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KLEINE IJZERWAREN 

NAGELS 

BOUTEN, MOEREN & RINGEN

RVS

Hét Doe-Het-Zelf assortiment voor de klusser. Homefix is al 

tientallen jaren een bekend en sterk merk in het DHZ-schap 

van Nederland. Het assortiment heeft een flinke metamorfose 

ondergaan; een vernieuwd assortiment en een nieuw fris 

uiterlijk!

Verpakt in stevige kunststof bewaar blisters en kuipen. 

Voorzien van duidelijke etiketten met kleurcoderingen per 

productgroep. Zo vind je snel het juiste product in het schap. 

Met Homefix altijd de juiste bevestiging voor iedere klus in en 

om huis!  



Naast een fl inke uitbreiding van het assortiment, zijn ook de verpakkingen 
aangepast. De blister is hersluitbaar en is een bewaardoosje. Dankzij de duidelijke 
kleursegmentatie op het etiket per productgroep, is het eenvoudig het juiste product 
in het schap te vinden.

In de Homefi x presentatie vind je blisters en kuipen. Op het etiket van de blister 
staan prijscoderingen aangegeven. De etiketten zijn voorzien van duidelijke 
productinformatie en op de achterzijde staan handige klustips voor montage. 
De handige kunststof bewaarverpakkingen zijn door ons zelf ontwikkeld en 
worden in Nederland gemaakt.

PLUGGEN & ANKERS

SCHROEVEN 

KLEINE IJZERWAREN

NAGELS

BOUTEN, MOEREN & RINGEN
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Nieuw logo, nieuw etiket 

Nieuwe blister; stevig en hersluitbaar

Prijscodering op blister

Klusadvies op iedere verpakking

Duidelijke kleursegmentatie per productgroep

FRISSE LOOK, MADE IN HOLLAND

WINKELPRESENTATIE & ASSORTIMENT

NIEUW CONCEPT
EN NIEUWE VERPAKKINGEN

Om het Homefi x assortiment zo goed mogelijk in de winkel 
te presenteren, helpen wij graag met een schappenplan 
en ondersteunen wij in schapaankleding. Dit kunnen wij 
verzorgen met mooie kopborden, prijscodeborden en 
schapkaarten. 

Het totale Homefi x assortiment bevat 911 artikelen, dit past 
perfect in een winkelpresentatie van 5 meter breed en 2 
meter hoog. Bij kleinere presentaties (vanaf 1 meter) kunnen 
we in samenspraak bepalen wat de juiste producten voor 
het schap zijn. De schapaankleding kan vanaf 1 meter 
worden gebruikt. 

Homefi x is hét complete assortiment bevestigingsmateriaal 
en dekt hiermee de volledige vraag van de klusser!



PLUGGEN

PLUGGEN & ANKERS
Alles voor de klus

Dit zijn oplossingen voor in beton, (holle) baksteen en gipsplaten. 

Dit is in aantal artikelen het kleinste pakket, maar wel het breedst. 

Hierin zitten o.a. nylon universeel pluggen en nagel- en kozijnpluggen. 

Voor het bevestigen in een holle wand zijn er verschillende oplossers, 

zoals: tuimels, gipskarton–, nylon, en paraplupluggen.

Pluggen & ankers assortiment

Nieuw

Keilbouten
Voor het stevig bevesti gen van zonneschermen in steen wordt 
vaak een keilbout gebruikt.

Tuimels
Worden vooral veel gebruikt voor bevesti gingen aan het pla-
fond, zoals bijvoorbeeld lampen. Naast los, ook leverbaar met 
een schroef, schroe� aak of schroefoog.

Rawlnuts
Deze rubberen plug kan gebruikt worden in vrijwel alle on-
dergronden en is zeer geschikt voor trillingsvrije toepassingen 
zoals trapleuningen.

Gipskartonplaatpluggen
Gewoon handig, zonder voorboren een schilderij, lamp of 
plankje ophangen aan een gipsplaat.

