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1. soldeerkit knipperende ster - 1GTR1 - €8,90 / 2. megafoon - 1GTR2 - €34,95 / 3. wildcamera - 1GTR3 - €64,50  / 4. bouw-
kit everzwijn - 1GTR4 - €12,85 / 5. thermometer met buitensensor - 1GTR5 - €12,50 / 6. mini discobal - 1GTR6 - €9,50 /
7. pyrografische pen - 1GTR7 - €29,95 / 8. 10w led werklamp met accu - 1GTR8 - €47,50 / 9. multimedia hoofdtelefoon - 1GTR9 - €39,80 / 10.
ledzaklamp - 1GTR10 - €6,50 / 11. set walkie talkies - 1GTR11 - €49,95 / 12. powerbank 15.000mah - 1GTR12 - €24,95

aalst - gent - hasselt www.gotron.be

https://www.gotron.be/wildcamera-720p.html
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=ledster
https://www.gotron.be/krachtige-megafoon-25w.html
https://www.gotron.be/everzwijn-op-zonne-energie-1gtr4.html
https://www.gotron.be/weerstation-met-buitensensor-uni-t.html
https://www.gotron.be/dremel-290-graveerpen-290jm.html
https://www.gotron.be/hytera-walkie-talkie-set-pmr-8-kanalen-1gtr11.html
https://www.gotron.be/led-krachtstraler-met-accu-ip54-10w-met-usb.html
https://www.gotron.be/led-cliplamp-hl-100-met-clip-en-magneet-107-10lm.html
https://www.gotron.be/headz-one-multimedia-hoofdtelefoon.html
https://www.gotron.be/mini-led-discobal-3w.html
https://www.gotron.be/powerbank-1gtr12-15000-mah-2-usb-a-uitgangen-3-1-a-micro-usb-ingang-zwart.html
https://www.gotron.be


Light it 
up!

Pag. 2

€ 2450

herlaadbare hoofdlamp
2GTR3

nachtlampje met sensor
2GTR7

€ 690

herlaadbare usb zaklamp
2GTR1

Penlight t.w.v. € 3395

GRATIS

€ 6995

+

herlaadbare 3-in-1 zaklamp
Zaklamp, nachtlamp & noodlamp
2GTR4

€ 1750

led loupelamp
Met tafelklem, 5 dioptrie lens en 
48 heldere leds
2GTR10

€ 5490

led loupelamp
Met tafelklem en 
voet - 3 dioptrie
2GTR8

€ 3490

led loupelamp
Met voet, 5 dioptrie lens 
en 48 witte leds
2GTR9

€ 4500

led buitenlamp
Met zeer helder, niet-verblindend licht
2GTR6

€ 2595
€1695

zaklamp met signaallamp
Oplaadbare lamp met spot vooraan en lateraal 
witte of rode verlichting, die kan gebruikt worden 
als waarschuwingslamp.
2GTR5

20w werklamp
Met ingebouwde bluetooth speaker
2GTR2

€ 7500

https://www.gotron.be/herlaadbare-lamp-met-diverse-instellingen-2gtr1.html
https://www.gotron.be/herlaadbaar-led-werklicht-met-batterij-voeding-20w-met-ingebouwde-bluetooth-speaker.html
https://www.gotron.be/herlaadbare-hoofdlamp-met-aan-uit-sensor-met-witte-led.html
https://www.gotron.be/herlaadbare-3-in-1-ledzaklamp.html
https://www.gotron.be/luxpremium-led-zaklamp-thl-300-ip54-360-240lm.html
https://www.gotron.be/herlaadbare-led-buitenlamp-oli-0300a.html
https://www.gotron.be/led-nachtlampje-met-stopcontact-enl2-penaarde.html
https://www.gotron.be/led-bureaulamp-3d-12d-met-vergrootglas-30-leds-6w.html
https://www.gotron.be/led-loupelamp-met-5-dioptrie-met-tafelstandaard.html
https://www.gotron.be/led-loupelamp-5-dioptrie-met-48-smd-leds.html
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What’s your  
next project?

