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Noga utvalda kampanjerbjudanden

Samtliga priser är exkl. moms och gäller t.o.m. 27 december 2019. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel.

KEDJEBELYSNING  
S-LINE LED
Art.nr. 3199-4908, 3199-4916, 3199-4924
Kedjebelysning i form av ljusslang med LED-dioder. Slag-
tåligt utförande. Tål tuff hantering och blöta förhållanden. 
Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa 
alla behov. Bredstrålande 120°. Kan användas hängande, 
lindad runt ställning, uppfäst i tak mm. Lämplig för verkstad 
och byggarbetsplats. Levereras med 1,5 m anslutningskabel 
(H05RN-F 2G1,5) med stickpropp. Kan sammankopplas 
med flera enheter, dock max 50 m och 450 W.  
Skyddsklass: IP54, ljusfärg: 6000K, energiklass: A++,  
livslängd: 50000 h, arbetstemperatur: -25°C–+50°C.

5 meter: 639 kr, 10 meter: 1149 kr,  
25 meter: 2499 kr

PILOTJACKA
JOBMAN 1357
Art.nr. 65135739-9900
Svart. Vinterjacka i slitstark polyester. Quiltfoder som ger 
smidighet och komfort. Resårmudd i midja och ärmslut. 
Pilotjacka i slitstark vattenavstötande polyester med smidigt 
quiltfoder. Skönt pilefoder i kragen. Bröstfickor och ärmficka 
med blixtlås och framfickor. Innerficka med fack för mobil. 
D-ring för ID-kortshållare. Finns upp till 5XL i svart.

499 KR
ex moms

från 

639 KR
ex moms
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VERKTYGSVAGN BONDTOOLS BT7D1
Verktygsvagn utan verktyg med 7 st utdragbara lådor med 
centrallås. Stabil konstruktion med plastklädda hörnskydd. 
Ergonomiskt och flyttbart handtag i plast. Hjul utrustade med 
snabblåsande bromsar. Lådor med snabblåsningsfunktion 
– endast en låda kan öppnas i taget. Hjullager gör lådorna 
enkla att öppna även när de är lastade med verktyg.

Art nr 3272-8214

PROFESSIONAL WORKFORCE

PROFESSIONAL WORKFORCE

PROFESSIONAL WORKFORCE

HYLSNYCKELSATS ½” MM 
BONDTOOLS BT1222
Hylsnyckelsats ½” i 23 delar. 
Tillverkad i industrikvalitet av krom- 
vanadinstål. Innehåller spärrskaft, 
sexkanthylsor, förlängare, universal- 
knut och ledhandtag. 
Hylsor i Super-Lock utförande 
– ökar dragkraften med 15%, 
minskar risken för runddragning.

Art nr 3009-5079

949 KR

HYLSNYCKELSATS 
¼” MM BONDTOOLS 
BT1431
Bits- och hylsnyckelsats med 
31 delar i plastlåda. Färgade bits 
och sexkanthylsor med Super-Lock 
utförande.

Art nr 2834-2459

339 KR

M½  MM

m-m-

al-

BONDTOOLS 
Handverktyg

BIG-gruppens eget varumärke inom hand-
verktyg. Verktygen är utvecklade i nära 
samarbete tillsammans med professionella
användare och ledande tillverkare. 

Ett prisvärt sortiment av verktyg och satser
som håller hög industrikvalitet. 

Specialanpassa innehållet i verktygsvagnen
– lösa verktygssatser finns att köpa till!

Extra prisvärt

3995 KR

NYHET!NYHET!
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VERKTYGSVÄSKA 
BENOX BN095 ELECTRIC
Verktygsväska tillverkad i starkt och tåligt material. 
Ergonomiskt handtag i metall med mjukt grepp 
och förstärkt botten för en stabil konstruktion. 
Löstagbar/justerbar axelrem. Stort utrymme 
med många fack för verktyg, lättåtkomlig 
och öppen väska.

Art nr 2271-5601

550 KR

VERKTYGSVÄSKA BENOX 
BN048 ELECTRIC
En verktygsväska med stort utrymme 
med många fack för verktyg. 
Lättåtkomlig och öppen utformning. 
Tillverkad i starkt och slittåligt 
material med förstärkta sömmar. 
Fack med elastiska verktygshållare. 
Levereras utan verktyg.

Art nr 2408-1481

225 KR

VERKTYGSVÄSKA 
BENOX BN051 SERVICE
Dragbar verktygsväska med kraftiga 
hjul samt justerbart draghandtag. 
Tillverkad i starkt och tåligt 
material med förstärkta sömmar. 
Stort utrymme med många fack 
för verktyg. Utrustad med dubbla 
bärremmar med förstärkt handtag. 
Max last 15 kg.

Art nr 2423-9691

695 KR

VERKTYGSRYGGSÄCK 
BENOX PRO BN745
Slitstark och robust verktygsryggsäck tillverkad 
av polyester. Justerbara axelremmar och löstagbar 
bärrem. Stort utrymme med många fack för verktyg. 
Plats för mobiltelefon på vänstra axelremmen. 
Volym 35 liter.

Art nr 3187-2112

695 KR

VERKTYGSBÄLTE EXELAR EL301
Verktygsbälte med löstagbara fickor och hammarhållare. Tillverkad av slitstarka 
vävda band av polypropen, fickor gjorda av polyester med EVA bakstycke 
och Nubuck-läder.

Art nr 2985-7729

595 KR
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BENOX 
Verktygsväskor

BIG-gruppens eget varumärke inom verktygsväskor 
för yrkesarbetare.  

Ett prisvärt och brett sortiment anpassat för olika 
grupper av yrkesarbetare. Väskorna är framtagna i 
nära samarbete med användare och tillverkare med 
fokus på funktion och kvalitet.
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RÄTSTEGE 
MST 1800 MM
Kraftigt och känsligt 
vattenpass. Tillverkad av 
stark aluminiumprofil. 
Okrossbara rörlibeller 
med mycket hög 
genomskinlighet 
och hållbarhet. 
Längd: 180 cm.

Art nr 1083-5742

1499 KR

SKIFTNYCKEL ERGO™ 8, SVARTOXIDERAD
Skiftnyckel med ergonomisk utformning enligt en vetenskaplig ERGO™-process. 
Av högkvalitativt stål med bekvämt handtag av termoplastisk elastomer. 
Större gripvidd än motsvarande standardskiftnyckel i samma storlek, kombinerat 
med kort handtag. Tunn och smal käft men ändå stark. Vänstergående. 
Millimeterskala.

Art nr 1417-9956

165 KR

STÅLBRÄCKJÄRN 109
Bräckjärn tillverkat av härdat höglegerat borstål. 
Breda slipade anläggningsytor och tunna 
ändar gör det lätt att komma åt 
och minskar risken för 
märken.

Extra prisvärt

149 KR
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FATMAX ANTIVIBE 
STÅLHAMMARE 16OZ
Stålhammare med stor slagyta för perfekt träffyta. Vibrations-
dämpande teknik minskar vibrationerna och tröttheten i armen. 
Precisionsbalanserat huvud för komfort och balans. Vikt: 453g.

Art nr 2702-9396
SORTIMENTSLÅDA FATMAX PRO
För ordning och reda på småsaker och tillbehör. Vattenresistent, 
låsspännen och gångjärn i metall ger säker förvaring. 
Genomskinligt lock för god översikt av innehållet. 
Fler enheter kan kopplas samman för ett stapelbart system.

Art nr 2427-0621

259 KR

Stålbräcksjärn Proffs 

109/25”

Art nr 1119-6441

419 KR

Stålbräcksjärn Proffs 

109/28”

Art nr 1119-6466

499 KR

ORDNING & REDA

PÅ TILLBEHÖREN!
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ELTEJP S-MÄRKT, SVART
Enkelhäftande S-märkt el- och isolertejp. 
Håller ihop kabelbuntar lika väl som den isolerar. 
Följer EU och svenska direktiv för godkännande.

