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Tilbuddene er afhentningstilbud, eksl. moms og afgifter, gældende på dagen, så længe lager haves og 31 maj 2022 til Brendes ApS håndværkermesse

Velkommen til messe hos Brendes
d. 31. maj 2022 kl. 12.00 – 18.00
Det er os en stor glæde at igen kunne invitere jer til
vores ”årlige” håndværkermesse. Det er en ekstra stor
glæde i år, da vi jo har måttet holde en pause på 2 år.
Igen i år vil vi byde på lækre flæskestegssandwich og
læskende drikke i løbet af dagen.
I år kommer der 29 leverandører der vil præsentere jer
for vores gode tilbud, nyheder og generelt står til rådighed for tekniske spørgsmål.

Igen i år er der mulighed for at vinde præmier på dit indgangsnummer
som bliver udleveret ved indgangen.
Vi trækker lod dagen efter messen.
Vinderne bliver automatisk kontaktet.
Du kan være heldig at vinde følgende præmier på indgangsnummeret:

s
k
o
b
g
a
T
e
e
k
u
a
Milw
Scot
t As
p ec

t Cy
kel

Milwaukee komplet Paddelboardsæt
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Sætpris

Frit valg

499-,

M12 BI-0 Luftpumpe

Kompakt M12™ luftpumpe. Letvægts design for
hurtig og let pumpning af dæk på biler, mindre
varevogne og lignende. Auto sluk-funktion når det
ønskede lufttryk er nået. Oplyst LCD-display viser
lufttryk og strømniveau. Opbevaring til mundstykke
og slange. Maks. lufttryk på 8,27 bar / 120 psi.
Vægt med batteri 1,4 kg. Leveres med boldpumpenål, alm. mundstykke, og Prestaventil (uden batterier
og lader). 4933464124

M12 SI-0 Loddekolbe
Kompakt M12 loddekolbe. Hurtig opvarmning - klar
på 20-30 sekunder. Låsbart hoved i - 0°, 45°, 90°
vinkel. Udskiftbar spids. Indikatorlys for varm spids
og batteritid. LED-lys. Temperatur 400°C. Vægt
med batteri 0,5 kg. Leveres med lige spids og mejselspids. Uden batteri og lader. 4933459760

1.599-,

Fastback foldbar arbejdskniv m. magasin

Enhåndsbetjening - brugeren kan åbne kniven med

1.599-,

tion - giver mulighed for at skære uden at folde
hurtigt og nemt.Afisolering af ledninger - eliminerer
behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen. Tynd konstruktion - passer i brugerens lomme.
Bælteholder for nem opbevaring 4932471358

1.599-,

Sætpris

en hånd for hurtig aktivering. Integreret skærefunkkniven ud. Skift knivblad uden brug af værktøj -
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M18 FPD2-0X Slagbore-/skruemaskine med
universal slagborsæt med 8 dele
Kompakt M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine
med POWERSTATE™ kulfri motor. Drejningsmoment på hele 135 Nm. Længde på kun 175 mm.
0-550/0-2000 omdr./min og 0-32.000 slag/
min. Digital overbelastningsbeskyttelse for både
batteri og værktøj. Borekapacitet i træ/stål/murværk: 89/16/16mm.Leveres med støttegreb.
4933464263

Fastback 6 i 1 multikniv

M18 FMTIW2F12-0X Slagnøgle med ½”
slagtoppesæt. 17 mm, 19 mm og 21 mm.

M18 FUEL™ kompakt 1/2" slagnøgle med friktionsring. Uovertruffent moment på 339 Nm og en
totallængde på kun 124 mm. 4-trins DRIVE CONTROL inkl. inkl. Autostop-trin med maks. 34 Nm så
der ikke risikeres overstramning af bolte, fjernelse af
bolte giver fuld moment-effekt, mens hastigheden
nedsættes så snart bolten er løs så den ikke tabes.
3 x LED giver optimalt arbejdsbelysning. Vægt med
batteri 1,8 kg. 4933478449

¼” Hex-bitholder inklusiv PH2/SL5.5-bit. Kan

M18 FID2-0X Slagskruemaskine med
SHOCKWAVE Impact Duty bitsæt 33dele

Kompakt M18 FUEL™ 1/4” Hex slagskruemaskine
med POWERSTATE™ kulfri motor for mere kraft
og længere levetid. Kun 117 mm lang. Skift mellem
4 forskellige hastigheder og momentindstillinger for
optimal alsidighed - op til 3600 Omdr./min, 4300
slag/min og 226 Nm. Avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj.
Vægt med batteri 1,7 kg. 4933464087

åbnes med én hånd. Skift blad uden brug af værktøj
- mindre nedetid når der skal skiftes knivblad. Ka-

Sætpris

belstripper - du har brug for at tage færre værktøjer

399-,

med dig.Bælteklips for let opbevaring.Integreret
kapselåbner. 4932478559

12V sæt med lader og batteri

Sæt med 1stk. C12 lader 4932352000 og 1stk.
2.0Ah 12V batteri 4932430064

Komplet skæresæt med skærehæmmende handsker,
1pk klinger og sikkerhedsbriller

Fastback foldekniv
Kan åbnes og lukkes med én hånd. Bladet kan
genslibes. Ekstremt spids knivblad. Sikker låsning af bladet i åben position. Hul til nøglesnor.
Bælteklips. Kompakt størrelse - passer i lommen.
48221990

M12 FDD-0
Kompakt M12 FUEL™ 2-gears
bore-/skruemaskine med kulfri
POWERSTATE™ motor. REDLINK
PLUS™ elektronik med avanceret
digitalt overbelastningsbeskyttelse.
Kun 168 mm lang. Maks. drejningsmoment 44 Nm. Elektronisk
kobling med 16 momentindstillinger
og boretrin. 13 mm metalborepatron.
Ubelastet hastighed 0-450 / 0-1
700 o/min. Maks. Borekapacitet i
træ/stål: Ø35 / 13 mm. Strømindikator og LED-lys. Vægt med batteri
1,2 kg. 4933459815

Frit valg
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M12 FMT-0
M12 FUEL™ multiværktøj med kulfri POWERSTATE™ motor. 3.6° venstre/
højre svingning. Justerbar hastighed mellem 10,000 og 20,000 omdr./
min. Klassens laveste vibrationsniveau på kun 4,56 m/s². LED-arbejdslys.
FIXTEC™ klingeskift med universal-adapter så den kan bruge alt det gængse
tilbehør på markedet. Leveres med dyksavsklinge OSC 112, slibebund, 5 x
slibepapir og DEK26 støvudsugningsadapter 4933472238

Frit valg

99,-

Sætpris
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Milwaukee Vinkelsliber M18 CAG 12X-0

Revolutionerende og kompakt M18 FUEL vinkelsliber med kulfri motor der
gør den stærkere, hurtigere og forlænger maskinens levetid. Overbelastningsbeskyttelse. Blød opstart, konstant omdrejningstal, beskyttelse mod
"kick-back" effekt, "line lock-out" funktion forhindrer at værktøjet starter
utilsigtet. Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi.
Metalgearhus. Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner. Omdr.
ubelastet 0-8500 omdr./min. 125 mm skivediameter. 4933451439
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999-,
M1418C6 Oplader

BEGRÆNSET
ANTAL
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Oplader alle batterier i M14 og M18 serien. Plads til 6 stk. Når det ene batteri er
færdigladet begynder opladningen af næste batteri. Den elektroniske temperaturbeskyttelse optimerer ladeeffekten under ekstreme temperaturer og forlænger
batteriets levetid. Sælges som sæt med 2 stk. 5.0 Ah batterier 4932430086
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Tilbehørs
deal
-30%
på alt
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på dagen
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Vinkelsæt Stort
Få dækket næsten alle dine skæreopgaver med det store AG300 vinkelsæt fra Angle.design og gør arbejdet
hurtigere med mindre risiko for målefejl. Stil blot skinnen på det ønskede mål, så skærer du din plade i præcis
den smig eller vinkel, du har brug for. Fra transportstilling kan du samle vinklen på 3-4 sekunder. Du behøver
ikke lave en eneste streg med din blyant, når du bruger føringsskinnemodellen. Bøsningerne i skinnerne er
nemlig placeret med få hundredeles nøjagtighed, så dit færdige arbejde er garanteret lavetolerancer. Skær
dine fibergipsplader, træbetonplader, MDF-plader, stålplader og facadeisolering i pladebredder på op til 60
cm, 90 cm eller 120 cm med de forskellige føringsskinner. Eller saml dem, så du kan skære pladebredder på
op til 240 cm. Hovedskinnen har mål på op til 251 cm, og sættet leveres med to mekaniske endestop, så du
kan lave alle de gentagelser/forbandter, du behøver – uden at måle hver enkelt op. Samler du føringsskinnen
på 60 cm med hovedskinnen fra vinklen sammen med et endestop, så har du et ideelt værktøj til at skære
tømmer eller eternitbrædder. Enheden sørger nemlig både for at lave din vinkel og længden på det tømmer,
du skal skære. Det store vinkelsæt indeholder også en rendejernsudfræser, som du kan bruge som model
til at udfræse rendejern. Med rendejernsmodellen laver du nemt både retning for udfræsningen, afstanden
mellem rendejernene og holder maskinen fast, så vinklen bliver lige. Arbejdsområde for vinklen
Pladebredde: 51cm, 90 cm og 120 cm
Udmåling af pladelængde: 122 cm eller 251 cm
Vinkel: +75° / -75°

1.395-,

99

-,

BIHUI konturmål låsbar 250mm

Konturmål til kopiering af profiler og former.
Konturbredde maks 250 mm, dybde maks 30 mm.
Målebladende har en meget lav friktion og kan låses.
Udstyret med magnet på én side. BH-TPL250

HeatKnife 250 flamingoskærer

Heat Knife 250 luftkølet flamingoskærer. Velegnet
ved udskæring, tilpasning og mange andre skæringsopgaver. Ved hjælp af fordybningsskæren, skærer
maskinen let kanaler og fordybninger i flamingo. Ved
korrekt klinge og temperaturindstilling kan maskinen
bruges kontinuerlig og producerer ingen skærestøv.
Variabel temperaturindstilling for minimal røgproduction og pænt snit. Leveres med i transportkasse og
250 mm klinge. MA-WH9PZ201

5.199-,

2.995-,
MaiCut WOOD flamingoskærer

MaiCut flamingoskærer med ophængs-beslag
og fod. Værktøjet har højdejustering, vinkelbart
længdeanslag, justerbart stop og bøjlevinkling fra
0-75°. Med kraftig vejrbestandig træ-bagplade. Leveret med fod og ophæng til stillads eller murerbuk.
20 cm understøtter som kan indstilles fra 0-45
grader og støtteland på højre side for let og hurtig
skæring. Dødmandsknap for forhøjet arbejdssikkerhed. Med 151 cm glødetråd. Leveres samlet klar til
brug. MA-16047

698-,
BIHUI flisevibrator, kap. 35 kg.
Flisevibrator med variabel vibrationsintensitet op
til 10.000 omdrejninger i minuttet. Flisevibratoren
sikrer optimal vedhæftning i fliselimen, fordi vibrationerne fjerne luft under flisen. Maskinen er udstyret
med praktisk arbejdslys og libelle for hurtigere nivellering. Flisevibratoren er specielt velegnet til opgaver
med store fliser, for at undgå potentielle luftlommer,
der på sigt kan resultere i at flisen knækker. Maskinen kan først bruges som sugekop og løfteredskab
for derefter at placere flisen under maksimal kontrol.
Brug flisevibratoren til Natursten, keramiske fliser eller porcelænsfliser og få en bedre vedhæftning i fliselimen, specielt på store fliser fra 60x60 cm. Leveres
med BIHUI batteri 16V 2AH. BH-LFTBV

219-,

3.995-,
Mirka DEROS slibemaskinen er lille og kompakt og
den letteste elektriske maskine på markedet, og
er perfekt til slibning af alle typer overflader. Ved
anvendelse af Abranet sliberondeller kan støvfri
slibning opnås. Med lavt vibrationsniveau i forhold til
tilsvarende maskiner på markedet. 5 mm udsving for pænere finish. Kulløs motor. Leveres med
Ø125/150 mm sål. MID5650202CA

Ekstra kraftig flisespartel med slagfast ende og
2-komponent gummigreb. Spartlen er ideel til at
fjerne fliser og fliselimsrester og har en kraftig 100
mm bred og 1,2 mm tyk spartelklinge.

