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18 V slagskruvdragare med ett maximalt vridmo-
ment på 60 Nm och ett varvtal på upp till 3800 
varv/min. PDC 18/4 5,2/4,0 har en bortslös och 
underhållsfri motor, 4 växlar och är lämpad för 
borrning och skruvning med stora diametrar i trä 
och metall. 

artnr 342956

SLAGSKRUVDRAGARE 
utan batteri och laddare

Certifierad i dammklass M för en hälsovänlig 
arbetsplats. Utrustad med automatisk sugslangsav-
känning för att spara tid – ställs in på sugslangsdia-
metern automatiskt. Intuitiv touch-manövrering, 
invändig slangförvaring och genomtänkt kabelav-
tagning. Bluetooth®-teknologi. 

artnr 362697

DAMMSUGARE CTL MIDI I 

15% rabatt på Festool i lager

SLIPNING AV KLINGOR
Prisexempel:
Klinga 216 mm med 36 tänder

Eventuell kostnad för nya tänder kan tillkomma

Fr 160 kr

Samtliga priser är exkl. moms och gäller under perioden 3/5 - 2/7 2021. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel.

4 318 kr

2 741 kr
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SÅGBORD GTA 60 W
Stabilt med många justeringsmöjligheter. Luftgummihjul som ger 
enklare transport även på svåra underlag. Enkel att montera. 
Passar till de flesta bordscirkelsågar på marknaden.

Art nr 2150-8676

2195 KR

BORDSSÅG GTS 10 XC
Kraftfull bordssåg med dubbelt utdrag. Motor med mjukstart och 
överbelastningsskydd. Konstant hastighet och motorbroms. 
Skyddsskärm som enkelt kan tas bort vid transport och spårsågning. 
Dubbel dammutsugning. Standardutrustning: Sågklinga, 
skjutanhåll och sågklingsfack.

Art nr 2463-2309

7295 KR

Vi är delägare i Bygg- och Industrigross, kallat 
BIG-gruppen som bildades1991. 

Alltsedan dess har kedjan haft en mycket fin 
utveckling och är idag Nordens ledande och 
äldsta fristående bygg- och industrikedja som 
är en komplett och kraftfull aktör med egna 
koncernavtal, rationella IT-lösningar och kund-
lösningar som AutomatService, LagerService 
och Total Service Provider. 

BIG-gruppen erbjuder dessutom omfattande 
utbildningsprogram, såväl för personal som 
för slutkunder. 

Extra noga utvalt! Extra mycket prisvärt!
I detta nummer firar vi med extra bra Jubileums-
priser när BIG-gruppen fyller 30-år! Titta efter 
produkterna som är markerade med vår 
Jubileumslogga i kampanjen.

Nu fortsätter utvecklingen inom BIG-gruppen, 
med siktet inställt på att vara det bästa alterna-
tivet för alla er inom bygg, industri och offentlig 
sektor i minst 30 år till.

THINK
BIG!

Kraftfull bordssåg
med dubbelt utdrag
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BORDSSÅG M18 FTS210-0 18 V
M18 FUEL bordssåg med kolborstfri motor. 
Sågar 190 m / 19 mm OSB-skivor på en 12,0 Ah 
batteriuppladdning. 6300 varv/min. 
622 mm klyvbredd. 
210 mm sågklinga 63,5 mm sågdjup 
i 90 grader. ONE-KEY verktygsspårning. 
Integrerat bärhandtag. Vikt med batteri 22,3 kg. 
Levereras med 210 mm sågklinga, klingskydd, 
påskjutare parallellanslag, gerinställning, 
kickbackspärr, klyvkniv och dammuppsamlare.

Art nr 3263-5013

5595 KR

18 V

0 Ah

kg.
d,

re.

STATIV TSS 1000
Lättviktigt sågbord på endast 6,6 kg. Lätt att transportera. 
Klarar upp till 82 kg. Snabbkopplingsfäste för att hålla sågen 
ordentligt på plats. Benjustering för utjämning på ojämn 
mark. Bekväm arbetshöjd på 559 mm. Passar FTS210.

Art nr 3187-6865

795 KRR

Kontakta oss för mer information.

Med BIG Lagerservice effektiviserar och optimerar vi ditt lager fullt ut. 

Oavsett om det ligger i din industri lokal, på din byggarbetsplats eller i din 

verkstad. Du överlåter ansvaret för lagerhållning och logistik till oss vilket  

ger ökad kontroll över inköp, hjälp med kontinuerliga lagersaldon och 

minimering av lagervärden. Ett välsmort fungerande lager helt enkelt. 

LÅT OSS TA ÖVER ANSVARET 
FÖR DITT LAGER

LAGERSERVICE

HB12 INGÅR

BATTERI M18
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KAP- OCH GERINGSSÅG M18 FMS190-0 18 V
190 mm kap- och gerinssåg med kolborstfri motor. Snabbfäste för att 
låsa sågen i geringslägen både till höger och till vänster (47°/47°). 
Upp till 500 kapningar i 45 mm x 95 mm mjukt trä med ett 8.0 Ah batteri. 
Integrerat handtag. LED lampa. Vikt endast 12,7 kg. 
Levereras med 190 mm sågklinga, men utan batteri och laddare.

Art nr 3108-1185

SÅGBÄNK MSL 2000
Universalbord till kap-/gersåg. 
Lättviktskonstruktion i aluminium, enkel att 
transportera på arbetsplatsen. Endast 1,09 m, 
gör att arbetsbordet får plats i de flesta bilar. 
Totallängd i utfällt läge är 2,54 m. 
Klarar upp till 227 kg. Vikt 14 kg. 
Levereras med ett par (2 st) monteringsbyglar.

Art nr 3108-1177

1795 KR

Extra prisvärt

4095 KR

KAP- OCH GERINGSSÅG GCM 8 SDE
Kap/geringssåg med dubbelsidig lutning upp till 47º, 1600 W motor, 
variabel hastighet på 3500-5000 varv/min, sågkapacitet 70x312 mm, 
SDS-click mutter för snabbare byte av sågklinga. Vikt 18,5 kg.

Art nr 2880-1991

4695 KR
SÅGBÄNK GTA 3800
Flexibelt arbetsbord för långa arbetsstycken. Passar i stort sett alla 
kap- och geringssågar samt kombisågar. Upplägg med rulle och längdstopp. 
Klarar upp till 250 kg. Levereras med ett par (2 st) monteringsbyglar.

Art nr 2359-3171

1995 KR

80 1991

4695 KR
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BORRSKRUVDRAGARE DS 18DD 18 V
Kompakt och kraftfull borrskruvdragare 18 V Li-Ion med stark och effektiv kolborstfri motor. 
Samma kompakta storlek och vikt som en 12 V-maskin. Max vridmoment på hela 55 Nm och 
borrkapacitet i trä på 36 mm. 22 momentinställningar. Ergonomiskt grepp. 2-växlad med steglös 
höger-/vänstergång med konstant kraft. Överbelastningsskydd. Motorbroms. 13 mm snabbchuck. 
LED-belysning. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Hikoki 18 V och MultiVolt-batterier. 
Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, batteriladdare och stapelbar förvaringsväska.

Art nr 3431-2991

CIRKELSÅG C 18DBL 18 V UTAN BATTERI
Kompakt och smidig cirkelsåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 2 hastig-
heter. ACS-system som ökar rotationshastigheten automatiskt i förhållande 
till arbetsbelastningen. Mjukstart och motorbroms. Elektronisk brytare.
Sågbord i gjuten aluminium. LED-belysning. HPS batteriskyddsystem.
Batteriindikator. Standardutrustning: Parallellanslag och stapelbar
förvaringsväska. Levereras utan batteri 
och laddare.