Art nr 2612-8660

7 KR

TÄTNINGSLIST 
OMEGA-LIST TERMOPLAST 
Självhäftande tätningslist för fönster och dörrar. 
Extra lång livslängd i jämförelse till en traditionell 
tätningslist. Samma egenskaper som en silikonlist. 
Tätar springor 1-7 mm.

SKYDDSTEJP RIVBAR
Lätthäftande rivbar skyddstejp. Lämnar inga 
häftämnesrester upp till 90 dagar.

Art nr 1739-2010

22 KR

VATTENPASS 
FATMAX 1800 MM
Ett robust och tåligt vattenpass. 
Bekvämt handtag och stötdämpande 
ändlock för bästa hållbarhet.  
Noggrannhet +/- 0,5 mm/m. 
1 horisontell libell och 2 vertikala libeller.

Art nr 2285-2784

379 KR379 KR

KR

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

Transparent
9 mm x 6 m

Art nr 2607-4070

49 KR

Transparent
9 mm x 24 m

Art nr 2607-4088

179 KR

Vit
9 mm x 24 m

Art nr 2607-4104

179 KR

Vit
9 mm x 6 m

2607-4096

49 KR
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3M UNDERHÅLLSFRI HALV-
MASK KLASS FFA2P3D, 4255+
Underhållsfri återanvändbar Halvmask 4000+ 
serien är en vidareutveckling av Halmask 4000. 
3M:s mest populära underhållsfria återanvändbara 
halvmask. Denna är utformad för att underlätta 
andningen och vara bekväm att bära 
även under ett helt arbetspass. 
Den är utrustad med en ny, 
förbättrad ventil som hjälper 
till att minska andnings- 
motståndet med mer 
än 30% vid ansträng- 
ande arbete.

Art nr 3282-5242

199 KR

KORTTIDSOVERALL EL710
Korttidsoverall typ 5 och typ 6, EN1073-2. 

Tillverkad av 100% polyolefin. Dubbla lager PPSB 
förbättrar tygets slitstyrka. Materialet filtrerar bort 

99,8% av partiklar av storleken 0,5-1um. 
Passar bra för användning vid asbestsanering, 

byggnadsarbeten, sophantering mm. 
Klarar EN1073-2 för skydd not 

radioaktiva partiklars kontimination.
Storlek: M-3XL

29 KR
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SKYDDSHJÄLM 
SECUREFIT X5000V
Ny skyddshjälm som är säker och 
bekväm med dubbla godkännanden 
för arbeten på hög höjd eller på mark. 
Hjälmen är godkänd tillsammans med 
alla 3M PELTOR hörselskydd. 
Hakband och reflex ingår. 
Material: UV-stabiliserad ABS. 
Vikt: 406 g. Överensstämmer med 
antingen SS-EN 12492 eller 
SS-EN 397 (beroende på 
hakbandets konfiguration).

Extra prisvärt

749 KR

Vit

Art nr 3268-8418

Gul
Art nr 3268-8426

Blå
Art nr 3268-8434

Hi-viz
Art nr 3268-8483

Grön
Art nr 3268-8442

Svart
Art nr 3268-8475

Orange
Art nr 3268-8467

Röd 
Art nr 3268-8459

FILTRERANDE HALVMASK 
3M FFP 3 9332+G3 AURA 
MED VENTIL NYHET 
UPPGRADERAD
Nyhet uppgraderad 3M™ Aura™ filtrerande 
halvmask 9332+ är tredje generationen av 3M 
Aura-andningsskydd med många förbättringar. 
Den nya 3M™ Cool Flow™-komfortventilen gör 
att mer varm utandningsluft släpps ut för ökad 
komfort. Enklare av och påtagning samt jus-
tering av masken med hjälp av övre och undre 
flikar. Förbättrad komfort tack vare nya vävda 
huvudband som är färgkodade. Den smarta 
hopvikbara designen med tre paneler passar 
många olika ansiktsformer och är enkel att för-
vara hopvikt i sin förpackning. Överensstämmer 
med EN 149:2001 och A1:2009.

Art nr 3199-5111

450 KR /10 st NYHET!NYHET!
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KORGGLASÖGON SUB-ZERO
Honeywell Sub-Zero skyddsglasögon. Med bästa 
tänkbara skydd i extrema miljöer (kyla & vind). 
HydroShield beläggning på linsen = imbehandling 
& repskydd i toppklass!

FALLSKYDDSPAKET DURAFLEX H-DESIGN BYGG
Fallskyddspaket för arbete på hög höjd på byggarbetsplatsen. Består av säkerhetsblock 
Turbolite Extreme med dubbla ställingskrokar. Ett robust, användarvänligt och kant- 
testat fallskyddsblock med 2,75 meter galvaniserad vajer. Ger säkert skydd i alla fall-
faktorer, även vid förankring i fotnivå. Certifierat till 140 kg. 2-punktsele med axelband i 
stretchmaterial Duraflex. D-ring på rygg och bandöglor på bröstet. Justerbart bröstband 
med snabb-spänne. Levereras med förvaringsväska. Glöm ej årlig besiktning. 
Ta kontakt med ditt BIG-företag.

Art nr 3280-8180

4495 KR

Korgglasögon
Sub-Zero grå

Art nr 3187-5131

259 KR

DYRT ATT STRUNTA I FALLSKYDD

Bygg och anläggning

Takarbete

Arbetsmiljöverket har beslutat efter ett riksdagsbeslut om hur systemet med sanktionsavgifter 
ska se ut. Bakgrunden är att ha effektivare påföljder för den arbetsgivare som bryter mot 
arbetsmiljölagen. Det innebar att från och med årsskiftet 2014-2015 blev det dyrt att inte ha 
koll på företagets fallskydd. Syftet med de nya sanktionsavgifterna är att minska antalet 
överträdelser så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre och antalet olyckor 
minskar. De två områden som Arbetsmiljöverket har kontrollerat extra hårt inom fallskydd är:

* Källa. Arbetsmiljöverket

Korgglasögon
Sub-Zero Klar

Art nr 3187-5123

259 KR

Hörselkåpa Wireless Electo

Art nr 3224-0046

1995 KR   

NYHET!NYHET!

Hjälmkåpa Wireless Electo

Art nr 3224-0053

1995 KR

HÖRSELKÅPA – ELLER HJÄLMKÅPA WIRELESS ELECTO
Blåtandskåpa från Honeywell, Sync Wireless Electo. Radio, medhörning & bluetooth 
funktioner. Hjässbygel & hjälmmodell. Enkla och smidiga reglage, 
som du även kan styra med handskarna på!
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SLANGUPPRULLARE H20
I slagtåligt kompositmaterial. Med svängbart snäppfäste och säkerhets-
spärr. För luft t.ex. tryckluftsverktyg, märlmaskiner och blåspistoler.

Art nr 2276-6430

1129 KR

KABELUPPRULLARE 230 V SERIE C20/C30
I slagtåligt kompositmaterial. Levereras med ett lättmonterat och svängbart 
snäppfäste för väggen och en unik säkerhetsspärr för säker och enkel

användning. Lika lämplig för elverktyg som för handlampor.
Skyddsklass IP55.

Art nr 2276-6224

1695 KR

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 nr 2276-6224

1695 KR

DAMMSUGARE VP930 
HEPA BASIC NORDIC

Professionell dammsugare för rengöring av stora 
områden. Tyst gång. Kraftfull sugmotor med energi-

märkning A. Hållbar stor stålbehållare. 
HEPA H13 utblåsfilter som standard.

Standardtillbehör: Slang 1,9 m, 
parkettmunstycke, teleskoprör, 
kabel, Hepa-filter, huvudfilter 
och motorfilter.

Art nr 3153-4969

2595 KR

DAMMSUGARE S25
Damm-/våtsugare med H13-filter, 
uttag för elverktyg, autostart samt 
automatisk filterrensning. 
Konstruerad för enkla, hygieniska 
byten av filterkassetter. 
Uppsamling sker i flerskiktspåse 
eller öppen plastpåse som försluts 
vid byte. Levereras komplett 
med städutrustning. 

