HUUR GIDS

www.bouwdroger.com
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about drying!

Bouwdrogers - Verwarming - Ventilatoren - Stofafzuiging
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DIRECT HUREN: 0476/20.41.56

Levering binnen de 24 uur!
Bouwdrogers
Bouwdroger DF400

Huur: € 9/dag

Bouwdroger DF600

Huur: € 10/dag

Automatische waterafvoer
standaard inbegrepen
in de prijs

Automatische waterafvoer
standaard inbegrepen
in de prijs

Tot 75 liter water per dag
ontvochtigingscapaciteit.

Tot 125 liter water per
dag ontvochtigingscapaciteit

Voor ruimten tot 400 m³.

Voor ruimten tot 600 m³.

Zeer belangrijk:
luchtverplaatsing van
420m3/h.

Zeer belangrijk:
luchtverplaatsing van 710m3/h.

Gemiddeld verbruik 0,8Kw/u

Gemiddeld verbruik 1kw/u.

De ideale bouwdroger voor het drogen van
appartementen en kleinere woningen.

De ideale bouwdroger voor het drogen van
woningen met een bewoonbare oppervlakte van
max 200m².

Bouwdroger DF800

Bouwdroger DH150GXF

Huur: € 12/dag

Automatische waterafvoer
standaard inbegrepen in
de prijs

Automatische waterafvoer
standaard inbegrepen in
de prijs

Tot 150 liter water per dag
ontvochtigingscapaciteit.

Tot 450 liter water per dag
ontvochtigingscapaciteit

Voor ruimten tot 800 m³.

Voor ruimten tot 3000 m³.

Zeer belangrijk:
luchtverplaatsing van 940m3/u.

Zeer belangrijk:
luchtverplaatsing van
710m3/h.

Huur: € 37,5/dag

Gemiddeld verbruik 1,3 kw/u.
Gemiddeld verbruik 2.7kw/u opgelet 380v.
De ideale bouwdroger voor het drogen van grote
woningen, bedrijfspanden.

Dé ontvochtiger, bouwdroger voor het grote werk, of
het nu om grote waterschades, grote bouwvolumes, of
grote opslagloodsen met tijdelijke problemen gaat, de
Dryfast DH150GXF is de juiste keuze. De DH150GXF
is de grootste mobiele bouwdroger verkrijgbaar in
Europa en al overal met veel succes ingezet.

Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

DIRECT HUREN: 0476/20.41.56

Levering binnen de 24 uur!
Elektrische

verwarming

Elektrische verwarming - DFE 25
vermogen 3Kw

Elektrische verwarming - DFE 25 T
vermogen 3Kw

Elektrische verwarming - DFE 95
vermogen 18Kw

Huur:
€ 3 per dag

Huur
€ 3,5 per dag

Huur:
€ 8 per dag

· Kleine oersterke 230V 3Kw kachel
speciaal voor de bouw.
· Deze kachel is ideaal te gebruiken in
combinatie met bouwdrogers.
· Zuivere, reukloze warme lucht is een
must in uw nieuwbouw.
· 3Kw 220v

· Kleine oersterke 230V 3Kw kachel
speciaal voor de bouw. De DFE25T
is voorzien van een ingebouwde
thermostaat.
· Dankzij de ingebouwde thermostaat
heeft uw kachel een zeer zuinig
energieverbruik.

· Verrijdbare elektrische kachel 18Kw met
een schakelbare verwarmingscapaciteit.
· Robuuste kachel, speciaal ontwikkeld voor
het ondersteunen van bouwdroging.
· Zeer hoge luchtopbrengst.
· Standaard leveren we gratis een 5-polig
verlengsnoer 380 V met een lengte van
20 m mee.
· Mobiliteit verrijdbaar

Gasgestookte

verwarming

Verwarming

op stookolie

Direct Gestookte gasverwarming
BLP 30M
vermogen 30Kw

Direct Oliegestookte Verwarming
B150D + thermostaat
vermogen 45Kw

Indirect Oliegestookte Verwarming
CLK50 + thermostaat
vermogen 50Kw

Huur:
€ 6 per dag

Huur:
€ 8 per dag

Huur:
€ 42 per dag

· Permanent of tijdelijk in te zetten
verwarming.
· Oerdegelijk uitgevoerde apparaten.
· Gemakkelijk verplaatsbaar en dus
op elke plek in te zetten.

· De thermostaat is inbegrepen in de
prijs.
· Indien gewenst leveren wij ontgeurde (extra zuivere) petroleum bij u op
de werf.
· Interessant wanneer er weinig
stroom op de werf aanwezig is.