Art nr 3187-9901

1990 KR

VINKELSLIP G 18DBBVL 18 V UTAN BATTERI
Kompakt och välbalanserad 125 mm vinkelslip 18 V Li-Ion med kolborstfri 
motor. Ergonomiskt gummibelagt grepp och vibrationsdämpat sidohand-
tag. Utrustad med motorbroms, mjukstart och återstartsskydd. Kick-back 
säkerhetsfunktion. Steglöst variabelt varvtal i sex steg för materialanpassat 
arbete och snabbt arbetsförlopp. Överbelastningskydd, batteriindikator och 
utbytbart mikrofilter. 
Standardutrustning: Sidohandtag och stapelbar förvaringsväska.
Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3188-0115

1990 KR

utan batteri

NYHET!NYHET!

Extra prisvärt

1890 KR

olborstfri motor.
hela 55 Nm och 
-växlad med steglös 
s. 13 mm snabbchuck.
tiVolt-batterier.
r förvaringsväska.
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KOMBIDRAGARE GDX 18 
V-200 C UTAN BATTERI
Kraftfull kombinerad mutter- och slag- 
skruvdragare 18 V Li-Ion. Med unikt verktygs- 
fäste, både 1/4” invändig sexkant och 1/2” 
utvändig fyrkant. Kraftfull maskin för effektiv 
skruvning i trä och metall. Varvtalsinställning i tre 
steg. Variabel hastighet. Höger- och vänstergång. 
LED-belysning. Förberedd för Bluetooth Connec-
tivity-modul för anslutning till mobil enhet för verk-
tygsfeedback, inställning för mjukstart och service-
information. Standardutrustning: Förvaringsväska 
L-BOXX. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3191-9582

1995 KR

MAGNETBORRMASKIN 
KBU 35 QW
Liten universell 1-växlad magnetkärnborrmaskin 
med stor slaglängd, höger- och vänstergång 
och maximal funktionalitet för flexibelt arbete. 
För kärnborrning, spiralborrning, gängskärning, 
försänkning och brotschning. QuickIN- fäste för 
Weldonborr. Kraftfull 1100 W högeffektmotor 
med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet. 
Extra magnetbrytare integrerad i borrstativet. 
Standardutrustning: Skärvätskebehållare, 
spännband, spånkrats, centreringsstift 105 mm, 
petskydd och förvaringsväska.

Art nr 2988-5282

10995 KR

KÄRNBORRSATS 
HSS NOVA 25 
WELDON-FÄSTE
Kärnborrsats bestående av 
6 st kärnborr med Weldon-fäste, 
skärdjup 25 mm samt 2 st 
centreringsstift 80 mm. 
Storlek 12, 14, 16, 18, 
20, 22 mm.

Art nr 2820-9641

1195 KR

95 KR

n 

.

 

RSATS
25

FÄSTE
ående av
Weldon-fäste,
amt 2 st
0 mm.
18,

-9641

KR

BORRSKRUVDRAGARE GSR 18 V-EC
Kraftfull borrskruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstlös motor. 
Borrchuck i metall. Med KickBack-kontroll som förhindrar 
oavsiktliga ”kickback” när man skruvar eller borrar i olika 
material, och precisionskoppling. LED-belysning. 
Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, 
snabbladdare och förvaringsväska L-BOXX.

Art nr 3268-7956

Extra prisvärt

2695 KR

AGARE GSR 18 V-EC
8 V Li-Ion med kolborstlös motor.
kBack-kontroll som förhindrar
an skruvar eller borrar i olika
ling. LED-belysning.
Ah Li-Ion batterier,
väska L-BOXX.
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MUTTERDRAGARE 
M18 FMTIW2-0X 18 V
M18 FUEL ½” mellanmutterdragare. 
Branchledande prestanda med 881 Nm lossnings- 
moment och 745 Nm åtdragningsmoment. 
Endast 152 mm total längd. 4-läges DRIVE 
CONTROL inkl. Auto shut-off drar endast 
åt 34 Nm för att förhindra överdragning. 
Tre LED-lampor belyser arbetsområdet. 
Vikt med batteri 2,3 kg. 
Levereras utan batteri och laddare i HD box.

TIGERSÅG M18 FSZ-0X 18 V
Kraftfull tigersåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Redlink Plus-elektronik 
som säkerställer maximal prestanda och skyddar verktyget mot överbelast-
ning och överhettning. Patenterad växelskyddande koppling, förlänger livs-
längden för växlar och motor genom att absorbera stora slagkrafter orsakade 
av plötsliga låsningar av sågbladet. Metallförstärkt batterianslutning som ger 
förbättrad hållbarhet. Justerbart anhåll. FIXTEC bladfäste för snabbt och 
enkelt byte av blad. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Milwaukee M18 
batterier. Integrerad upphängningskrok. LED-belysning. 
Standardutrustning: Staplingsbar HD-box. 
Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3429-0437

2695 KR

MULTIVERKTYG M18 FMT-0X 18 V 
M18 FUEL multiverktyg med kolborstfri motor och 4,2° oscillering levererar 
snabbare sågning. Justerbar hastighet mellan 10.000-20.000 Rpm. 
Lägsta vibrationerna i klassen. LED-arbetsbelysning. 
Verktygslöst bladbyte. Vikt med batteri 1,9 kg. 
Levereras utan batteri och laddare i HD box.

Art nr 3429-0650

2495 KR

2695 KR
NYHET!NYHET! NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

M18 FMTIW2F12-0X 
med friktionsring 

Art nr 3429-0619

eller

M18 FMTIW2P12-0X 
med låspin

Art nr 3429-0635

2695 KR

JUBILEUMSPRIS!

2295 KR

BORRSKRUVDRAGARE 
 M18 CBLDD-502C 18 V
Kompakt borrskruvdragare med kolborstfri motor. 
Endast 165 mm i längd. 13 mm metallchuck. 60 Nm, 
500/1800 varv/min. Elektroniska överbelastningsskydd i 
verktyg och batteri, bälteshållare. Inbyggd LED lampa som 
lyser upp arbetsytan. Vikt inkl. batteri 1,8 kg. Levereras med 
2 x 5,0 Ah batterier, laddare och väska.

Art nr 3187-5156
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LAMELLRONDELL 769F KONISK
En mångsidig och slitstark lamellrondell med hög prestanda. Snabbare 
avverkning och längre livslängd tack vare 3M™ precisionsformad slipmineral. 
Då lamellerna används och slits ner exponeras nya slipmineral vilket ger en 
jämn avverkningshastighet under hela rondellens livslängd. Lämpliga för 
rostfritt stål, kolstål och andra värmekänsliga legeringar.
Typ 27A: Vinklad
Kornstolek: 40+, 60+, 80+.
Diameter: 125 mm

BORRKASSETT A095 (A002) HSS TIN
Borrsatser A095 med borrar typ A002. Spårutförande: Höger, normal spiral, 
breda spår. Spetsvinkel: 118° speciell spetsgeometri (Dormer P.S. Point), ger 
bättre lägesnoggrannhet. Ytbehandling: Blank kropp, TiN-belagd skärande 
del. Användningsområde: För normala borrningsarbeten.
DIN 338 RN / BS 328 / ISO 235

GÄNGTAPPSATS MED 
BORR L115 E500+A002
För borrning och handgängning 
av botten- eller genomgående hål.  
Innehåll: Gängtappar E500 Nr. 
3 - M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. 
Borrar A002 - 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 
8.5, 10.2.

Art nr 2645-7119

795 KR

FÖRSÄNKARSATS 
G236 HSS 90° 3-SKÄR
Utförande: 3-skäriga. Helslipat 
utförande. 90° försänkningsvinkel.  
Skaft: Cylindriskt. 
Ytbehandling: Blank. 
Användningsområde: 
För försänkning av förborrade hål i 
de flesta material. DIN 335 C. 
Innehåll: 6 st försänkare typ G136 
6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm.