Art nr 2051-9880

5995 KR

TH-PÅSE TILL S25

3184-0424
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TORR- OCH VÅTDAMM- 
SUGARE AERO 21 -21 PC
Liten och kompakt torr- och våtdammsugare 
med ergonomisk design. Semiautomatiskt 
filterrengöringssystem Push & Clean. Eluttag 
för elverktyg med automatisk start/stopp av 
dammsugaren. Blåsfunktion. Låg ljudnivå.
Standardutrustning: 2,5 m sugslang Ø 32 mm, 
2 st sugrör av aluminium, universalmunstycke 

med borst, golvmunstycke, fogmunstycke, 
verktygsadapter med sugstyrke-

reglering, tvättbart PET-fleece 
filterelement och fleece- 

filterpåse.

Art nr 3157-3157

1395 KR

verktygsadapter med sugstyrke-
reglering, tvättbart PET-fleece 

filterelement och fleece-
filterpåse.

Art nr 3157-3157

1395 KR

Extra prisvärt

4895 KR

HÖGTRYCKSTVÄTT HDS 8/18-4 CX
8/18-4 CX är en trefas hetvattentvätt med 4-polig, vattenkyld elmotor, 
15 meter slang på vinda, Eco-läge, enknappsmanövrering, 
integrerade tankar och servo kontroll för kontinuerlig reglering 
av tryck/vattenflöde. Ger 800 l/tim och 180 bar. Maskinen 
är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

Art nr 3004-9613

26995 KR

PROFESSIONELL 
GROVDAMMSUGARE 
NT 50/1 TACT TE L
Den professionella grovdammsugaren 
för vått och torrt NT 50/1 har en mängd 
funktioner. Dessa innefattar bl. a en 
50-litersbehållare med justerbart 
körhandtag, tömningsslang och 
integrerat eluttag. Avsedd för de 
mest krävande industri- och 
byggkunder som kräver 
professionella maskiner och 
uppskattar avbrotts- 
fri, dammfri drift i sitt 
dagliga arbete. 
Detta garanteras bland annat 
av det beprövade filterrengöringssystemet 
Tact och det fuktbeständiga planfiltret (PES).

Art nr 3101-7916
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CEDERROTH FIRST AID KIT X-LARGE
Robust och tåligt Första Hjälpen-kit i hårdplast med plåster-
automat på utsidan. Väskan skyddar mot stötar, damm och 
fukt. Tydlig översikt med bl.a. handskar, sax och andnings-
mask i locket. Röda refillappar signalerar när det är dags 
att fylla på. Signalfärger i grönt och gult gör väskan 
synlig på långt håll.

Art nr 2961-7008

1095 KR

CEDERROTH FIRST AID KIT MEDIUM
Första Hjälpen-väska konstruerad i ett slitstarkt 
gummiliknande material med matt yta för att hålla 
damm, fukt och smuts utanför. Utrustningen hålls 
hygieniskt ren och är alltid redo att användas. 
Produkterna är packade i transparenta 
plastfickor för tydlig översikt.

Art nr 2961-6984

249 KR

CEDERROTH FIRST AID KIT LARGE
Välutrustat Första Hjälpen-kit i tjockt och slitstarkt material som skyddar 
innehållet mot damm och fukt. Greppvänligt handtag. Transparenta plastfickor 
ger överskådligt innehåll. Plats för eget tillval.

Art nr 2961-6992

395 KR

VARSELVÄST EXELAR EL510 KLASS 2
Varselväst, One Size, med kardborreknäppning. Tydliga reflexdetaljer. 
Material: 100% polyester. Vikt: 120 g/m². 
Godkänd enligt EN-ISO 20471 klass 2.

Art nr 3240-3131

32 KR

1

95 109 KR

NYHET!NYHET!
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VARSELVÄST EXELAR EL515
Varselväst med korta ärmar. Knäppning med dragkedja. Tydliga reflexdetaljer. 
Transparent ID-kortsficka på vänster bröst. Material: 100% polyester. 
Vikt: 120 g/m². Godkänd enligt EN-ISO 20471 klass 3. 
Överensstämmer med CE kategori 2.
Storlek: XS/S, M/L, XL/XXL

89 KR

VINTERHANDSKE EXELAR 2324NI-NI
Varmfodrad vinterhandske tillverkad av polyester – dubbeldoppad i nitril – 
nitrilskum och med foder av borstad akryl. 
Överensstämmer med 
CE kategori 2, 
EN 388:2016-4242X, 
EN 511-x4x. EN 420.
Storlek: 8-11

49 KR

MONTAGEHANDSKE EXELAR 5316NI MED NOPPOR
Montagehandske i Nitril med noppor. Användarvänlig handske som passar 
inom de flesta arbetsområden. Nopporna i handen ger bra grepp. 
Överensstämmer med CE kategori 2. 
EN 388:2016-4121X. EN 420.
Storlek: 7-11

24 KR

GETNARVSHANDSKE 295
Helfodrad med Thinsulate för kyliga miljöer. Vattentät. Passar utmärkt 
i miljöer där man behöver en varm, vattentät och smidig handske. 
Överensstämmer med CE kategori 2 EN 388.
Storlek: 6-14

119 KR

ARBETSHANDSKE 
8810 INFINITY
Köldisolerande 
arbetshandske för all- 
roundarbeten. 
Handflatedoppad 
i nitrilskum/vatten- 
baserad PU. Med fleece- 
foder och stickad mudd. 
Tål kontaktvärme 
upp till 100°C. 
Överensstämmer med 
CE kategori 2, EN 
388:2016, 4221X, 
EN 407:2004, X1XXXX, 
EN 420:2003+A1 2009 och 
EN 511:2006, X2X.
Storlek: 8-11
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TORR.
Din andra hud.

Helly Hansens underställ är utgångspunkten för 

det bästa fukthanteringssystemet i alla väder. 

När du arbetar hårt, ventilerar vårt underställ 

överskottsvärme och transporterar fukt bort 

från huden till nästa lager av kläder och kroppen 

håller sig torr och varm.

SÄKER. 
Skyddar mot yttre 

väderelement

Helly Hansens skyddande lager 

med Helly Tech® vattentätt och 

andningsbart tyg skyddar mot regn 

och vind samtidigt som över-

skottsfuktighet förångas genom 

membranet i det yttre lagret och 

kroppen förblir torr och varm.

BASE LAYER

MIDLAYER

PROTECTIVE
LAYER

VARM. 
Ta tillvara på din värme 

Helly Hansens mellanlager håller dig 

varm och skön. Den kapslar in luft och 

isolerar mot kyla medan den ventilerar 

överskotts värme och låter fukt 

passera till det yttre lagret 

och du håller dig fräsch.

SKALJACKA CHELSEA 
EVOLUTION 71140
•  Slitstark 3-lagers skaljacka.
•  Helly Tech Performance - 

vind- och vattentätt.
•  Dragkedja under ärm för 

ökad ventilering.
•  Avtagbar huva. Förlängd rygg.

Material: Polyester 265g/m², 
Förstärkning Cordura
Storlek: S-4XL

UNDERSTÄLLS- 
TRÖJA LIFA 75105
• Maximal fukttransport
• Extremt snabbtorkande
• Naturligt antibakteriell
• Förlängd rygg

Material: 100% Lifa®

Vikt: 125g/m²

Storlek: XS-4XL

199 KR

FLEECEJACKA 
OXFORD LIGHT 72097
• Polartec® Microfleece
• Två handfickor
•  Förlängt ryggslut.

Material: 100% polyester. 
Vikt: 159g/m².
Färg: marinblå, mörkgrå, svart.
Storlek: XS-4XL

UNDERSTÄLLS- 
BYXA LIFA 75505
• Maximal fukttransport
• Extremt snabbtorkande
• Naturligt antibakteriell

Material: 100% Lifa®

Vikt:125g/m²

Storlek: XS-4XL

199 KR

EA

7

1395 KR

379 KR
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4058 GTC AIRTECH® 
VINTERJACKA
Funktionell och slitstark vinterjacka med kraftiga 
förstärkningar. Vatten- och vindtät jacka med 
andasfunktion och quiltat foder.
Avtagbar huva. OEKO-TEX®-certifierad.
Material: Airtech® 100% polyester. Foder 100% 
polyester. Förstärkning 100% polyester. 
Vikt: Yttertyg 255 g/m², foder 195 g/m², 
förstärkning 300 g/m². Godkänd enligt EN 342.
Färg: Svart, Grå/svart, Marinblå/grå, 
Svart/varselgul.