· Indien er in geen geval uitlaatgassen in de ruimte
mogen terechtkomen.
· Dit toestel zorgt voor mooie, droge en warme lucht.
· Bij binnenopstelling kunnen we telkens de half opgewarmde lucht bijverwarmen en heeft u geen verlies
aan rendement.
· Standaard geleverd met thermostaat en flexibele
schouw voor de afvoer van uw verbrandingsgassen.
· Indien u dit wenst kunt u een mazouttank van 1200
liter bijhuren.

Direct Gestookte gasverwarming
BLP 50M 5
vermogen 0Kw

Indirect Oliegestookte Verwarming
CLK70 + thermostaat
vermogen 70Kw

Tank voor stookolie 1200 L

Huur:
€ 9 per dag

Huur:
€ 52 per dag

Huur:
€ 10 per dag

· Als het net iets meer mag zijn: 50 kw.
· Indien gewenst zorgen wij ook voor
gasbidons zodat u het verwarmen
onmiddelijk kan starten.
· Zeer interessant als er weinig stroom
op de werf voorradig is.
· Steeds gebruiken in combinatie met
bouwdrogers omdat deze water
produceren bij de verbranding.

· Indien er in geen geval uitlaatgassen in de ruimte
mogen terechtkomen.
· Dit toestel zorgt voor mooie, droge en warme lucht.
· Bij binnenopstelling kunnen we telkens de half opgewarmde lucht bijverwarmen en heeft u geen verlies
aan rendement.
· Standaard geleverd met thermostaat en flexibele
schouw voor de afvoer van uw verbrandingsgassen.
· Indien u dit wenst kunt u een mazouttank van 1200
liter bijhuren.

· Dubbelwandige PVC mazouttank
voor 1200 L door onze firma bij u op
de werf geleverd.
· Op deze manier geniet u van onze
all-in service.

Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

DIRECT HUREN: 0476/20.41.56

Levering binnen de 24 uur!
Ventilatoren
Ventilator - TTV 4500

Huur: € 3 per dag

Ventilator - TTV 7000

Huur: € 7 per dag

Draagbare, stapelbare axiaal
ventilator, multifunctioneel inzetbaar
voor ondersteuning bij bouwdroging, stofafzuiging, koeling,
verwarming etc.
Schakelbare ventilatorsnelheid.

Draagbare, stapelbare axiaal
ventilator, multifunctioneel inzetbaar
voor ondersteuning bij bouwdroging, stofafzuiging, koeling,
verwarming etc.
Schakelbare ventilatorsnelheid.

Axiaal ventilator TTV 4500
Luchtopbrengst
Max. luchtdruk
Luchtstroom
Aansluitspanning
Opgenomen vermogen
Aanbevolen zekering
Mobiliteit
Slangaansluitstuk
Afmetingen L x B x H
Gewicht
IP klasse
Geluidsniveau

2.000 / 3.000 / 4.500 m³/uur
80 Pa
vrij uitblazend
230 V / 50 Hz (1,1 A)
0,23 kW
10 A
draagbaar
1 x 450 // 8 x 100 // 1 x 300 mm
210 x 510 x 510 mm
12,5 kg
55
53 dBA @ 3 mtr.

Axiaal ventilator TTV 7000
Luchtopbrengst
Max. luchtdruk
Luchtstroom
Aansluitspanning
Opgenomen vermogen
Aanbevolen zekering
Mobiliteit
Slangaansluitstuk
Afmetingen L x B x H
Gewicht
IP klasse
Geluidsniveau

Ventilator - TTV 20000

Huur: € 18 per dag

Ideaal voor het ondersteunen van
bouwdrogingen bij industriële projecten.
Verrijdbare axiaal ventilator voor die
situaties waarbij er grote hoeveelheden
lucht verplaatst moeten worden voor
b.v. product droging en als ondersteuning van droging in de bouw of bij
grote waterschades. Wordt ook veel voor koeling gebruikt
in de industrie en bij evenementen. Een echte windmachine!
Axiaal ventilator TTV 20000
Luchtopbrengst
20.000 m³/uur
Max. luchtdruk
110 Pa
Luchtstroom
vrij uitblazend
Aansluitspanning
230 V / 50 Hz (3,8 A)
Opgenomen vermogen
0,79 kW
Ventilatorsnelheidsregeling traploos
Aanbevolen zekering
10 A
Mobiliteit
verrijdbaar en hijsogen
Slangaansluitstuk
1 x 535 mm
Afmetingen L x B x H
1080 x 810 x 1320 mm
Gewicht
60 kg
IP klasse
55
Geluidsniveau
tussen 50 en 78 dBA @ 3 mtr.

3.000 / 4.500 / 7.000 m³/uur
80 Pa
vrij uitblazend
230 V / 50 Hz (1,8 A)
0,46 kW
10 A
draagbaar
1 x 535 mm
240 x 620 x 620 mm
15 kg
55
58 dBA @ 3 mtr.