2.099-,
Vinkelsæt lille 150

549-,
Geo1X Grøn Krydslaser

3.795-,

6

Gør udfræsningen til rendejern til en leg med GB100
rendejernsudfræsersættet. Med denne enhed i
hånden kan du nemt holde afstanden mellem dine
rendejern, lave retningen for udfræsningen og holde
maskinen fast, så den ikke trækker til den ene
side. Du skal blot stille maskinen på det ønskede
mål, og så er du klar til at fræse rendejern på en hel
tagside på langt kortere tid, end når du måler op
med din tommestok og blyant. Når du bruger denne
fræsemodel, skal du ikke bekymre dig om målefejl –
enheden holder det præcise mål ved hver udfræsning. Skabelonen til rendejern er beregnet til at
udfræse rendejern i en tagfod, og du kan bruge den
både på tagkrydsfiner og brædder. Arbejdsområde
Afstand mellem rendejern: 61 cm
Hvis du også har vinkelsættet, kan du have mål på op
til 122 cm mellem udfræsningerne.

Mirka slibemaskine Deros 125/150 mm

BIHUI flisespartel kraftig

Perfekt også til indendørs opgaver med laserlinjer
der er usædvanligt lette at se pga. PowerSwitchteknologi. Da selvnivelleringen udføres på få
sekunder, er denne laser ideel til opgaver, hvor
opstillingen ofte ændres. Hurtig nivellering. Selvnivellering vandret og manuelnivellering lodret via libelle.
Alarm hvis uden for selvnivelleringsområdet. Justérbar rotationshastighed. Permanent 90° laserprik.
GF-F292190K

Fræsemodel til rendejern

BIHUI flisestøtter justerbar 2 stk.
Flisestøttere designet til at understøtte vægfliser
i den nødvendige højde. Bæreevne op til 105 kg.
Justerbar fra 1-25 cm. BH-TAS25

39-,

Geo-Fennel rotationslaser FL 190 A m/FR 45
modtager. Komplet med stadie og trefod.

1.399-,

299-,
Bessey Enhåndstvingsæt
2 x EZM tvinge 150 mm og 2 x EZL tvinge 300 mm.
Kan omstilles til spredning uden brug af værktøj
takket være den enkle løsningsmekanik via trykknap
på overdelen
Ergonomisk udformet 2-komponent kunststofgreb.
BS-EZM-EZL-SET
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Geo1X er super let at betjene, og de grønne laserlinjer gør den tydelig og nem at se. Denne krydslaser
er ideel til brug ved indendørs nivelleringsopgaver.
Én lodret og én vandret laserlinje som kan danne et
laserkryds. Selvnivellerende funktion kan låses til
manuel brug. Rækkevidde på 30 m (radius) Ekstra
lang rækkevidde på 60 m med modtager (tilkøb)
Nøjagtighed på ± 3 mm / 10 m. Selvnivelleringsområde ± 3°. Alarm hvis uden for selvnivelleringsområdet. Robust gummihus, IP54. 5
timers driftstid. Med Puls-funktion så laseren
kan bruges med modtager - forlænger rækkevidden. Funktionsbeslag med magneter på
bagsiden, skruehul og stativgevind 1/4" & 5/8".
Leveres med: Væg/stativbeslag
4 x AA Alkaline batterier
Blød taske. GF-F541250

Gør dine mindre skæreopgaver meget hurtigere og
minimer samtidig målefejl betydeligt med det lille
vinkelsæt AG101 fra Angle.design. Brug sættet alle
de steder, hvor du skal skære hurtigt og præcist, for
eksempel på alle former for fibergipsplader, træbeton, MDF, stålplader og facadeisolering. Føringsskinnen kan du bruge til en pladebredde på op til 120
cm. Med dette sæt skal du ikke længere sætte mål,
men blot indstille skinnen på det ønskede mål. Du
er sikker på at skære din plade 100 % i vinkel eller
i den smig, du har brug for. Og vinklen er samlet på
kun 3-4 sekunder fra transportstilling. Skinnerne har
bøsninger, der er placeret med få hundredeles nøjagtighed for at sikre, at det færdige arbejde bliver så
præcist som muligt. Brug også vinkelføringsskinnen
som smigvinkel, måleenhed, til at afkorte træ eller til
at sætte vinkler på vægge. Arbejdsområde
Pladebredde: 120 cm
Udmåling af pladelængde: 122 cm
Vinkel: +75° / -26°

3.399-,
Vinkelsæt Mellem 120
Gør de fleste af dine skæreopgaver hurtigere og nemmere med AG201 vinkelsættet, der gør risikoen for
målefejl meget mindre end ved opmåling med blyant og tommestok. Du indstiller bare skinnerne på det ønskede mål, så skærer du hurtigt og præcist din plade 100 % i vinkel eller i den smig, du har brug for. For at sikre
et færdigt resultat med lave tolerancer er bøsningerne i skinnerne placeret med få hundredeles nøjagtighed.
Det giver dig garanti for præcise mål hver gang. Og hele vinklen er nem at samle på blot 3-4 sekunder. Med
føringsskinnerne i dette sæt kan du skære pladebredder på op til 90 cm eller 120 cm. Og du kan samle skinnerne, så du har mulighed for at skære en pladebredde på op til 240 cm. Hovedskinnen har mål på op til 251
cm og et mekanisk endestop, så du nemt kan skære ens enheder uden at måle op til hver enkelt. Brug sættet
til at skære alle former for fibergipsplader, træbeton, MDF, stålplader og facadeisolering. Eller brug de enkelte
dele som måleenhed, smigvinkel eller til at afkorte træ eller sætte vinkler på vægge. Sættet giver dig mange
forskellige muligheder for anvendelse i dit daglige arbejde.
Arbejdsområde: Pladebredde: 90 cm og 120 cm
Udmåling af pladelængde: 122 cm eller 251 cm
Vinkel: +75° / -75°
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1.399-,
WAGNER W 690 Flexio HVLP malersprøjte

254 dele

Med de to sprøjtepistoler er dette udstyr velegnet både inde og ude. Uanset om du bruger
indendørs vægmaling, eller du påfører lakker eller træbeskyttelse udenfor, får du enestående
resultater med en regelmæssig malingspåføring – også ved vanskelige overflader. Den innovative I-Spray dyse sikrer en optimal forstøvning af indendørs vægmaling og en jævn og
perfekt dækkende påføring. Sprøjtestrålen kan indstilles individuelt, og luftmængden kan
reguleres trinløst. Når du bruger sprøjtepistolen Standard til lak og træbeskyttelse, kan du
endda bruge punktstrålen til en hurtig, perfekt påføring. Arbejdshastighed: 15 m² på 6 min.
Malings flow: 0-400 ml/min. Max viscositet: Ufortyndet / max. 10 % fortynding. Motor: 630
watt. Beholder volume: 0,8 + 1,3 liter.

3.999-,
BATO Værktøjsvogn m/254 dele værktøj,
Prof-Tool 7 skuffer + sideskab

159-,
CARGOFIX fastfix surringssæt 600 kg

Smart surring med j-kroge og automatisk returtræk.
Belastning: 600 kg. Surring med automatisk returtræk. Skralde funktionen sikrer optimal tilspænding. Længde: 4,0 Meter. Bredde: 25 mm. Dobbelt
J-kroge. 4025300

549-,
9dele

12dele

VOLTAGE Diamantborsæt til vinkelslibere 20, 35, 40, 50, 65 mm

89-,

499-,
BATO Ringskraldenøglesæt 8-19mm

15 gr. vinkling m/omskifter. 8-9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19mm. 2595

Til boring i fliser m. m. M14 gevind til montage på
vinkelslibere. Alu box. Anvendes uden køle- og
smøremiddel. Kopbor med loddet diamantsegmenter
32502

BATO Stiftnøglesæt 1,5-10,0mm lang
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm. m/kugle. Ekstra lang
model. 9 dele. 3139

249-,
CARGOFIX fastfix surringssæt 1500 kg

Smart surring med j-kroge og automatisk returtræk.
Maks belastning på 1500 kg. Sæt af 2 stk. Belastning: 1500 kg. Surring med automatisk returtræk.
Skralde funktionen sikrer optimal tilspænding.
Længde: 4,0 Meter. Bredde: 50 mm. Dobbelt Jkroge. 4050300

3.199-,
Sprehn gipspladehejs 3,2 m løft

frit valg

49-,
BATO Pladesaks m/fjeder
250mm. Klipper stål 1,2mm, rustfristål 0,7mm. Klipper i KEVLAR. Med fjeder oplukning. Soft-greb.
Vælg mellem Venstre 3310, Højre 3320 og Lige
3330.
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349-,
PREXISO Afstandsmåler

PREXISO P40 afstandsmåler 0,21-40m arealvolumen, afstand, længde, kontinuerlige måling.
Nøjagtighed +/-3mm. Mål 11x4,4x2,5cm. Batterier
2xAAA. Soft grip.
PR8250371

0,75-1,25m

69-,
BATO Plast værktøjskasse 2 rum med
alu hank.
Plast værktøjskasse 2 rum med alu hank.
420x260x120mm. 60940

179-,

Løft op til 320 cm. Max. Belastning: 70 kg. 5 stk.
Ø 70 mm gummi hjul. 1 låsbart hjul. Vægt: 25 kg.
Læssehøjde: 1,88 m

1,60-2,90m

EDMA teleskopstøtte

249-,

Edma teleskopstøtte er særligt velegnet til fastholdelse af materialer i varevogne, trailers m.m. Edma
teleskopstøtte er med bevægelig top- og bundplade,
hurtig-indstilling og nem spænde funktion. Max.
belastning ved 90°: 60 kg. Max. belastning ved 65°:
20 kg.

259-,

849-,
Sprehn støvvægssæt 24 dele
Komplet med taske

Kan nedtages og genanvendes. Stopper støv og i
nogen grad lugt og røg. Reducerer rengøringsarbejdet. Stærk transport og opbevaringstaske.
Sættet indeholder: 1 stk. klar plastafdækning 4x5
meter. 2 stk. Selvklæbende lynlåse 2 meter. 12 stk.
U-clips til montering af plast på teleskopstænger. 4
stk. Støtteplader til loft. 2 stk. 1400 mm skumbelagte aluminiumsstøtter til montering på teleskopstænger.
4 stk. Aluminiums-teleskopstænger som kan skydes
til 3,9 meter. 1 stk. stærk transport og opbevaringstaske. 32465

EDMA slagklods
500x70x20 mm
Til montage af træ og laminatgulv HS9002691

94dele

599-,
BATO Værktøjssæt 1/4” - 1/2” topnøglesæt

14dele

199-,
BATO 1/4” Boltbitssæt med magnettoppe
14 dele 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-1617mm og 1/4". Alle m/magnet 1818

8
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71dele

149-,
BATO 1/4” Bitssæt med lange og korte bits

49-,
SOPPEC Pro Tech Låsespray
200ML
PRO TECH Låsespray er et
fedtfri smøremiddel af høj kvalitet
til beskyttelse og smøring af
mikromekanismer (porte, hegn,
lagerdøre osv.). 920109

HÅNDVÆRKERMESSE 2022

949-,
CFH lodde- og svejsesæt mini SF3100
inkl gas/ilt

Smart lille transportabelt CFH mini svejse sæt til
bl.a. håndlodning og svejsning. Perfekt til vedligeholdelse og reparationsarbejde. Brændeflammen
kan indstilles trinløst. Lodning i alle positioner 360°.
Arbejdsemne: 0,1 - 2,5 mm tykkelse. Arbejdstemperatur: 1250 °C
Flammetemperatur: 3100 °C. Leveres med justerbart ilt- og gashåndtag, 3 udskiftelige brændere/
dysser,unbraconøgle, slanger, oxygen (Iltflaske 105
bar = 105 L), højtydende blandet gas AT 3000,
svejsebriller og metalstativ.
Engangsflasker. CF52500