3GTR4

€ 3450

robot-egel
172-delig bouwpakket
3GTR1 € 3350

ROBOT
KITS 

5-in-1 instelbare robot
3GTR2

€ 3750

robotkit op zonne-energie
14 projecten om zelf te bouwen
3GTR3 € 2490

electric paint circuit kit
Leer spelenderwijs alles over  
elektrische circuits
3GTR6

€ 1490

micro:bit go
BBC Micro:bit startpakket met startersgids
3GTR7

€ 2295

tobbie ii 
Robot met BBC Micro:Bit
3GTR8

€ 7490

soldeer starterskit 
Soldeerkit met 2 kerst- 
projecten om zelf te solderen
3GTR5

€ 2490

Bouw je eigen 
drone! 

bbc micro:bit
Leer de basis van programmeren met deze micro- 
computer! Van kleine eenvoudige projectjes tot uit-
dagende codeerproblemen: de mogelijkheden zijn 
eindeloos!

https://www.gotron.be/robot-egel.html
https://www.gotron.be/instelbare-robot-5-in-1.html
https://www.gotron.be/robotkit-op-zonne-energie-14-delig.html
https://www.gotron.be/bouwkit-voor-mini-quadcopter-drone.html
https://www.gotron.be/soldeer-starterskit-kersteditie.html
https://www.gotron.be/electric-paint-circuit-kit.html
https://www.gotron.be/micro-bit-go-bundle-klein-fijn-en-eenvoudig-in-gebruik.html
https://www.gotron.be/tobbie-ii-micro-bit-kit.html
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KLEINE GESCHENKEN AAN KLEINE PRIJZEN 

Find the 
perfect gift!

metaaldetector
Speur naar muntstukken, juwelen, 
etc.
4GTR1

€ 4490

walkie-talkie set
Tot 6 km bereik.
4GTR4

€ 7990

smartphone- 
houder
Met draadloze  
oplaadfunctie - opent  
automatisch door
infrarood sensor.
4GTR5

€ 3995

wildcamera 
4GTR3

€ 8650

wifi actiecamera
4GTR2

€ 3950

spaarpot
Met digitale teller. 
4GTR6

€ 890

boekkluis
4GTR9

€ 1490

digitale wijnthermometer
4GTR7

€ 395

digitale vleesthermometer
4GTR10

€ 995

smartphonehouder 
voor auto
4GTR8

€ 395

Oortje t.w.v. € 1290

GRATIS

https://www.gotron.be/metaaldetector-1.html
https://www.gotron.be/action-cam-full-hd-1080p-wi-fi-waterdichte-behuizing.html
https://www.gotron.be/wildcamera-720p.html
https://www.gotron.be/hytera-tf415-pmr446-duo-set-blauw-4gtr4.html
https://www.gotron.be/universele-smartphonehouder-auto-draadloze-laadfunctie.html
https://www.gotron.be/spaarpot-met-digitale-teller.html
https://www.gotron.be/digitale-wijnthermometer.html
https://www.gotron.be/boekkluis.html
https://www.gotron.be/vleesthermometer-0-200-c-digitaal-display-4gtr10.html
https://www.gotron.be/universele-smartphonehouder-voor-auto.html
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VAN STARTER TOT PROFESSIONAL!

DIY!

weller soldeer- 
station ws81
5GTR5

€ 309

soldeerhouder
5GTR6

€ 495

soldeertin
5GTR7

€ 575

weller educational kit
Met soldeerstation, tang, tin & extra punt

5GTR8

€ 199

€ 7295

soldeerstation voor 
smd componenten

5GTR1

soldeermat
5GTR3

€ 1795

soldeerstation
5GTR2

€ 2220

tangenset
5GTR4

€1750

gassoldeerbout-set
5GTR10

€ 9450

proxxon modelbouwset
Micromot 50 met 35 accessoires

5GTR9

€ 7500

https://www.gotron.be/analoog-weller-soldeerstation-80w-met-bouthouder-en-spons.html
https://www.gotron.be/universele-soldeerbouthouder-2.html
https://www.gotron.be/soldeertin-met-lood-60-40-tin-lood-1mm-100gr.html
https://www.gotron.be/multifunctioneel-soldeerstation-voor-smd-componenten.html
https://www.gotron.be/soldeerstation-48w-150-450-c.html
https://www.gotron.be/isolerende-silicone-soldeermat.html
https://www.gotron.be/tangenset-met-geisoleerd-handvat.html
https://www.gotron.be/weller-we1010-educational-kit-met-70w-soldeerstation-tang-170m-soldeertin-en-stift-et-b.html
https://www.gotron.be/modelbouwset-34-delig-met-micromot-50-e.html
https://www.gotron.be/gassoldeerbout-set-superpro.html
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OP MAAT!
LEDSTRIPS

ledstrips
Beschikbaar in wit, neutraal wit,  
warm wit, blauw, groen, rood of RGB.
6GTR1

VANAF € 750 PER METER

aluminium profiel &  
plastic cover
Voor ledstrips - 2 meter
6GTR2

VANAF € 2350

ledstrippakket
Pakket met ledstrip, 
voeding & controller.
6GTR3

VANAF € 1995

retro ledlamp
4W E27 warm wit 
6GTR5 

€900

bureaulamp
Dimbare tafellamp met 3 
lichtmodi en oplaadbare 
batterij  
6GTR8 

€2990

3 verlichte kerstbomen
Werkt op batterijen  
6GTR6 € 1750

lichtslinger
Met 10 ballen, werkt 
op batterijen  
6GTR11

€ 750

led tafellamp
Wit licht - voor buiten 
6GTR10

€ 750

3 ledkaarsen
Met echte was  
6GTR9

€ 1650

buitenlamp
Hoogte: 52cm  
6GTR7

€ 4990

retro lamp 
houder
6GTR4

€1750

https://www.gotron.be/ledstrip-kiezen
https://www.gotron.be/ledstrip-kiezen
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/ledstrip/montageprofielen.html
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/ledstrip/ledstrip-pakket.html
https://www.gotron.be/retro-lamphouder-6gtr4-met-textielkabel-bronskleurig.html
https://www.gotron.be/retro-4w-led-gloeilamp-e27-g125-intens-warm-wit-2200k.html
https://www.gotron.be/design-buitenlamp-52cm.html
https://www.gotron.be/dimbare-led-tafellamp-met-aanraakbediening.html
https://www.gotron.be/hq-ledslinger-zwart-en-wit-6gtr11.html
https://www.gotron.be/smooz-mushroom-led-6gtr10-tafellamp.html
https://www.gotron.be/6gtr9-ledkaarsen-met-afstandsbediening-3-stuks.html
https://www.gotron.be/houten-kerstboom-3st-met-warm-witte-led-s-wooden-xmas-tree-set-of-3.html
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Spots 
on!

10w
7GTR1

€ 1490

led-verstralers
Deze verstralers zijn verkrijgbaar in warm 
witte, neutraal witte of koud witte lichtkleur 
en in een zwarte of witte behuizing!

30w
7GTR2

€ 3650

50w
7GTR3

€ 6990

Betaal je led-
verlichting met 

ecocheques!

150w verstraler
Zeer helder licht, ideaal 
voor op bouwplaatsen. 
7GTR4 

€11000

BESCHERM JEZELF TEGEN BRAND! 

rookmelders
Rookmelders zijn vanaf 1 
januari 2020 verplicht in 
elke Vlaamse woning! Je 
dient minimum 1 rook-
melder per verdieping 
te voorzien.

rookmelder
Met vervangbare 
batterij 
7GTR14

€ 695

rookmelder
Levensduur 10 jaar van 
batterij en sensor 
7GTR15

€ 1750

BESPAAR
ENERGIE!

mr16
12V / 5W
7GTR13

€ 880

g9
230V / 2,2W
7GTR12

€ 595

e27
230V / 7W

7GTR11

€ 670

g4
12V / 1,2W
7GTR10

€ 675

e14
230V / 4,5W
7GTR9

€ 490
gu10
230V / 5,2W
7GTR8

€ 670

wifi smart ledlampen
Koppel deze ledlampen met je WiFi-netwerk 
en bedien ze vanop afstand! 

e27 - 5w
Warm Wit - Dim-
baar via App
7GTR5

€ 1390

gu10 - 5w
RGB en Warm Wit - 
Kleurkeuze via App
7GTR6

€ 1550

e14 - 4,5w
Koud en Warm Wit - 
Kleurkeuze via App
7GTR7

€ 1550

koppelbare rookmelder
Geeft de mogelijkheid om verschillende 
rookmelders draadloos te verbinden.  
7GTR16