Art nr 1360-1216

795 KR

Kornstorlek 40+

Art nr 3288-8497

Kornstorlek 60+

Art nr 3288-8513

Kornstorlek 80+

Art nr 3288-8539

ter: 125 mm

Extra prisvärt
FRITT VAL

23 KR

A095 201. Antal borr: 19

1,0-10,0x0,5

Art nr 1459-8122

395 KR

A095 204. Antal borr: 25

1,0-13,0x0,5

Art nr 1459-8155

795 KR

Bilden visar A095 201.
Antal borr-19. 1,0-10,0x0,5
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AVSTÅNDSMÄTARE 
GLM 40
Lasermätare för avståndsmätning, yt- och 
volymberäkning. Robust, stöttåligt hölje. 
Belyst, 3-radig display ger bra läsbarhet. 
Minnesfunktion för de senaste 10 mät-
ningarna. Tillförlitliga mätresultat i alla 
förhållanden enligt ISO-certifiering. 
Laserklass: 2. Skyddsklass: IP54. 
Standardutrustning: 2 st 1,5 V-batterier 
(LR03, AAA) och förvaringsväska.

Art nr 2834-1873

839 KR

PLANLASERPAKET 
RL-H5B / LS-80L / TP-110
Ett robust paket från 
Topcon med 5-års garanti. 
Innehåll: Roterande planlaser 
RL-H5B med räckvidd på 400 m 
i diameter, lasermottagare LS-80L 
inkl. hållare, batterikassett 
DB-79B, aluminiumstativ 
TP-110 och fast mätstång 1,8 m.

Art nr 3438-4594

6995 KR

TREPLANSLASER 
M12 3PL-0C 12V
M12 360° treplanslaser  med 
en vågrät och två lodräta linjer. 
Högintensiv grön laser ger en räck- 
vidd på 38m utan mottagare. 
Drifttid 15+ timmar på ett M12™ 4,0Ah-batteri. 
Manuellt läge för användning med vinkling. 
Integrerat magnetfäste, 1/4˝ och 5/8˝ stativgänga samt spikhål. 
Fästet ger 330° rotation med ”pivot on plumb point” med finjustering. 
Klassning: IP 54 och 1 m fall. Levereras med hi-vis målplatta, takfäste, 
utan batteri och laddare i en väska.

Art nr 3429-0353

PLANLASERPAKET 
GRL400H M/LR1/BT152/GR240
Redo för bygget – det intuitiva instrumentet med en knapp för nivellering 
utomhus. Knappsats med en knapp, elektronisk självnivelleringsfunktion 
och praktisk batterilucka. Alltid korrekta resultat med nivellerings- 
precision på 0,08 mm/m och ett ADS-stötvarningssystem. Klarar de 
tuffa villkoren på alla utomhusbyggen, tack vare vatten- och damm- 
skyddsklass IP56. Innehåll: Roterande laser GRL 400 H, mottagare 
LR 1, batteri (NiMH), batterifack, 2 st 1,5 V batterier (D), 1 st 9 V batteri 
(6LR61), laddare med adapter, mätstav GR 2400, stativ BT 152 
och hantverkarväska.

Art nr 3268-5083

5795 KR

Topcon med 5 års garanti.
Innehåll: Roterande planlaser
RL-H5B med räckvidd på 400 m
i diameter, lasermottagare LS-80L
inkl. hållare, batterikassett
DB-79B, aluminiumstativ
TP-110 och fast mätstång 1,8 m.

Art nr 3438-4594

6995 KR

Extra prisvärt

5495 KR

edo för bygget – det intuitiva instrumentet med en knapp för nivellering
omhus. Knappsats med en knapp, elektronisk självnivelleringsfunktion

ch praktisk batterilucka. Alltid korrekta resultat med nivellerings-
recision på 0,08 mm/m och ett ADS-stötvarningssystem. Klarar de
ffa villkoren på alla utomhusbyggen, tack vare vatten- och damm-

kyddsklass IP56. Innehåll: Roterande laser GRL 400 H, mottagare
R 1, batteri (NiMH), batterifack, 2 st 1,5 V batterier (D), 1 st 9 V batteri 
6LR61), laddare med adapter, mätstav GR 2400, stativ BT 152
ch hantverkarväsk

rt nr 3268-5083

5795 KR

ka.
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SKYLTROND
En skyltrond är en inventering av arbetsmiljöskyltar för att säkerställa 
att en arbetsplats är korrekt skyltad utifrån föreskrifter för hälsa, 
miljö och säkerhet.

Arbetsmiljöskyltar kommunicerar om säkerhet på 
våra arbetsplatser, de kan till exempel varna för risker, 
informera om påbud eller visa var utrymningsvägar finns.

Regelrätta och tydliga skyltar leder till säkrare arbetsplatser 
och minskar riskerna för olyckor.

Brister i skyltningen kan leda till sanktionsavgifter. *Källa Systemtext

a

*Källa 

SÅRVÅRDSSTATION 51011006
Det mesta du behöver för att ta hand om mindre sårskador i en praktisk dispenser. 
Innehåll:
• Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5 m (REF 51011010).
• Salvequick Textilplåster (REF 6444), Plastplåster (REF 6036), 

XL Textil plåster (REF 6470).
• Salvequick Sårtvättare 40 st (REF 3227).

Art nr 3238-1436

449 KR

HÖRSELKÅPA HOWARD LEIGHT SYNC RADIO
Mycket bekväm hörselkåpa med inbyggd radio, optimal dämpning över hela 
frekvensbandet och maximal komfort. Digital AM/FM-radio med LCD-skärm, 
automatisk kanalsökning samt minnesplats för 10 radiokanaler. 3,5 mm 
AUX-ingång för inkoppling av extern ljudenhet SNR: 29. 
Levereras med 2 st AA batterier samt 3,5 mm AUX-kabel.

Art nr 2467-9920

JUBILEUMSPRIS!

395 KR

JUBILE
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HÖRSELKÅPA ELLER HJÄLMKÅPA 
BLUETOOTH WS6 ALERT XPI APP ACK 
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI headset, är ett högdämpande hörselskydd som kan ansluta upp till två 
Bluetooth®-aktiverade enheter. Det är iOS- och Android-kompatibelt via 3M™ Connected Equipment- 
appen. Headsetet har bullerreducerande bommikrofon, nivåberoende funktion för omgivningsljud, 
push-to-listen-funktion, FM-radio m.m. Dessutom stängs det av automatiskt efter fyra timmars inaktivitet 
och har en varnings indikator vid låg batterinivå. Levereras med 2 st uppladdningsbara Ni-MH 
AA-batterier, USB-laddare FR09, USB-adapter FR08, 2 st rosa extraskal till hörselkåporna, 
1 st hygiensats HY82 och användarmanual. EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, 
EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-8:2008.

SKYDDSGLASÖGON 
SECUREFIT 400X 
Lätta skyddsglasögon utrustade 
med 3M Pressure Diffusion Temple- 
teknologi (PDT) vilket gör att de 
justeras automatiskt till användarens 
huvudform, för en säker och bekväm 
passform. Repskyddade. 
Polykarbonatglas som absorberar 
99,9 % UVA och UVB strålning. 
Överensstämmer med EN 166:2001.

Art nr 3438-8991

79 KR

SKYDDSGLASÖGON 
SECUREFIT 200 
Skyddsglasögon i modern design med strömlinje-
formade skalmar. Självjusterande som ger en säker 
och bekväm passform. Polykarbonatglas som 
absorberar 99,9 % UVA och UVB strålning.
Överensstämmer med SS-EN 166:2001.

49 KR

Gul

Art nr 2761-0344

Grå

Art nr 2761-0336

Klar

Art nr 2761-0328

344

Kl

Art nr 27

JUBILEUMSPRIS!

3595 KR

PRIS!

Hjälmkåpa

Art nr 3288-2896

Hjälmkåpa

J

Hörselkåpa

Art nr 3288-2888



HÖGTRYCKSTVÄTT KALLVATTEN HD 5/15 CX
Kraftfull kallvattentvätt i kompaktklassen. För snabb och grundlig 
rengöring. För vertikal och horisontell drift som ger maximal flexibilitet 
och säkrare arbete. EASY!Force spolhandtag med EASY!Lock snabblås. 
Start-/stoppautomatik. Temperatur på inloppsvatten upp 
till 60°C. Standardutrustning: Spolhandtag EASY! Force, 
spolrör 840 mm, 15 m högtrycksslang på vinda 
och trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°).