9

29-,

49-,
Tyrolit Premium grovrengøringsskiver 28
VL 125x22,2 C Grov til vinkelslibere

Tyrolit Premium grovrengøringsskiver 52
VL 76x13 R-6x40 til ligeslibere

299-,
Tyrolit diamantskæreskive UC3 125x3x22,23
DC-ALL
Til universal brug i forbindelse med bygge-landskabsog havearkitektarbejde: Byggematerialer, beton,
sten, støbejern, kompositmaterialer, plast, glas, træ,
plader og metalprofiler 34502746

35-,

55-,
Tyrolit Premium grovrengøringsskiver 28
VL 125x22,2 A Extra grov til vinkelslibere

Tyrolit Premium grovrengøringsskiver 28
VL 125x22,2 R Extra grov til vinkelslibere

Tyrolit diamantskæreskive UC3 230x3x22,23
DC-ALL

Tjep sømpistol GRF 34/100 Excellent
50-98 mm inkl. kuffert

Ny sømpistol fra TJEP i eksklusivt sort design.
Sømpistol med stor slagkraft i kompakt design, der
kan benyttes til de fleste opgaver. Perfekt til lægter,
spær, forskalling, gulve, beklædning og meget mere.
Produktfordele: Kompakt design. Super god balance. Justerbar udblæsning. Justerbar slagdybde.
Enkelt- og flerskudsaftrækker. No-mark gummianslag. Hurtig baglade-funktion. 100030

1.695-,
Tjep Tromlesømpistol MX-50 inkl. kuffert

Tromlepistol perfekt til sømning af facadebeklædning, trærammer, udhængsbrædder m.m. Let og
handy til beklædning.
Produktfordele: Justerbar udblæsning. Enkelt- og
flerskudsaftrækker. Regulerbar magasinbund. Støjsvag. No-mark gummianslag. Justerbar slagdybde.
100050

Til universal brug i forbindelse med bygge-landskabsog havearkitektarbejde: Byggematerialer, beton,
sten, støbejern, kompositmaterialer, plast, glas, træ,
plader og metalprofiler 34502746

Tjep Tromlesømpistol ZE-65 0 gr.
inkl. kuffert

Super tromlepistol til sømning af udv. beklædning,
paneler, plader, Decra m.m. Perfekt til beklædning.
Produktfordele: Enkelt- og flerskudsaftrækker.
Justerbar udblæsning. Bæltekrog. Plastbåndede,
0° tromlesøm. No-mark gummianslag. Justerbar
slagdybde. 100143

Tjep Klammepistol PZ-16/50 inkl. kuffert

Tyrolit Premium grovrengøringsskiver 52
VL 150x13 R-8x40 til ligeslibere

Arbejdet med en vinkelsliber/ligesliber er inden for industri og håndværk blandt de vigtigste opgaver, når
det gælder bearbejdning af enhver form for metaller. Skal du bare fjerne rust, maling eller lak? Eller skal du
forbehandle en overflade før svejsning, lodning eller overfladebehandling? De højporøse nylonfibre med aggressiv slibemiddel klarer alle udfordringer. Vores grovrengørings skiver tilstopper ikke, har lang brugstid med
jævnt slibemønster og er kendetegnet ved samtidig at have lav varmeudvikling, være støjsvage og ikke være
anstrengende at arbejde med. Skiven giver brugeren adgang til stille, ikke anstrengende slibning samt lav
varmeudvikling.

2.495-,

1.849-,

55-,

55-,

549-,

Tyrolit Premium grovrengøringsskiver 52
VL 100x13 R-6x40 til ligeslibere

1.895-,

749-,
749-,
Tjep dykkerpistol F-16/50 inkl. kuffert
Dykkerpistol til sømning af rustiklofter, indfatninger,
fodpaneler, inddækninger, glaslister mv.
Produktfordele: Indikation for tomt magasin. Justerbar udblæsning. No-mark gummianslag. Justerbar
slagdybde. Let fjernelse af "klemmer". Enkelt- og
flerskudsaftrækker. 100416

Tjep Stiftepistol F18/50 inkl. kuffert

Stiftepistol til sømning af sandlister, fejelister, paneler, rammer, møbler mv.
Produktfordele: Justerbar udblæsning. Enkelt- og
flerskudsaftrækker. No-mark gummianslag. Justerbar slagdybde. Indikation for tomt magasin. Let
fjernelse af "klemmer". 100419

sic
Ba

Kompakt og handy klammepistol til mange gulvtyper og plader, brandsikringstråd mv. Perfekt til
fermacell®-plader og lamelgulve.
Produktfordele: Enkelt- og flerskudsaftrækker.
Bæltekrog. Justerbar udblæsning. Let fjernelse af
"klemmer". Lades fra toppen. Inkl. specialnæse til
gulve. 100699

2.949-,

549-,

Tjep Kompressor 17/15-2 2 cyl. 17 ltr. tank

Pr

i
em

um

1.349-,

995-,

Tjep Kompressor 4/5-2 2 cyl. 3,8 ltr. tank

549-,

Tyrolit skæreskiver 2i1 til stål og
rustfrit stål 125x1,0x22,23 100 stk.

Tyrolit premium minirondelsæt 50 og 75
mm til minivinkelsliber og ligeslibere.

Skæreskiver 2IN1 til stål og rustfrit stål.
Hurtigere, skarpere og bedre. 100 skiver - en
spand fyldt med det bedste. Hvorfor bruge
TYROLITs super tynde skæreskiver.
+ Hurtigere skæretider
+ Højeste arbejdskomfort
+ Forbedret levetid

Quickrondeller er almindeligt værktøj, som kan
monteres uden ekstra tilbehør. Den nemme
håndtering på minivinkelslibere sparer meget
tid i det daglige arbejde og øger produktiviteten. 34064598

Nyeste generation af støjsvage kompressorer.
TJEP 4/5-2 er med et lydtryk på kun 56 dB blandt
markedets absolut mest støjsvage. Den støjsvage
kompressor kan give en håndværker mulighed for,
at starte arbejdsdagen tidligere eller slutte senere,
da støjen i langt mindre grad generer naboer og
forbipasserende. Derudover medvirker en støjsvag
kompressorer til et bedre arbejdsmiljø – specielt
ved byggeprojekter, hvor der ofte er dårlig akkustik.
Med TJEP 4/5-2 minimerer du risikoen for gener,
som eksempelvis hovedpine og træthed, væsentligt i
forhold til at arbejde med en konventionel kompressor. 123054

1.849-,
Tjep Kompressor 8/10-2 2 cyl. 8 ltr. tank
Nyeste generation af støjsvage kompressorer
TJEP 8/10-2 er med et lydtryk på kun 58 dB blandt
markedets absolut mest støjsvage. Den støjsvage
kompressor kan give en håndværker mulighed for,
at starte arbejdsdagen tidligere eller slutte senere,
da støjen i langt mindre grad generer naboer og
forbipasserende. Derudover medvirker en støjsvag
kompressorer til et bedre arbejdsmiljø – specielt ved
byggeprojekter, hvor der ofte er dårlig akkustik. Med
TJEP 8/10-2 minimerer du risikoen for gener, som
eksempelvis hovedpine og træthed, væsentligt i
forhold til at arbejde med en konventionel kompressor. 123056

Nyeste generation af støjsvage kompressorer
TJEP 17/15-2 er med et lydtryk på kun 66 dB
blandt markedets absolut mest støjsvage. Den
støjsvage kompressor kan give en håndværker mulighed for, at starte arbejdsdagen tidligere eller slutte
senere, da støjen i langt mindre grad generer naboer
og forbipasserende. Derudover medvirker en støjsvag kompressorer til et bedre arbejdsmiljø – specielt
ved byggeprojekter, hvor der ofte er dårlig akkustik.
Med TJEP 17/15-2 minimerer du risikoen for gener,
som eksempelvis hovedpine og træthed, væsentligt i
forhold til at arbejde med en konventionel kompressor. TJEP 17/15-2 leveres med et teleskophåndtag
med quick fix, hvilket er helt unikt for denne model.
Det gør transporten af kompressoren nemmere og
samtidig fylder kompressoreren ikke meget, når
håndtages skubbes ned. Kompressoren er med
sine 10 bar ideel til både små og store opgaver og er
desuden udstyret med en kuglehane til nem og hurtig
vandaftapning. 123060

Kom ind på Tjeps stand og få en rigtig god pris på andre varer fra Tjeps brede sortiment
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39-,
55-,

rver.
Fås i 2 fa rå
Hvid og g

Dana Sealflex Hybrid 522 600 ml.
Sealflex Hybrid 522 tilhører den nye generation af
MS-polymer fugemasser, der kombinerer de bedste
egenskaber fra silicone- og polyurethanfugemasser.
Fugemassen hærder ved en reaktion med luftens
fugtighed, og danner en elastisk fuge, der kan optage
bevægelser på op til +/- 25 %. Sealflex Hybrid 522
er lugtfri, neutral og hurtighærdende. Kan overmales
og har en fremragende bestandighed mod klimatiske
påvirkninger. Sealflex Hybrid 522 anvendes til næsten
alle former for byggeri. Den er særlig velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger og tætningsopgaver hvor
man tidligere ville have anvendt siliconefugemasse,
men i stedet ønsker byggefugens overmalbarhed og
forenelighed. 54522

Dana Turbo Tack 290 ml.
Turbo Tack 291 er en neutral, lugtfri, fugthærdende montagelim. Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan
optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.
Turbo Tack 291 kan benyttes ude og inde, på væg, loft og gulv.
God til opgaver hvor hurtig vedhæftning ønskes, f.eks. til opsætning af spejle, glasbyggesten, paneler og andre pladematerialer uden brug af understøtning. Turbo Tack 291 hæfter på et
bredt udvalg af materialer; træ, glas, beton, mursten, glasfiber,
de fleste metaller, malede overflade m.m.
Turbo Tack 291 har fremragende bestandighed mod klimatiske
påvirkninger. 29132

Sætpris

2.995-,
499-,

Bosch bord GTA 2500 Kompact m. ruller

Bosch GO batteridrevet skruetrækker

Bosch GO er beregnet til at skrue skruer i træ, metal
og plastik samt filigranarbejde med f.eks. motherboards og elskabe. Den er kompatibel med alle
standard-USB-ladere. Den batteridrevne skruetrækker Bosch GO har et greb med godt design, der
giver perfekt håndtering ved arbejde i forskellige
positioner. Den har hurtig og problemfri drift og når
hastigheder op til 360 o/min, der giver ensartet
kraftfuld ydelse. 06019H2101

349-,

20-,

Bosch vinkelsliber GWS 7-125 230V

Dana fugesæt sæt a. 4 stk.

Fugesæt til enhver fugeopgave. Få glatte og ensartede fuger ved hjælp af fugebrikkerne, der bruges til
at presse fugemassen rigtigt og flot på plads. Fugebrikken presser fugemassen ind i fugen og fjerner
den overskydende fugemasse. 92316

49-,
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229-,

Dana Glittevæske 901

Glittevæske 901 er et specialudviklet glittemiddel klar til brug, anvendes til glitning af silicone-, polyurethan- og MS-fugemasser m.fl.
Glittevæske 901 minimerer risikoen for fugeslip og gør at fugemassen klæber mindre til fugepinden. Kan bruges både til tørre og våde
fugepinde. Glittevæske 901 giver mulighed for efterfyldning af fugen

42-,
Beslaco Trælim Ude 750 ml

1-komponent fugtbestandig PVAc-lim til kold og
varmlimning af træ. 21296

Bosch kombislagnøgle GDX 18V-210
C Solo

Brugerflade med to standardtilstande, selvskærende skrue og
træskrue. Via Toolbox-appen
kan du indstille flere tilstande,
så de passer til dine behov.
2-i-1-værktøjsholder med 1/4"
indvendig sekskant og 1/2"
firkant giver optimal fleksibilitet
og mange anvendelsesmuligheder. Praktisk indstilling af
tre hastigheder/momenter giver
overlegen kontrol over effekten
210 NM 06019J0200

Bosch kap-/geringssav GCM 80 SJ m.
udtræk

Let og kompakt kap-/geringssav GCM 80 SJ fra
Bosch med1400 watt motor og softstart. Kun 13,5
kg, 0 ˚/0 ˚ 70x270 mm, 0˚/45˚, 2 x 24 T klinge tandsklinge Optiline savklinge.