Storlek: S-4XL

1139 KR

2566 STP HANTVERKSBYXA 
STRETCH
Avancerade hantverkarbyxor helt i 4-vägs stretch 
för optimal rörelsefrihet. Arbetsbyxa av slitstarka 
stretchmaterial med extra bekväm stretch i midjan 
och många funktioner. Material: 55% elasto- 
multiester, 45% polyester. Stretch ripstop-material 
88% polyamid, 12% elastan. 
Vikt: 218 g/m², 
stretch ripstop- 
material 260 g/m².
Storlek: C44-C66, 
C146-C156, 
D84-D120.

1395 KR

Extra prisvärt

339 KR

4003 MFL MICROFLEECE JACKA
Smidig microfleece-jacka med stretchpaneler i sidorna 
för perfekt passform och komfort. Passar även bra 
som mellanlager under en skaljacka.
Material: 100% polyester microfleece. 
Stretch-material 92% polyester, 8% elastan. 
Vikt: 170 g/m², stretchmaterial 200 g/m².
Färg. Marinblå/svart, Grå/svart, Svart.
Stl. XS-4XL

MÖSSA 9170 MRB VÄNDBAR
Vändbar mössa i fukttransporterande och 
snabbtorkande material. Smidig att använda under
hjälm. Material: 100% polyester. Onesize.

75 KR

g

XL

KR

C146
D84-

13
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VINTERJACKA HV 1383
Vadderad jacka som är vind- och vattentät och har 
tejpade sömmar. Dubbla bröstfickor, 2 med ficklock 
och kardborrestängning och 2 med vatten- 
täta blixtlås. Framfickor med ficklock och blixtlås. 
3 innerfickor, 2 med mesh och blixtlås, 
1 med kardborrestängning. Reglerbart ärmavslut 
med kardborre. Huva med dragsko, fäst vid jackan 
med tryckknappar och avryckbar för ökad säkerhet.
Material: 100% polypropylen. Vikt: 200g/m².
Godkänd enligt EN20471, varselklass 3, och EN343.
Färg. Orange/svart, Gul/svart, Gul/marin.
Storlek: XS-4X.

499 KR

UNDERSTÄLL EXELAR EL402
Mjuk och följsamt underställ i två delar (tröja och 
långkalsong) utan skavande sidsömmar. Använd 
understället som lager 1, närmast kroppen, funk-
tionsmaterialet transporterar bort fukt och håller 

dig torr och varm. Mate-
rial: 65% polyamid, 

27% polyester och 
8% elastan.
Storlek: XS/S, 
M/L, XL/XXL.

225 KR

SKYDDDSKÄNGA 
CHARGED BOA S3
Kängan är laddad med allt för att få en komfor-
tabel dag på jobbet. Ovandelen är försedd med 
BOA, Yttersula i gummi med mönster som ger ett 
bra grepp. EVA dämpad mellansula och Monitex 
membran som gör att kängan är vattentät och 
andas. Aluminium tåhätta, mjukt spiktrampskydd, 
SRC och HRO sula. EN ISO 20345:2011 S3 WR 
SRC HRO. Storlek: 36-47

1095 KR SKYDDSKÄNGA UMEÅ 969
Skyddkänga med värmande ullfoder och en slitstark 
dragkedja med effektiv barriär mot snöslask, gör 
denna sko perfekt för höst- och vintersäsongen. 
Den värmebeständiga nitrilgummisulan har adderad 
mjukhet, som gör den följsam även i många minus-
grader, samtidigt som den ger extra bra fäste. 
EN ISO 20345:2011, S3, WR, 
CI, HRO, SRC.
Storlek: 35-48

1495 KR

141444141114

dig tor
ria

2

1095 KR

EN ISO 20345:2011, S3, WR,
CI, HRO, SRC.
Storlek: 35-48

1495 KR

g , ,
ek: XS-4X.

99 KR

HUVJACKA 5150 VISION
Huvjacka i följsam polyester med fleeceinsida. 
Sömmar och blixtlås i fluorescerande färg och 
reflexer på axlarna. Blixtlås fram med 
vindslå. Bröstficka med blixtlås 
och ID-kortshållare. Sidofickor 
med blixtlås. Stora öppna 
innerfickor. Reglerbar huva 
med nätfoder. Flatlocksöm- 
mar. Reglerbar i nederkant 
med dragsko.
Material: 100% polyester. 
Vikt: 325 g/m².
Färg. Svart/gul, 
Svart/orange
Storlek: S-3XL.

469 KR

NYHET!NYHET!
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SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 XL+S3 52459 EDS
Vinterfodrad skyddskänga med spiktrampskydd av stål och aluminiumtå- 
hätta. Ovandelens skinn med extra tåhätta som förstärkning. 
Utsida av vattenavstötande material. Stryktålig yttersula tillverkad 
av polyuretan och gummi som ger utmärkt grepp. 
Olje- och kemikaliebeständig sula som tål 
värme upp till 300°C. Mellanskiktet i sulan 
är av stötdämpande FlexStep-material. 
Med snörning och blixtlås. 
Antistatisk konstruktion och ESD-funktion. 
Bred läst. EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI
Storlek: 35-48

1119 KR

SKYDDSSKO GT ROLLER HIGH+ S2 52825
Ankelsko med hög användningskomfort och spiktrampskydd av stål. 
Maximal andningsförmåga och vattentäthet med GORE-TEX.
Lätt och jämn stängning av skorna med snörningsmekanismen Boa. 
Tåhätta av komposit. Antistatisk.
EN ISO 20345: S3 SRC.
Storlek: 36-47

1895 KR

SKYDDSKÄNGA UMEÅ 979
Grov känga för tuffa miljöer och stark kyla, som 
håller fötterna varma med värmande ullfoder och 
Boa® snörningssystem. Tjock mellansula som 
behåller elasticitet och komfort i sträng kyla 
och isolerar mot markköld. 
Extra grovmönstrad sula i nitril, som ger bra
fäste. EN ISO 20345:2011, S3, WR, CI, 
HRO, SRC. Storlek: 35-48

1595 KR

SKYDDSSKO 
3308 DRYLOCK S3
Vattentät skyddsko i fullnarvsläder med aluminiumtå-
hätta och spiktrampskydd av stål. Dubbeldämpning 
i inläggsulan ger god stötdämpning och komfort. 
Polstrad skaftkant och bälgplös. Antistatisk. 
ProNose tåförstärkning. 
Olje- och kemikaliebeständig nitrilsula 
som tål värme upp till 300°C. S 3. 
Storlek: 36-47

1119 KR

36-473

595 KR

SKYDDSKÄNGA 
1368 HEAVY DUTY
 Metallfri känga S3 med den halksäkra yttersulan 
Arctic grip. Robust och säker känga för de flesta 
förhållandena. Förstärkning kring ankeln med 
stötupptagningsmembranet XRD. Konstpäls- 
fodrad för att klara kyla. Storlek: 35-48.

1195 KR

ständig sula som ttåles
Mellanskiktet i sulananMe

Step-material.FlexSte
xtlås.

ESD-funktion.on och ES
RC HRO CI345: S3 SR

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!
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Extra prisvärt

7595 KR

CIRKELSÅG M18 CCS55-0X 18 V 
UTAN BATTERI OCH LADDARE
Cirkelsåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor för lång livstid. Digitalt överbelast-
ningsskydd för både verktyget och batteriet. 50° geringskapacitet. 
Magnesiumkonstruktion i övre och undre klingskydd 
samt i bakre och främre beslag för låg vikt och 
maximal styrka. Integrerat dammblås 
för att hålla skärlinjen ren. Individuell 
cellövervakning optimerar batteriets 
drifttid och livslängd. Batteriindikator och 
LED-belysning. Flexibelt batteri- 
system, passar samtliga M18 
batterier.
Standardutrustning: 
Staplingsbar HD-box.