Stokeinden
Te bevesti gen met een plug in steen of beton, of gewoon zo in 
het hout. Wasbakken worden vooral hiermee bevesti gd.

Nylon pluggen

Rubber pluggen

KeilboutenHollewandpluggen

Nagelpluggen Stokeinden

Gipsplaatpluggen

Kozijnpluggen

Tuimels



SCHROEVEN

      

SCHROEVEN
Alles voor de klus

Met ruim 260 blisters en kuipen is dit het grootste pakket binnen Homefix. 

In het verleden kon je enkel kiezen tussen een houtschroef of een 

spaanplaatschroef. De laatste jaren zijn er schroeven op de markt gekomen 

die voor speciale toepassingen geschikt zijn. Denk hierbij aan MDF-schroeven, 

achterwandschroeven en schotelkopschroeven. We hebben het schroeven 

assortiment flink opgefrist. 

Schroeven assortiment

Nieuw

Spaanplaatschroeven TX-drive 
Schroeven met een TX-drive zijn niet nieuw in Homefix, maar deze 
schroef is wel vernieuwd. De nieuwe TX schroef is voorzien van een 
snijpunt; deze boort voor en voorkomt hiermee splijten. 

Schotelkopschroeven
Deze schroeven worden ook wel tellerkopschroeven genoemd. De extra 
brede kop heeft veel klembereik en is bedoelt voor het maken van stevige 
houtconstructies, maar kan voor veel toepassingen gebruikt worden.

Profielplaatschroeven
Zelfborende schroeven speciaal voor het vastzetten van dakpan- of 
damwandprofielplaten. Verkrijgbaar in de meest gebruikte RAL-kleuren.

Gipsplaatschroeven grof & zelfborend
Voor het bevestigen van gipsplaten op hout gebruik je gipsplaatschroeven  
met grove draad. De zelfborende gipsplaatschroef kan gebruikt worden voor 
montage van gipsplaat op dikkere stalen profielen tot 3 mm.

Speciale schroeven
Pianoscharnierschroeven, MDF-schroeven, anti-inbraakschroeven, 
achterwandschroeven, de namen geven aan waar je de schroef voor 
kunt gebruiken. 

Afdekkappen

Gipsplaatschroeven

Scharnier- / Anti- 
inbraakschroevenHoutschroeven

Schotelkopschroeven

AchterwandschroevenSpaanplaatschroeven

Plaatschroeven MDF-schroeven



IJZERWAREN

KLEINE IJZERWAREN
Alles voor de klus

Deze verzamelnaam is onder te verdelen in drie verschillende groepen. 

• Huishoudelijk; denk hierbij aan punaises, schilderijhangers, gereedschapsklemmen

• Haken, ogen en duimen.

• Meubelbevestigingen;  Hierin zijn verschillende nieuwe artikelen toegevoegd 

zoals excenters en meubelknopschroeven.

Kleine ijzerwaren assortiment

Excenters
Veel gebruikt voor stevige verbindingen met plaatmateriaal. 
Verkrijgbaar met afdekkap of als complete set inclusief sti ft . 
De excentersti ft en zijn ook los verkrijgbaar.

Moeren
Verschillende moeren voor meubeltoepassingen: inschroefmoeren 
(Rampa), inslagmoeren, dwarsmoeren en hulsmoeren.

Plankdragers
Naast de bestaande plankdragers, zijn er nu o.a. ook dragers beschik-
baar voor glasplaten.

Sleutelringen en -kappen
De ringen zijn in twee afmeti ngen verkrijgbaar. De kappen zowel rond 
als vierkant, in verschillende kleuren per blister.

S-haken
Worden niet alleen gebruikt voor het ophangen van lampen, maar 
bijvoorbeeld ook om keukengerei aan op te hangen.

Zwarte haken, ogen & duimen
Naast de witt e, nu ook zwarte schroe� aken, -ogen en -duimen.