€ 1490

magnetische  
bevestiging

Voor rookmelders 
7GTR17

€ 350

https://www.gotron.be/catalogsearch/result/index/?q=leda5001&product_list_order=price
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/index/?q=leda5003&product_list_order=price
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/index/?q=LEDA5005&product_list_order=price
https://www.gotron.be/led-bouwlamp-jaro-1300-ip65-13150lm-150w.html
https://www.gotron.be/slimme-led-lamp-met-gloeidraad-en-wi-fi-7gtr5.html
https://www.gotron.be/wi-fi-smart-led-lamp-warm-tot-koel-wit-gu10-7gtr6.html
https://www.gotron.be/wi-fi-smart-led-lamp-warm-tot-koud-wit-e14-7gtr7.html
https://www.gotron.be/ledspot-mr16-12v-5w-dimbaar.html
https://www.gotron.be/led-lamp-2-2-w-7gtr12-voet-g9-20-w-equivalent-warm-wit-niet-dimbaar.html
https://www.gotron.be/led-filament-lamp-e27-7w-warm-wit-60w-dimbaar.html
https://www.gotron.be/led-compact-lamp-1-2-w-12v-cw.html
https://www.gotron.be/led-filament-kaars-e14-4-5w-warm-wit-vervangt-40w-helder.html
https://www.gotron.be/opple-gu10-led-spot-5-2w-warm-wit-dimbaar.html
https://www.gotron.be/rookmelder-en14604-batterij-alarm-7gtr14.html
https://www.gotron.be/rookmelder-10jaar-vds.html
https://www.gotron.be/koppelbare-rookmelder-dtcts.html
https://www.gotron.be/universele-bevestigingskit-3m-magnetisch.html
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Safety 
First! ip-camera’s met sd-kaart

Je kan de camera’s bedienen via een gratis 
app, je hangt niet vast aan een abonnement 
& de beelden kunnen opgenomen worden 
op een SD-kaartje!

indoor 
ip-camera
8GTR2

€ 4995outdoor 
ip-camera
8GTR3

€8995

dome 
ip-camera
8GTR4

€ 6999

wekker met  
geïntegreerde camera

8GTR1

€ 2995

dummy- 
camera
8GTR8

€ 1495

LEVENS-
ECHT 
NEP!

alarm deurbel  
met sensor
8GTR5

€ 2590

tot 50 sensoren
UITBREIDBAAR

draadloos alarmsysteem
Beveilig uw hele huis en controleer het vanop afstand  
via SMS of de e-Tiger app!
8GTR7 € 14995

wifi-deurbel
Met video-opname -  
Gebruik jouw smartphone 
om te kijken wie er aan de 
deur staat, er mee te praten 
en de deur te openen.
8GTR10

€ 13995

videofoon legrand
2-draadsaansluiting
8GTR11

draadloze 
deurbel

8GTR12

€ 32960

tv-simulator
Voor inbraakpreventie 

8GTR9

€ 1990

elektronische 
waakhond
Met microgolfsensor, 
reageert door ramen 
en deuren.
8GTR6

€ 5750

€ 1850

https://www.gotron.be/bureauklok-met-geintegreerde-camera.html
https://www.gotron.be/hd-ip-camera-eminent-camline-pro-720p.html
https://www.gotron.be/camline-pro-hd-ip-camera-voor-buitengebruik-dome.html
https://www.gotron.be/camline-pro-full-hd-ip-camera-voor-buitengebruik.html
https://www.gotron.be/alarmdeurbel-met-pir-bewegingsdetector.html
https://www.gotron.be/elektronische-waakhond-xm084.html
https://www.gotron.be/draadloos-beveiligingssysteem-met-gsm-module-etiger-s3bsimsec-xm024.html
https://www.gotron.be/nepcamera-met-ir-leds-en-rode-leds.html
https://www.gotron.be/tv-simulator-voor-inbraakpreventie.html
https://www.gotron.be/wifi-intercom-met-video-opname.html
https://www.gotron.be/kit-videofonie-met-7-kleuren-scherm-uitbreidbaar-voor-2-gezinswoningen.html
https://www.gotron.be/draadloze-deurbel-5.html
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Easy 
 Living

bluetooth tracker
Vind je sleutels via je telefoon, of je  
telefoon via je sleutels!
9GTR1

€ 1295

SMART 
LIFE!

wifi rook-
melder
9GTR2

€ 3990

wifi smart 
stekker
9GTR4

€2750

wifi smart ip 
camera
9GTR3

€6750

Verbind de toestellen 
met je Wi-Fi netwerk & 
krijg meldingen op je 
smartphone! 