Art nr 3067-9047

2149 KR

BORRSKRUVDRAGARE 
M18 ONEDD2-502X 18 V
Kompakt borrskruvdragare 18 V Li-Ion 
med Powerstate-motor. Styr verktyget 
genom Milwaukees ONE-KEY app via 
Bluetooth, kontrollera egenskaper som hastighet, 
vridmoment, och start- och fästningshastighet. 
Spara inställningar för specifik applikation för att lätt 
och snabbt justera verktyget efter applikation. 

Elektronisk koppling med 14 momentinställningar. 
Avancerad heavy dutychuck. Vändbar bältesklämma i metall. 

Flexibelt batterisystem, passar samtliga Milwaukee 
M18-batterier. 
Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah batterier, 
snabbladdare och staplingsbar HD Box.

Art nr 3187-7541

3395 KR

BLINDNITPISTOL 
M12 BPRT-201X 12 V
Kompakt och effektiv blindnitpistol 12 V Li-Ion. 
Klarar upp till 325 st 4,8 mm nitar av rostfritt 
stål på en laddning (2,0 Ah batteri).
Klarar aluminium-, stål-, rostfria stål- och 
kopparnitar från 2,4-4,8 mm. Munstycke som 
håller fast niten innan montering. 
Inbyggd förvaring för reservmunstycken. 
Batteriindikator. LED-belysning. Bälteshållare. 
Integrerad splintuppsamlare. 
Standardutrustning: 1 st 2,0 Ah batteri, 
laddare, 4 st munstycken (2,4, 3,2, 4,0 och 
4,8 mm) och staplingsbar HD-box.

Art nr 3184-5977

2495 KR

KOMBIPAKET M18 FFP5K-502B 18 V
Innehåll:
M18 CBLDD Borrskruvdragare (kolborstfri).
M18 CBLID Slagskruvdragare (kolborstfri).
M18 CCS55 Cirkelsåg (kolborstfri).
M18 FBJS Sticksåg (kolborstfri).
M18 BMT Multimaskin.

2 st 5,0 Ah batterier, laddare 
och mjuk förvaringsväska.

Art nr 3262-0478
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395 KR

V

h batterier, laddare
förvaringsväska.

62-0478

KOMBIPAKET M18 
CBLPP2B-502C 18 V
Innehåll:
M18 CBLDD Borrskruvdragare.
M18 CBLID Slagskruvdragare.
2 st 5,0 Ah batterier, laddare 
och förvaringsväska.

Art nr 3187-5180

3295 KR
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Extra prisvärt

2995 KR

BORRSKRUVDRAGARE 
DS 18DBSL(S) 18 V
Kompakt och välbalanserad borrskruvdragare 18 V Li-Ion. 
Kolborstfri motor för längre driftstid. Ergonomiskt gummibelagt 
grepp. Hög- och lågväxel. Steglös höger-/vänstergång med kon-
stant kraft. Elektronisk Feed Back-kraftkontroll. Motorbroms och 
överbelastningsskydd. Snabbchuck med spindellås för enkelt 
verktygsbyte. LED-belysning. Batteriindikator. Bälteskrok.
Standardutrustning: 1 st Multivolt 36/18 V 2,5/5,0 Ah Li-Ion 
batteri, 2 st 18 V 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbladdare med 
kylfläkt och stapelbar förvaringsväska HSC2.

Art nr 3282-5192

CIRKELSÅG C 18DBL 
18 V UTAN BATTERI 
OCH LADDARE
Kompakt och smidig cirkelsåg 
18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 
2 hastigheter. ACS-system som ökar 
rotationshastigheten automatiskt 
i förhållande till arbetsbelastning-
en. Mjukstart och motorbroms. 
Elektronisk brytare. Sågbord i gjuten 
aluminium. LEDbelysning. HPS bat-
teriskyddsystem. Batteriindikator.
Standardutrustning: Parallellanslag 
och stapelbar förvaringsväska.

Art nr 3187-9901

1995 KR

DAMMSUGARE CT MIDI I
Utrustade med touch-manövrering, 
Bluetooth®-teknologi, invändig slang- 
förvaring, plan förvaringsyta, genomtänkt 
kabelupprullning och slät sugslang. 
Dessutom kopplar du enkelt på dina 
SYSTAINERs – rulla istället för att bära. 
Och givetvis fungerar dammsugarna 
även för vätskor.

FJÄRRKONTROLL CT-F I
Dammsugaren startas med fjärrkontrollen som 
fästs på sugslangen så att du slipper gå till 
dammsugaren. Passar för alla dammsugare 
med Bluetooth®.

Art nr 3134-2223

485 KR

CTM MIDI I

Art nr 3204-3879

5695 KR

CTL MIDI I

Art nr 3215-9725

4795 KR

S g 36 8 ,5 5,0
batteri, 2 st 18 V 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbladdare med 
kylfläkt och stapelbar förvaringsväska HSC2.

Art nr 3282-5192

n

MED EXTRA

MULTI VOLT

BATTERI
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BORRHAMMARE 
GBH 18 V-20 UTAN BATTERI
Kraftfull sladdlös borrhammare 18 V Li-Ion 
med SDS+ verktygsfäste. Passar för arbete i 
tegel och betong. Lika snabb som nätanslutna 
aggregat. Levereras utan batteri, laddare och 
förvaringsväska.

Art nr 3108-5129

KORSLASER 
GLL 3-80 CG + BM1 L-BOXX
Kompakt multisyftningslaser med upp till fyra gånger bättre synlighet tack 
vare gröna laserlinjer. Hög arbetseffektivitet tack vare 3x360° linjer 
samtidigt på horisontella och vertikala nivellerings-
applikationer. Mycket noggrann (± 0,2 
mm/m) upp till 120 m (diameter) 
räckvidd med mottagare. Blue-
tooth-anslutning till din smart-
phone för fjärrstyrning och 
kontaktlös justering av verktyget.
Pendellåsning för säkra förflytt-
ningar. Drivkälla12 V Li-Ion batteri 
eller 4 st 1,5 V AA alkaliska stan-
dardbatterier. Med 5/8” och 1/4” 
stativgänga.
Standardutrustning: 1 st 12 V, 2,0 
Ah Li-Ion batteri, laddare, laser-
måltavla, universalfäste BM 1 och 
förvaringsväska L-BOX.

Art nr 3136-4029

5695 KR

VINKELSLIP GWS 1400
Med 1400 W motor. Lågt växelhus. 
Konstantelektronik som ger bibehållet 
varvtal. Mjukstart, startströmsbegränsning 
och temperaturstyrt överbelastningsskydd. 
Snabbjustering av sprängskyddet. 
Spindellåsning. 
Standardutrustning: Skyddskåpa, stöd-
handtag, monteringsfläns och spännmutter.

Art nr 2028-6662

975 KR5 975 KRK

vitet tack vare 3x36ektivite 360° linjer 
nivelleringsla ni -

,2 ,2 

Extra prisvärt

3395 KR

VID KÖP AV

SKRUVDRAGARE INGÅR

BORRHAMMARE

GBH 18 V20 UTAN BATTERI

SKRUVDRAGARE GSR 18V-60
Kraftfull borrskruvdragare 18 V Li-Ion med kompakt och kort design, 
endast 173 mm, och låg vikt. Lång livslängd tack vare borstlös 
EC-motor. 2-växlad. Motorbroms för precisionsjobb vid 
serieskruvdragning. Elektroniskt motorskydd skyddar 
motorn mot överbelastning och ger den lång livslängd. 
Ergonomiskt utformat smalt handtag med 
Softgrip-ytor. Kickback-Control för ökat 
användarskydd. Batteriskyddssystem som 
skyddar batteriet mot överladdning, över- 
hettning och djupurladdning. 
Robust 13 mm Auto-Lock-chuck. 
LED-belysning. Bältesclips.
Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion 
batterier, snabbladdare och förvarings- 
väska L-BOXX.

