
FEIN.NL

UW BESTE MULTITOOL
MET HET GROOTSTE 
 ACCESSOIRE-ASSORTIMENT.

Stap nu in, kies een MULTIMASTER in de door u gewenste variant 
en ontvang een accessoireset gratis.

*Adviesprijs excl. btw 

Zo gaat het in zijn werk: Registreer na de aankoop voor 3 jaar FEIN PLUS-garantie. Voer de actiecode 2021FEIN07 in en krijg 
het cadeau toegestuurd. Registratie is mogelijk tot en met 15-01-2022. Deelnamevoorwaarden: www.fein.nl/topdeal

T O P D E A L
01-09 – 15-12-2021

GRATIS PRODUCT:

+ BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

U  B E S PA A R T 
€   5 8 , - *



MULTIMASTER 300

MULTIMASTER 500

Accu MULTIMASTER AMM 300 Plus Select  
De effectieve accu-multitool voor verbouwing en renovatie in de 
variant zonder accu en oplaadapparaat, met bimetalen zaagblad 
voor hout, metaal en kunststof. Incl. kunststof koffer.

Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus Select   
De krachtige accu-multitool voor een hoge bewerkingssnelheid 
bij verbouwing en renovatie in de variant zonder accu en 
 oplaadapparaat, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en 
kunststof. Incl. kunststof koffer.

Accu MULTIMASTER AMM 300 Plus Start 
De effectieve accu-multitool voor verbouwing en renovatie met 
de basisuitrusting voor zagen in hout, metalen, gipsplaten en 
kunststoffen. Incl. 2 x li-ion-accu, 12 V/3 Ah, snellader ALG 80 en 
kunststof koffer.

Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 
De krachtige accu-multitool voor een hoge bewerkingssnelheid 
tijdens verbouwing en renovatie met meer dan 30 accessoires. 
Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het zagen van tegels en 
meer. Incl. 2 x li-ion-accu, 18 V/3 Ah, snellader ALG 80 en kunst-
stof koffer.

MULTIMASTER MM 300 Plus Start 
De effectieve multitool met de basisuitrusting voor zagen in 
hout, metalen, gipsplaten en kunststoffen. Incl. kunststof koffer.

MULTIMASTER MM 500 Plus  
De krachtige multitool voor een hoge bewerkingssnelheid bij 
verbouwing en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, 
metaal en kunststof. Incl. kunststof koffer.

MULTIMASTER MM 500 Plus Top 
De krachtige multitool voor een hoge bewerkingssnelheid 
 tijdens verbouwing en renovatie met meer dan 30 accessoires 
voor zagen in hout en metaal, slijpen, het zagen van tegels 
en meer. Incl. kunststof koffer.

MULTIMASTER KOPEN, REGISTREREN ...

UW BESTE INTRODUCTIE TOT DE PROFESSIONELE KLASSE.

HET ALLERBESTE IN OSCILLERENDE MACHINES.

€ 165,00* 
€ 199,65**

Bestelnr.: 7 129 32 62 00 0

€ 182,00* 
€ 220,22**

Bestelnr.: 7 129 33 62 00 0

€ 299,00* 
€ 361,79**

Bestelnr.: 7 129 32 61 000

€ 399,00* 
€ 482,79**

Bestelnr.: 7 129 33 61 00 0

€ 196,00* 
€ 237,16**

Bestelnr.: 7 229 72 61 00 0

€ 237,00* 
€ 286,77**

Bestelnr.: 7 229 67 62 00 0

€ 299,00* 
€ 361,79**

Bestelnr.: 7 229 67 61 00 0



MULTIMASTER 700

Accu MULTIMASTER AMM 700 Max Select  
Onze beste accu-multitool voor de hoogste bewerkingssnelheid 
bij verbouwing en renovatie in de variant zonder accu en 
 oplaadapparaat, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en 
kunststof. Incl. kunststof koffer.

Accu MULTIMASTER AMM 700 Max Top  
Onze beste accu-multitool voor de hoogste bewerkingssnelheid 
bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen 
in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden 
van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten 
en het verwijderen van tegellijm. Incl. 2 x li-ion-accu, 18 V/3 Ah, 
snellader ALG 80 en kunststof koffer.

MULTIMASTER MM 700 Max  
Onze beste multitool voor de hoogste bewerkingssnelheid 
bij verbouwing en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, 
metaal en kunststof. Incl. kunststof koffer.

MULTIMASTER MM 700 Max Top 
De beste multitool van FEIN voor de hoogste bewerkingssnelheid 
bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen 
in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden 
van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten 
en het verwijderen van tegellijm. Incl. kunststof koffer.

Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL
6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. 
 Geschikt voor alle MULTIMASTERS van FEIN en alle andere 
 gangbare multitools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder. 
Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 
50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut Universal-zaagblad (60 x 28 mm, 
60 x 44 mm).

... EN ACCESSOIRESET TER WAARDE VAN € 58,00*  
GRATIS ONTVANGEN.

MULTIMASTER KOPEN, REGISTREREN ...

DE STERKSTE VOOR DE HARDSTE EISEN.

* Adviesprijs excl. btw     ** Adviesprijs incl. btw

€ 261,00* 
€ 315,81**

Bestelnr.: 7 129 34 62 00 0

€ 506,00* 
€ 612,26**

Bestelnr.: 7 129 34 61 00 0

€ 336,00* 
€ 406,56**

Bestelnr.: 7 229 68 62 00 0

€ 444,00* 
€ 537,24**

Bestelnr.: 7 229 68 61 00 0

€ 58,00* 
GRATIS
Bestelnr.: 3 52 22 967 03 0



RHH Rotterdams Handelshuis B.V. 
Telefoon 0180 441 600 
www.fein.nl

DE MULTIMASTER.
UW BESTE MULTITOOL.
Of het nu gaat om verbouwen, renoveren of meer industrietoepassingen – overal ter wereld vertrouwen professionals op het 
origineel van FEIN bij het doen van hun werk. FEIN heeft het grootste productaanbod van multitools en het omvangrijkste accessoire- 
assortiment ter wereld. Zo vindt u altijd de beste oplossing voor uw speciale eisen.

+  Modellen in 3 vermogensklassen, telkens als accu- en kabelgebonden variant.
+  Meer dan 180 accessoires in alle 3 de Starlock-vermogensklassen voor zagen, slijpen, polijsten, doorslijpen, vijlen, snijden, 

schaven en reinigen.
+  Anti-vibratiesysteem maakt permanent veilig en aangenaam werken mogelijk door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.

1000 MOGELIJKHEDEN, 1 SYSTEEM.

3  J A A R  F E I N 
P L U S - G A R A N T I E

Registreer uw apparaat simpelweg online en breid de wettelijke garantie uit naar 3 jaar (incl. oplaadapparaten en li-ion-accu's).  
Ga voor de deelnemende landen en meer informatie naar www.fein.com/warranty
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Colofon: C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, handelsregisternummer HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, directie: Dr. Christoph Weiß

De actie is alleen in de aangegeven periode bij deelnemende speciaalzaken verkrijgbaar. Zolang de voorraad strekt. 

Uw dealer geeft u graag advies:


