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Frit valg 

1.946,-
DEWALT 
KAP- / GERINGSSAV INKL. ARBEJDSBORD
DW770 + DW725B-XE
Kap- / geringssav, 1500 watt motor sikrer kraftfuld savning i alle matr.

Integrerede positive geringsstop i 15, 22,5, 30 og 45 grader 

hurtigudløser op til 50 grader.

Arbejdsbord, lav vægt 7 kg. bæreevne 454 kg.

MILWAUKEE 
12 VOLTSSÆT
C12 MT + M12 BPD + C12 JSR
Indeholder:

C12 MT Multiværktøj

M12 BPD Slagboremaskine

C12 JSR Radio

Leveres inkl. 3 stk. M12 4,0 Ah batterier, 

lader og transporttaske

TJEP
GASDYKKERPISTOL
VF-16/64 GAS 2G
Gasdykkerpistol m. skråtstillet magasin.

Gummianslag, letvægtsmaskine, justerbar dybde. 

Leveres inkl. 2 stk. 1,65 Ah batterier, lader og transportkuffert

MILWAUKEE
SLAGBORE- / SKRUEMASKINE
M18 CPD 502C
Slagbore- / skruemaskine i gennemført design.

Kompakt maskine. POWERSTATE kulfri motor. 

LED belysning af arbejdsområdet. Vægt 2,3 kg. inkl. batteri.

Leveres inkl. 2 stk. 5,0 Ah batterier, lader og transportkuffert.

Fødselsdagsmesse

fredag d. 20. maj 9-15

Kage, kaffe, pølser og drikkevarer på dagen

Tilbuddene gælder fra 10. - 31. maj 2016  - eller så længe lager haves. Alle priser er netto / 

afhentet og ekskl. moms og afgifter. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Leverandør til professionelle siden 1946
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Fødselsdagsmesse

fredag d. 20. maj 9-15

Kage, kaffe, pølser og drikkevarer på dagen

MILWAUKEE 
Vinkelsliber
AG 750
Kompakt og kraftfuld 750 W motor. 

Metalgearhus for maksimal holdbarhed. 

Gearhovedet kan roteres 90gr for øget fleksibilitet. 

Skivediameter ø125 mm. 

Max. skæredybde 33 mm.

Leveres inkl. 4 meter kabel, beskyttelsesskærm, 

støttegreb, flange og flangemøtrik.

1 stk. 299,-

MILWAUKEE 
Fugepistol
C18 PCG/310
Op til 4500 N trykkraft. Elektronisk overbelast-

ningsbeskyttelse i både værktøj og batteri.

Maskinen stopper med det samme så materialet 

ikke trykkes ud når afbryderen slippes.

6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol.

Leveres inkl. 1 stk. 2,0 Ah batteri, lader og 

transporttaske.

MILWAUKEE 
Klingeholder
49220305
Manuel bajonetsav klingeholder. 

Til savning på meget trange steder eller 

hvor der kræves stor forsigtighed. 

1.946,-

946,-
4 stk. 946,-

MILWAUKEE 
Stiksav
JS 120 X
Kraftfuld 710 Watt motor. Slankt 

motorhus for nemt og sikkert greb samt 

lav vægt for optimal betjening . 

Støvventilator og integreret 

udsugningssystem for rent arbejde,  

og godt udsyn til skæreområdet.

Leveres inkl. 4 meter kabel, 5 savklinger, 

anti-splintsystem, støvhætte, glidesko og 

transportkuffert.

1.946,-

MILWAUKEE 
Akku bajonetsav
C18 HZ -0
Kompakt Hackzall bajonetsav med høj ydeevne og en 

længde på kun 375 mm. Perfekt til enhåndsbetjening. 

FIXTEC klingeoptagelse for hurtigt og let klingeskift.

Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet. 

Leveres inkl. transporttaske.

MILWAUKEE 
Bajonetsav
SSPE 1500 X
1500 W motor m. overbelastningsbeskyttelse, der 

forhindrer overophedning og fejl på motoren. 

Variabel hastighed. Justerbar anlægssål til 

dyksavning. FIXTEC klingeoptagelse for hurtigt 

og let klingeskift.

Leveres inkl. 4 meter kabel, 1 x Sawzall bajonet-

savklinge og ekstra klingeholder med nøgle samt 

transportkuffert.

MILWAUKEE 
Betonsliber
AGV 12-125 X DEG SET
Kraftig 1200 W protector motor - kraftig viklings-

beskyttelse og epoxy isolering for øget levetid.

Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen 

starter utilsigtet. 

Magnetisk aftagelig front skærm kan fjernes for 

optimalt arbejde i hjørner og tæt på vægge. 

Leveres inkl. 4 m. gummikabel, bøjlegreb, integreret 

støvsugning og diamantkopskive ø 125 mm.

CMT
Stiksavklinger
JT144D-100
100 stk. stiksavklinger. 

Velegnet til træarbejde.+

1.946,-

1.246,-146,-
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646,-

MILWAUKEE 
Kombihammer
PH 26 X
Super kompakt hammer. 

Enestående ydeevne med en slagenergi på 

2,4 J og 4500 slag / min. 

Laveste vibrationsniveau på kun 

13,5 m/s2. Slagstop til skrueopgaver eller 

boring i træ/metal uden hammerfunktion. 

Leveres inkl. 4 meter kabel og transport-

kuffert.

MILWAUKEE 
Hulsavsæt
49224152
Hulsave str. 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 

44, 51, 57 mm Adapter til ø14 - 30 mm 

og ø32 - 152 mm hulsave. 2 x pilotbor.

Leveres i plastkasse. 

946,- 1.946,-

25 stk. 946,-

MILWAUKEE 
Diamantkopskive
DCWU
125 mm diamantkopskive. 

Velegnet til universielle slibeopgaver 

hvor der kræves høj slibeevne.

1 stk. 299,-

MILWAUKEE 
SDS-PLUS hammerbor
RX-4
4 skærs SDS-plus hammerbor 6 x 210 / 

6,5 x 210 mm. Med op til 50% længere 

levetid. Velegnet til mursten og beton. 

XL-BYG RØDOVRE 
TRÆLAST
Winbag
Til vinduesmontage mv. 

RØDOVRE
Kabeltromle 35 m
4 udtag m. jord, klaplåg og termosikring. 

IP44 godkendt. Neoprenkabel 3 x 1,5 mm2

1 stk. kr. 329,-

XL-BYG RØDOVRE 
TRÆLAST
Bitspung

XL-BYG 
Håndsav
Super håndsav til traditionelle opgaver.

Fødselsdagsmesse

fredag d. 20. maj 9-15

Kage, kaffe, pølser og drikkevarer på dagen

4 stk. 946,-

3 stk. 846,- 94,60v. 4 stk pr. stk.

94,60

10 stk. 294,60

MILWAUKEE
SLAGBORE- / SKRUEMASKINE
M18 CPD 502C
Slagbore- / skruemaskine i gennemført design.

Kompakt maskine. POWERSTATE kulfri motor. 

LED belysning af arbejdsområdet. Vægt 2,3 kg. 

inkl. batteri.

Leveres inkl. 2 stk. 5,0 Ah batterier, lader og trans-

portkuffert.

Begrænset antal
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DEWALT 
Kombihammer SDS-PLUS
D25013
22 mm SDS-PLUS kombihammer . 

Til forankring og gennemgående huller i 

beton og murværk fra 4 - 22 mm i diameter. 

Slagstop v. boring i træ, stål og plastik samt v. 

skrueopgaver. 

Leveres inkl. multipositions sidehåndtag og 

dybdestop.

DEWALT 
Slagboremaskine
DCD796P2
18V XR Li-ion slagboremaskine med 5,0 Ah  

batteri teknologi. Kulløs motor sikrer per-

fekt effektivitet. Ekstremt kompakt design 

muliggør arbejde på trange steder. To-

gears helmetal-transmission øger køretiden 

og forlænger maskinens levetid. 

Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier, lader, 

bæltekrog, transportkasse.

DEWALT 
Slagskruetrækker
DCF887N
Højtydende kulløs motor med 205 Nm moment, 

sikrer hurtig færdiggørelse af krævende opgaver. 

3 hastigheder og momentindstillinger. Lav vægt 

og kompakt design. Belysning af arbejdsområdet 

med LED lys. 

Leveres inkl. transportkasse.

DEWALT 
Akku sømpistol
DCN660D2
Den seneste generation af 18V XR Li-ion kulløs 16 

Ga dykkerpistol med den nyeste teknologi indenfor 

dykkerpistoler. Kompakt, let og ergonomisk design 

gør maskinen brugervenlig og samtidig hårdfør. 

Enkeltskudsfunktion til præcis placering og flerskuds-

funktion til høj produktivitet.

Leveres inkl. 2 stk. 2,0 Ah XR Li-ion batterier, lader og 

transportkasse.

646,-

2.446,-

1.146,-

3.446,-
Fødselsdagsmesse

fredag d. 20. maj 9-15

Kage, kaffe, pølser og drikkevarer på dagen

Begrænset antal

 Elegant termotag med lysgennemgang
 Stor styrke og lang levetid
 Komplet tag med nem montering
 Til isolerede udestuer

 Plastmo tagrende med 25 års garanti

 15% større vandkapacitet

 Hurtig og tæt samling med lim

  Skjul gamle rendejern med fl otte kapsler

WWW.PLASTMO.DK

Plastmo TAG Beregner
Find og beregn dit tag 
på plastmo-tag.dk

Plastmo TAGRENDE Beregner
Få en samlet materialeliste på 
plastmo-tagrender.dk

     Besøg Plastmo standen...
...og få gode råd om tagrender 

og tagløsningerTAGLØSNINGER TAGRENDER
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DEWALT 
Akku - bajonetsav
DCS387N
18V akku, kompakt sav der muliggør arbejde trange 

områder. 4 positioners klingefæste med savning til kant og 

øget alsidighed.

Nøglefrit klingefæste til værktøjsfri udskiftning af savklinge. 

Belysning af arbejdsområdet med LED.

DEWALT 
Bajonetsav
DWE305PK
1100W motor, designet til krævende opgaver. 4 posi-

tioners klingeholder giver mulighed for savning til kant 

og mange andre opgaver. 

Leveres inkl. transportkasse.

DEWALT 
Dyksav
DWS520KR
Kompakt dyksav. 

Parallelt snit  gør det muligt for brugeren at have 

en konstant placering af hånden under savningen. 

En 48 tændrs klinge giver en fin og præcis finish.

Variabel hastighed giver mulighed for korrekt 

hastighed i forskellige materialer. 

Inkl. 1,5 m. styreskinne. 

Leveres inkl. transportkasse

DEWALT 
Rundsav
DCS391N
Ergonomisk gummibelagt 

håndtag. 

Ekstremt holdbart design med 

støbt aluminiumssko . 

Nøglefri gerings og dybde 

justering. 

Ultratynd karbid klinge med 

24 tænder og 165 mm i diam-

eter giver en skæredybde på 

55 mm.

DEWALT 
Akku-geringssav
DCS365N
18V - 184 mm geringssav.

Dobbelt isoleret luftafkølet motor med udskiftelige 

kul giver maskinen maksimal kraft i hårdt træ.

Nyt justeringssystem til geringsvinkler giver præci-

sion og vedholdende indstilling af geringsvinkler 

mellem 0 og 48 gr. 

Den store dobbelte anslags-mekanisme giver mak-

simal støtte til skæring af store materialer i enhver 

vinkel eller kombination af vinkler. 

DEWALT 
Geringssav
DWS780
Enestående skæreydelse i både små profiler og 

stort tømmer max. mål 110 x 330 mm.

XPS-skyggeskærelinje til hurtig og præcis indstilling 

af klingen, mens arbejdsemnet belyses.

Smigindstilling med hurtigudløser til præcise og 

lette smigindstillinger i vinkler op til 49 gr.

Geringsvinkel mellem 0 - 50 gr. venstre og 0 - 60 

gr højre.

DEWALT 
Arbejdsstation m. hjul
DE7400
Store robuste hjul, designet til at køre let 

over trin, sten og byggeaffald. 

Letvægtskonstruktion i aluminium gør 

det let at transportere enheden. 

Leveres inkl. universale bøjler der passer 

til montage af de fleste bordsave.

3.946,-

5.246,-

2.646,-

1.946,-

1.146,-

1.146,-
846,-Fødselsdagsmesse

fredag d. 20. maj 9-15

Kage, kaffe, pølser og drikkevarer på dagen

1.946,-

DEWALT 
Kap- / geringssav inkl. arbejdsbord
DW770 + DW725B-XE
Kap- / geringssav, 1500 watt motor sikrer kraftfuld savning i alle matr.

Integrerede positive geringsstop i 15, 22,5, 30 og 45 grader 

hurtigudløser op til 50 grader.

Arbejdsbord, lav vægt 7 kg. bæreevne 454 kg.

DEWALT 
Bordsav 250 mm
DW745
Med en vægt på 22 kg. er saven den 

bedst transportable i sin klasse. 

Beskyttelsesbøjler i stål sikrer saven 

mod slag ved fald.

Tandstangdrevet anslag der er lås-

bart samt store tydelige skalaer. 

Kraftig 1850W motor. 

Leveres inkl. 24 tænders savklinge, 

geringsanslag m.m.

+

Begrænset antal



www.lip.dk

- når der bygges på kvalitet!

Et letvægtsgulv med isolerende
og lyddæmpende egenskaber.
Hurtigt og let at udlægge.

Tekniske data
Byggehøjde: 10-450 mm
Trinlydsdæmpning: Ca. 18-32 dB afhængigt af konstruktionen 
Trinlydsdæmpning v. betonunderlag:
70 mm LIP Thermodyn og 10 mm LIP 220 Ca. 23 dB 
50 mm LIP Thermodyn og 10 mm LIP 220 Ca. 21 dB
30 mm LIP Thermodyn og 10 mm LIP 220 Ca. 18 dB 
Temperaturbestandig: -40 - + 110C
Varmeledningsevne: 0,122 W/m2K)
Brandklasse: A (pålagt gulvspartelmasse)
Trykstyrke: Ca. 31 MPa*
E-modul: 25 GPa*, 25.000 N/mm2

Vægt: Ca. 5,8 kg/cm
*Værdier er fremkommet v. 40 mm LIP Termodyn og 10 mm LIP 220.
Totalvægt v. 40 mm LIP Thermodyn og 
10 mm LIP gulvspartel: Ca. 44 kg/m2

Klar til belægning med LIP gulvspartelmasse: 1-2 døgn v/20°C
Flisebelægning på LIP Thermodyn direkte: 1-2 døgn v/20°C
Flisebelægning på gulvspartel: Ca. 2-3 timer v/20°C
Tæt belægning på gulvspartel: Ca. 24 timer v/20°C

35 L

LIP
Thermodyn
Velegnet til opbygning 
af gulvkonstruktioner,

hvor der ønskes lav vægt,
varmeisolering samt
trinlydsdæmpning.

LIP 220
Gulv-

spartel-
masse

LIP
Super-
grund25 kg

LIP
350

Universal-
mørtel 

LIP
360

Fiberpuds 
LET
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BOSCH - batteripakke
GBA 18 V 4,0 Ah M-C
2 stk. 4,0 Ah batterier

Ladetid: 30 / 45 min. (80 % / 100%)

Vægt 600 gram pr. stk. 

1 stk. AL 1860 CV lader. 