Deuvels

Excenters

HuishoudelijkMeubelschroeven

Plankdragers

Schilderijhaken / 
-hangers Meubelmoeren

Magneetsnappers Haken / Ogen 
/ Duimen

Nieuw



NAGELS

NAGELS
Alles voor de klus

Ondanks het feit dat er natuurlijk steeds meer schroeven gebruikt worden, 

zijn de nagels nog altijd een zeer goedlopende productgroep in het Homefi x 

assortiment. Op het gebied van nagels vinden nauwelijks ontwikkelingen 

plaats. Deze productgroep kent weinig aanpassingen of uitbreidingen. Wel zijn 

er verschillende inhouden van verpakkingen aangepast, zodat deze beter zijn 

afgestemd op de vraag.

Nagels assortiment

Meubelnagels
Naast de vermessingde en bronzen uitvoering, zijn er nu ook 
meubelnagels met een zwart gelakte kop en een zogenaamde 
hamerslag kop.

Inhoud blisters
De kleine afmeti ngen draadnagels platkop en verloren kop in 
blister zijn verkrijgbaar met een inhoud van 75 gram en 150 
gram.

Draadnagels

Meubelnagels

Draadkrammen

Ribnagels

Asfaltnagels

Schroefnagels

Lijstnagels Stoff eernagels

Bagetnaalden

Nieuw



     

BOUTEN, MOEREN & RINGEN

BOUTEN,MOEREN, 
RINGEN
Alles voor de klus

Een compleet assortiment met verzinkte, metrische bevestigings-

materialen van professionele kwaliteit. De meest gebruikte afmetingen 

voor klussen in en om huis zijn hierin opgenomen. De metaalschroeven, 

tapbouten en slotbouten worden altijd geleverd met bijpassende 

zeskantmoer. 

Bouten, moeren, ringen assortiment

Metaalschroeven kruiskop
Uiteraard zaten de metaalschroeven met plat- en cilinderkop al in 
het assortiment, de sleufkop is echter vervangen door een kruiskop 
(Phillips drive). Werkt makkelijker.

Inbusbouten
Voor toepassingen waar je met een steek- of dopsleutel niet bij kan, 
wordt meestal een inbusbout gebruikt, ook wel binnenzeskantbout 
genoemd.

Koppelmoeren
Worden gebruikt om twee stukken met metrische draad met elkaar te 
verbinden.

Tapbouten in kuip
Verschillende lengtes tapbouten M6 en M8 zijn nu ook in een kuip 
verkrijgbaar.

Metaalschroeven Slotbouten

Dop- / Vleugelmoeren

Tapbouten Houtdraadbouten

Sluit- / Carrosserie- 
ringen 

Inbusbouten

Zeskant- / Koppel-  
/ Borgmoeren

Veer- / Kraalringen

Nieuw



RVS

RVS
Alles voor de klus

De laatste groep in het Homefix assortiment betreft een breed 

assortiment van roestvaststalen artikelen met verschillende soorten 

(speciale) schroeven, bouten, moeren, ringen en draadnagels, maar ook 

haken, ogen en duimen. Vooral in de breedte is dit pakket uitgebreid, 

waaronder zelfborende schroeven met een RVS-410 kwaliteit. Deze RVS 

soort is aanzienlijk sterker dan RVS-A2, waardoor de kans op afbreken 

tijdens het indraaien veel kleiner is dan bij het zachte RVS-A2.

RVS assortiment

Schroeven RVS-410
Alle schroeven zijn voorzien van een zelfborende punt, hierdoor is 
voorboren in hardhout niet meer nodig. Met TX-drive, voor een stevige 
aandrijving en freesribben zodat de kop mooi in het hout verzinkt. 

Kleurkopschroeven
Dit zijn de welbekende HPL of Trespa® schroeven. Door de gekleurde 
kop wordt deze schroef door de consument voor veel verschillende 
toepassingen gebruikt.