1212

JUBILEUMSPRIS!

4595 KR

TORR- OCH VÅTDAMM- 
SUGARE NT 30/1 TACT TE M
30/1 Tact Te M avlägsnar på ett säkert och tillförlitligt 
sätt inandningsbart damm i dammklass M 
som ofta uppstår på byggarbetsplatser. 
Grovdammsugare för vått och torrt 
med en behållare på 30 liter. 
Integrerade strömuttag med 
autostart-funktion och full- 
ständigt antistatiskt system 
för direkt uppsugning på 
elverktyg som ger upphov 
till damm.

Art nr 3187-4753

6995 KR

TEXTILVÅRDSMASKIN PUZZI 8/1C
Textilvårdsmaskin för privat såväl som kommersiellt bruk. 
För grundlig rengöring ända in i fibrerna: för heltäck- 
ningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. 
För små till medelstora ytor. 
Standardutrustning: Sugslang med vattentillförsel 2,5 m, 
handmunstycke, nätkabel 7,5 m och möbelmunstycke.

Art nr 2715-2792

HÖGTRYCKSTVÄTT
Kraftfull kallvattentvätt i komp
rengöring. För vertikal och hor
och säkrare arbete. EASY!For
Start-/stoppautomatik. Tempe
till 60°C. Standardutrustning: 
spolrör 840 mm, 15 m högtryc
och trefunktionsmunstycke (0

PRIS!

KR

SKIN PUZZI 8/1C
såväl som kommersiellt bruk.
in i fibrerna: för heltäck-
n i alla typer av fordon.

g med vattentillförsel 2 5 m

TORR- OCH VÅTDAMM- 
SUGARE NT 22/1 AP TE L
Grovdammsugaren för dammklass L. Gäller 
vått och torrt. Med eluttag för elhandverktyg. 
Hög sugeffekt och semiautomatiskt ren- 
göringssystem. Kompakt och lättviktig 
instegsenhet. Tack vare det semiauto- 
matiska filterrengöringssystemet och 
det fuktbeständiga PES-patronfiltret 
utför den arbetet på ett pålitligt och 
grundligt sätt. Här möjliggör sug- 
slangsanslutningen, som är 
integrerad direkt i enhetens 
huvud, maximalt utnyttjande 
av behållarens kapacitet.

Art nr 3187-4746

Art nr 3247-1609

5995 KR

Extra prisvärt

1695 KR



DISPENSER TMP20D FÖR 
SNABBMASKERING
Hållare avsedd för snabbmaskering av större 
storleken på rullar, max storlek 2700 mm. 
Passar Stokvis snabbmarkering TMP-
110020BL, TMP110033WA, TMP270017, 
TMP270017BL och TMP270017WA.

Art nr 3392-1719

19 KR

SNABBMASKERING  
TMP-BL
Snabbmaskering med plastfolie. Skyddsfolie 
försedd med UV-resistent blå maskerings-
tejp. Primärt är avsedd för utomhusbruk. 
UV-resistent upp till 14 dagar. Tack vare 
plastfoliens mått lämpar den sig bra för att 
skydda fönster, större väggytor, möbler m.m 
från att utsättas för färg, stänk eller annan 
nedsmutsning. 

BYGGFOLIETEJP STOKSEAL
Mjuk och följsam tejp med mycket stark 
häftförmåga mot de flesta material: 
byggpolyeten, metall, trä. Typgodkänd. 
Bredd 50 mm. Längd 25 m.
”Kloka miljöval”

Art nr 3134-2082

95 KR

SNABBMASKERING 
TMP-WA PRECISION
Snabbmaskering med plastfolie. Skyddsfolie 
försedd med UV-resistent gul rispappers-
tejp. Primärt avsedd för inomhusbruk och 
precisionsmaskering. UV-resistent upp till 
60 dagar. Tack vare plastfoliens mått lämpar 
den sig bra för att skydda köksskåp eller 
andra större föremål som möbler eller annan 
inredning från att utsättas för färg, stänk eller 
annan nedsmutsning. 

17 m, 2700 mm

Art nr 3392-1743

49 KR

20 m, 1100 mm

Art nr 3392-1693

29 KR

För utomhusbruk För inomhusbruk

17 m, 2700 mm

Art nr 3392-1701

49 KR

33 m, 1100 mm

Art nr 3392-1750

59 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-07-02,  eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 13

HÖGTRYCKSTVÄTT KALL-
VATTEN MC 2C-120/520 XT
Kompakt 1-fas kallvattentvätt med ergonomisk och 
kompakt design. Utrustad med 15 m stålarmerad 
högtrycksslang på slangvinda. Axialkolvpump och 
mässingtoppstycke. Automatisk start/stopp. Intern 
keminjektor med sugslang och doseringsventil. 
Integrerad avtagbar kemtank på 2 l. Ergo tillbehörs-
system. Bra rengöringseffekt. Lätt att förvara och 
transportera. Standardutrustning: Slanganslutning 
3/4”, 15 m högtrycksslang på vinda, spolhandtag 
Ergo 2000 standard och 4-in-1 spolrör med 
munstycke 0350 Bordeaux.

Art nr 2903-9294

JUBILEUMSPRIS!

5595 KR

eaux.

JUBILEUMSPRIS!

KR



BETONGSLIP BS-1253N
Betongslipmaskin för effektiv och 
dammfri slipning/borttagning av 
betongrester och slipning av golv 
och väggar. Effektivt dammutsug. 
Dammkåpa med tätande borst. Funk-
tion för väggnära slipning. Utrustad 
med snabblåsning för enkelt byte av 
slipskål. Standardutrustning: 1 st 
diamantslipskål CUDY Ø 125 mm, 
stödhandtag och förvaringsväska.

Art nr 3152-8326

5995 KR

BETONGSLIP BS-125 PRO 
GRINDER 125 DUSTEC
Betongslipmaskin med justerbart ergonomiskt 
handtag. Kraftfull 2000 W motor. Med damm-
utsug och borstkant för dammfritt arbete. Utrustad 
med VR-elektronik, mjukstart, överbelastnings-
skydd, varvtalsreglering samt konstant varvtal. 
Med dammsäker strömbrytare av hallsensortyp. 
Halvmåneformad lucka som gör det möjligt 
att slipa intill kanten.

Art nr 3403-4496

5395 KR5395 KR

NYHET!NYHET!

DIAMANTSLIPSKÅL  
BETONG CUDY
Diamantslipskål med dubbla segmentsrader. 
För slipning av betong och sten med betong  slip-
maskin. Hålen gör att slipskålen passar 
maskin er med dammutsug. 
För: Våt- och torrslipning. 
Kvalitet: Standard.

Art nr 2960-0673

325 KR

DIAMANTSLIPSKÅL  
BETONG CUW
Diamantslipskål, segmenterad med högt diamant-
innehåll. Används när materialet kräver en kraftfull 
och snabb bearbetning. 
För: Våt- och torrslipning. 
Kvalitet: Brilliant.

DIAMANTSLIPSKÅL  
BETONG CUBG
Stjärnformad diamantslipskål med dubbla seg-
mentsrader. För torrslipning av betong och sten 
med betongslipmaskin. Hålen i slipskålen gör att 
den passar maskiner 
med dammutsug.

125x22,23 mm

Art nr 2962-9060

695 KR

125x22,23 mm

Art nr 3152-8144

650 KR

180x22,23 mm

Art nr 2964-4937

1195 KR

180x22,23 mm

Art nr 3152-8151

695 KR

När materialet kräver 
en kraftfull och snabb 

bearbetning

Torrslipning av  
betong och sten

med snabblåsning för enk
slipskål. Standardutrustni
diamantslipskål CUDY Ø
stödhandtag och förvaring

Art nr 3152-8326

5995 KR

S-1253N
ektiv och 
ning av

g av golv 
mutsug. 
borst. Funk-
. Utrustad 
k lt b tkelt byte av
ng: 1 st 
125 mm, 
gsväska.