895-,
Bosch skruemaskine GSR 12V-15 med 2x2,0
ah batteri og lader. Leveres med taske og
tilbehørssæt.

Startsæt

30 Nm kraftigt moment og 0-1.300 o/min giver den
ideelle kombination af ydelse og størrelse. Den kompakte
konstruktion giver optimal håndtering og gør den velegnet
til arbejde over hovedhøjde og på steder med begrænset
plads. Electronic Cell Protection forebygger overbelastning, overophedning og dybafladning 060186810H

1L
5L

Universalsavstativ med integrerede sideforlængere til
det største udvalg af kap-/geringssavmodeller
060B12400

1.049-,

Bosch startersæt Procore 2x4,0 ah
batterier og GAL 18V-40 lader

1.195-,
Frit valg

1.095-,
35-,
Beslaco Præcisionsskum P-75 750 ml.

139-,
Dana Wipes Sensitive 915 200 stk.
Wipes Sensitive 915 er en vådserviet specielt
udviklet til nænsomt at fjerne f.eks. uhærdet fugemasse, uhærdet lim, olie, snavs og fedt fra følsomme
overflader, som f.eks. malede flader og plast. Wipes
Sensitive 915 kan anvendes til affedtning inden
fugning eller limning. Leveres i emballage, som
forhindrer udtørring. 30077

12

99-,
Dana PU rensevæske 500 ml.
PU Rensevæske 599 er et
hurtigt og effektivt rensemiddel til
fjernelse af uhærdet polyurethanskum. PU Rensevæske
599 anvendes som almindelig
spraydåse til afrensning af
værktøj o.lign, eller til rensning af
NBS-skumpistolen både ind- og
udvendig. 9040
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Præcisionsskum P-75 750 ml. NBS PU skum
specielt udviklet til præcisionsarbejde i fuger. Den
kontrollerede ekspansion gør det nemmere at beregne den rette mængde. 76206
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Dana NBS pistol
NBS Pistol Basic. Letvægtsudgave i plast. Kontrolleret påføring af skum med pistol. 9189

Vælg imellem
060164J000 Bosch bajonetsav GSA 18V-Li Solo
06016A2200 Bosch runndsav GKS18V-57 Solo
06015A5100 Bosch stiksav GST 18V-LIS Solo
0611911100 Bosch borehammer GBH 18V-21 Solo
060193A307 Bosch vinkelsliber GWS 18V-125 Li Solo
0601372201 Bosch excentersliber 18V-125 Solo

3 batterier

2.195-,
Bosch bore-/skruemaskine GSR 18V-55 m.
3 stk. 5,0 ah batterier og lader
Boschs kraftfulde 18 V bore-/skruemaskine med
børsteløs motor. Robust og kraftfuld: høj ydelse på
55 Nm og 1.750 o/min. sikrer maksimal effektivitet
ved arbejde i træ og metal
Robust 13 mm Roehm metalborepatron sikrer
optimal kraftoverføring til boring og skruning. Med
børsteløs motor, som forlænger værktøjets levetid og
øger batteritiden 0615990L8D

HÅNDVÆRKERMESSE 2022
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Sætpris

3.699-,
.
Inclæt
s
bit

1.099-,

Dewalt slagskruetrækker 205NM solo

DCF850NT-XJ 18 V XR-slagboremaskine,
ultrakompakt værktøj med kun 100 mm gør den
meget komfortabelt at bruge og passer til svært
tilgængelige arbejdsområder. 1/4" (6,35 mm) "drop
in"-bitholder giver hurtig montering med én hånd.
Høj effekt, men ekstremt kompakt kulløs motor yder
op til 205 Nm og sikrer, at tunge opgaver udføres
hurtigt. 3 motorhastigheder og momentindstillinger,
herunder PrecisionDrive. Precision Drive-tilstand
giver ekstra kontrol i forbindelse med skruning for at
undgå materiale- og fastgørelsesskader.
Leveres med Flextorq bitsæt DT70738T-QZ

Dewalt geringssav 250 mm

Dewalt rundsavsklingesæt 250 mm

DT1963-QZ 3 pak. 2x24 T og 1x48T. Modstandsdygtige karbidtænder reducerer risikoen for splintring
eller brud på tanden, hvis et fremmedobjekt rammes.
Ekstremt skarpe karbidtænder betyder, der kræves
mindre kraft til at skubbe klingen gennem tømmeret.
Snit i groft tømmer og træ med søm. DT1963-QZ

DWS778-QS 1850 Watt motor sikrer kraftfuld savning i alle materialer.Låsning af hovedet minimerer
klingevred ved afretningsopgaver og letter transporten. Integrerede positive geringsstop i 15°, 22,5°,
30°´og 45°; hurtigudløser op til 50°. Bevægeligt
venstre anslag med måleskala. Kompakt bøjledesign
med stor savekapacitet i et let transportabelt format.
XPS-skyggeskærelinie til hurtig præcis justering
af klingen, mens arbejdsemnet belyses. Skærekapacitet v. 90°/90° (max. højde) 305 x 85 mm.
DWS778-QS

,
9
39

Håndværkershorts 4-vejs stretch

152016459998
Håndværker shorts baseret på 1522
Håndværker buks i et lettere 4-vejs
stretch materiale, der virkelig leverer
den ultimative komfort. Shortsen har
en smal pasform samt sømlommer, en
med lynlås, baglommer med læg, en
med lynlås, tommestoklomme samt
hammerholder på både venstre og højre
side. Disse håndværker shorts er perfekt
til varme dage.

,
9
1.029 9
5

159-,
Knæbeskyttelse Type 1

406719339900
Knæbeskyttelseslommen bruges f.eks sammen med
shorts, hvis du samtidig har brug for knæbeskyttelse.
Knælommen, der har luftig mesh på bagsiden for
ekstra ventilation, passer til Blåkläders knæpuder
4027 og 4057, og den leveres i tre størrelser. Takket være dens materiale og design er knælommen
behagelig og det er muligt at justere den øverste del
med elastikken.

-,

Håndværkerbuks 4-vejs stretch

+

Sætpris

1.299-,
Dewalt bajonetsav 18V XR kompakt solo
DCS367N-XJ Kompakt bajonetsav som muliggør arbejde på trange områder. Forbedret balance
og brugervenlighed pga den centrale placering af
motoren
4-positioners klingefæste med savning til kant og
øget alsidighed. Nøglefrit klingefæste til værktøjsfri
udskiftning af savklinge. Leveres med DT20435-QS
træ/søm klinge

Sætpris

1.099-,
Excentersliber med kulløs motorteknologi sikrer
enestående effektivitet. Lavt vibrationsniveau, så
maskinen kan anvendes i længere perioder.
Indbygget støvudblæsningsport til direkte tilkobling
af støvsuger.
Beklædt top- og body-greb hinder, at hånden glider,
og sikrer perfekt komfort og kontrol under brug.
DCW210N-XJ

DEWALT 18V POWERSTACK™ kompakt
batteri anvender en ny revolutionerende
fladcelle-teknologi, som gør det til vores mest
kraftfulde og letteste batteri

1.999-,
Dewalt 18V XR kompakt slagboremaskine

DCD805E2T-QW Øget effekt takket være den nye
kompakte kulløse 18V motor. 80% højere effekt end
DCD796. En utrolig kraftig maskine med 90 Nm
understøttet af den nye forbedret gearkasse.
Designet til at understøtte den øget effekt fra den
nye motor og Powerstack batterierne. LED lys
der kan justeres i tre positioner oplyser brugerens
arbejdsområde. Kan også bruges som en lille arbejdslampe. 13mm kortere end den mindste eksisterende maskine og forbedret ergonomi.
Maskinen leverer en utrolig kraft i forhold til størrelsen. Leveres i TSTAK med 2 stk. DCBPO34batterier (Powerstack), og lader.

+
a
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Dewalt stiksav 18V XR solo

DCS335N-XJ Kulløs motor giver øget køretid og
holdbarhed. Intelligent fingerkontakt med variabel
hastighed og låsbar kontakt til hurtige kontrollerede
snit. 4-positioners pendulfunktion kontrollerer savningens aggressivitet og finish. Værktøjsfri justerbar sko
med anti-ridsebelægning og smig top til 45 grader i
begge retninger. Nøglefrit klingeskift system til hurtig
og let skift. Gummibeklædt blødt greb og front øger
brugerkomforten og reducerer vibration.Støvblæser
holder skærelinjen fri for støv og spåner. LED arbejdslys oplyser arbejdsområdet. Leveres med 100stk
T144D klinger

3.295-,

89-,

402712039956
Formstøbte knæpuder specielt udviklet til professionelle, som ofte arbejder nede på knæ. Robust
yderside for beskyttelse mod skarpe genstande og
blød inderside for maksimal komfort.

Hammerholder metalfri

211200009900
En smart og funktionel hammerholder i stærk plast
der ikke ridser. Kan fastgøres med velcro til dit bælte.
Det kan også fastgøres direkte på buksens velcro
stropper i siderne.

,
9
39

Strikket jakke med softshell

493021179799
Strikket jakke med hætte i smart design
og komfortabelt materiale med børstet inderside. Jakken har lynlås i kontrastfarve,
og er forstærket med slidstærk softshellmateriale på albuer, skuldre og nederst
på ryggen. Denne jakke er velegnet til
både fritid og arbejde.

149-,
Stretch bælte med gummispænde

Dewalt bordsav 210 mm

403800009900
Bælte med gummibelagt spænde, så det ikke riser
andre matrialer. L: 120 cm. Matriale er elastisk.

DWE7485-QS Bordsav med kraftfuld 1850W motor til høj ydelse ved alle opgaver.
Enhedsvægt på 22 kg. og optimeret design giver den mest transportable sav i denne
klasse. Leveres med DT99565-QZ 210mm 24T klinge

HÅNDVÆRKERMESSE 2022

Knæpuder

49-,

689-,

1.399-,

14

Nyhed

Dewalt excentersliber 125 mm solo

152216459998
Håndværker bukser lavet af et lettere
4-vejs stretch materiale, der giver den
ultimative komfort. Bukserne har en
smallere pasform, og for endnu bedre
komfort er der elastik i taljen. Leveres
med CORDURA®-stretch-knælommer
med åbning for neden, sømlommer,
hvoraf den ene er med lynlås, baglommer
med læg, hvoraf den ene er med lynlås,
en tommestoklomme samt hammerholder på begge sider. For øget komfort
er der placeret mesh i knæhaserne,
hvilket øger ventilationen på lange og
hårde arbejdsdage.
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1.099-,
Makita bore-/skruemaskine 18V
DDF485RT1J
Kraftfuld og kulfri bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaverKulfri 2 gears bore-/
skruemaskine til krævende skrue og boreopgaver.
Max. moment 50/27Nm. Alsidigt værktøj til
montører, håndværkere og vedligeholdelse. Indbygget LED-lys. Leveres i Makpak kuffert med stk.
5,0Ah batteri og lader.

849-,

1849-,
Makita slagnøgle 18V

1349-,
Makita slagskruetrækker
DTD153T
Kompakt og kulfri slagskruetrækker til hurtigt
skruearbejdeKompakt og let, kulfri slagskruetrækker med sekskantet, 1/4" værktøjsopsætning. Lille
og let værktøj, der er nemt at betjene, men samtidig
med højeste tilspændingsmoment på 170Nm, egnet
til hurtig arbejdshastighed. Praktisk LED-lampe for
bedre arbejdsbelysning. Leveres med 1 stk. 5,0 ah
batteri. I papæske

1399

-,

Makita multicutter 18V
DTM52T
Multicutter med quick skift af knive uden brug af
værktøjLille og kompakt akku multicutter til skæreog slibeopgaver i bygge- og renoveringsprojekter.
Kompatibel med STARLOCK - PLUS - MAX. Quick
skift af knive uden brug af værktøj. AVT gør at
maskinen har et lavt vibrations niveau. Svingninger
kan justeres mellem 10.000 og 20.000min-1.
Leveres med 1 stk. 5,0 ah batteri. I papæske
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59-,

195-,

Tajima kniv DCF560 18 mm m. autlås

Tajima fugepistol CNV100SP26
t. 310 ml. patr.

119-,
Wiha Skruetrækker
SF sekskant-topn.7mm x150mm m. fleksibelt
skæfte 38101438

sortcoated blad, autolås og tæppehage 404305

Fugepistol med ekstra høj udveksling . Perfekt til
seje og hårde fugemasser. Drejeligt chassis og åben
ramme muliggør skift af patron uden afmontering af
studsen. 321868

85-,

179-,

Tajima knivblade 18 mm LCB 50RBC 50 stk.
Dispenser med 50stk teflonbelagte blade med 8
segmenter. Smuds, rustafvisende og ekstra skarpt.
466062

Wiha Bitsæt BitBuddy TY-bit 49 mm til
Impactog slagskruetrækkere
Universalbit med 120x længere levetid* takket være
patenteret bitteknologi, velegnet til alle skruer.
Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den
røde farvemærkning – med UV-lys endda i mørke.
Automatisk åbning med et tryk på knappen og nem
bitskifte direkte i holderen. Egnet til alle typer skruer.
Også til impact- og slagskruetrækkere.

119-,
Tajima båndmål HI-Lock 5 m

Wiha Croco bitsæt

16 bits+magnetholder
38335565

40m

549-,

399-,

Makita vinkelsliber 18V solo

5.0ah
Incl 1stk g lader
batteri o

Tryk fremføring. Blyantspidser i holder. Hårdhed: 2B
– Blød 222155

59-,
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DGA506X
Fremragende kulfri vinkelsliber med bremse til skære- og slibearbejdeLille,
kulfri vinkelsliber med 125 mm skivediameter til krævende, professionelt brug.
Konstantelektronik, hurtigtreagerende bremse for ekstra sikkerhed og AVT antivibrations-sidehåndtag. Leveres uden batteri og lader. I papæske

DTW700T
Ekstra-kompakt og kulfri slagnøgle med mulighed for
4 hastighedsindstillinger og auto stop funktionKraftful kompakt 1/2 tomme slagnøgle med en længde
på kun 170 mm. Den lille størrelse og lave vægt gør
dette værktøj brugervenligt, samtidig med at den
yder et max. drejningsmoment på 700 Nm. Mulighed
for 4 hastighedsindstillinger og auto stop funktion i
3 indstillinger. LED-lys. Leveres med 1 stk. 50, ah.
batteri. I papæske

Lyra Dybhulspen

Leica afstandsmåler D1 40 m.

Makita luftpumpe 18V solo

Måler højder og afstande op til 40 m. Med Leica
Disto Sketch appen kan målene overføres til smartphone eller tablet vha. Bluetooth. Stor let aflæselig
display der viser de 3 sidste målinger. Mål: 115 x
43,5 x 23,5 mm. | Vægt: 87 gram 800010

DMP180Z
Akku luftpumpe til pumpning af f.eks. biler og cyklerPumpen stopper automatisk med at fylde med luft, når det forvalgte lufttrykniveau er nået. LED-lampen letter arbejdet ved dårlige lysforhold,
og termostaten beskytter maskinen mod overophedning. Der
medfølger flere typer ventiler. Leveres uden batteri og lader.

149-,
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a de
r
DJR187T

1549

Stærk kulfri bajonetsavStærk, kulfri bajonetsav
beregnet til gnistfri skæring af metal og nedrivningsarbejde.To hastighedsindstillinger på 0-2300
/ 0-3000 min-1 en slaglængde på 32 mm. LED
lamper lyser op på arbejdsstedet. Quick skift af
klinge. Leveres med 1 stk. 5,0 ah. batteri. I papæske
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Tajima båndmål HI-Lock 5 m

249-,
Makita bor- og bitssæt i kuffert 66 dele
B-43044

Træksav med japaner fortanding. Saver 3 gange hurtigere end
alm. sav og bevarer skarpheden 3
gange længere. Specielt egnet til
finere save- og snedkeropgaver.
Sortcoated klinge, 265 mm rust- og
smudsafvisende. Lige greb. Fin snit
16 tænder pr. tomme. Tandafstand:
1,75 mm. Klingetykkelse: 0,6 mm.
Snitbredde: 0,9 mm 343062

10.895-, B

!
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100m

1.095-,

Leica Rugby 680 Rotationslaser

Leica afstandsmåler D2 100 m.

Leica Rugby 680 / Li-lon batteri.Leica Rugby 680
halvautomatisk digital 2-falslaser m/160 modtager.
8% fald i en retning. Smart Slope funktion. Rækkevidde: 1.100 m. Nøjagtighed: 1,5 mm på 30 m.
Batteri driftstid: 40 timer. Med Li-lon batteri. IP 67
godkendt

Med kendte funktioner som addition og subtraktion
samt areal, volume beregninger og malerfunktion.
Alle mål kan overføres til tablet via bluetooth. Hukommelse for 10 målinger
Rækkevidde 0,05-100 mtr. Nøjagtighed +- 1,5 mm.
Beskyttelse IP54. Mål: 116 x 44 x 26 mm | Vægt
100 gram 800020
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159-,

Sætpris

OS Halvmaske GVS Elipse - P3
5729950101
Beskytter mod sundhedsskadeligt støv, både faste
partikler og væskeformige aerosoler. Med udåndingsventil. Maske af TPE. Benyt to ens Twin filtre.
Klasse P3 R. GVS click-system
Leveres med 1 sæt P3 filtre. Latex- og silikonefri.
Filtrene låses i fatningen af hovedbåndet.

299-,
OS Halvmaske GVS Elipse - A2P3

5749549602
Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65°
C) og partikler. Med udåndingsventil. Maske af TPE.
Benyt to ens Twin filtre. Klasse A2P3. GVS clicksystem. Leveres med 1 sæt A2-P3 filtre. Latex- og
silikonefri. Opbevaringspose medfølger. Filtrene
låses i fatningen af hovedbåndet

!
k
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3.749-,
2.995

-,

OS PowerCap JSP Active IP
1131
Motorenhed indbygget på BumpCap. Leveres med
cap med kabelstik, visir, batteri, oplader, luftstrømsindikator, ansigtstætning, TH1P filtre samt opbevaringsboks. 160 l/minut
Opladetid ca. 8-16 timer. Driftstid ca. 8 timer. Visir
af slagfast polycarbonat. Vægt motorenhed: 720g.
BumpCap beskytter mod at støde hovedet mod
emner. TH1P filtre er ækvivalent med P2

OS afspærringscylinder m. fod

242023340
Med 1 rød og hvid refleks, Med 6 udstansninger til
lægter, markeringsbånd og håndtag. Anvendes med
Danfod I, Foden er stabelbar. Vægt Danpæl: 0,7 kg.
Vægt Danfod I : 8 kg. PE-plast. Fluorescerende rød.
Højde: 1.000 mm. Godkendt som N44,1 afspærring

159-,
FORTA™ CLICK Båndspænder - Elgalvaniseret
Båndspænder M16 gevind Passer til 40 mm bånd
210238

219-,

Skruesortimentet består af: 2 pk. 4,5x60 mm, 2 pk.
5,0x60 mm, 2 pk. 5,0x70 mm, 2 pk. 5,0x80 mm, 2
pk. 5,0x90 mm, 2 pk. 5,0x100 mm, 2 pk. 5,0x120
mm, samt stor sortimentskasse.

Powerline vindgitterbånd til afstivning af tagkonstruktioner 210300

2000stk

985103
6 cm x 5 m. Limfrit. Latexfri. Absorberer blod. Tåler
vand. Læg plasteret rundt om det skadede sted, så
enderne ligger hen over hinanden og pres forsigtig
sammen

50

359-,
250stk

69-,

OS Plaster Opti-Safe - blå, 6 cm x 5 m

OS Knæpude 40x30x4 cm

ITW Skruesortiment Spun+ Climate G3

ITW Vindgitterbånd 40x0,9 mm 25 m.

49-,
199-,

699-,

Forta Click båndspænder 40mm

stk

!

139-,
ITW Vinkelbeslag V2 PL 90 x 90 x 1,5 x 65
m/rib a. 50 stk.

ITW Beslagsskrue 5,0x40 mm
TX kærv sikrer god stabilitet under iskruning.
TwinCut® spids minimerer risikoen for flækning og
reducerer iskruningsmomentet

Powerline vinkelbeslag til sammenføjning af træ/
beton konstruktioner 214780

81800
Polyesterarmeret pvc. Indvendig skumpolstring.
Påsyet bærehåndtag. Tykkelse 4 cm. Til reparations- og monteringsarbejde på hårde underlag

109-,

499-,
3M Peltor høreværn Work Tunes FM-radio
227400
Hovedbøjle. Justerbar. Dæmpningsværdi høj 34dB.
Dæmpningsværdi medium 29dB. Dæmpningsværdi
lav 22dB. SNR 32dB. Modelnr. HRXS220A. Driftstid 40Timer. Leveres med 2 x 1,5 V batterier. FM radio med søgning via trykknapper. Forsynet med 3,5
mm audioindgang. Advarsel ved lavt batteriniveau.
Slukker automatisk efter 4 timer uden aktivitet

35-,
OS beskyttelsesbriller mørk

384300
Grå linse. Kurvede linser danner sideskjold. Linse i
slagfast polycarbonat. Antiridsebehandlet. Antidug
behandlet. Beskytter mod skadelige UV-stråler.
Beskytter mod solblænding. Sort stel. Justerbare
brillestænger med gummispidser. Blød næsepude.
Ventilationshuller i steloverkant.

4024202
Super kvalitetssele fra FallSafe. Polstring på ryg,
skuldre og lår. Loopstrop på ryg og 2 loopstropper på
bryst. Har isyet faldindikator. Beskyttet mærkning på
bånd. Med brugervenlige kvikspænder. Justérbare
bryst, krop og lårstropper. Vægt: 0.988kg. Maks.
belastning 140 kg. Letvægtssele. Med parkeringsringe til fx falddæmperkroge. Specialdesignet
rygstykke gør selen nem at tage på.

18

980000
Artikler til behandling af småskader. Indhold: 8 stk
elastisk plaster 6 x 10 cm, 1 stk plasterrulle 5 m x
2,5 cm, 2 stk gazebind 4 m x 6 cm, 3 stk gazebind
4 m x 8 cm, 1 stk gazekompres 60 x 80 cm, 2 stk
gazekompres 60 x 40 cm, 3 stk kompresforbinding
8 x 10 cm, 1 stk kompresforbinding 12 x 10 cm, 3 x
2 stk gazekompresser 10 x 10 cm, 2 stk trekantforbinding 96 x 96 x 136 cm, 1 stk alu-tæppe 160 x
210 cm, 4 par engangshandsker, saks og pincet.
Vægbeslag medfølger

M/brille

1.795-,
FallSafe LITE FS242 sele

3M Peltor høreværn Work Tunes FM-radio

1.049-,
OS FallSafe BASIC 1 faldsikringssæt

401013100
Faldsikringssele FS2002. 10 meter line FS67010, tykkelse 11 mm. Integreret glidelås med
falddæmper. 2 stk. karabinkroge model FS802.
1 m monteringsstrop model FS800. Systemet er
godkendt uden brug af ekstern falddæmper

HÅNDVÆRKERMESSE 2022

239-,
OS Alpinworker klatrehjelm
1212
6-punktsophængt indtræk med 4 dybdeindstillinger.
Ventilationshuller. Micro skygge. Indstillelig i str. 5366, med skruejustering. Vægt: 260g. Temperatur
-30° C til +50° C. Med clips til fastgørelse af pandelamper med hovedbånd. Med 4-punkts hagerem.
Med standardslids for montering af tilbehør. Integreret hjelmbrille, der kan skubbes op i hjelmen

1400stk
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1000stk

-,

ITW Stockade kramper 4,0x40 mm a. 1000
stk. + 2 stk. gaspatroner

Papirbånd til alt slags vejr. Holder op til 6 gange længere end standard galvaniserede kramper. Afvigende
punkt for ekstra holdekraft. Fås i 40mm og 50mm.
Med modhager 923670

1.099-,

5.995-,
ITW Stockade lægte- og stolpe
Gas krampepistol ST400i
Til træ-stolper. Bruger Stockade's 4mm kramper.
Skyder i gennemsnittet 3.000 kramper per. batteri
opladning. Skyder i gennemsnittet 500-650 kramper
per gas patron. Benytter gennemprøvet Paslode
teknologi. Vejrbestandig. 19677

250stk

199-,

DeckPro skrue A4 4,5x60 mm
Cylinderhoved lukker montagehul og minimere vandindtrængning. TX kærv sikre god kræftoverførsel og
sikker montage. Top- og bundgevind sammentrækker samlingen og giver en tæt montage. Reduceret
borespids giver hurtig opstart i skrå montagevinkel.
CE-mærket. Godkendt til anvendelse i bærende
trækonstruktioner". Rustfri Kv. A4 for ekstremt lang
holdbarhed

339-,
DeckPro monteringsværktøj
inkl. 2 bits
Værktøj til skjult terrasseskruemontage. Let at justere til
alle gængse bræt-bredder
(85-150 mm). Robust og
hårdfør. ”En ekstra hånd”, når
du monterer terrassebrædder.
Alt-i-en-pakke med værktøj,
bits og tilbehør. Spacers
inkluderet til bræddeafstand fra
3mm-7,5mm 154011

HÅNDVÆRKERMESSE 2022

19

Køb en stige på dagen og få 1ps.
stigekontrolmærkater gratis

5
119

Giant Trappestige “Mightylite” 2trin

,-

Fra

1.195-,

,
9
4
14

Giant Trappestige “Mightylite” 3trin

41LG003
Bredde: 48 cm. Trin: 2. Platforms højde: 0,57 m.
Bæreevne: 150 kg. Vægt: 5,45 kg

Giant Trappestige “Mightylite” 4trin

5
169

Stretch arbejdsbukser
m/hylsterlommer

,-

Trappestigen er en ekstra kraftig stige i håndværkerkvalitetet. For at sikre den gode kvalitet
er stigen fremstillet i glasfiber komposit materiale – giver en let & stærk stige.

2

41LG101
Bredde: 61 cm. Transportmål: 1,39 m. Trin: 4/7
Skydestige længde: 4,5 m. Wienerstige længde:
2,29 m. Bæreevne: 150 kg

,
9
14

Fra

2.149-,

,5
9
3

Giant Classic Multistige “Velocity” 5/9 trin

2

41LG102
Bredde: 69 cm. Transportmål: 1,69 m. Trin: 5/9
Skydestige længde: 5,70 m. Wienerstige længde:
2,89 m. Bæreevne: 150 kg

9,
4
7

Giant Classic Multistige “Velocity” 6/11 trin

2

-

41LG103
Bredde: 77 cm. Transportmål: 1,99 m. Trin: 6/11
Skydestige længde: 6,90 m. Wienerstige længde:
3,49 m. Bæreevne: 150 kg
Multistigen er en ekstra kraftig stige i håndværkerkvalitetet. For at sikre den gode kvalitet er stigen
fremstillet i højstyrke aluminium med god korrosionsbestandighed – hvilket giver en stærk og robust
stige, som stadig er let.

2.749-,
Giant Multistige “Conquest Aluminium”
4/7 trin
41LG101QA
Bredde: 61 cm. Transportmål: 1,40 m. Trin: 4/7
Skydestige længde: 4,55 m. Wienerstige længde:
2,29 m. Bæreevne: 150 kg. Vægt: 16 kg
Multistigen er en ekstra kraftig stige i håndværkerkvalitet. For at sikre den gode kvalitet
er stigen fremstillet i højstyrke aluminium med
god korrosionsbestandighed – hvilket giver en
stærk og robust stige, som stadig er let.

20

2.995-,

Kom og tal med Peter fra Jumbo
hør om Jumbos brede program på
stilladser, stiger, arbejdsbukke og
om de nyeste regler for stiger og
stilladser.

Giant Multistige “Conquest Aluminium”
5/9 trin
41LG102QA
Bredde: 69 cm.Transportmål: 1,70 m. Trin: 5/9
Skydestige længde: 5,77 m. Wienerstige længde:
2,90 m. Bæreevne: 150 kg. Vægt: 19 kg
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Fleecejakke til hverdagsbrug i kolde omgivelser.
Jakken forener varme
og arbejdskomfort med
fleksibilitet og er udstyret
med 37.5® teknologi, der
virker afkølende i varme
omgivelser.

Vindtæt softshelljakke
12050400
Snickers vindtæt
softshelljakke, som er
konstrueret til de fleste
typer af arbejde og
daglig brug.

Refill 10stk

29-,

369-,

49-,

Stretch shorts m/
hylsterlommer

Hultafors dybhulsmarkør Dry

61410404
Shorts i stretch med slim fit pasform og hylsterlommer. Strategisk placeret 4-vejs stretch bagpå og i
skridtkile for ekstra fleksibilitet og komfort.

Giant Classic Multistige “Velocity” 4/7 trin

399-,

37.5® fleecejakke

62710404
Arbejdsbukser med hylsterlommer, som er designet
til al slags arbejde hele året
rundt. Disse alsidige bukser er
fremstillet i slidstærkt 4-vejs
stretch og tilbyder høj komfort
og bevægelsesfrihed.

-

41LG004
Bredde: 48 cm. Trin: 2. Platforms højde: 0,57 m.
Bæreevne: 150 kg. Vægt: 5,45 kg

449-,

599-,

41LG002
Bredde: 48 cm. Trin: 2. Platforms højde: 0,57 m.
Bæreevne: 150 kg. Vægt: 5,45 kg

650100
Grebvenlig dybhulsmarkør med hætte og indbygget
blyantspidser for tydelig markering.

349-,
Hultafors stemmejernssæt

390005
Sæt med 5 stemmejern i praktisk canvas taske.
Skarpe, pålidelige stemmejern til allround brug som
justering, montering og nedrivning. Perfekt slebet
klinge i japansk stål og et praktisk skæfte, der tåler
hårde hammerslag.
6-10-12-16-25 mm

49-,
Hultafors allround bræk-af kniv 25 mm

389290
SPP 25W er en robust bræk-af kniv til
at skære i kraftige tæpper og isolering.
Knivens smalle design gør den bredt
anvendelig. Indsnævret spids for bedre
adgang og kontrol. Lavet i holdbart
PC-plast (polycarbonate) med stålkerne for ekstra stabilitet. Skinne i 1 mm
tykt metal for yderligere stabilitet.

Hultafors vaterpassæt HV
60-120-200 cm

749-,
Hellberg Bluetooth Xstream høreværn

48001-001
Bluetooth®. Niveauafhængigt aktivt medhør.
Vandtæt iht. IPX4. Designet til musiklytning. Håndfri
telefonopkald i støj

849-,

Sætpris

949-,

411801
Sættet indeholder vaterpas aluminium HV 60, HV 120 og HV 200. Stærk grebvenlig aluminiumsprofil som måler 51,5x25,3 mm og vejer 630 g/m. Slagfaste bloklibeller med meget stor
gennemsigtighed og holdbarhed. Vagelibelle med +30% forstørrelsesglas og selvlysende
reflektor. Stødabsorberende endepropper og temperatursikre libelleindfæstninger.

Sætpris

349-,
Hultafors vaterpassæt SM
60-120-200 cm

405961
Sættet indeholder vaterpas aluminium
SM 60, SM 120 og SM 200.
Aluminiumsprofilen måler 49x21 mm
og vejer 520 g/m. Slagfaste bloklibeller. med meget stor gennemsigtighed
og holdbarhed
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159-,
Hultafors håndsav HBX

590903
Den 3-fasede tandslibning gør saven yderst effektiv
og stabil, og samtidig får du et rent snit. Det 1 mm
tykke savblad har en miljøvenlig voksbelægning, som
reducerer friktionen og minimerer risikoen for, at
saven sætter sig fast. Holdbart 3-komponent håndtag med ergonomisk greb og 45°og 90° vinkelguide.
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SolidGear sikkehedssandal Atlantic

SG6100340-46
I Solid Gear Atlantic møder holdbarhed lethed,
komfort og fleksibilitet. Skoen introducerer pouring
polyurethan teknologi i mellemsålen sammen med en
tynd gummiydersål, som resulterer i en meget let og
holdbar sikkerhedssko.

1.199-,
SolidGear sikkerhedssko Grit
SG800140-46
Velegnet til dem der prioriterer komfort og stabilitet,
Gummiydersålen fra Vibram® er stadig meget slidstærk med gode skridhæmmende egenskaber. Den
slidstærke og vandafvisende StarKnit overdel, der er
forstærket, opretholder en god åndbarhed. BOA®
Fit System gør denne sko helt unik, når det kommer
til pasform.

21

199-,

10m

20m

449-,

449-,

Pumpepistol m/manometer 0-12 bar

Aut. slangeopruller m/Polymer slange

Aut. slangeopruller vandslange inkl. pistol

150700
Gummiarmeret hus og håndtag. Testcertifikat medfølger. Maks tryk: 12 bar. Medie: Luft
Liter / min.: 200. Dimension: Standard. Vægt: 1,1
kg

E80513-G
Epoxy pulverlakeret overfladebehandling
Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner
Monteret med polymer slange. Indgang: 3/8" i.g.
Maks tryk: 20 bar.
Opruller materiale: Pulverlakeret

EG70120-G
Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/
loftbeslag
Leveres med tilslutningsslange, vandkobling og
spulepistol.
Drejeligt vægbeslag. Max. temperatur: 40°. Inkl.
3/4" hanenippel. Maks tryk: 10 bar. Medie: Vand

349-,
Mascot Shorts m. hængelommer
Advanced Ultimate Stretch

649-,
Mascot Knickers m. hængelommer
Advanced Ultimate Stretch

699-,
30m

999-,

40m

15m

799-,

649-,

Aut. slangeopruller 3/8” PUR armeret slange

Aut. slangeopruller m/Polymer slange

493013
Automatisk slangeopruller til luft. Kraftig pulverlakeret stålstel og faste ben. Smidig PUR armeret
slange. Indgang: Standard koblingsnippel. Maks tryk:
16 bar. Medie: Luft
Opruller materiale: Pulverlakeret

E827153
Boks i slagfast plast og drejeligt væg-/loftbeslag.
Fleksibel Polymer slange. Inkl. tilslutningslange.
"Soft Block" mekanismen øger sikkerheden ved at
mindske oprulningshastigheden. Maks tryk: 20 bar.
Medie: Luft. Opruller materiale: Plast

På standen præsenterer Mascot også deres nye og brede program indenfor Hi-Viz arbejdsbeklædning

Aut. slangeopruller vandslange inkl. pistol
EG720404
Boks i slagfast plast og drejelige vægbeslag.
Oprulleren kan nemt tages af vægbeslag ved vinter
opbevaring.
Meget blød og kinkfri hybridslange. Leveres med
multispulepistol.
Med 2 m tilslutningsslange og hanenippel til 1/2" og
3/4". Maks tryk: 8 bar. Medie: Vand. "Soft Block"
mekanisme

699-,

15m

399-,
Aut. kabelopruller IP42 grå 3 x 1,5mm²

20m

EL605153-G
Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/
loftbeslag
Låser automatisk kabel ved ønsket længde. IP
klasse: 42. Spænding: 230V
Opruller materiale: Plast

259-,
10m

169-,
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Mascot Buks m. hængelommer Advanced Ultimate
Stretch
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Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller
generer. Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med
det er vandafvisende. Velindrettede hængelommer af slidstærk CORDURA® kan nemt lynes af.Effektiv ventilation ved knæområdet. Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.
Velindrettede hængelommer af slidstærk CORDURA® kan nemt lynes af.

Blød og flexibel slangetype, giver en
nem håndtering. Tåler kontakt med,
benzin, diesel m.m.
Maks tryk: 20 bar. Medie: Luft.
Slange materiale: Polymer.
260410 10m - 260420 20m.