Art nr 3074-3561
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18V KOMPAKT 
BORR/SKRUVDRAGARE
Denna smidiga 2 växlade borr/skruvdragare har 
en låg vikt och kompakt design. Kolborstfri motor, 
vridmoment på upp till 70Nm och 2000 varv/
minut. 15 positioners momentkontroll ger optimal 
precision vid skruvdragning. En effektiv och snabb 
maskin med ergonomisk design. Levereras med 
2 x 5 Ah batterier och XR multiladdare.

Art nr 2877-3083

18V GIPSSKRUVDRAGARE 
MED BATTERI OCH LADDARE
Denna gipsskruvdragare har en kraftfull kolborst-
fri motor med 4400 varv/minut för effektiv mon-
tering av gips. Maskinen är en av de lättaste och 
mest kompakta gipsskruvdragarna på marknaden. 
Levereras med DCF6201 skruvmagasin som pas-
sar de flesta bandade skruvarna. Skruvmagasinet 
är roterbart vilket ger åtkomst i tex hörn.
Standardutrustning: 2 st 2,0 Ah Li-Ion batterier, 
laddare, automatdel, skruvhuvud för lös skruv, bits, 
bitsförlängare och förvaringsväska TSTAK II.

Art nr 2819-5469

3295 KR

DUBBELGERINGSSÅG, 
250MM, XPS
En kap- och gersåg på 1675 W och en klingdia-
meter på 250mm. En kompakt och lättviktig såg 
med enorm kapacitet som är smidig att flytta runt 
på arbetsplatsen. Låsbart handtag gör det enkelt 
att justera vinklarna, 0°-60° vänster och 0-50° 
höger. Sågen är utrustad med XPS såglinjesystem 
som ger snabb och noggrann sågning medan det 
lyser upp arbetsstycket.

Art nr 2129-4210

6195 KR

KRYSSLINJELASER 
10,8V MED GRÖN LASER
Självnivellerande krysslinjelaser med grön laser-
stråle. Drivs av 10,8 V Li-Ion batteri. Projicerar 
starkt ljus i korsande horisontella och vertikala 
linjer. Flertal blinkande sekvenser i manuellt läge. 
Med stativgänga 1/4”.
Standardutrustning: 1 st 2,0 Ah Li-Ion batteri, 
laddare, väggfäste, måltavla, laserglasögon och 
förvaringsväska.

Art nr 2877-3166

3250 KR

MPAKT

SÅ LÅNGT

LAGRET RÄCKER!

Extra prisvärt

2695 KR
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MULTIMASTER AFMM 18 QSL - 18V 3AH
Det kraftfulla, sladdlösa allroundsystemet för bygg och renovering med 
QuickIN och omfattande tillbehörssortiment. Självbärande motor med 
vibrationsfrikoppling för utmärkt vibrations- och ljudreduktion.
Smidiga tillbehörsbyten utan nyckel tack vare QuickIN snabbspänn- 
system. StarlockPlus verktygsfäste med suverän momentöverföring, 
passar för alla Starlock och StarlockPlus tillbehör.
Levereras med: Snabbladdare ALG 50, 2 st 18V Li-lon 3,0 Ah batterier, 
slipplatta, slippapper, fast spackel, segmentsågklinga och ECut sågblad.

Art nr 2963-6081

2995 KR

TILLBEHÖRSSATS BEST OF E-CUT
Med Starlockfäste som passar alla vanliga oscillerande verktyg 
på marknaden. Bimetalltandning.
I satsen ingår:
2x E-Cut Long-Life 160 (längd 50 mm, bredd 35 mm),
2x E-Cut Long-Life 221 (längd 50 mm, bredd 50 mm),
2x Universal 222 (längd 50 mm, bredd 28 mm)

Art nr 3129-4796

395 KR

SPIKPISTOL TRÅDSPIK 
IM90CI LI-LON
IM90Ci Lithium är en högkvalitativ gasdriven 
spikpistol med snabbladdat litiumbatteri och 
Start & Go®-teknologi, vilket ger upp till 25% 
fler skott per laddning. Eftersom spikpistolen 
är sladdlös är den enkel att ta med sig överallt, 
även i de tuffaste klimaten då den fungerar 
ner till –15°C.

Art nr 2688-4445

6595 KR

AVSTÅNDSMÄTARE 
LASERRANGE-MASTER GI5
Avståndsmätare LaserRange Master Gi5 med 
de ”rätta” funktionerna såsom lutningssensor, 
yta/volym och kontinuerlig mätning mm. 
Unikt med produkten är att den har inbyggd 
Grön peklaser som är cirka fyra gånger mer 
synbar än traditionell röd laser. En förutsättning 
för att mäta rätt är att kunna se sin mätpunkt!

Art nr 3188-2590

1395 KR

LEICA DISTO D2
Avståndsmätare med en räckvidd upptill 
100 m (+ 1,5 mm) med belyst display. 
Area- & volymberäkningar med rumskalkylering.
Kontinuerlig mätning, utsättarfunktion & 
Pytagoras mätningar. Utfällbart bakstycke. 
Bluetooth smart – Disto Plan app. Driftstid 
upptill 20 timmar ( 2st x AAA – 1,5V) 
Minne: 10, Förvaringsväska, 
Skyddsklass: IP54

Art nr 2961-5879

1489 KR
395 KR
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PRESACT 
Skärande verktyg

BIG-gruppens eget varumärke inom 
skärande verktyg. Ett prisvärt och 
brett sortiment av borr, borr-satser, 
hålsågar, försänkare, stegborrar och 
multisågblad med högkvalitet.

21Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2019-12-27, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 21

EXCENTERSLIP DEROS 
5650CV 125/150 MM
Kompakt och effektiv excenterslipmaskin 
med 125 mm och 150 mm slipplatta med 
kardborrefäste. Kolborstfri motor. 
Ergonomisk design med bekvämt grepp, 
oavsett om du är högerhänt eller vänsterhänt. 
Mjukstart. Inbyggd elektrisk motorbroms och 
låga vibrationsnivåer. Låg ljudnivå. 
Enkelt byte av slipplatta. Anslut maskinen till appen myMirka 
via Bluetooth och få data i realtid när du slipar. Du kan på så 
sätt kontrollera din vibrationsexponering på ett enkelt sätt. 
Kombinera med slipnät Abranet och dammsugare för att uppnå dammfri slipning. 
Standardutrustning: Slipplatta Ø 125 mm, slipplatta Ø 150 mm och förvaringsväska.

Art nr 3183-1365

SLIPNÄTSRONDELL ABRANET
Abranet är en nätslipningsprodukt som erbjuder en kombination av hög 
prestanda och längre livslängd än traditionella slipmaterial. 
Abranet erbjuder därmed en kostnadseffektiv 
lösning för en mängd olika applikationer. 
Produkten är enkel att använda både 
med maskin och för hand. 
De dammfria egenskaperna ger en 
renare arbetsmiljö och en bättre 
ytfinhet än vid traditionell slipning.

Pris från 199 KR

änt.
och

eeffektiv
er.er.

Mirka Scandinavia
En banbrytande specialist inom slipning. Den finska 
slipkungen Mirka är världsledande inom slipteknologin 
med smarta maskiner och dammfritt slipmaterial. Om 
du vill slippa krångliga hålbilder och tunga maskiner är 
Mirka din räddning.

KAKELBORRSATS 
PRESACT PS5194-5
Kakel- / glasborrset i 5 delar. Spets av hårdmetall 
och ¼” maskinbitsfäste. Karbidspets tillverkad i 

YG6 och borr av kolstål 
45#. Fyrskärigspets för 
en mer precis positione-
ring och ger en rund och 
slät finish på hålet. 
För borrning i olika typer 
av kakel, tegel, glas eller 
trä och plast. 
Diameter: 
4, 5, 6, 8, 10 mm.

Art nr 3009-9675

225 KR

KAKEL- OCH KLINKERBORR-
SATS PRESACT PS5300-5
Set med fem stycken kakel- och klinkerborrar, 
tillverkade i hårdmetall med ¼” sexkantsfäste. 

Med centreringsspets. 
Specialkarbidspets 
tillverkad av BC05 + borr 
av 40CR. För mindre 
sprickbildning/flisning av 
materialet har borren en 
asymmetrisk spets. 
För borrning i kakel och 
klinker. Enligt DIN 3126, 
ISO 1173. 
Diameter: 
4, 5.5, 6, 8, 10 mm.