Afdichtschroeven
Veel gebruikt voor de montage van dakvorsten, gevelpannen en ander 
dakmateriaal. De EPDM-ring zorgt voor een waterdichte afsluiting.

Spaanplaatschroeven lenskop
Voor een mooie afwerking in RVS beslag worden vaak schroeven met 
een lenskop gebruikt.

Ringen
Naast RVS kraalringen, zijn ook afdichtringen opgenomen in het 
assortiment. Deze RVS-A2 sluitringen met aangevulkaniseerd EPDM 
worden gebruikt in combinatie met een schroef of bout en geven een 
waterdichte afsluiting.

Slot- / Houtdraad-
bouten SpaanplaatschroevenMoeren / Ringen Afdichtschroeven

Draadnagels 

Plaatschroeven

Zelfborende spaan-
plaatschroeven

Haken / Ogen  
/ DuimenKleurkopschroeven

Nieuw



SHOPCONCEPTEN
De ideale aanvulling voor uw winkel

Rotadrill® is al meer dan 30 jaar hét A-merk schroeven in het Nederlandse 

en Belgische Doe-Het-Zelf-schap. De gepatenteerde Unischroef met de rode 

punt zorgt voor optimaal schroefgemak. Deze rode punt aan de schroef is 

een uniek smeermiddel dat ervoor zorgt dat de schroef zeer licht indraait. 

Hierdoor zijn de schroeven gemakkelijk te verwerken in verschillende 

bouwstoff en. Rotadrill® staat in de handel bekend als de gouden meter!

De Homefi x presentatie is heel goed te combineren met andere shopconcepten van Hoenderdaal.

BLACKLINE is het shopconcept van gezwarte bevestigingsmaterialen. 

Het assortiment is geschikt voor de montage van gezwarte scharnieren, 

hengen en ander gezwart beslag. De unieke High Corrosion Protection 

coating (afgekort HCP-coating) is een diepzwarte oppervlaktebehandeling 

met een hoge corrosiebestendigheid en een geringe laagdikte. Door de zeer 

beperkte laagdikte en het geïntegreerde smeermiddel is de HCP-coating een 

ideale oplossing voor onze bevestigingsartikelen. Moeren blijven hiermee 

op de bouten passen en de schroeven blijven goed in het hout snijden. 

Verkrijgbaar in kuipen en blisters.

CONCEPTEN

Hierdoor zijn de schroeven gemakkelijk te verwerken in verschillende 

bouwstoff en. Rotadrill® staat in de handel bekend als de gouden meter!



CONCEPTEN

Het Dak&Gevel concept bevat bevestigingsmaterialen die specifi ek bedoeld 

zijn voor dak en geveltoepassingen. Met dit brede pakket aan specifi eke 

producten voor dak-, wand en geveltoepassingen kan de retailer de vraag 

van klanten op dit gebied vrijwel geheel afdekken.

Het Grab&Fix concept is het kantelbakken-concept voor losse verkoop van 

bevestigingsmaterialen voor zowel de technische groothandel als DHZ in 

Nederland en België.

Er kan een zeer breed assortiment bevestigingsmaterialen worden 

gepresenteerd in een strakke en overzichtelijke kastenpresentatie. 

Met een weegschaal kan de consument de producten per stuk afwegen 

en afrekenen. De Grab&Fix kastenpresenatie is vanaf 5 meter, tot wel 30 

meter uit te bouwen. Het assortiment wordt in overleg samengesteld. 

Er is hierbij keuze uit ruim 3000 verschillende bevestigingsartikelen. 

De kantelbakmodules worden geplaatst in een op maat gemaakt 

kastensysteem, die op de klantwens wordt afgestemd. Van steigerhout-look 

tot een knalrode kastenpersentatie, alles is mogelijk! 

Het Grab&Fix concept maakt jouw winkel tot dé bevestigingsmaterialen-

specialist in de regio.
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