DAMMUTSUG

EFFEKTIVT

För slipning av  
betong och sten

14



151155

BETONGSLIP BS-1805
Betongslipmaskin med tvåhandsgrepp med stöt-
dämpare för optimal kontroll och användarvänlig-
het. Kraftfull 2200 W motor. Elektronisk justerbar 
hastighet. Utrustad med mjukstart och överbe-
lastningsskydd. Extra tyst motor. Med integrerat 
dammutsug och borstkant för dammfritt arbete. 
Levereras i transportväska.

Art nr 3152-8300

5495 KR

lastn
damm
Leve

Art n

CARAT
Diamantverktyg

Erbjuder ett stort utbud av högkvalitativa
diamantverktyg inom kapklingor, slipskålar,
borrar/hålsågar och maskiner med tillbehör
för både vått och torrt arbete.

BETONGSLIP PRO GRINDER 180 DUSTEC 
Kraftfull betongslip med 2000 
W motor. Justerbart ergonomiskt 
handtag som ger utrymme för 
kantslipning. Vatten- och damm-
säker strömbrytare av hallsensor-
typ. LED-indikator för optimering av 
slipeffektivitet som även varnar vid 
överbelastning och överhettning. 
Halvmåneformad lucka som gör det 
möjligt att slipa intill kanten. Utrus-
tad med VR-elektronik, mjukstart, 
överbelastningsskydd, varvtals-
reglering samt konstant varvtal-
sinställning. Med dammutsug och 
borstkant för dammfritt arbete.

Art nr 3410-9488

5995 KR

KLIBBMATTA 
Smuts-/klistermatta som är idealisk för ”smutsupp-
samling” i rum som angränsar till byggarbetsplats.
Förebygger spår från skor, t ex damm etc. Innehåller 
30 numrerade ark. Storlek 640x1140 mm.

Art nr 2964-4747

229 KR

NYHET!NYHET!

TYST

MOTOR

EXTRA

15Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-07-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

DIAMANTSLIPSKÅL
BELÄGGNING PCD Diamantslipskål 
med PCD-segment (Poly-kristallin-diamant). 
För slip ning med betongslipmaskin. Hålen gör 
att slipskålen passar maskiner med dammutsug. 
Tar bort limrester, bitumen, färg, mattrester, 
epoxy och andra icke järnmaterial. 
För: Våt- och torr slipning. 
Kvalitet: Premium.

125x22,23 mm

Art nr 2962-8294

1095 KR

180x22,23 mm

Art nr 2962-8302

1695 KR

Passar till maskiner 
med dammutsug

VAGN FÖR BETONGSLIP 
BS-1255, BS-1805
Vagn för slipmaskin BS-1805 och BS-1255, möjlig-
gör slipning av golv stående. Justerbar höjd och 
vagnen är utrustad med svängbara hjul för bästa 
manövrering, 3 meter integrerad förlängningssladd, 
strömbrytare samt kontakt för vägguttag.

Art nr 3152-8318

3995 KR

OCH BS-1805

FÖR BS-1255



METERSTOCK 59-2.4-12 
Hultafors klassiker - nu i en längre variant. Samma höga kvalité och egen- 
skaper men i ett 2,4 m utförande för att vara anpassad till gällande byggnormer/
standarder. Tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål och de för Hultafors 
karaktäristiska röda ändarna. Metrisk gradering i svart på båda sidor med 
röda decimetersiffror för enkel avläsning.

Art nr 3108-4551

55 KR

URETANKLUBBA/SLÄGGA DB 
Klubba med skalle täckt av uretan och en rekylfri funktion. Skallen är fylld 
med stålkulor som dämpar stöten och minskar rekylen. Klubbans skalle är 
skonsam mot arbetsstycket, samt bildar inte gnistor då kontaktytan inte är 
av metall. Ergonomiskt utformat handtag i Santoprene för optimalt grepp.

VERKTYGSSATS ERGO I 3 DELAR
Innehåll:
1 st polygriptång 8224, längd 250 mm 
1 st sidavbitare 2101G-160, längd 160 mm 
1 st skiftnyckel 9071, längd 208 mm

Art nr 1053-5789

659 KR

FÄRGSKRAPSET 625-650 
Sats med färgskrapor 625 och 650. Färgskrapa 625 
för precisionsarbete, som skrapning av fönster med 
bra åtkomlighet i skarpa hörn. Färgskrapa 650 för 
allsidigt bruk oberoende av skrapriktning. 

Art nr 1612-0792

559 KR

MÄRKMÄTARE TALMETER 2M/3M 
Vitt stryktåligt stålband, band bredd 16 mm, gradering i millimeter, med kapsel 
i ABS-plast. Kombinerade märk- och mäteggar gör att du snabbt och enkelt 
kan mäta upp och märka ut både utvändiga och invändiga längder. Band och 
mättunga går att byta ut och finns som reservdelar.

2,4 METER

LÅNG

DB 1200, längd 353 mm, 
vikt 1160 g

Art nr 2586-5882

439 KR

DB 1600, längd 424 mm, 
vikt 1650 g

Art nr 2586-5890

595 KR

Extra prisvärt
2M Klass 2

119 KR
3M Klass 2

145 KR

skalle är 
gnistor då kontaktytan inte är 

tformat handtag i Santoprene för optimalt grepp.

DB 1200, längd 353 mm, 
vikt 1160 g

Art

DB 1600, längd 424

allsidigt bruk oberoende av skrapriktning. 

Art nr 1612-0792

559 KR

3M Klass 2

Art nr 2152-1885

16

2M Klass 2

Art nr 2152-1869



SKYDDSGLASÖGON EL844
Skyddsglasögon med reptålig lins och skalmar 
av polykarbonat med UV-filter (UV380). 
Överensstämmer med: EN166:2001, 
klass 1F. EN167:2001. EN168:2001.

Gul

Art nr 3077-5472

Klar

Art nr 2957-5289

0).

ASSORTER 5-9
Sortimentlåda med 9 fasta 
fack. Tillverkad av åter- 
vinningsbara material. 
Försedd med skjutlås som 
säkrar innehållet under 
transport.

Art nr 2469-6510

CARRY MORE
Intelligent förvarings- och transportsystem för förvaring av 2 st CarryLite 4x8. 
CarryMore kan staplas och sammankopplas med flera enheter. CarryMore är 
frontdrivet så att man alltid oavsett placering kan komma åt innehållet. 
CarryMore system är tillverkad för 
professionella hantverkare och 
lämplig för dagligt bruk.

Förvaringsenhet 
Carrymore 80X2 - 9 st insatser. 

Art nr 3429-2516

549 KR

BRYTBLADSKNIV  
LC500 18 MM
Brytbladskniv med tryckknapp med automatiskt  
bladlås i vald position. Förvaring för brytblad i handtaget.  
Levereras med 3 st brytblad. Bladbredd 18 mm.

Art nr 3102-8756

ntverkare och
t bruk.

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

17Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-07-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Grå

Art nr 2957-5297

Förvaringsenhet
Carrymore 55X2 - 16 st insatser

Art nr 3429-2490

495 KR

Extra prisvärt

25 KR

Extra prisvärt

30 KR

Extra prisvärt

30 KR



NYHET!NYHET!

PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSSATS 1/4” 
BT70 PRO 70-DELAR
Bits med 1/4” fäste, 
25 mm långa. Bitshållare 60 mm 
med magnet och snabb chuck samt 
bitshållare/förlängare. 100 mm.

