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led loupelamp
Met tafelklem, 5 dioptrie lens 
en 48 heldere leds
2GF10

€ 5490

led 
loupelamp
Met tafelklem en 
voet - 3 dioptrie
2GF8

€ 3490

led loupelamp
Met voet, 5 dioptrie lens 
en 48 witte leds
2GF9

€ 4500

2000W 
2GF11

€ 10500

2000W - IP44
2GF13

€ 7900

1500W - Met 
ledverlichting
2GF12

€ 11500

2

nachtlampje 
2GF6

€ 750

oplaadbare zaklamp
Oplaadbaar via USB - Zeer 
hoge lichtsterkte.
2GF3

€ 6995

€1695

zaklamp met signaallamp
Oplaadbare lamp met spot vooraan en 
lateraal witte of rode verlichting, die kan 
gebruikt worden als waarschuwingslamp.
2GF4

Outdoor lamp
Oplaadbaar en met ingebouwde 
bluetooth® speaker
2GF1

€ 3950

Led werklamp
Zeer compact en licht - handig 
om mee te nemen.
2GF2

€ 3250

Extra kleine, platte 
zaklamp met magneet 
en clip - handig voor 
in borstzakje of in de 
handtas!
2GF7

€ 1650

Oplaadbare hoofdlamp 
Oplaadbaar via USB en geeft 
krachtig licht tot 160 lumen.
2GF5

€ 1995

TERRAS 
verwarmers
Kies je voor een hangend of 
staand model, voor wand- of 
voor plafondmontage? Bekijk 
het volledige assortiment 
via https://www.gotron.be/
terrasverwarmer!

https://www.gotron.be/outdoor-lamp-2gf1-oplaadbaar-en-met-ingebouwde-bluetooth-speaker-350-lumen-ip44-powerbank-functie-usb-laadaansluiting-1-a-geintegreerde-bluetoothr-luidspreker-geintegreerde-li-ion-accu-3-7-v-4-4-ah-met-laadindicator-schakelaar-met-functies-100-40-10-rood.
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https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=2GF9
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=2GF10
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=2GF12
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=2GF11
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=2GF13


Leer de basis van solderen, programmeren, mechanica 
& elektronica aan de hand van uitgebreide tutorials en 
filmpjes! Waanzinnige Whaddy wijst je de weg! 

soldeerprojecten
voor beginners & gevorderden

Soldeerkit  
plantenbewaker
3GF8

€ 1590

klok - brightdot
Verkrijgbaar in zwart of wit
3GF4

€ 9900

zoo-kit
Met dit eenvoudig soldeer-
project maak je een zoo met 
6 dieren die licht geven!
3GF2

€ 1990

shuttlecock-spel
Soldeer de shuttle in elkaar 
en probeer deze langer dan 
je tegenstander in de lucht 
te houden! Urenlang spel- 
plezier gegarandeerd!
3GF3

€ 990

insect bot kit
Assembleer dit robot-insect 
en leer de basis van robotica! 
Programmeer deze via je 
computer en jouw insect 
komt tot leven!
3GF10

€ 3990

Robot
KITS 

5-in-1 instelbare robot
Met manueel programmeerwiel
3GF11

€ 3495

bouwkit op zonne-energie
12-in-1
3GF12

€ 2750

robotarm
Met 5 gewrichten en 5 motors
3GF13

€ 4495

Soldeer starterskit met soldeerbout, toebehoren 
en 2 projecten om zelf te solderen, geleverd in 
een bewaardoos!
3GF5

€2390

Soldeer Whaddy & laat 
zijn ogen oplichten!
3GF6

€ 790

Soldeerkit  
dobbelsteen
3GF7

€ 1190

3x3 ledkubus 
soldeerkit
3GF9

€ 2490

mr. neon robot
Soldeer deze robot en hij 
beweegt sneller of trager, 
afhankelijk van de licht- 
intenstiteit. 
3GF1

€ 1990

https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=3GF1
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https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=3GF5
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https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=3GF7
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4

IP-CAMERA'S 
met sd-kaart

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

Draadloos alarmsysteem
Beveilig uw hele huis en controleer het van op afstand 
via SMS of de e-Tiger App! Het systeem is uitbreidbaar 
tot 50 sensoren. 
4GF1

€14995

Mini IP camera voor 
binnen - 720p
4GF4

€3950

 Oplaadbare
IP-CAMERA'S
Deze camera's kunnen 
volledig draadloos gebruikt 
worden dankzij de oplaad-
bare batterij. De  beelden 
worden opgenomen op 
microSD kaart of kunnen 
bekeken worden via een 
app.