energiemeter
9GTR10

€ 1350

schakelklok
9GTR12

€ 550

draadloze 
schakelset
9GTR15

€ 2390

outdoor timer
9GTR11

€ 850

afteltimer
9GTR13

€ 990 stekker met 
pir sensor 
9GTR14

€ 1450

weerstation
Met draadloze buitensensor, alarmklok en 
weersvoorspelling.
9GTR5 € 2995

weerstation
Met draadloze buitensensor, alarmklok en 
weersvoorspelling.
9GTR6 € 3495

raam- 
thermometer
9GTR7

€ 475

digitale mini-  
thermometer 
2 stuks
9GTR8 € 695

klok  
30cm - radiogestuurd
9GTR9

€ 2150

https://www.gotron.be/tracker-bluetooth-zwart-50m.html
https://www.gotron.be/wifi-smart-ip-camera-9gtr3-full-hd-1080p.html
https://www.gotron.be/smart-rookmelder-wi-fi-9gtr2.html
https://www.gotron.be/wifi-smart-stekker-penaarde-16a-9gtr4.html
https://www.gotron.be/weerstation-zwart-draadloze-sensor-alarmklok-weersvoorspelling-9gtr5.html
https://www.gotron.be/transparante-raamthermometer-met-min-en-maxaanduiding.html
https://www.gotron.be/digitale-minithermometer-2st.html
https://www.gotron.be/aluminium-wandklok-o-30-cm-perel.html
https://www.gotron.be/energiemeter-230v-16a.html
https://www.gotron.be/outdoor-mechanische-timer-96-programma-s-24h-per-15min.html
https://www.gotron.be/zeer-compacte-24-uurs-timer.html
https://www.gotron.be/countdown-timer-16a-3500w.html
https://www.gotron.be/tussenstekker-met-bewegingsensor.html
https://www.gotron.be/set-met-design-stopcontacten-en-afstandsbediening-9gtr15.html


Born to 
Explore! arduino® starterskit

Met deze kit leer je op een prak-
tische manier de basisprincipes van 
Arduino kennen. Deze bevat 15 
projecten en alle benodigdheden 
om de projecten te doen slagen. 

10GTR1

€ 89

raspberry pi 4 starterskit
De Raspberry Pi 4 is een mini-computer met einde-
loze mogelijkheden. Het starterspakket bestaat uit 
de Raspberry Pi 4B, versie 4GB, behuizing, voeding, 
16GB SD-kaart en micro HDMI-kabel.

10GTR2

€ 9150

makey makey
Vorm dagdagelijkse dingen om tot een 

touchpad! Wat dacht je van een piano van 
bananen?

10GTR3 

€ 4750

set elektronische onderdelen
10GTR4

experimenteerkit
Met Uno bordje
10GTR5

€3990

alles in 
3d! 

3d-printer
Vertex Nano - max. 8x8x8 cm 
- Verkrijgbaar in zelfbouwpak-
ket of voorgemonteerd
10GTR11

VANAF €255

3d-pen
10GTR7

€2850

3d-pen
3D-pen met OLED-dis-
play, met weergave van 
temperatuur, snelheid en 
printmateriaal.
10GTR8

€7995

Pag. 10
breadboard
10GTR9

VANAF €485

dradenset  
10GTR10

VANAF €595

jumper wires
10GTR6

€395

€3990

https://www.gotron.be/starterkit-raspberry-pi-4-4gb-rp4-start.html
https://www.gotron.be/arduino-starter-kit-met-arduino-uno-board-rev3.html
https://www.gotron.be/makey-makey-standaard-kit-by-joylabz.html
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=10GTR11
https://www.gotron.be/set-elektronische-onderdelen-voor-arduino.html
https://www.gotron.be/diy-starterkit-voor-arduino.html
https://www.gotron.be/set-awg-draadbruggen-1pin-mannelijk-naar-mannelijk-65st.html
https://www.gotron.be/soldeerloos-breadboard-met-400-ronde-gaten-wit.html
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=10GTR10
https://www.gotron.be/3d-pen-met-houder-10gtr7.html
https://www.gotron.be/3d-pen-met-oled-scherm.html
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Measure & 
Improve!

€ 3995

microscoop 50-400x
Gebruik de camera van je smart-

phone om alles groot te zien.    
11GTR3

Zie het groots! 

€ 7295

microscoop 100-600x
Digitale microscoop - 2 Megapixel
11GTR4

TLK225-set  
t.w.v.  