Art nr 3152-8045

Hylsverktygsset BTS5551 74-del

Art nr 3338-0098

1395 KR

Verktygsset BTS5552 24-del

Art nr 3338-0106

1395 KR

Verktysset BTS5553 65-del

Art nr 3338-0114

1650 KR  

PROFESSIONAL WORKFORCE

NÅLFILSATS BT12160
Nålfilsats i 12 delar i praktisk plastficka med 
upphängningshål. Innehåller en fil av varje: 
Platt, platt/spets, rund, halvrund, oval, fyrkantig, 
trekantig, kniv, barett, korsning, sammanfogad 
rund kant och fågeltunga. 

Art nr 3410-3135

259 KR NYHET!NYHET!

PROFESSIONAL WORKFORCE

PROFESSIONAL WORKFORCE

VERKTYGSLÅDA BT3E 3-LÅDOR
Verktygslåda utan verktyg med 3 st utdragbara lådor med lås samt 
utdragsstopp vilket gör att endast en låda kan öppnas i taget. Stabila 
kullagrade lådor som går smidigt att öppna även när de är lastade 
med verktyg. Passar utmärkt att kombinera med verktygsvagn BT7E. 
Tillverkad av stålplåt som är lackerad med slittålig pulverlacksfinish 
som skyddar mot rost och skador. Med plastklädda hörn och två 
handtag i plast placerade på var sin sida av verktygslådan.

Art nr 3410-9397

1795 KR

VERKTYGSVAGN 
BT7E 7-LÅDOR
Verktygsvagn utan verktyg med 7 st 
utdragbara lådor med centrallås med 
utdragsstopp vilket gör att endast en låda 
kan öppnas i taget. Stabila kullagrade 
lådor som går smidigt att öppna även när 
de är lastade med verktyg. Plastklädda 
hörnskydd som skyddar mot stötar. 
Tillverkad av stålplåt som är lackerad med 
slittålig pulverlacksfinish som skyddar mot 
rost och skador. Lådor med EVA-matta i 
botten. Utrustad med 4 st hjul, varav två 
med broms gör vagnen lätt att manövrera. 
Passar utmärkt att kombinera tillsammans 
med verktygslåda BT3E. 

Art nr 3410-9413

3495 KR

NYHET!NYHET!

Verktygsset BTS5554 25-del

Art nr 3338-0122

1095 KR

Extra prisvärt

295 KR

18

12
delar

70
delar

24
delar

25
delar

65
delar

74
delar

Verktygsset som passar både till Verktygslåda BT3E och Verktygsvagn BT7E



NY SAMARBETS- 
PARTNER INOM 

TRÄDGÅRDSUTRUSTNING
Vi har nu tillgång till ett ännu bredare sortiment 
för våra kunders olika behov genom att vi har 
inlett ett samarbete med Gardena.

Gardena är ett mycket starkt och välkänt varumärke 
på hela den europeiska marknaden. Gardena är ett 
premium-märke, de står för hög kvalité och har garanti 
på sina produkter. Deras fasta redskap (fasta skaft) 
har 10 års garanti och sekatörer och grensaxar har 25 
års garanti. Många av Gardenas bevattningsprodukter 
är även frostsäkra (ej bevattningsdatorerna som man 
måste ta in). 

Gardena är marknadsledande inom bevattning och 
de var först ut med klicksystemet, OGS systemet = 
Original Gardena Systems. Huvudkontoret ligger 
i Tyskland och de tillverkar allt i egna fabriker både 
i Tyskland och i andra delar av världen.

SPRINKLERPISTOL  
PREMIUM MULTI
Robust sprinklerpistol med metalldelar på mun-
stycke och koppling. Med 5 olika spraymönster, 
från fin spraydimma och mjuk bubbelstråle för 
skonsam bevattning till hård sprutstråle och flat 
jetstråle för effektiv rengöring. Avtryckaren kan 
låsas för kontinuerligt vattenflöde. Ren göringsbart 
filter. Frostskyddad.

Art nr 3409-9333

295 KR

TRÄDGÅRDSSLANG  
CLASSIC SET, 20 M
Set med trädgårdsslang och 2 snabbkopplingar 
varav en med stoppfunktion. Slangen är tillverkad 
av PVC med insida av textil, vilket gör den tryck-
beständig och att den behåller formen. Hanterar 
tryck på upp till 22 bar. Fri från skadliga mjukgöra-
re (ftalater) och tungmetaller. UV-beständig.

Art nr 3409-9820

195 KR

SLANGVAGN AQUAROLL M 
EASY SET INKL 30 M SLANG
Slangvagn med teleskophandtag och utfällbart 
stöd som gör att den står stabilt och upprätt. 
Innehåll: 30 m Flex vattenslang, 1 st strålpistol, 
1 st snabbkoppling med stopp, 3 st snabb- 
kopplingar, 2 st gängade krananslutningar 
och 1 st adapter.

Art nr 3410-0883

795 KR

95 K

och 1 st adapter.

Art nr 3410-0883

795 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-07-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 19

SOPSET ROBUST
Sopborste med plastrygg och 
borst av PET. Skaft av aluminium 
med upphängningskrok och hål 
för handledsstöd. Metallskyffel 
med gummiläpp. Skyffelbredd 
250 mm. Borsthöjd 60 mm.

Art nr 2898-4029

89 KR



SOPMASKIN SW200
Kompakt manuell sopmaskin med en arbetsbredd på 700 mm. 

Sidoborste på höger sida. Enkel underhållsfri mekanisk 
konstruktion med kugg- och remdrift. Låg ljudnivå. 

Handtag med mjukt grepp som kan justeras i tre lägen 
för bästa arbetsposition. Inbyggt filter för bättre damm-

hantering och komfort. Stor smutsbehållare på 38 liter 
som är enkel att tömma. Passar både för inom- och 

utomhusbruk. Tålig, rostsäker ram. 

Art nr 3157-0666

2995 KR

PLASTKVAST+ 
TRÄSKAFT FSC
Röd plastkvast. Bredd 300 mm. 

Träskaft FSC 1500 x 24 mm.

39 KR

ALLROUNDSKYFFEL  
132410 ERGONOMISK
Ergonomisk trädgårdsskyffel.  
Tillverkad i härdat stål.  
Ergonomiskt plasthandtag.

Art nr 1112-3304

295 KR

GRÄVSPADE  
131430 ERGONOMISK
Ergonomisk grävspade med  
s-format skaft som avlastar  
rygg och axlar. Härdat stålblad.

Art nr 1112-3320

295 KR

2020

SOPSÄCK P3 LLD-POLYETEN
Slitstarka säckar lämpliga för grovt, tungt och vått avfall 
där höga krav på hållbarhet finns. Tillverkade av prima 
LLD-polyeten i tre skikt för hög styrka och seghet. 
Blå utsida och vit insida. 100% återvinningsbara.

125L 750 x 1150 x 0,09 mm

Art nr 2463-0592

55 KR

160L 770 x 1300 x 0,06 mm

Art nr 2463-0600

59 KR
240L 870 x 1400 x 0,07 mm

Art nr 2463-0618

76 KR

g

L 
ISK

fel. 

ndtag.

R
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Sparklistpaket (paket brun)

Art nr 3410-3630

990 KR

Hjuladapter för höjdjustering

3410-3598

490 KR

Stödbenspaket (paket grön)

Art nr 3410-3622

2990 KR

Mellanstege

3410-3606

2250 KR

Påbyggnadspaket 1m (paket orange)

Art nr 3410-3648

4990 KR

Påbyggnadspaket +2m (paket blå)

Art nr 3410-3655

7990 KR

HANTVERKARSTÄLLNING PAXTOWER 1T
Robust och smidig hantverkarställning. Enkel hantering av ställnings ramen, 
lås och fäll ihop ställningen med bara ett klick. Utrustad med Ø 125 mm 
länkhjul med låsningsbroms, kan uppgraderas till höjdjusterbara hjul med 
hjälp av hjuladapter. Plattformstorlek 1,80 x 0,60 m.
Kan byggas på med påbyggnadspaket. I enlighet med EN 1004, 
ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-07-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Benämning Baspaket 1m påbygg-   
 nadspaket  

S-PLUS

2m påbygg-
nadspaket  
S-PLUS

Stödbens-
paket

Sparklist- 
paket

Hjuladapter 
för höjd-
justering

Mellanstege

Paketets färg

Arbetshöjd, ca m 2,55 3,55 5,55 - - - -

Ställningshöjd, m 1,65 2,65 4,65 - - - -

Plattformshöjd, m 0,55 1,55 3,55 - - - -

Plattformsstorlek, m 0,60 × 1,80 0,60 × 1,80 0,60 × 1,80 - - - -

Vikt, kg 29,1 - - - - 3,1 5,3

 OBS! Sparklister och stödben säljs som tillbehör.
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PaxTower 1T Hantverkarställning

Art nr 3410-3614

4990 KR
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W 55TP 2-steg

Art nr 1852-4074

949 KR

YRKESWTS Y2-4.1

Art nr 1928-9404

3595 KR

YRKESWTS Y2-5.3

Art nr 1928-9412

4295 KR

W 55TP 4-steg

Art nr 1852-4090

1359 KR

W 55TP 3-steg

Art nr 1852-4082

1149 KR

TRAPPALL 55TP
En stabil och säker arbetspall som klarar höga påfrestningar och daglig 
användning. Utrustad med djupa, bekväma steg och en praktisk topplatta. 
Passar utmärkt att använda i trånga utrymmen.

HÖJDJUSTERBAR LEDAD KOMBISTEGE
Denna teleskopstege har en smart och flexibel konstruktion. 
Stegens höjd kan varieras i samma intervall som stegpinnarna sitter. 
När den är hopfälld tar stegen liten 
plats och är lätt att transportera.
Godkänd enligt SPCR 064, 
SS 2091 utgåva 4, EN 131 
del 1 och 2.

Kontakta oss för mer information.

AutomatService är en tjänst för säker förvaring där förnödenheter, 

utrustning, maskiner, bilnycklar, borrmaskiner, märkapparater med 

mera lagerhålls hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda 

områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att 

själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. 

STÄNDIG TILLGÅNG TILL DE
VIKTIGASTE PRODUKTERNA

AUTOMATSERVICE

Art n

4
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REGNSTÄLL EL585 VARSEL
Regnställ HI-VIS i varselutförande, set bestående av jacka och byxa. Regnjacka 
med dragkedja och tryckknappar. Instoppningsbar huva infälld i kragen. 
Reflexband fram- och baktill, på ärmar och axlar. Ventilerat ryggok. 
Regnbyxa med resår i midjan. Reglerbara ben med kardborre- 
spänne nedtill. Reflexband på 
båda byxben. 5000 mm vatten- 
pelare. Material: 100% PU. 
Tvättråd 40°C. 
Godkänd enligt 
EN ISO 20471:2013. 
Jacka klass 2, byxa klass 1. 
Används jacka och byxa 
tillsammans uppfyller 
regnsetet klass 3. 
Överensstämmer med 
CE kategori 2.  
Stl: S-XXL.

695 KR

SKYDDSSKO 
AIR R4 ROLLER 
52385 BOA S1P ESD
Skyddssko med sulkonstruktionen 
SieviAir, som avlägsnar den fukt som 
uppstår genom luftkanaler i sidorna av 
sulans botten. Med spiktrampskydd av 
stål och tåhätta i aluminium. Sidoplace-
rad Boa snörningsmekanism. Ovandel i 
mikrofiber och PU-läder. 3D-dry foder 
som absorberar och transporterar bort 
fukt. Sievi Dual stötdämpande inläggs-
sula med dynor i Poron-material. Olje- 
och kemikaliebeständig yttersula i PU 
som är flexibel, ger bra grepp och hög 
stötdämpning. FlexEnergy i klacken ger 
maximal stötdämpning. Antistatiska 
egenskaper. ESD-godkänd enligt IEC 
61340-5-1. EN ISO 20345:2011, 
S1 P SRC. Storlek: 35-48

1439 KR

SKYDDSSANDAL TRAIL S1P
En flexibel metallfri skyddssandal tillverkad i svart nubuckläder. 
Mjukt spiktrampskydd och tåhätta av carbon-light material. 
Med mesh Poromax-foder - vilket gör att sandalen får en jämn 
temperaturfördelning och att varm, fuktig luft transporteras bort. 
Flexibel innersula tillverkad av Q-flex material med perforations-
motstånd och värmeisolering. Utbytbar innersula med antistatiska 
egenskaper. Yttersula tillverkad av två lager PU - ett yttre lager 
som ger bra grepp, samt ett inre lager för mjuk stötupptagning och 
komfort. EN ISO 20345:2011, S1P SRC.  
Storlek: 36-46

550 KR

på
ten-

0 KR

SKYDDSSKO 
VIPER 3 ROLLER 
52191 BOA S3 ESD
Sportig skyddssko med tåskydd av 
aluminium och spiktrampskydd av stål. 
Snabbsnörning med Boa-mekanism. 
Ovanmaterialet är vattenavstötande 
spaltläder som andas. 3D-dry inner-
foder leder bort fukt. Olje- och kemi-
kaliebeständig yttersula med FlexStep 
ger utmärkt stötdämpning även i kyla 
och bra grepp på hala ytor. Antistatiska 
egenskaper. ESD-godkänd enligt IEC 
61340-5-1. EN ISO 20345:2011, 
S3 SRC. Storlek: 35-48

1049 KR

1439 KR
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SKYDDSSKO 7168 ZENIT EVO BOA S3 ESD
Vattenavvisande lätt och sportig skyddssko med bästa stötdämpning 
och grepp. Tåhätta i aluminium och spiktrampskydd 
i plasmabehandlad textil. Boa snörningsmekanism. 
Ovandel i smuts och vattenavstötande textil. 
Foder i polyester. Ergothan stötdämpningssystem 
med innersula i 4 lager och Poron XRD for bästa 
komforten. Mellansula i PU med oljebeständig slitsula 
i RPU. ESD-godkänd enligt IEC 61340-5-1. 
EN ISO 20345:2011, S3, SRC. Storlek: 35-48

1329 KR

SKYDDSSKO 9915 EXALTER S1P ESD
Luftig skyddssko med strumpliknande konstruktion. Tåhätta i aluminium och 
spiktrampskydd av plasmabehandlad textil. Ovandel i mikrofiber. 
Ventilations hål med nät håller fötterna svala och förhindrar grus att komma in 
i skon. Polstrad skaftkant. Foder i polyester som andas och absorberar fukt. 
Ergothan stötdämpningssystem med innersula i 4 lager och Poron XRD för 
komfort och stötdämpning. Värme- och oljebeständig yttersula i nitrilgummi 
med bra halkskydd. Stabilizator. Antistatiska egenskaper. ESD-godkänd 
enligt IEC 61340-5-1. EN ISO 20345:2011, S1P, SRC, HRO

ANKELSTRUMPA EL492 5-PACK
Låg ankelstrumpa med bra passform. Material: 60% polyester, 
39% polyamid, 1% elastan. Storlek: 37-39, 40-43, 44-46

79 KR

SKYDDSSKO RADAR S1P ESD
En luftig skyddssko i serien Dynamic 
med ovandel i microfiber och ven-
tilerade hål på båda sidor samt 
kardborrespänne. Mellan- 
och yttersula i 2 densitets 
polyretan vilket ger den bra 
dämpning och skön komfort. 
Tåhätta i komposit och 
mjukt spiktramp.  
Storlek: 35-47

SKYDDSSKO  
MONISHE MINT BOA S1P ESD
Den perfekta BOA damskon som ingår i skoserien Monishe och har vår 
Q-läst som har en smalare passform. Ovandel i microfiber och textil samt 
ventilerade hål på båda sidor. Mellansulan M-rebound gör att skon har bästa 
dämpning och komfort. 
Slitsula i gummi, mjukt 
spiktramp och tåhätta i 
aluminium.  
Storlek:35-42

1195 KR

JUBILEUMSPRIS!