Waterbestendige 
IP-camera - draaien/
kantelen
4GF2

€9150

Waterbestendige 
IP-camera -  
kantelen
4GF3

€5950

IP-camera 
met 3000mAh 
batterij 
4GF5

€6995

IP-camera voor bui-
ten met 6000mAh 
batterij
4GF6

€8450

Levensecht NEP 

Dummycamera
4GF8

€1495

TV-simulator 
Voor inbraakpreventie

4GF7

€995

ROOKMELDERS
Rookmelders zijn sinds 1 januari verplicht in elke 
Vlaamse woning! Je dient minimum 1 rookmelder per 
verdieping te voorzien.

Rookmelder met  
vervangbare batterij
4GF12

€695

Rookmelder - 10 jaar levens-
duur batterij en sensor
4GF13

€1750

Koppelbare Rookmelder - Draadloos 
te verbinden.
4GF14

€1650

Magnetische 
bevestiging voor 
rookmelders
4GF15

€350

Een veilige
THUIS 

VIDEOFONIE KIT
2-draadsvideofoon met Wifi - Bekijk wie er aan de deur staat en 
open de deur via de binnenpost of via jouw smartphone. 
4GF9

€44900
WIFI Deurbel  
Stuurt pushbericht 
naar je smartphone 
van zodra iemand de 
voordeur nadert en/
of aanbelt. Opname 
op SD-kaartje.  
Uitbreidbaar met 
extra gong voor 
binnen. 
4GF10

€5990

Extra deurbel- 
ontvanger
4GF11

€995

https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=4GF1
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=4GF2
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https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=4GF8
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=4GF5
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Ledstrips
OP MAAT 

ledstrips
Beschikbaar in wit, neutraal wit, 
warm wit, groen, rood, blauw 
of RGB 
5GF1

VANAF €750 PER METER

aluminium profiel en 
plastic cover
Voor ledstrips - 2 meter
5GF2

VANAF €2350

ledstrippakket
Pakket met ledstrip, voeding 

en controller
5GF3

VANAF €1995

Op onze website kan je een handig overzicht vinden van de verschillende soorten 
ledstrips die er zijn, welke transfo of controller je best kiest en welk toebehoren we 
aanbieden. Bekijk het volledige dossier via www.gotron.be/ledstrip-kiezen!

Betaal je led- 
verlichting met 

ECOCHEQUES

WIFI SMART LEDLAMPEN
Koppel deze ledlampen met je WiFi-netwerk en bedien ze 
vanop afstand! 

e27 - 5w
Warm Wit - 
Dimbaar via App
5GF4

€ 1250

gu10 - 5w
Koud en Warm Wit - 
Kleurkeuze via App
5GF5

€ 1350

e14 - 4,5w
Koud en Warm Wit - 
Kleurkeuze via App
5GF6

€ 1350 Bespaar 
ENERGIE

mr16
12V / 6,3W
5GF14 

€ 1250

g9
230V / 2,2W
5GF13

€ 595

e27
230V / 7W
5GF12

€ 670

g4
12V / 1,6W
5GF11

€ 895

e14
230V / 4,5W
5GF10

€ 490

gu10
230V / 5,2W
5GF9

€ 670

zonder pir 
5GF7

VANAF € 1250

met pir
5GF8

VANAF € 1850

kelder-ledlampen
Deze ledlampen zijn verkrijgbaar in ronde of ovale versie 
en met of zonder PIR-sensor! Zeer hoge lichtopbrengst 
tot 1600 lumen en zeer eenvoudig te installeren!

https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF1
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF2
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF3
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF4
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF5
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF6
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF7
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF8
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF9
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF10
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF11
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF12
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF13
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=5GF14