Art nr 3101-2479

139 KR

3995 KR
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DIAMANTBORRSATS 
CARAT ETDCSET010 
KAKEL/NATURSTEN
Diamantborrsats i 4-delar med borr för torrborr-
ning i kakel och natursten. Sexkantsfäste för 
optimalt grepp med borrchuck. Försedda med vax 
för god smörjning. För sladdlösa borrmaskiner. 
Diameter: 6, 8, 10, 12 mm.

Art nr 3098-7168

695 KR

DIAMANTBORRSATS 
CARAT EHSCSET010 
KAKEL/NATURSTEN
Diamantborrsats i 4 delar med borrar för torrborr-
ning i kakel och natursten. Försedda med vax för 
god smörjning. Används tillsammans med vinkel-
slip. M14 borrfäste. Diameter: 6, 8, 10, 12 mm.

Art nr 3098-7176

895 KR

8, 10, 12 mm.

7168

R

7176

R

CARAT 
Diamantverktyg 

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

KAKELSÅG CARAT 
MICROCOUP 180
Kompakt våtskärande 
kakelsåg med överdel 
av gjuten aluminium. 
Graderat anhåll 
och vinklingsbart 
geringsanslag. 
Levereras med 180 mm 
diamantklinga. 
Enkel att ta med, 
utrustad med bärhandtag,

Art nr 2962-6645

1795 KR

DIAMANTKAPKLINGA 
CARAT RACER CDB
Snabbskärande diamantkapklinga för 
torrkapning med vinkelslip i kakel- och 
klinkerplattor samt natursten. 
Diameter: 125 mm. 
Hål: 22, 23 mm.

Art nr 2962-6942

295 KR

ARAT
180

m

tag,

t natursten.
m.
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SILIKONSPRAY 
500 ML
Smörjmedel och släppmedel av 
hög kvalitet för gjutning av plast- 
och gummidelar. Även till smörj-
ning av plast/metall. Förhindrar 
att gummitätningar fastnar. 
Temperaturområde:  
-40°C till +200°C.

Art nr 2982-4703

85 KR

RENGÖRINGSMEDEL 
INDUSTRI CLEANER, 
500 ML
Lösningsmedelsbaserat rengörings-
medel för kraftiga föroreningar på 
mekaniska delar. Flampunkt på 25°C. 
Tar bort fett, olja, smörjmedel, ej 
härdat lim och smuts från metalldelar. 
Vid användning på stora ytor eller 
i doppbad måste förebyggande av 
explosion anordnas. Testa på plast 
före användning.

Art nr 1110-3009

60 KR

AVFETTNINGSMEDEL 
BRÄKLEEN PRO 500ML
Kraftfullt och snabbtorkande 
rengöringsmedel för bromsdelar.  
Tar effektivt bort bromsvätska, 
fett och olja. Minskar gnissel från 
skivbromsar. Säker på alla metall- 
ytor, lämnar inga fläckar. 
Snabb avdunstning och hög 
rengöringseffekt för att minimera 
driftstopp. Behaglig citrusdoft.

Art nr 3197-3811

53 KR

ARBETSBOCK W5000R+
Stabil och säker arbetspall med extra djupa steg (250x425 mm) 
och lutning som en vanlig trappa vilket gör det enkelt att kliva 
upp och ner. Steg med kraftigt dubbelriktat halkskydd. 
Robust aluminiumkonstruktion. Utrustad med räcke för 
bättre balans, bättre koll på var du står och hindrar 
dig från att gå ner på fel sida av misstag. 
Kompakt format för enkel transport. 
Användbar i de flesta miljöer, byggen, industrier, 
lager och butiker. Räcket är fällbart så att pallen 
fortfarande är extremt utrymmeseffektiv vid transport.
Godkänd som bra arbetsmiljöval.

W 90P 3-steg. Plattformshöjd 710 mm

Art nr 3282-5051

4395 KR

W 90P 6-steg.
Plattformshöjd 1440 mm

Art nr 3282-5085

4995 KR

W 90P 8-steg
Plattformshöjd 2740 mm

Art nr 3282-5093

5695 KR

W 90P 4-steg. Plattformshöjd 940 mm

Art nr 3282-5069

4595 KR

W 90P 5-steg. Plattformshöjd 1210 mm

Art nr 3282-5077

4795 KR

W5000R+ 3-steg

Art nr 3246-5080

3395 KR

W5000R+ 4-steg

Art nr 3246-5098

3995 KR

(250x425 mm) 
nkelt att kliva 
skydd.
cke för
ar

sport.

W

W 90P 6
Plattformshöjd

Art nr 3282

4995

W

W

TRAPPSTEGE W 90P
Stabil och säker trappstege med en robust kon-
struktion. Extra stor plattform (400x400 mm) 
med dubbelriktat halkskydd och fallskydd på tre 
sidor för extra säkerhet. Robust hylla i metall 
för verktyg, maskiner och material. Fällbart 
räcke som enkelt fälls ihop vid transport. 
Ytbehandlade sidoprofiler och hylla skyddar 
mot nedsvärtning.
Godkänd enligt Bra arbetsmiljöval nivå 3.

NYHET!NYHET!
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PLATTFORMSSTEGE ZAP NEO S
Plattformsstege med fällbart skyddsräcke. 80 mm djupa 
steg och stor plattform på 400x400 mm med sparklist. 
Högt räcke på 1000 mm. Robust tack vare förstärkt stöd. 
Godkänd enligt ”Bra arbetsmiljöval”. Godkänd nivå 3 och 
uppfyller nya EN 131. 

HANTVERKARSTÄLLNING 
TELETOWER
Hopfällbar hantverkarställning med teleskop-
funktion som är lätt att transportera, förvara och 
montera. Den består av två delar och har 7 olika 
arbetshöjder mellan 2, 3 m och 4 m. Ihopvikbar. 
Godkänd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
AFS 1990:12 samt SS EN 1004:2005.
Mått hopfälld: ca 1100x800x450 mm.
Plattformsmått: 1420x600 mm.

Art nr 2480-1854

10900 KR

TELESKOPSTEGE 
COMPATSTEP L
Liten, lätt och kompakt teleskopstege för 
ett ergonomiskt användande. Kan enkelt 

justeras till olika höj-
der och passar därför 
för olika arbetshöjder. 
Smidig vid förvaring 
och transport. 
Tillverkad av eloxera-
de aluminiumrör som 
inte svärtar händerna 
vid användning.

Compactstep L - 9 steg

Art nr 3280-7802

1490 KR

Compactstep L - 13 steg
Utrustad med stegfot

Art nr 3280-7810

2149 KR

10900 KR
händerna 
ng.

p L - 9 steg

0-7802

0 KR

L - 13 steg
ed stegfot

80-7810

9 KR

j

C

C

Varför ska jag köpa en
Bra arbetsmiljöval produkt?

Din säkerhet och hälsa är viktig  Bra 
arbetsmiljöval produkter minimerar risken för fall. 
SKANSKA, NCC, VEIDEKKE, SVEVIA, PEAB & JM 
har genom RS-Gruppen utarbetat märkningen och 
kräver att produkterna som används på deras 
arbetsplatser lever upp till kraven.

Varför ska jag köpa en
Bra arbetsmiljöval-produkt?

Nivå 3: 1,25 m < 2,0 m plattformshöjd. 
Trappstege/arbetsplattform.

Räcke på minst tre sidor.
Minimimått på ståplan ska vara 
(B × D) 400 × 400 mm.
Höjd mellan steg max 30 cm.
Stegdjup minst 50 mm.

Bra arbetsmiljöval  minimera risken för fall

Så här monterar 
du din Teletower.

Skanna QR-koden.

Plattformshöjd 1,5 m 
ZAP Neo S - 6-steg

Art nr 3187-8747

4995 KR

Plattformshöjd 1,75 m 
ZAP Neo S - 7-steg

Art nr 3187-8754

5149 KR

Plattformshöjd 2,0 m 
ZAP Neo S - 8-steg

Art nr 3187-8762

5595 KR
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SNÖSKYFFEL 1005102
Skyffel med åldrad härdning 
i bladet för proffsbruk.