629 KRStorlek: 35-47 KR

Extra prisvärt

1159 KR

79 KR

DAMSKO

5-PACK

y p g
h spiktrampskydd
ningsmekanism.
nde textil.
mpningssystem
XRD for bästa
jebeständig slitsula
340-5-1.

orlek: 35-48

NYHET!NYHET!
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ARBETSHANDSKE 516
Arbetshandske i syntetiskt läder för tuffa arbets-
förhållanden. Förstärkt material och stoppning i 
handflatan och på knogarna för extra hållbarhet 
och skydd. Överensstämmer med CE kategori 2, 
EN 388:2016 0X21A, EN 420:2003+A1:2009.  
Storlek: 6-11

69 KR

25

orlek: 6 11

69 KR

MONTAGEHANDSKE  
GETNARV 5141GI
Montagehandske av getskinn med hög kvalitet. 
Insida och förstärkt pekfinger i getskinn och 
ovandel och krage av nylon. Lanolin- och DMFu-fri. 
Överensstämmer med CE kategori 1, EN 420.  
Storlek: 7-12

29 KR

MONTAGEHANDSKE NITRIL 
ULTIMATE 42-874 AD-APT
MaxiFlex® Ultimate™ med AD-APT® har en över-
lägsen slitstyrka/mm och 360° andningsaktivitet 
som effektivt håller händerna torra och svala. 
Stickade i Nylon/Spandex och doppad i Nitrils-
kum. AD-APT®-teknologin aktiveras då händerna 
rör sig och temperaturen stiger i handsken och 
håller händer torra och svala. Tvättbar i 60°C. 
Oeko-Tex Standard 100-certifierad. Överensstäm-
mer med CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 
388:2016 + A1:2018 4131A. Storlek: 5-12

35 KR

MONTAGEHANDSKE  
AMARA 5547
Montagehandske av slitstark Amara (syntetiskt 
läder) och ovandel av polyester. Med förstärkt 
pekfinger och elastiskt band runt handleden för 
bättre passform. Handsken är ofodrad. Mjuk och 
smidig handske som passar för monteringsarbe-
ten, lagerarbete, olika typer av installationsarbeten 
och finmonteringsarbete. Överensstämmer med 
CE kategori 2. EN 388:2016-0000X.  
Storlek: 7-11

22 KR

krage a
mmer med CE kateg
2

R håller hände
Oeko-Tex St
mer med CE
388:2016 

35KR NYHET!NYHET! KR

MONTAGEHANDSKE 9123  
MICROTHAN TOUCHSKÄRM
En smidig och slitstark handske med extremt 
bra grepp av Microthan+. Inbyggd touchfunk-
tion för digitala skärmar. För bygg/anläggning 
och hantverk där bra fingertoppskänsla och 
slitstyrka krävs. Silikonfri, kromfri, förstärkt 
pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår, 
förböjda fingrar, specialdesignad tumme.  
Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388. 
Storlek: 7-12.

JUBILEUMSPRIS!

99 KR
ARB

S!
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HANTVERKARSHORTS STRETCH 2567 STP
Avancerad hantverksshorts helt i 4-vägs stretch för optimal rörelsefrihet. 
Slitstarka stretchmaterial med extra bekväm ribbstretch i midjan, många 
funktioner. Färg: Svart. Storlek: C44-C66.

959 KR

VARSEL T-SHIRT 7518 THV, KLASS 1
Varselcertifierad T-shirt med stretch-reflexer för extra rörelsefrihet. 
Tillverkad i ett mjukt och bekvämt stretchmaterial med bomull på insidan. 
Transporterar fukt, torkar snabbt och har UV-skydd. Färg Gul/svart, 
gul/marin, orange/marin. Storlek: XS-3XL ( Gul/marin XS-4XL)

320 KR

JUBILEUMSPRIS!

1279 KR

JU

VARSEL LÅNGÄRMAD 
T-SHIRT 7519 THV, KLASS 1
Långärmad varselcertifierad T-shirt med 
stretch-reflexer för extra rörelsefrihet. 
Tillverkad i ett mjukt och bekvämt stretch- 
material med bomull på insidan. 
Transporterar fukt, torkar snabbt och har 
UV-skydd. Färg Gul/svart, gul/marin, 
orange/marin. Storlek: XS-3XL 
(Gul/marin XS-4XL)

329 KR

VARSEL 
HANTVERKARBYXA 
STRETCH 2568 STP, 
KLASS 1
Avancerade hantverkar- 
byxor helt i 4-vägs stretch 
för optimal rörelsefrihet. 
Varselcertifierad arbetsbyxa 
av slitstarka stretchmaterial 
med extra bekväm stretch 
i midjan. Färg: Gul/svart , 
gul/marin. Storlek: C44-C66, 
C146-C156, D84-D120

1195 KR

VID KÖP AV

SHORTS 2567 + T-SHIRT 7518

INGÅR FRIWEAR

FUNKTIONS T-SHIRT 7456

1

+

LAGRET RÄCKER!

SÅ LÅNGT 
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SKYDDSSKO 78236 CHELSEA EVO BOA S1P ESD
• EN ISO 20345 S1P SRC ESD
• Tåhätta & spiktramp i komposit.
• BOA-FIT System.
• Yttersula av gummi/nitril.
• Ventilerande nylonnät för komfort

Material: Ovandel i slitstark microfiber 
samt zoner i ventilerande mesh.
Färg: Svart/Orange. 
Storlek: 36-48

HANTVERKARSHORTS 
77443 CHELSEA EVO 
• Fyrvägsstretch.
• Förstärkningar i Cordura®-material.
• Hängfickor.

Material: 
Fyrvägsstretch: 93% polyamid, 
7% elastan - 310 g/m².
Färg: Svart och marinblå.
Storlek: C44-C62

659 KR

PIRATBYXA 
77447 CHELSEA EVO
• Förstärkningar i Cordura®-material.
• Fyrvägsstretch.
• Förböjda knän & hängfickor.

Material: 
Fyrvägsstretch: 93% polyamid, 
7% elastan - 310 g/m².
Färg: Svart och marinblå.
Storlek: C44-C62

789 KR

JUBILEUMSPRIS!

879 KR



Avsändare: BIG-gruppen Sverige, Lindhagensgatan 133, 112 51 Stockholm

Returadress:
IP Industripartner AB 
Gustafsvägen 13B 
633 46 Eskilstuna

IP Industripartner AB
Gustafsvägen 13B
633 46  ESKILSTUNA

Kontakta oss när du behöver bygg- eller industriförnödenheter!

Tel 016-51 52 50info@industripartner.se

Samtliga priser är exkl. moms och gäller under perioden 3/5 - 2/7 2021. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel.

www.industripartner.se

Cederroth Ögondusch verkar för att neutralisera 
ögats pH-värde, dvs den har en neutraliserande 
effekt på stänk av alkalier och syror vilket ger 
snabbare resultat än med  vanlig koksaltlösning. 
Effekten är generellt starkare på alkalier än syror. 
Hållbarhetstid på hela 4,5 år.  
 
artnr 146008

ÖGONDUSCHFLASKA 500 ml 2-P 
725200

En Första Hjälpen-Station kan hantera fler typer av 
skador och dessutom enkelt anpassas efter olika 
vårdbehov. 
Med en komplett Första Hjälpen-utrustning på din 
arbetsplats hoppas vi att fler ska kunna och våga 
hjälpa när olyckan är framme.

artnr 243451

FÖRSTA HJÄLPEN STATION
490920

995 kr

169 kr

795 kr

Ögonduschstationen är utformad för att det ska 
gå fort att få hjälp. Stationen har plats för 2 flaskor 
som öppnas automatiskt när de vrids ur hållarna. 
Flaskorna är utformade så att ögat sköljs med ett 
rikligt flöde i cirka 1,5 minut. Produkterna har 4,5 
års hållbarhetstid. Buffrad vätska ökar chansen att 
rädda ögonen. 

artnr 243445

ÖGONDUSCHSTATION 
721500