Droogteverklikker - De 
vogel fluit wanneer je 
plant water nodig heeft!
6GF4

€1050

Fietsalarm
6GF11

€795

Bluetooth sleutelzoeker - Zoek je 
sleutels via je telefoon en je tele-
foon via je sleutels.
6GF5

€1195

Magnetische 
smartphone
houder
6GF10

€490

Wijnthermometer
6GF13

€450

Vleesthermometer, 
met timer en 8 voor-

geprogrammeerde 
temperaturen

6GF8

€1450

Rijdende wekker
6GF12

€1490

Spaarpot met 
digitale teller
6GF9

€750
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leuke

Voor minder dan 15€!

Voor 
makers!

Voor een 
simpeler 

leven!

Soldeer starterskit 
met materiaal 
om 5 projectjes te 
solderen.
6GF1

€3995
Soldeerkit voor  
beginners - 
zenuwspiraal 
6GF2                   

€950

Boek 'De basis van  
elektronica' 

6GF3

€3390

KADOOTJES

Powerbank met zaklamp - 
8000mAh - Oplaadbaar via 
zonne-energie.
6GF6

€2150
Extra luide telefoonbel
6GF7

€1195

Persoonlijk 
alarm met 
85db sirene
6GF14

€995

https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=6GF1
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Reinigingsset voor 
schermen
7GF12

€495

Draadloze 
bewegingsdetector 
De sirene geeft licht 
en geluid
7GF14

€1795

Set met precisie- 
schroevendraaiers

7GF13

€895

Walkie-Talkieset
Tot 6km bereik

7GF5

€4995

Wildcamera
7GF1

€6450

Metaaldetector
7GF2

€4490

Reparatielijm -
Doe de lijm op het 
materiaal en door 
met het UV-lampje 
te schijnen wordt 
de lijm hard.
7GF9

€695

Actiecamera 
met Wifi 4K

7GF6

€4550

Pyrografische Pen
7GF10

€1050

Energiemeter
7GF11

€1250

Dashcam 
Full HD  

1080p
7GF7

€3950

mooie
GESCHENKEN
Voor handige Harry's & Henrietta's!

Voor ontdekkers! Voor 
avonturiers!

Opzetlenzen voor smartphone - 
macro/groothoek/fish-eye

7GF4                                
€1450

Opvouwbare zonnelader met 2 USB-poorten  
Eenvoudig te bevestigen aan fiets, rugzak, etc.

7GF8                      
€5250

Microscoop 50 
- 400x
7GF3

€3995

https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF2
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF1
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF4
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF3
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF5
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF6
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF7
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF8
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF9
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF11
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF12
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF13
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF14
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=7GF10


BBC MICRO:BIT
Leer de basis van programmeren 
met deze micro-computer! Van 
kleine eenvoudige projectjes tot 
uitdagende codeerproblemen: de 
mogelijkheden zijn eindeloos!

8

ELEKTRONICA & PROGRAMMEREN
Heb je interesse in technologie, elektronica of programmeren? 
Met o.a. Arduino, Raspberry Pi of Microbits® leer je op een onder-
bouwde manier programmeren en technologisch denken. De 
mogelijkheden zijn eindeloos! Meer informatie kan je vinden via 
https://www.gotron.be/educatiefaanbod!

raspberry pi starterskit
De Raspberry Pi is een mini-computer met 
eindeloze mogelijkheden. Deze startersbox 
bestaat uit de Raspberry Pi 4 (versie 4GB), 
behuizing, voeding, SD-kaartje, micro HDMI 
kabel en koeling. 
8GF1

€9750

arduino starterskit
Met deze kit leer je op een praktische 
manier de basis van Arduino kennen. 
Deze bevat 15 projecten en alle beno-
digdheden om de projecten te doen 
slagen. 
8GF4

€8300

makey makey
Vorm dagdagelijkse dingen om 
tot een touchpad!  Wat dacht je 
van een piano van bananen?
8GF5

€4750

robotarm
Voor Raspberry Pi - aan- 
sturing via Wifi/Bluetooth 
(excl. RPI-bordje)
8GF2

€5490

micro:bit bundel
Bevat Microbit bordje, batterij- 
houder, batterijen en micro USB 
kabel.
8GF6