BOSCH - Akku borehammer
GBH 18 V-EC
Uovertruffen kombination af ydelse og vægt. 

18 V 4,0 Ah maskine. Max. slagenergi 1,7 J. 

Vægt inkl. batteri kun 2,6 kg. SDS-plus værktøjs-

holder. Slagtal 0 - 4550 slag pr. min. 0 - 1400 

omd. pr. min. Leveres inkl. dybdeanslag, ekstra 

håndgreb og transportkasse. 

2.446,-

946,-

1.046,-

BOSCH - Akku bore- / skrue-
maskine
GSR 18 V-EC
18V - 2,0 Ah maskine. 

Kompakt design, hovedlængde kun 179 mm. 

Wireless Charging system, så maskinen 

altid er klar til brug. 

Vægt 1,8 kg. 

Leveres inkl. transportkasse

BOSCH - Akku 10,8V sæt
L boxx 10,8 V SET
Indeholder:

Skruemaskine - GSR 10,8-2 LI 

Multicutter - GOP 10,8 V-LI

Bajonetsav - GSA 10,8 V-LI

Radio - GML 10,8 V-LI

LED lygte - GLI Pocket

Leveres inkl. 3 stk. 2,0 Ah batterier,

lader, og transportkasse.

1.246,-
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BOSCH - Stiksav
GST 90 E
650 W motor sikrer høj 

arbejdshastighed. 

90 mm snitdybde i træ - 

20 mm snitdybde i aluminium. 

Vægt 2,3 kg. 

Leveres inkl. 1 stk. savklinge, splint-

beskyttelse, udsugningssæt, umbra-

konøgle og transportkasse. 

BOSCH - Akku bajonetsav
GSA 18 V-LI
Den bedste saveydelse i sin klasse. 

18 V, 4,0 Ah maskine med stærk ydeevne. 

SDS klingeskifte. 

Vægt 3,4 kg. 

Leveres inkl. 4 stk. savklinger. 

BOSCH - Mobilt savbord
GTA 2500 Compact
Ekstra robust og stabil kvalitet. 

Stor kapacitet på 2500 mm. 

Justerbar støttehøjde / stop. 

Enkel montering på få minutter.

Passer til alle kap- / geringssav på markedet. 

BOSCH - kombisav
GTM 12 JL
Bordrundsav samt kap- / geringssav i en og samme 

maskine. 

Kraftig 1800 W motor sikrer et hurtigt arbejdstempo. 

Integreret lys til præcist arbejde også under dårlige 

lysforhold. Fræset vinkelskala i høj kvalitet til præcise 

vinkelsnit. 

Skærekapacitet 95 x 150 mm. 

Geringsindstilling 48 gr H + V.

Savklingediameter ø 305 mm. 

Vægt 21 kg. 

Leveres inkl. savklinge, skydestok og støvpose. 

BOSCH - Akku stiksav
GST 18 V-LI S
Kraftfuld og kompakt stiksav.

18 V, 4,0 Ah maskine. 

Snitdybde i træ 120 mm. 

Snitdybde i aluminium 20 mm. 

Vægt inkl. batteri 2,4 kg. 

SDS-savklingeskift. 

Leveres inkl. 3 stk. savklnger og transport-

kasse. 

BOSCH - Kap- / geringssav
GCM 8 SJL
1600 W motor. Integreret laser til helt 

præcis skæring. Lav vægt på kun 17 kg 

giver en god mobiltet. 312 mm vandret 

skærekapacitet. 

Geringsindstilling 52 gr. venstre og 60 gr. 

højre. Hældningsindstilling 47 gr. venstre 

og 2 gr. højre.

 Leveres inkl. rundsavklinge ø216 mm

BOSCH - Laserafstandsmåler
GLM 50 C
Den smarte løsning til måling og dokumentation. 

Måleområde 0,05 - 50 m.

Måenøjagtighed + / - 1,5 mm.

Måleområde, hældningsmåling 0 - 360 gr. (4 x 90)

l x b x h = 106 x 45 x 24 mm. 

