en schoner opleveren.

Meer grip op kwaliteit
Bij de ontwikkeling van de EasyTools gereedschapslijn heeft Knauf de
stukadoors om advies gevraagd. Vele verbeteringen lagen voor de
hand en zijn nu ook daadwerkelijk verwerkt en doorgevoerd in het
gereedschap van Knauf. De voorgevormde softgrip met uitsparingen
voor de vingers is ergonomisch uniek. Daarom liggen EasyTools zo
perfect in de hand en wordt gips- en cementgebonden stuc vanuit elke
houding gaver verwerkt en afgewerkt.
Complete lijn, prettig geprijsd
Voor elke specifieke toepassing heeft EasyTools het juiste gereedschap in meerdere maatvoeringen. Ook
als u gewend bent om linkshandig te werken. Dat maakt de keuze voor kwaliteit en duurzaamheid een
stuk eenvoudiger. Vooral als u bedenkt dat Knauf EasyTools gereedschap bijzonder prettig geprijsd is en
uitsluitend geleverd wordt via de handel.
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Knauf Advies
Voor meer informatie:
) (030) 247 33 89
Voor vragen over Knauf producten, systemen, gereedschappen en specifieke toepassingen kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs of kijken op www.knauf.nl.
Knauf organiseert ook opleidingen en praktische cursussen in het Knauf Trainingscentrum te Utrecht. U kunt hiervoor het cursusprogramma opvragen. De adviseurs van
Knauf komen op de bouw bij u langs indien er ter plaatse advies gewenst is.

www.knauf.nl

@ techniek@knauf.nl
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Knauf B.V.
Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht
Tel: (030) 247 33 11
Fax: (030) 240 96 90
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