Art nr 1112-2447

379 KR

SNÖRAKA SNOW 
XPERT 1003469
Med aluminiumskaft och 
blad i stark köldtålig plast. 
Skopa med förbättrad styvhet 
och förstärkt aluminiumskena 
med integrerad stålstav. 
Ergonomiskt orangefärgat 
plasthandtag och gummi- 
grepp för ökad komfort 
och synlighet.

Art nr 2632-6603

299 KR

SNÖSEGEL 6X6 M
Snösegel tillverkad av PVC-belagd polyester med halkfri struktur. 
Försedd med 4 stycken lyftöglor som gör att presenningen 
bildar en säck vid lyft. 6 x 6 meter. Max lastkapacitet 1500 kg. 
Tillverkad av presenningsväv, 900 g.

Art nr 3213-9875

3250 KR

PRESENNING HÖRNFÖRSTÄRKT
Extra starka presenningar med hörnförstärkning och UV-skydd. 
Tillverkad av tvåsidigt laminerad polyeten. 180 g/m².

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.

vhet
skena

v.
ärgat

ummi-
mfort

603

R

bilda
Till kTillverkad a

Art nr 3213-987

3x5 meter

Art nr 1777-6501

109 KR

4x6 meter

Art nr 1777-6519

169 KR

Art nr 1777-6501

109 KR

Art nr 1777-6519

169 KR

125L
750x1150x0,09MM

Art nr 2463-0592

55 KR

160L
770x1300x0,06 mm

Art nr 2463-0600

59 KR
240L

870x1400x0,07 mm

Art nr 2463-0618

76 KR

ffsbruk.

447

R

5x8 meter

Art nr 1777-6527

279 KR

6x10 meter

Art nr 1777-6535

425 KR
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PANNLAMPA iH5R
Ljusstark pannlampa m 400 lm, 
laddbar m magnet alt 1xAA, hjälm-
fäste, clip för att fästa i ficka/bälte. 
Ljusstyrka: 20 / 400 lumen.
Räckvidd: 40 / 180 m.
Brinntid: 35 / 4 h.
Kapslingsklass: IP54.
Vikt inkl batterier: 98 g.
Batterityp: Li-ion 14500 / AA.

Art nr 3268-8186

FICKLAMPA BENOX BL920 LED
Ficklampa med LED. Hållbar och stötsäker 
konstruktion med aluminium legering. 
Vattentät enligt IPX5 standard. Kan ställas 
in i tre olika ljuslägen. Ljusstyrka 320 lumen. 
Levereras med fäste för t.ex. cykel.
LED: CREE High Power White LED, XP-G2.
Storlek: 130 x 27 mm.
Batteri: 3 st AAA batterier.

Art nr 3014-4000

295 KR

VI HAR RÄTT BELYSN 

Extra prisvärt

389 KR

HAND-/ARBETSLAMPA iW4R
Laddbar, liten och smidig hand-/arbetslampa. 
Två ljuskällor med tre olika ljuslägen. 
Utfällbart stöd med magnetfäste. Bältesclips.
Batteri- och laddningsindikator. Falltestad från 
1 meters höjd. Laddas med USB-kabel (ingår).
Ljuskälla framtill: Power LED.
Ljuskälla långsida: 8 W COB LED.
Ljusstyrka: 75-150 lm. Kapslingsklass: IP54.
Batteritid: 2-4 h. Laddningstid: 150 min.
Batteri: 3,7 V Li-Ion. Batterikapacitet: 750 mAh.
Storlek: 27 x 20 x 157 mm. Vikt: 72 g (inkl batteri).

Art nr 3279-9751

339 KR

FICKLAMPA P7
Ljusstark ficklampa med högkvalitativ LED-teknik. 
Det finns tre ljuslägen; Low Power, Power och 
Boost.
Egenskaper: Advanced Focus System (AFS), 
Dynamic Switch (DS), Speed Focus (SF).
Längd: 130 mm. Räckvidd: 300 m.
Ljusflöde: 450-40 lumen.
Brinntid: 1-25 tim (lägsta effekt 1 lumen).
Vikt: 175 g. Batterier: 4 st AAA (ingår).

Art nr 3132-7018

395 KR

.eri).

9 KR
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MOTORKABEL H07RN -F 400 V
Motorkabel 16A. Kopplad med CEE-don 416. 
Godkänd för utomhusbruk. IP44. Lämplig för 
verkstad, industri och byggarbetsplatser.

Art nr 1587-4977

699 KR

Extra prisvärt

595 KR

ARBETSBELYSNING NOVA K LED
Robust och stöttålig LED arbetsbelysning, 100-240 
V. Integrerat bärhandtag och dimmbar i fem olika steg. 
IP67 klassad som gör den helt damm- och vattentät. 
Godkänd för inom- och utomhusbruk. 
Lampan blir aldrig varm och utgör ingen brand- 
eller skaderisk för omgivningen. Som tillbehör 
finns justerbart stativ 1,35-3 m.
Ljusflöde: 300-3000 lumen. 
Mått: (BxHxD): 235x233x83 mm.

Art nr 2997-1926

ARBETSBELYSNING STAR LED
Kraftfull, uppladdningsbar arbetsbelysning som 
även kan användas som handlampa. Två ljus-
styrkor. Tillverkad av slagtåligt kompositmaterial. 
Ledat handtag med fasta lägen gör lampan kan 
ställas i flera positioner. Fäste för tripod. Kraftig 
magnet på baksidan. Inbyggd USB-laddare i 
handtaget. IP 65-klassad. LED-diodens livslängd 
är upp till 100000 timmar. Klarar temperaturer 
från -10° till 40°C. Laddare och USB/mini DC 
laddkabel medföljer.
Laddtid: 6 timmar. Brinntid: 5/2,5 h. 
Ljusstyrka: 500/1000 lumen. 
Batteri: 3,7 V/5200 mAh Li-ion. 
Laddare: 100-240V AC 50/60Hz.

Art nr 3009-4759

499 KR

PANNLAMPA ZONE LED
Liten och lätt uppladdningsbar pannlampa med 
brett, jämnt och starkt ovalt ljus. Två ljusstyrkor. 
Elastisk, 25 mm brett justerbart pannband även 
anpassat för hjälm. Inbyggd mjuk skyddskudde 
i EVA-skum för säkert fäste och för att undvika 
tryck på huden vid långvarig användning. 
3 timmars laddningstid. USB/micro USB 
laddkabel medföljer.
Ljusstyrka (låg/hög): 60 / 120 lumen.
Ljuskälla: 2 W COB-LED.
Brinntid (låg/hög): 6 / 3 h.
Kapslingsklass: IP30.
Vikt inkl. batteri: 84 g.
Batterityp: Uppladdningsbart Li-polymer 800 
mAh (ingår).

Art nr 3009-4684

189 KR
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Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen. 
BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom 
bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maski-
ner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och 
kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp 
och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella 
användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. 
På lokal och nationell nivå.

Gamla Jernboden RONNEBY
Karlshamnsvägen 7, 372 31 Ronneby 
Telefon: 0457 47 29 90 
Fax: 0457 47 29 99 
E-post: butiken@gamlajernboden.se

 
www.gamlajernboden.se

Returadress:
Gamla Jernboden
Karlshamnsvägen 7 
372 31 Ronneby

Avsändare: BIG-gruppen, Lindhagesgatan 133, 112 51 Stockholm
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Kontaktuppgifter utesäljare

Jörgen Abrahamsson
0708-826900

jorgen.a@gamlajernboden.se
 

Johan Wik
0706-919762

johan.w@gamlajernboden.se
 

Bosse Fredriksson
0709-371257

bo.fredriksson@gamlajernboden.se
 

Håkan Holm
0726-445347

hakan.h@gamlajernboden.se
 

Vi levererar i hela Blekinge!

Samtliga priser är exkl. moms och gäller t.o.m. 27 december 2019. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel.