€ 18997

GRATIS

+
fluke-179 promotie
Fluke 179 True-RMS multimeter met 
gratis TLK225 accessoireset.  
11GTR9

€ 42835

digitale multi-
meter  
11GTR6

€ 1995

spannings- en 
continuiteits- 
tester  
11GTR7

€ 2750

kabeltracker  
Netwerktester: bestaat uit 
toongenerator en meet-
sonde.
11GTR8

€ 3990

programmeerbare 
labovoeding 
0-30V / 0-5A, met USB2.0 
interface
11GTR2

€ 13450

compacte 
labovoeding 
0-30V / 0-5A
11GTR1

€ 9750

€ 3450

starterspakket
Pakket met soldeerbout, tin, 

desoldeerpomp, helpend handje 
& meettoestel

11GTR5

https://www.gotron.be/labovoeding-met-lcd-display-0-30v-0-5a-enkel.html
https://www.gotron.be/labovoeding-met-lcd-display-0-30v-0-5a-enkel.html
https://www.gotron.be/starterspakket-met-soldeerbout-meettoestel.html
https://www.gotron.be/microscoop-voor-smartphone-50-400x.html
https://www.gotron.be/digitale-microscoop-2-megapixel-100-600x.html
https://www.gotron.be/compacte-digitale-multimeter.html
https://www.gotron.be/voltage-en-continuiteitstester-tot-300v-ac-dc-spanning-11gtr7.html
https://www.gotron.be/kabeltester-met-toongenerator.html
https://www.gotron.be/fluke-179-multimeter-met-gratis-tlk225-accessoireset.html
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NIEUWE JAAR 
IN!

FEEST HET 

zeepbellenmachine
12GTR2

€ 3995

led feestslinger
11,5 meter, met 20 gekleurde ledlampen
12GTR13

€ 7850
sneeuwmachine
12GTR3

€ 6795

600w rookmachine
12GTR1

€ 4990

discoverlichting
12GTR11

€ 1295

mini discobal
12GTR12

€ 2150

Ijsemmer met 
ledverlichting 
12GTR10

€ 1590

BRENG HET FEEST IN JE HUIS! 

blacklight
20W lamp met houder
12GTR9

€ 2490

projector
Voor PAR36 lamp
12GTR7

€ 1750 kleurenfilter
122x53cm - Verkrijgbaar in 
diverse kleuren
12GTR8 € 1290

led diamond ii
12GTR4 € 4100

lasereffect
12GTR5

€ 3495

3-in-1 licht-effect
Moonflower, laser & stroboscoop
12GTR6

€ 9995

https://www.gotron.be/sneeuwmachine-800w.html
https://www.gotron.be/sneeuwmachine-800w.html
https://www.gotron.be/zeepbellenmachine-20w-12v.html
https://www.gotron.be/led-diamond-ii.html
https://www.gotron.be/lasereffect-voor-buiten-met-rode-en-groene-lichtjes.html
https://www.gotron.be/3in1-lichteffect-moon-flower-laser-strobo-12gtr11.html
https://www.gotron.be/ijsemmer-met-rgb-ledverlichting-1.html
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=12GTR8
https://www.gotron.be/projector-voor-par-36-lamp-zwart.html
https://www.gotron.be/blacklight-20w-houder.html
https://www.gotron.be/led-discoverlichting-ster.html
https://www.gotron.be/multicolor-discobal-6w-550lm-20cm-12gtr12.html
https://www.gotron.be/led-feestslinger-11-5m-met-20-gekleurde-lampen.html


€ 5430
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wifi speaker-lamp
15W - met batterij
13GTR1

€ 5995

conference speaker
Voor telefonisch vergaderen 
13GTR2

€ 6750

jb5 microfoon
Voor stem & zang
13GTR6

€ 1590jb10 microfoon
Voor stem & zang
13GTR5

€ 3295

karaoke  
microfoon
Met speaker en 
effecten
13GTR7€ 3490

microfoonstatief
13GTR4

€ 2790

tablethouder
Voor microfoonstatief
13GTR3

€ 1450

draagbare pa-speaker
Met 250W versterker
13GTR8

€ 22500

club7 usb mengpaneel
13 ingangen, op 7 kanalen 
13GTR9

€ 28400

compact mengpaneel
3 kanalen 
13GTR10

€ 3995 25w megafoon
Met SD-kaart 
13GTR11

platenspeler
Met 2 x 9W speakers, 
bluetooth, USB- 
conversie 
13GTR12

€ 7450

Music
Please!