€ 1990

piano module
Voor Microbit
8GF7

€ 1290

maqueen
Deze robot voor Microbit ondersteunt 
Makecode, Scratch & Phyton (excl. 
Microbit).
8GF8

€2990

oplà IoT kit
Deze kit bevat 8 Internet of Things projecten 
om je te leren hoe je alledaagse toepassingen 
kan omzetten in 'smart appliances' en hoe je 
toestellen kan aansturen via je smartphone. 
8GF3

€12495

https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=8GF1
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=8GF2
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=8GF4
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=8GF3
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=8GF5
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=8GF6
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=8GF8
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=8GF7
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VAN STARTER TOT PROFESSIONAL

Tangenset
9GF7

€2290

Weller Educational Kit 
Met soldeerstation, tang, tin en extra punt
9GF2

€19900

Rookafzuiger
9GF1

€4900

Soldeermat
9GF5

€1795

Soldeerset  
met soldeerbout, desoldeer-

pomp en tin
9GF3

€1550

Derde 
hand
9GF4

€1495

Starterspakket 
met soldeerstation, 
soldeertin, helpend 
handje en multimeter
9GF6

€5500

Soldeerstation voor 
SMD componenten
9GF8

€6595

Weller® is wereldwijde marktleider op 
het gebied van manueel soldeerwerk 
en biedt kwalitatief soldeermateriaal 
voor professioneel gebruik.  

80W 
soldeerstation
9GF9

€31500

Pyropen  
gassoldeerbout
9GF10

€17950

https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=9GF1
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=9GF2
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=9GF3
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=9GF4
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automatische 
dispenser 
voor alcoholgel of 
zeep
10GF13

€2350
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Een perfecte
VOICE-OVER!

Clip-on microfoon 
3,5mm jack
10GF6

€1295

Microfoon op  
standaard met
3,5mm jack
10GF7

€1050

Microfoon op  
standaard met
USB-aansluiting
10GF8

€2250

Monitorarm  
Voor 1 scherm - met 
buroklem 
10GF3

€3990

succesvol
TELEWERKEN! 

hoofdtelefoon 
met microfoon - 
Aansluiting via USB
10GF9

€6490

mini Wifi 
Repeater
10GF11

€2250
set homeplugs  

Internet in iedere ruimte, een-
voudig via het stopcontact

10GF14

€5590

azerty 
toetsenbord 
met bluetooth®
10GF12

€2250

wireless 
Router

10GF15

€4000

draadloze muis 
Met dongle 
10GF10

€1450

dimbare led 
bureaulamp 
Met oplaadbare batterij
10GF5

€2150

stekkerdoos 
met 3  USB-poorten en 3 
sockets
10GF4

€1890

uitklapblok
Met 3 stopcontacten 
en 2 USB’s
10GF1

€5980

compacte lader 
met 3 USB A en 1 USB 
C uitgangen
10GF2

€3495

https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=10GF1
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11GF8

€ 8990

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

11GF7

€ 3990

0,6l

1,4l

gereedschapsset
met 3 tangen en 7
schroevendraaiers
11GF1

€4990

Reparatieset voor 
Smartphones
11GF5

€1190

Telescopische 
inspectielamp 
met magneet 
en spiegel
11GF4

€1790

Vergrootglas (x3,5) 
met ledlampje
11GF5

€1595

Dremel Versa - 
Hogesnelheidsreiniger 
voor alle hardnekkig vuil 
in en om je huis - Met 
verschillende borstel- en 
reinigingspads
11GF6

€7595

gereedschaps- 
koffer proxxon  
Met hoogwaardig ge-
reedschap - 68 delig
11GF9

€29500

Altijd het 
juiste gereed-

schap bij de 
hand!

leatherman free
Deze Leatherman Multi-
tools hebben een mag-
netische sluiting, waar-
door je ze eenvoudig met 
één hand kan openen!