449-,

379-,

Mascot Skaljakke Advanced Ultimate Stretch

Mascot Jakke Advanced vandafvisende

Mascot Fleecetrøje med lynlås Advanced

Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver
en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller
generer.
Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav
vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med det
er vandafvisende.
Hængelommer af CORDURA® kan nemt lynes af,
når de ikke skal bruges.
De elastiske knælommer er lavet af en kombination af CORDURA®, Kevlar® og den exceptionelt
slidstærke fiber Dyneema®.
Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten ingenting, når
den presses sammen. Takket være forets lave
massefylde og unikke komposition, fungerer produktet exceptionelt godt som isolerende mellemlag.
Vandafvisende. Strækstof i siderne giver ekstra
bevægelsesfrihed. Ekstra synlig for omgivelserne ved
hjælp af reflekseffekter.

Fleecematerialets glatte overflade gør, at snavs
og støv ikke sidder fast. Moderne, mere kropsnær
pasform med rigtig god bevægelsesfrihed. Fleksibel
og tætsiddende høj krave. Elastikbånd i ærmer og
nedre kant.

væ
Let

gt

699-,
Mascot Sikkerhedssko F0300 S1P
BOA® Fit System
Forreste del af fodtøjet bøjer meget fleksibelt med
foden.
Fleksibelt og let tekstilsømværn.
Mellemsål i Phylon, der giver skoene en behagelig,
elastisk komfort, og slidsål af gummi.
Sålen er olie- og benzinresistent.
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,
9
79

Brynje 379 sikkerhedsstøvlet Tasmania 2.0
Sikkerhedsstøvlet af åndbart, vandafvisende og slidstærkt læder. Med
kraftige nylonstropper og bred elastik i skaftet, som gør det nemt at få
støvletten af og på. Fleksibel, skridhæmmende og stødabsorberende
ydersål af PU/PU. Indlægssålen er af stødabsorberende, åndbar
og svedtransporterende PU og inderfóret har ekstra forstærkning i
hælen. Med ProNose af TPU for ekstra slidstyrke. Metalfri. str. 38
-47

,
9
9
9

Elten Senex XXT sikkerhedssko Pro Boa

Let og robust sikkerhedssko med BOA® Fit System. Af slidstærkt, vandafvisende og hurtigttørrende microfiber/Cordura®
tekstil. Ydersålen er skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk.
Sålkernen af INFINERGY® materiale absorberer stød og sender
energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny, nem og
hurtig energi. Skoen har et hudvenligt og svedabsorberende inderfór og en stødabsorberende og åndbar indlægssål. ESD godkendt
og læderfri. Med refleksdetaljer og ProNose for ekstra slidstyrke.
str. 36 - 48

PCD klinge 160x2,4x20 Z10 F

Til skæring i træ, krydsfiner, laminat m.m. Til fine,
rene og flosfri snit på batterisave. Ekstra tyndt snit
reducerer strømforbruget. Udstyret med lyddæmpende slidser. Afvisende orange beskyttelsescoating. Industriel high density hårdmetal og lang
levetid 273.165.56H

PCD savklinge som er god til mindre opgaver med
bearbejdning af Eternit og fibercement produkter. Til
dyksave, bl.a. Festool. K160-10HD

299-,
CMT Klinge 160x2,2x20 Z48 W. Til dyksave, bl.a.
Festool.
ITK Extreme klinge i topkvalitet. Til skæring i træ,
krydsfiner, laminat m.m.
Lyddæmpende plastikfyldte slidser. Chrome belagt.
281.760.48H

Elten Scott XXT sikkerhedssandal m. velcrolukke

Sikkerhedssandal af slidstærkt og åndbart microfiber/tekstil og
med dobbelt lukning. Sålkernen af INFINERGY® materiale absorberer stød og sender energien retur til fødderne, så hvert skridt
lades med ny, nem og hurtig energi. Ydersålen er skridhæmmende,
let, fleksibel og slidstærk. Sandalen har et hudvenligt og svedabsorberende inderfór og en stødabsorberende og åndbar indlægssål.
Med refleksdetaljer. ESD-godkendt. Læder- og metalfri. Str. 36
- 48

Kom ind på standen
hos Sika Footwear
og hør om deres
meget brede program, både til håndværk, industri og
levnedsmiddel.
Køb et par sikkerhedssko, sandal eller støvlet på dagen
og få et par Ultimate Footfit såler med U/B
HÅNDVÆRKERMESSE 2022

479-,

CMT Klinge 165x1,6x20 Z56 W

Klinge 160x2,2x20 Z48 W Chrom

,
9
9
8
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199-,

299-,
Klinge 160x2,2x20 Z48 W Chrom
Til Kapsave bl. a. Dewalt
ITK Extreme klinge i topkvalitet. Til fine snit i massive
træsorter.
Lyddæmpende plastikfyldte slidser. Chrome belagt.
285.816.48M

x5 levetid

1.099-,
Hulkehlfræser PCD R11x25 K8
Til fræsning af vendespor i gulvvarmeplader. Til 20
mm gulvvarmeslanger. 5 x levetid. Kan skære hele
dybden på én gang. E801.5254.08

g
på én gan
n
e
d
b
y
d
e
l
Fræs he
x5 levetid

999-,
Hulkehlfræser PCD R 9,5x25 K8

Til fræsning af vendespor i gulvvarmeplader. Til 16
mm gulvvarmeslanger. 5 x levetid. Kan skære hele
dybden på én gang. E801.5256.08

279-,
Klinge 160x2,2x20 Z48 W Chrom
Til dyksave, bl.a. Festool.
ITK Extreme klinge i topkvalitet. Til fine snit i massive
træsorter.
Lyddæmpende plastikfyldte slidser. Chrome belagt.
285.760.48H

599-,
CMT prop- og kunstborsæt WS 8-15 mm
Til boring af huller og produktion af propper i 8,10
,12 og 15 mm.
Bruges til fx propning af terassegulve. 500.001.08

799-,
Overfræsesæt med 8 stk. K8

Sættet indeholder nogle af de mest brugte overfræsebor på det danske marked.
Et godt udvalg af kvalitetsjern med blandt andet lige
overfræsebor, slidstfræser, fasfræser og hulheklfræser til gulvvarmeslanger.
Leveres i praktisk plastikæske for sikker opbevaring.
900.008.02

1.149-,
Klinge 216x2,4x30 Z48 W x 10 stk.

Contractor klingesæt til kapsave bl.a. Dewalt.
Indeholder 10 stk. klinger i størrelsen 216x30mm
med 48 tænder. K21648M-X10

749-,
Klinge 160x2,2x20 Z40 W x 10 stk.

Contractor klingesæt til Festool dyksav og andre
dyksave. Indeholder 10 stk. klinger i størrelsen
160x20mm med 40 tænder. K16040H-X10

749-,
CMT prop- og kunstborsæt WS 16-30 mm
Til boring af huller og produktion af propper i 16, 20,
25, 30 mm.
Bruges til fx propning af terassegulve. 500.002.08

299-,
Overfræsesæt med 21 stk. K8
Proftool overfræsesæt med 21 stk. forskellige hårdmetal profiljern med 8 mm skaft.
Sættet indeholder de mest populære overfræsejern
som bruges på det danske marked. Det indeholder
blandt andet lige overfræsejern, kantfræsere,
fasfræsere, rundingsfræsere, slidsfræsere og hulkehlfræser til gulvvarmeslanger.
Leveres i praktisk aluminiums opbevaringskuffert.
2108

249-,
Digital klingegradmåler LCD

Vinkelmåleren er beregnet til at måle smig og vinkler
på rundsave og kap- og geringssave. For at lave
præcise afmålinger er gradmåleren forsynet med
magneter der gør fastgørelse nemt og problemfrit.
DAG-001
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109-,
SikaBoom 562

Professionel skumlim til påføring
på isoleringsplader. Til indvendig
og udvendig limning over og
under jorden af: polystyrenplader
(XPS), polystyrenplader (EPS)
• Træfiberplader • Korkisolationsplader • Ikke-strukturelle
bygningskomponenter samt
gipsplader.

Wera klap-pung med bits

269-,

99-,

Bitspung med 25 bits, 5xPH2; 5xTX10; 10xTX20;
5xTX30

249-,
Wera topnøgleindsats i sæt.

Topnøgleindsatser til skruer med udvendig sekskant.
Med stærk permanent magnet. 1/4"-sekskant

Wera KK60 skruetrækkersæt
WE-05059295001
Foldetaske med 89 mm lange bits. Inklusiv håndgreb
816 R Kraftform med Rapidaptor hurtigskift

42-,
Casco Cascol Outdoor trælim 750 ml

Anvendes til limning af træ, hvor høj fugtbestandighed er påkrævet f.eks. møbler i våde rum, laminering og samling af vinduer og døre m.m.

399-,
Knipex tangsæt

289-,
Wera KK22 skruetrækker med magasin

59-,
Casco Superfix+ hvid 300 ml.
Meget stærk monteringslim.
Limer glas, metal, sten, træ og flamingo
og hærder også under vand.

69-, Ny generatio
n!
Sikaflex 11FC PURFORM
• All-round fugelim der hæfter på de fleste byggematerialer.
• Ny Purform® teknologi med lavt isocyanat indhold.
MAL kode 00-1.
• Kan anvendes inde som ude - og til indirekte
fødevarekontakt

KN-0020-1S
Tang sæt 3 stk. i plastlomme. Cobolt Mini Boltsaks
71 02 200
Kraftsideafbider 74 02 160. "Alligator" vandpumpetang 88 01 250

WE-05051023001
Integreret magasin til opbevaring af bits. Den i grebet
nedsænkelige bajonetklinge med hurtigskift tillader
hurtig manuel betjening også i pladsmæssigt snævre
arbejdsrammer, når klingen er skubbet ind. Ved
simpel aktivering af låsebøsningen kan klingen føres
ud igen.

49-,

Wera Tool Check Plus 39 dele

WE-05056490001
Værktøjskombination af skralde, bit, toppe og et
håndgreb på et lille areal. Perfekt som universel
ledsager med en mangfoldighed af skruemuligheder.

299-,

Casco MultiTech black 300 ml.

Casco® MultiTech er uden isocyanater, phthalater
og tin. Fleksibel Multi funktionelt produkt, som kan
lime, fuge og forsegle. Den har et bredt anvendelsesområde og god vedhæftning til mange materialer.
f.eks: Gulve-Vægge -Døre-Vinduer-Tag-VådrumKøkken-Bryggers og ISEGA godkedt ifb fødevarer.
669898

Knipex tangsæt
KN-0020-3S
Tang sæt 2 stk. i plastlomme. Cobolt Mini Boltsaks
71 02 200
Kraftsideafbider 74 02 160

229-,

Pr. rør
Patron

34-,

Pose

39-,

SikaHyflex - 220 Window

• Højelastisk fuge med bevægelseskapacitet ≤25%
• Kan anvendes omkring vinduer og døre – inde og
ude.
• Fri for opløsningsmidler.
• God vedhæftning på byggematerialer – især PVC.

26

Patron

34-,

Pose

39-,

SikaHyflex - 250 Facade

• Højelastisk facadefuge.
• Let at bearbejde og perfekt vedhæftning.
• Fri for opløsningsmidler.
• Meget lav emission "
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390-,

289-,

Knipex Ergostrip universal
afisoleringsværktøj

90 22 10 BK
KNIPEX BiX® skæreværktøj til kunststofrør og
samlemuffer
- skærer uarmerede plastrør fra Ø20 til 50 mm og
med vægtykkelser op til 2,4 mm
- skærer bløde plastrør og rør med skummede kerner
fra Ø20 til 50 mm og med
vægtykkelse op til 3,5 mm

Wera torx bits a. 100 stk. Leveres i plastrør
Kvalitets bits til indvendige TORX® skruer. Hårde og
slidstærke, til universelt brug.
TX10x25mm WE-05072446001
TX20x25mm WE-05072448001
TX30x25mm WE-05072451001

HÅNDVÆRKERMESSE 2022
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549-,
Rubi røreværk Mix 9

Rubimix 9 er en let og
praktisk blander med dobbelt
håndtag. 1200W motor.
120 mm rørestav medfølger.
25940

6.995-,
Staring pladevibrator 75 kg.
Honda benzinmotor.