https://www.gotron.be/draadloze-multi-room-speaker-15-w-13gtr1-wi-fi-n-play-smart-audio.html
https://www.gotron.be/conference-speaker-2-5-w-13gtr2-touch-bediening-usb-gevoed-zwart.html
https://www.gotron.be/universele-tablethouder-voor-microstatief.html
https://www.gotron.be/telescopisch-microstatief-13gtr4-zwart.html
https://www.gotron.be/jb10-dynamische-microfoon-voor-stem-of-muziek-met-on-off-schakelaar.html
https://www.gotron.be/jb5-dynamische-microfoon-voor-stem-of-muziek-met-on-off-schakelaar.html
https://www.gotron.be/karaoke-microfoon-met-speaker.html
https://www.gotron.be/ppa-121-draagbare-pa-luidsprekercombinatie.html
https://www.gotron.be/club7-usb-jb-systems-dj-mengpaneel-13-ingangen-op-7-kanalen-3-microfoons-5-lijn-2-grammofoons-of-2-usb-1-aux.html
https://www.gotron.be/platenspeler-18-w-13gtr12-bluetooth-r-usb-conversie-cover-zwart.html
https://www.gotron.be/megafoon-met-sd-kaartslot-en-usb-25w.html
https://www.gotron.be/3-kanaals-stereo-mengpaneel-2-microfooningangen.html


smartphone
reparatieset
14GTR1

€ 1190

set precisie- 
schroevendraaiers
14GTR2
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VOOR ELKE KLUS, HET JUISTE 
GEREEDSCHAP

leatherman free
De nieuwste Leatherman 
Multitools hebben een 
magnetische sluiting, waar-
door je ze eenvoudig met 
één hand kan openen!

Leatherman Free P2
14GTR9

€ 15995

Leatherman  
Free T2
14GTR10

€ 4995

58-delige schroeven- 
draaiersset
14GTR4

14GTR8

€ 1995

14GTR7

€ 4995

14GTR6

€3290
A

ut
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ng

Bithouder m
et 6 bits in handvat

14GTR14

€ 9990

ultrasoon reinigen
Ideaal voor het reinigen van sieraden, juwelen, 
horloge-onderdelen, scheerkoppen, etc.!

14GTR13

€ 3990

0,6l

1,4l

loep
6 + 12 dioptrie

14GTR11   

€ 650
loep

Hoofdband
14GTR12  

€ 1490

11-delige set
Met geïsoleerde  
schroevendraaiers en 
tangen
14GTR3

€ 4980

gereedschaps- 
koffer

14GTR5

€ 3490

€ 2590

€ 3000

https://www.gotron.be/reparatieset-voor-iphone-8-pcs.html
https://www.gotron.be/15-delig-micro-schroevendraaierset.html
https://www.gotron.be/set-van-geisoleerde-schroevendraaiers-en-tangen.html
https://www.gotron.be/58-delig-precisie-schroevendraaierset.html
https://www.gotron.be/aluminium-gereedschapskoffer-457x33x152mm.html
https://www.gotron.be/wiha-afstripgereedschap-automatisch-tot-6-mm-in-blister-36050-190-mm.html
https://www.gotron.be/magazijn-bithouder-liftup.html
https://www.gotron.be/microzijkniptang-wiha-118mm-electronic.html
https://www.gotron.be/free-p2-leatherman-tool-19-delige-tool.html
https://www.gotron.be/free-t2-leatherman-tool-8-funtions.html
https://www.gotron.be/led-loep-6-12-dioptrie.html
https://www.gotron.be/hoofdband-met-vergrootglas-en-led-verlichting.html
https://www.gotron.be/ultrasone-juwelenreiniger-600ml-14gtr13-met-timer.html
https://www.gotron.be/ultrasone-reiniger-met-timer-1-4l.html


WAAR HAAL JIJ DE ENERGIE VANDAAN?

powerbank
8000mAh, Met zak-
lamp, oplaadbaar 
via zonne-energie
15GTR7

€ 2460

PowerBank 
met duBBele 

functie! 

professionele  
batterijlader
Batterijlader / Analyzer 
(excl. batterijen)
15GTR8

€ 5490

batterijlader
Voor AA, AAA, C, D & 9V 
batterijen (excl. batterijen)
15GTR10

€ 1995 More
Energy!