Leatherman Free P4
11GF14

€ 18995

Leatherman Free T2
11GF13

€ 4995

Voor vakwerk is kwaliteitsgereedschap nodig! 
Wiha biedt je hoogwaardig, duurzaam  
gereedschap met een ergonomisch ontwerp! 

elektrische 
schroevendraaier 
SpeedE® II Industrial - Geleverd 
in een stevige opbergkoffer 
met 2 bits, 2 batterijen en 
oplader 
11GF10

€19900

automatische  
striptang

11GF11

€ 3290

bithouder 
Met 6 bits in handvat

11GF12

€ 4995

13-delige precisieschroeven-
draaierset Proxxon
11GF2

€3750

https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=11GF1
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wifi rook-
melder
12GF1

€ 3250

wifi smart 
stekker
Met energiemeter
12GF4

€1995

Het SmartLife gamma is een breed assor-
timent aan smart producten zoals lampen, 
schakelaars, stopcontacten, sensoren en 
camera’s, die allemaal via een app kunnen 
worden aangestuurd. Meer informatie via 
https://www.gotron.be/NedisSmartLife!

draadloze 
schakelset
12GF13

€ 1990

outdoor timer
12GF12

€ 690

digitale timer
Eenvoudig in te stellen
12GF11

€ 1450

Smart LIVE

wifi pir  
detector
12GF5

€ 2450

wifi water-
alarm
12GF3

€2850

wifi smart 
switch
12GF2

€1055

wandklok  
38 centimeter
12GF10

€1350

Raam- 
thermometer
12GF6

€650

Digitale 
bureauklok

12GF7

€1250

weerstation 
Met draadloze sensor en weers- 
voorspelling - met wekkerfunctie
12GF8

€4350

weerstation  
Met draadloze sensor en 
weersvoorspelling
12GF9

€3495

24 aaa of  
aa batterijen 
12GF18

€ 1050

6 9v batterijen
12GF17

€ 1250

batterijlader
Voor AA, AAA, C, D & 9V 
batterijen (excl. batterijen)
12GF19

€ 1995

usb lader
1 x 2,1A - Met gratis 
micro USB kabel
12GF15

€ 750

autolader
Met 2 USB’s
12GF16

€ 750
usb lader
2 x 2,4A
12GF14

€ 1250
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programmeerbare 
labovoeding 
0-30V / 0-5A, met USB 
interface
13GF5

€ 12450

compacte 
labovoeding 
0-30V / 0-5A
13GF4

€ 9750 fluke-115 
True RMS multimeter voor 
universeel gebruik
13GF6

€ 22500

fluke-T130 
Spannings- en doorbeltester 
met LCD en schakelbare 
belasting  
13GF7

€ 13900

13

ONLINE
je vindt ons ook

WWW.GOTRON.BE

een veilige school- & 
werkomgeving!

Infrarood voorhoofd 
thermometer - Geeft snel 
en accuraat info over de 
lichaamstemperatuur.
13GF2

€4500

CO2-meter - Meet de 
CO2 concentratie in 
diverse omgevingen.
13GF1

€11495

Al meer dan 70 jaar levert Fluke kwalitatieve 
meetinstrumenten die niet mogen ontbreken in 
je werkkoffer! Bekijk de actuele Fluke promoties 
via https://www.gotron.be/gotronspecials!

Fluke MULTIMETERS

starterspakket
Pakket met meettoestel, soldeerbout, tin, 
desoldeerpomp & helpend handje 
13GF3

€ 3450

UITGEBREIDE PRODUCTINFO

LEVERING AAN HUIS

PRODUCTEN RESERVEREN VOOR 
AFHALING IN 1 VAN ONZE WINKELS

https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=13GF2
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=13GF1
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=13GF3
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=13GF4
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=13GF5
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=13GF6
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=13GF7


14

Please
Music

BRENG HET FEEST IN JE HUIS!