Pladestørrelse: 350x550 mm. Centrifugalkraft:
1200 kg. Leveres med kørehjul. 2109518

For første gang er STIHOLT Hydraulic til Håndværkermesse hos Brendes. STIHOLT er især
kendt for deres ombygninger af lastbiler og store lastbilkraner, men på Bornholm har de fokus
på deres nye forretningsområde: Minikraner og glasløftere fra Jekko i Italien og tyskproducerede
vakuumsug fra Eurotech.

1.895-,
Staring VAF300 inkl. 7,6 m slange

VAF-serien benyttes til f.eks.: Udsugning af støv ved
nedbrydning. Flytning af luft ved udtørring sammen
med affugter. Udsugning af støv fra loft ved renovering. Sættet består af:
1 stk. Ventilator og 1 stk. flexslange 7,6 m.1491263

Kom forbi og hør mere på standen

Rubi fliseskærer TX 1020

Max. Flisebredde: 98 cm. Max. Flise længde: 98 cm. Max.
Diagonalsnit: 69,5x69,5 cm. Max. Tykkelse: 61 / 50 mm.
Klinge Diameter mm 250 mm. Motorstørrelse kW. 1,1kW
- 230V-50Hz.
Vægt kg.: 70 kg" 54933

Max. Flisebredde: 102cm. Max. Flise længde:
102cm. Max. Diagonalsnit: 70x70cm. Max.
Tykkelse: 3 - 21mm. Knæktryk1200kg.
17915

799-,

1.299-,

28

Staring affugter m. pumpe 50 ltr.

På STIHOLTS stand kan du møde en gammel kending fra Brendes-messen, produktudvikler Kurt Nielsen, som er meget glad for de to produktserier fra Jekko og Eurotech,
STIHOLT har med på messen. Han fortæller:
- Jekko er er en af de største kranproducenter i verden med speciale i minikraner og minipickere
som JEKKO MPK06, som vi har med på messen. MPK06’eren kan blandt andet monteres med
sugekopper som glasløfter. Selv om den er solidt bygget med løftekapacitet på 600 kilo, men den
er kun 78 cm bred, så den kommer let frem gennem døråbninger i huse og bygninger.

3.995-,

Rubi vådskærer DC-250 850

SAND - MUDDER - SLAM
STP2-500 pumper fjerner væsker med indhold
af ovennævnte, som var det rent vand! Markedets
stærkeste 230V-entreprenørpumpe.Pumpehus i
støbejern, der er særdeles modstandsdygtig overfor
slitage og tåler høj gennemstrømning. Bundsi med
10 mm huller, der forhindrer større partikler i at
blokere løbehjulet.
Leveres med: Storz kobling, 10 m. tov og godkendt
slagfast stik.Sættet består af: 1 stk. pumpe, 15
m. slange med koblinger, Storz kobling og slagfast
plastboks. 1729770

4.995-,
Elektronisk styring med mulighed for indstilling
af start stop. Timetæller for påbegynd job. Total
timetæller. Mulighed for indstilling til kontinuerlig
drift. Tåler dog ikke at stå i aggressivt miljø så som
svinestalde osv. Let aftageligt luftfilter. Kabinet i stål.
Semi- pneumatiske kørehjul. Håndtag sammenklappelig. Indbygget pumpe som løfter vandet 4,5m.
4,5m plastslange medfølger. Luftmængde: 350
m3/h. Rumstørrelse: Op til 120 m2. 2093482

6.395-,

Staring pumpesæt inkl. slange

Skån ryggen og gør bundlinjen glad
STIHOLT for første gang på Håndværkermesse

Staring komplet blandevogn 75 ltr.

8.995-,

Staring blandevogn med plastspand på 75L,
specielt beregnet til udlægning af gulvspartelmasse.
2107734

Staring tvangsblander 110 ltr.
Blandehovedets specielle udformning sikrer en absolut effektiv blanding af materialerne, og holder blandekarret
rent. Det effektive blandehoved kan monteres med stål eller gummiskovle, og kan uden brug af værktøj løftes
op af blandekarret. Dette gør rengøring og justering af blandearmene problemfri. Blanderen er monteret med 2
stk. transporthjul.
Designet på STB 110 gør blanderen nem at betjene, for de højt monterede læssehjul gør det let at læsse blanderen. Det specielle hængslede sikkerhedslåg er fremstillet så tilslagsmaterialet. uden problemer kan i fyldes.
Blanderen er inkl.: • Sikkerhedslåg m/sækkekniv og magnetisk sikkerhedskontakt. • Trækstang • Læssehjul
• Stativ til spand • Punkterfri hjul 1823244
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v/12stk

12-,
70Ltr

6399-,
18.199-,
Nilfisk hedtvandsrenser MH 3C-180/780 PAX
Den alsidige MH 3C kombinerer lave driftsomkostninger, høj ydeevne, brugervenlighed, fremragende ergonomi og stor rengøringseffektivitet. Det
innovative design gør det nemt at flytte MH 3C over
alle type overflader. Ergo tilbehørssystemet bidrager
til endnu bedre udnyttelse af maskinen og sikrer
holdbarhed og pålidelighed. Brugervenlige olieservicefunktioner. EcoPower kedel med EcoMode
funktion. Dampfunktion. Messingtopstykke. Olietank
og olieskueglas. Innovativt design med 4 store
hjul. Nem at transportere - kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader. ErgoSystem tilbehør.
107146891

Nilfisk Attix 961-01 våd-/ tørstøvsuger

1.099-,
Nilfisk støvsuger Aero 21 -21 PC

AERO 21 er den mindste i AERO serien i et kompakt
design med semiautomatisk Push&Clean filterrensesystem, blæsefunktion og praktisk opbevaring af
tilbehør. Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/
sluk af støvsuger. AERO 21 er kompakt og nem
at anvende - det ideelle valg til mindre rengøringsopgaver på værkstedet eller ude hos kunden.
En letvægtsmaskine til medarbejdere i industrien,
bilbranchen samt bygge- og anlægssektoren, med
semiautomatisk filterrensesystem, ergonomisk
design og nem opbevaring af tilbehør. 107406601

ATTIX 9 er en fleksibel og kraftfuld våd-/tørsuger,
der med sine to motorer er udviklet til at klare alle de
mest krævende industrielle opgaver med opsamling
af affald, væsker og fint støv. En støvsuger, man kan
stole på. Kraftig, robust to-motorers industrisuger til
det grove, daglige arbejde. Det vaskbare filter af PET
nano-fiber materiale på ATTIX 961-01 bevarer sugeevnen konstant høj og holder vedligeholdelsesomkostningerne nede. Med det Ø38 mm standardudstyr
er ATTIX 961-01 klar til brug. 302002900

8.999-,
Nilfisk højtryksrenser MC 4M-180/740 XT

MC 4M er beregnet til rengøringsopgaver med
lav intensitet og er det kraftfulde valg til mindre og
mellemstore landbrug, byggefirmaer, værksteder.
Messingtopstykke og keramisk belagte stempler.
Aftageligt kabinet giver let adgang til pumpen.
Robust design med 250 mm store hjul optimerer
transporten over ujævne underlag og på trapper.
Løftestang af aluminium. ErgoSystem tilbehør. XT
modeller: Slangerulle, længere slange og 4-i-1
dyserør 107146410

Soudacryl ST

Malbar kvalitets akrylfuge til
udfyldning af revner i puds,
gips og træ samt som dekorativ
afslutningsfuge. Også egnet
til lydfuger. Frost-sikker ned til
-10°C. Krakkelerer ikke. Elastisk
op til 12 %. Registreret i databasen for byggeprodukter, som
kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri. Velegnet til DGNB
byggeri. EC1 plus certificeret.
153636

25-,

39-,

55-,

Fix ALL® Crystal

Fix ALL High Tack grå 290ml.

Malbar lim til usynlig limning
og tætning på alle overflader/
materialer*. Kan også anvendes
i sanitære limninger. Krystalklar.
Tilsat anti-mug middel. * ikke
PP, PE eller PTFE. Limer også
under vand. Fødevaregodkendt
(FDA). Velegnet til DGNB byggeri
119650

Malbar multifuge/montagelim
med højt begyndende greb til
opsætning af tunge emner uden
understøtning på alle overflader/
materialer*. Kan også anvendes
som sanitetsfuge.
Fuger og limer, også under vand.
* ikke PP, PE eller PTFE. Tilsat
anti-mug middel. UV bestandig.
Ratmærket. Fødevaregodkendt.
Registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/
indgå i Svanemærket byggeri.
EC1 plus certificeret. Velegnet til
DGNB byggeri. 115265

25-,

T-Rex Montage recycled
Heavy 350 gr. naturfarve

T-Rex Montage Light recycled 350 gr. naturfarve

Montagelim til lette materialer i
80% genanvendelige materialer
både i indhold og emballage.
Meget højt begyndende greb(125
kg/m2) og høj slutstyrke. Velegnet til gulvlister, kunstig stuk m.
v. Let at trykke ud. Til indvendigt
brug. En af overfladerne skal være
sugende. 157552

Montagelim til tunge materialer i
80% genanvendelige materialer
både i indhold og emballage.
Meget højt begyndende greb(250
kg/m2) og høj slutstyrke. Velegnet til mursten, sten og træ. Mere
fast konsistens. Til indvendigt
brug. En af overfladerne skal være
sugende. . 157502

59-,
Fix ALL® Turbo hvid 290 ml.
Hurtigthærdende malbar montagelim til opgaver der stiller krav
til høj styrke og hurtig hærdning.
Kan bruges på alle overflader/materialer*. Håndterbar efter 20 min.
Limer også under vand. * ikke PP,
PE eller PTFE. Tilsat anti-mug
middel. RAT mærket. Registreret
i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i
Svanemærket byggeri. Velegnet til
DGNB byggeri. 124938

26.999-,
Nilfisk Walk Behind gulvvasker SC401 43 B
FULL PKG
Den kompakte Nilfisk SC401 giver dig den hurtighed, nøjagtighed og brugervenlighed, du har brug for til bedre rengøring
af gulve. Samtidig har den effektive maskine et ekstremt lavt
lydniveau. Maskinen er brugervenlig og kræver ganske lidt
træning. De 4 hjul gør SC401 nem at manøvrere, og OneTouch™ -knappen aktiverer alle funktioner med et enkelt klik.
Desuden kan rengøringsindstillingerne ændres undervejs med
tre enkle knapper på betjeningspanelet. Kompakt design og let
at manøvrere. Produktiv og kraftig sugemotor sikrer et perfekt
rengøringsresultat og et tørt gulv. Børste med klik af/på system
og letvægts-sugefod uden slangetilkobling. Patenteret system
med elastikstrop gør det let og enkelt at vedligeholde sugefoden.
Doseringssystemet sikrer mod overdosering af rengøringsmidler – en miljøvenlig og omkostningsbesparende løsning.
9087390020

2.199-,
Nifisk Walk Behind fejemaskine SW250
Den hurtige og produktive Nilfisk fejemaskine er ideel til rengøring i mindre fabrikker, parkeringsanlæg, indkøbscentre, skoler, værksteder, bus- og togstationer.Beholderen har en kapacitet på
38 liter, og den kan forblive åben ved opsamling af større emner, tømning af skraldespande osv.
Maskinen er let at skubbe og styre med store afsmitningsfrie hjul. Det indbyggede filter forbedrer
støvkontrollen og øger komforten for brugeren. Stort set vedligeholdelsesfri: Enkel mekanisk
konstruktion med gear og remdrev. Ingen motor eller batteri. Håndtaget kan indstilles i højden, så
det passer til operatøren (3 indstillingsmuligheder). Smudsbeholderen forbliver på plads, selv når
fejemaskinen opbevares opretstående eller hængende på væggen. 50000494

89-,
Bike-Box Tour De France
Box med kæderens, smøreolie og cykelwipes. Gratis
drikkedunk.

30

HÅNDVÆRKERMESSE 2022

HÅNDVÆRKERMESSE 2022

31

G

IO

FA

NE

LLE

FRA

FO

LK

TIL P R O F

S
S
E