batterij- 
tester
15GTR9

€ 390
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compacte lader
Met 3 USB A en 1 USB 
C ingangen
15GTR13

usb lader
2 x 2,4A
15GTR14

€ 1250

autolader
Met 2 USB poorten vooraan,  
en 2 voor achteraan in de auto.
15GTR16

€ 1990

antislip laadmat
Voor draadloos laden, 
zeer handig in de auto 
(excl. smartphone)
15GTR12

€ 1750

kabelhaspel
Met 10W ledlamp
15GTR2

€ 3980

kubus stekker- 
blok
Met 3 stopcontacten 
en 3 USB’s
15GTR3

€ 1990

uitklapblok
Met 3 stopcontacten 
en 2 USB’s
15GTR1

€5980

oplaadbare  
batterijen
15GTR6

VANAF € 1450

24 aaa of  
aa batterijen 
15GTR5

€ 1250

6 9v batterijen
15GTR4

€ 1250

€ 3295

usb lader
1 x 2,4A
15GTR15

€ 750

autolader
Met 2 USB’s
15GTR11

€ 750

https://www.gotron.be/uitklapblok-met-3-stopcontacten-en-2-usb.html
https://www.gotron.be/kabelhaspel-met-10m-kabel-en-ingebouwde-lamp-10w.html
https://www.gotron.be/outdoor-powerbank-8000mah.html
https://www.gotron.be/kubus-stekkerdoos-15gtr3.html
https://www.gotron.be/alkaline-e-blok-9v-500ma.html
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=15GTR5
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=15GTR6
https://www.gotron.be/professionele-batterijlader-analyzer-voor-aa-en-aaa-batterijen.html
https://www.gotron.be/batterij-tester.html
https://www.gotron.be/lader-2-uitgangen-4-8-a-4-8-a-usb-zwart.html
https://www.gotron.be/desktop-usb-lader-15gtr13-met-1usb-c-met-power-delivery-en-3-usb-a.html
https://www.gotron.be/compacte-usb-voeding-5v-2-4a.html
https://www.gotron.be/dc-dc-convertor-met-2-usb-ingangen-2-x-2-4a-4-8a-max.html
https://www.gotron.be/draadloze-10w-fast-charging-laadmat.html
https://www.gotron.be/ansmann-batterijlader-voor-ronde-cellen-and-9-v-blok-15gtr10.html
https://www.gotron.be/autolader-met-2-usb-poorten-2-usb-poorten-voor-achterbank-passagiers-5v-4-x-2-4a-9-6a-48w-max.html


LANGE VIOLETTESTRAAT 8
9000 GENT 
T +32 (0)9 225 42 02
gent@gotron.be

di-vr: 9u - 12u30 / 13u30 - 18u
za: 10u - 12u30 / 13u30 - 16u
zo-ma: gesloten

LEO DE BETHUNELAAN 101
9300 AALST
T +32 (0)53 78 30 83
aalst@gotron.be

ma-vr: 9u - 12u / 13u - 18u
za: 9u - 12u / 13u - 17u
zo: gesloten

KURINGERSTEENWEG 297
3500 HASSELT 
T +32 (0)11 27 28 00
hasselt@gotron.be

ma-vr: 9u - 12u30 / 13u30 - 18u
za: 10u - 12u30 / 13u30 - 16u 
zo:  gesloten

HASSELT

Prijzen zijn geldig tot en met 31/12/2019 of zolang de voorraad strekt. Promoties zijn niet cumuleerbaar met andere acties of promoties. Vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW, recupel en andere taksen. 
Onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en zetfouten. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Niet op de openbare weg gooien. Copyright Gotron BVBA. Indien een product uitgeput zou 
zijn, proberen wij indien mogelijk een vervangartikel voor te stellen. V.U. Gotron BVBA - Leo de Bethunelaan 101 - 9300 Aalst.

€ 1550

Meet the 
animaticks!

animaticks
Een kikker, krab, rendier, wolf,  
panda, konijntje of een duiveltje? 
Deze hoofdtelefoons zijn niet enkel 
leuk om naar te kijken, maar bescher-
men ook de oren door de beperkte 
geluidsdruk van 85dB! De dieren- 
oren zijn magnetisch, waardoor je de 
hoofdtelefoon ook zonder oortjes 
kan dragen! 

magnetische 
oortjes

geluid BePerkt 
tot 85dB

afneemBare 
kaBel

16GTR1

https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=16GTR1