GROOT AANBOD

MOOIE PRIJS

TOPKWALITEIT

bluetooth® 
speaker 
Met 360° 
geluid. 
14GF3

€5500

jbl flip 
essential 
Waterdichte 
Bluetooth® 
speaker 
14GF2

€6750

jbl clip
Bleutooth® 
speaker met 
karabijnhaak. 
14GF1

€4495

dab+ radio
Draadloze bluetooth® 
FM en DAB+ Radio 
14GF4

€6450

Draagbare 
PA-speaker
Met bluetooth®, USB- 
en SD-poort. Met 
250W versterker. 
14GF5

€22900

Tablethouder
Voor microfoonstatief. 
14GF6

€1450

Microfoonstatief 
14GF7

€2750

jb10 microfoon 
Voor stem en zang 
14GF10

€3490

jb5 microfoon
voor stem en zang 
14GF9

€1750

Platenspeler 
Met 2 x 9W speakers, 
bluetooth® en 
USB-conversie 
14GF11

€7250

Karaokeset
Met 2 microfoons
14GF8

€4250

GROOT AANBOD

MOOIE PRIJS

TOPKWALITEIT
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bluetooth® oortjes 
Waterdicht - voor sporters - 
met oplaad/bewaardoosje.
15GF1

€6990

waterbestendige 
oortjes 
Voor sporters - JBL 
Endurance Sport 
15GF3

€2490

bluetooth® oortjes 
Met microfoon - met 
oplaad/bewaardoosje.
15GF2

€5995

oortjes 
Met microfoon
15GF4

€995

HD100
Hoogwaardige 
hoofdtelefoon
15GF5

€3850

jbl tune 700bt
Draadloze bluetooth® 
hoofdtelefoon 
15GF6

€7990

led par spot  
RGBW - Werkt op USB
15GF10

€3900

discobal 
Met ledeffect
15GF11

€2490

Led Diamond II
15GF14

€3990

lasereffect 
Voor buiten met rode en 
groene leds
15GF20

€3495

feestslinger 
Met 20 witte of 20 gekleurde 
ledlampen - 11,5 meter 
15GF19

€5950

Projector voor 
PAR36 lamp
15GF12

€1750

blacklight 
20W - met houder
15GF16

€2490

UV Led Wash Light 
Met wit stroboscoop effect
15GF17

€4250

stroboscoop 
Werkt op batterijen
15GF13

€695

Mushroom 
Werkt op USB 
15GF18

€5490

3-in-1 effect
strobo, moonflower en laser
15GF15

€9995

lightsticks 
50 pcs
15GF22

€695

Noodlamp
Blauwe leds
15GF9

€795

zeepbellenmachine
15GF8

€3995

rookmachine 
400W met amberkleurige leds -
1 liter rookvloeistof gratis!
15GF7

€5490

feestje!
Tuin

ledslinger 
Met 120 leds, met 
timer, geschikt 
voor binnen 
en buiten
15GF21

€1650
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AALST

€ 1595

Thuis leveren of
Afhalen in onze winkels!

Prijzen zijn geldig tot en met 31/12/2020 of zolang de voorraad strekt. 
Promoties zijn niet cumuleerbaar met andere acties of promoties. Ver-
melde 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. © 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. “image: Freepik.com”. This cover has been designed using 
resources from Freepik.com

35 jaar ervaring 3 echte winkels www.gotron.be

ANIMATICKSBluetooth® Speakers
Ze  hebben niet enkel een leuk design, maar je krijgt ook 
een mooie volle klank met een vermogen van 3W RMS!  
Bovendien kan je tot 3 uur lang afspelen op de ingebouw-
de batterij en kan je door de ingebouwde microfoon ook 
handsfree bellen!

Leo de Bethunelaan 101 - 9300 Aalst
053 78 30 83 - aalst@gotron.be

ma-vr 9u-12u & 13u-18u
za 9u-12u & 13u-17u

GENT

Lange Violettestraat 8 - 9000 Gent
09 225 42 02 - gent@gotron.be

di-vr 9u-12u30 & 13u30-18u
za 10u-12u30 & 13u30-16u

HASSELT

Kuringersteenweg 297 - 3500 Hasselt
011 27 28 00 - hasselt@gotron.be

ma-vr 9u-12u30 & 13u30-18u
za 10u-12u30 & 13u30-16u

Deze hoofdtelefoons zijn leuk om naar te kijken en ze beschermen de oren 
door de beperkte geluidsdruk van 85dB! De dierenoren zijn magnetisch, 
waardoor je de hoofdtelefoon ook zonder oortjes kan dragen! 

Hoofdtelefoons

16GF1

https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=16GF1