Radiaal Ventilator - TFV 30 S

Huur: € 5 per dag

Radiaal ventilator, speciaal ontwikkeld
voor tapijtdroging en waterschades in
het algemeen. En ook voor het versneld
drogen van chappe. Ideale huurprijs /
prestatie verhouding. Kan net als de
TFV 10 S onder een hoek van 0o, 45o
en 90o gebruikt of opgeslagen worden.
De TFV 30 S is stapelbaar. Voor het drogen in de bouw, na
grotere waterschades en bij gebruik in combinatie met slangen bevelen wij de TTV serie axiaal ventilatoren aan
Axiaal ventilator TFV 30s
Luchtopbrengst
2050 / 2850 / 3500 m³/u
Luchtstroom
vrij uitblazend
Aansluitspanning
230 V / 50 Hz (3,8 A)
Opgenomen vermogen
1.2 kW
Ventilatorsnelheidsregeling 3 snelheden
Aanbevolen zekering
10 A
Mobiliteit
verrijdbaar
Afmetingen L x B x H
545 x 515 x 490 mm
Gewicht
18.5 kg
Geluidsniveau
tussen 70 en 85 dBA @ 3 mtr.

Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

DIRECT HUREN: 0476/20.41.56

Levering binnen de 24 uur!
Stofafzuiging

axiaalventilatoren

TTV 4500
Ventilator in combinatie met
luchttransportslang
van 7,6 m

TTV 7000
Ventilator in combinatie met
luchttransportslang
van 7,6 m

Huur: € 8 per dag

Huur: € 10 per dag

Lengte van luchttransportslangen kan telkens
verlengd worden met 7,6 m. Contacteer ons
voor verder advies.

Lengte van luchttransportslangen kan telkens
verlengd worden met 7,6 m. Contacteer ons
voor verder advies.

Draagbare, stapelbare axiaal ventilator,
multifunctioneel inzetbaar voor ondersteuning
bij bouwdroging, stofafzuiging, koeling,
verwarming etc. Schakelbare ventilatorsnelheid.

Draagbare, stapelbare axiaal ventilator, multifunctioneel inzetbaar voor ondersteuning bij
bouwdroging, stofafzuiging, koeling,
verwarming etc. Schakelbare ventilatorsnelheid.

Inzetbaar voor ondersteuning van stofafzuiging.

Inzetbaar voor ondersteuning van stofafzuiging.

Stofafzuiging
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met radiaal ventilatoren

TFV 100
Ventilator in combinatie met
luchttransportslang
van 7,6 m

TFV 300
Ventilator in combinatie met
luchttransportslang
van 7,6 m

TFV 900

Huur: € 12 per dag

Huur: € 18 per dag

· Radiaalventilator in combinatie met luchttransportslag 7,6 m. Dit type ventilatoren is meer
aangewezen indien verschillende slangen van
7,6 m op elkaar moeten aangesloten worden.
· Het grote voordeel van een radiaalventilator is
dat deze een grote druk kunnen creëren.
· Draagbare radiaal ventilator, voor aansluiting
van slang met een diameter van 200 mm aan
zowel aanzuig- als uitblaaszijde. Degelijke
constructie geschikt voor veel verhuurtoepassingen. Ook in explosieveilige uitvoering te
krijgen, zie TFV100EX.

· Radiaalventilator in combinatie met luchttransportslag 7,6 m. Dit type ventilatoren is meer
aangewezen indien verschillende slangen van
7,6 m op elkaar moeten aangesloten worden.
· Het grote voordeel van een radiaalventilator is
dat deze een grote druk kunnen creëren.
· Verrijdbare radiaal ventilator, geschikt voor
slangen met een diameter van 300 mm op
zowel de aanzuig- als de uitblaaszijde. In
combinatie met de Dryfast stofzak (zie toebehoren) ook te gebruiken voor stofafzuiging.

Deze radiaal ventilator
wordt geleverd met aanhangwagen.De aanzuigslangen voor dit toestel zijn beperkt in lengte daar deze ventilator een enorme zuigkracht
heeft. Geschikt voor stofafzuiging en andere
kwalijke stoffen. Op aanvraag ook leverbaar in
explosieveilige uitvoering.Afvoerslangen telkens
verlengbaar met 7,6 meter.
Radiaal ventilator voor het grote werk. Geschikt
voor stofafzuiging en andere kwalijke stoffen.
Deze wordt ook vaak ingezet bij zandstralingswerken of bij ondergrondse beton polierwerken
als toevoer - afvoer verse lucht.

Radiaal ventilator TFV 100
Luchtopbrengst
1.900 m³/h
Stroomopname
2.4 A
Aansluitspanning
230 / 50 V / Hz
Opgenomen vermogen 0,55 kW
Aanbevolen zekering
10 A
Mobiliteit
draagbaar
ø Aanzuig-/Uitblaas
200 mm
Afmetingen L x B x H
440 x 490 x 645 mm
Gewicht
18,5 kg
Beschermingsklasse
55 IP
Geluidsniveau
62 dBA @ 1 mtr.

Radiaal ventilator TFV 300
Luchtopbrengst
5.200 m³/uur
Stroomopname
9.56 A
Aansluitspanning
230 / 50 V / Hz
Opgenomen vermogen 2,2 kW
Aanbevolen zekering
16 A
Mobiliteit
verrijdbaar
ø Aanzuig-/Uitblaas
300 mm
Afmetingen L x B x H
630 x 580 x 970 mm
Gewicht
38 kg
Beschermingsklasse
55 IP
Geluidsniveau
78 dBA @ 1 mtr.

Huur: € 70 per dag

Radiaal ventilator TFV 900
Luchtopbrengst
23.000 m³/uur
Stroomopname
18,75 A
Aansluitspanning
400 / 50 V / Hz
Opgenomen vermogen 7,5 kW
Aanbevolen zekering
3 x 25 A
Mobiliteit
verrijdbaar/heftruck/kraan
ø slangaansluiting aanzuig 600 mm
ø slangaansluiting uitblaas 450 mm
Afmetingen L x B x H
1.330 x 1.480 x 1.875 mm
Gewicht
325 kg
Stekker
CEE 32 A, 5 polig
Beschermingsklasse
55 IP
Geluidsniveau
78 dBA @ 1 mtr.
Max. luchtdruk
1400 Pa

Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

DIRECT HUREN: 0476/20.41.56

Voordelen
Uitstekende service !

TIP

www.bouwdroger.com

DIRECT HUREN: 0476/20.41.56

Verhuur-Bestelbon
SNEL BESTELLEN MET UW
VERHUUR‐BESTELBON

BOUWDROGERS TEMMERMAN BVBA

FAX 0032 52 55 01 96

Gebruik dit document om uw bestelling door te faxen

Leveringsadres

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Gratis levering en plaatsing

Winterpakketten

Zomerpakketten

Tel.

_____________________________________

2

Pakket 1: Appartement tot 140 m
- 1 x Bouwdroger DF400
- 1 x Kachel DFE25
- 10% bij 4 weken huur
2
Pakket 2: Halfopen bebouwing tot 210 m
- 1 x Bouwdroger DF600
- 2 x Kachel DFE25
- 15 % bij 4 weken huur
2
Pakket 3: Open bebouwing tot 210 m
- 1 x Bouwdroger DF800
- 2 x Kachel DFE25
- 15 % bij 4 weken huren
2
Pakket 4: Open bebouwing tot 300 m
- 2 x Bouwdroger DF400
- 2 x Kachel DFE25
- 20% bij 4 weken huur
2
Pakket 1: Appartement tot 140 m
- 1 x Bouwdroger DF400
- 1 x Ventilator TTV 4500
- 10% bij 4 weken huur
2
Pakket 2: Halfopen bebouwing tot 210 m
- 1 x Bouwdroger DF600
- 2 x Ventilator TTV4500
- 15 % bij 4 weken huur
2
Pakket 3: Open bebouwing tot 210 m
- 1 x Bouwdroger DF800
- 2 x Ventilator TTV4500
- 15 % bij 4 weken huren
2
Pakket 4: Open bebouwing tot 300 m
- 2 x Bouwdroger DF400
- 2 x Ventilator TTV4500
- 20% bij 4 weken huur

Prijs 4 weken
€ 336
‐ 10% korting
€ 302,40
Prijs 4 weken
€ 448
‐ 15% korting
€ 380,80
Prijs 4 weken
€ 504
‐ 15% korting
€ 428,40
Prijs 4 weken
€ 672
‐ 20% korting
€ 537,60
Prijs 4 weken
€ 336
‐ 10% korting
€ 302,40
Prijs 4 weken
€ 448
‐ 15% korting
€ 380,80
Prijs 4 weken
€ 504
‐ 15% korting
€ 428,40
Prijs 4 weken
€ 672
‐ 20% korting
€ 537,60

! Bouwdroger.com dankt u voor uw bestelling !
Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

DIRECT HUREN: 0476/20.41.56

Levering binnen de 24 uur!
Bouwdrogers Temmerman bvba
Houtenmolenstraat 69 B
9255 Buggenhout
tel. 052 55 40 94
fax 052 55 01 96
gsm 0476 20 41 56
BTW BE 0886 987 301
RPR Dendermonde
KBC: 737-0200394-35
IBAN BE57 7370 2003 9435
BIC: KREDBEBB
ruben@bouwdroger.com

www.bouwdroger.com
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SPECIALIST
INZAKE

- Bouwdrogers
- Verwarming
- Ventilatoren
- Stofafzuiging

DIRECT HUREN: 0476/20.41.56