Batterilevetid: ca. 10.000 enkeltmålinger. 

1.046,-
194,60

3.346,-

2.446,-1.946,-

1.046,-

Fødselsdagsmesse

fredag d. 20. maj 9-15

Kage, kaffe, pølser og drikkevarer på dagen

946,-

794,60

BOSCH - Kap- / geringssav
GCM 80 SJ
1400 W motor. 

Integreret laser til præcis skæring. 

Lav vægt på kun 13,5 kg gør saven let at 

håndtere. 

Skærekapacitet v. 90 gr. 

45 x 270 mm.

Leveres inkl. 

rundsavklinge ø216 mm

BOSCH - stiksavklinger
T144D
100 stk. stiksavklinger i box. 

Velegnet til savning i træ. 746,-
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ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54
E-mail: ruko@ruko.dk
 www.ruko.dk

SmartAir 
Enkel og brugervenlig 
adgangskontrol

Dørlukkere
Komplet og funktionel 
dørlukkerserie

Ruko-Line 
Designstærk grebsserie
i rustfrit stål

Panikbeslag
Godkendte beslag til flugtveje

Meget mere end låse og nøgler
Vi afholder løbende kurser i vores smarte dørlukkere, der 
har en række funktionaliteter, som giver dig en nemmere 
og hurtigere installation. Tilmelding kan ske på messen.

ASSA ABLOY
DC700 komfort dørlukker
Med glideskinne G195, lukkeforsinkelse og 

fjederstyrke EN 3-6. Sølv.

FEIN
MultiTalent QuickStart
Optimal kvalitet og stabilitet takket være gearhovedet i metal og den 

gennemgående anvendelse af kugle-/nålelejer. Effektiv og højtydende motor 

på 250 W, som er konstrueret til vedvarende og krævende brug. Nemt og enkelt 

skift af tilbehør uden brug af værktøj med QuickIN-hurtigspændesystemet. 

Leveres inkl. 1 slibesål, 3 stk. slibepapir af hver størrelse K80, K120 og K180 samt 

E-Cut-savklinge (44 mm)

FEIN
FSC 2.0 Q Edition Wood
Optimal kvalitet og stabilitet takket være de anvendte kugle-/nållejer 

samt motoren og gearet, der er konstrueret til konstant brug og høje 

belastninger. Nemt og enkelt skift af tilbehør uden brug af værktøj 

med QuickIN-hurtigspændesystemet. Sekskantet værktøjsholder for 

maksimal overførsel af drejningsmoment mellem maskine og værktøj. 

Nøjagtigt snit også i fri hånd, uden at emnet skal spændes fast.  

Leveres inkl. 1 slibesål, 1 adapter, 5 slibeark af hver størrelse 1 stk. E-Cut 

Long-Life-savklinge (form 162, 163, 164, 165, 185 og 186). 1 stk. E-Cut 

universal-savklinge (form 147 og 148) 

1.946,-

546,-

946,-
Fødselsdagsmesse

fredag d. 20. maj 9-15

Kage, kaffe, pølser og drikkevarer på dagen

NILFISK
Våd- / tørsuger - M-klasse
ATTIX 30-21 XC DK2
Kompakt ergonomisk og kraftfuld. 

Høj sugevne til professionelt brug. Xtrem-

eClean fuldautomatisk filterrensesystem. 

Silent power: lavt støjniveau. Udtag til 

el-værktøj med automatisk tænd/sluk af 

støvsugeren. 1500W motor. Luftmængde: 

3700 l/min. Vægt 11 kg.

2.846,-
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FESTOOL - Dyksav
TS55 ReBq-Plus
Optimal fleksibilitet pga. fladt hus af hensyn til 

minimal vægafstand (12 mm ) Vinkelindstilling 

med underskæringsfunktion fra -1 gr. til 47 gr. 

Sikkert arbejde og nem placering i eksisterende 

snitfuge takket være spaltekniven. Præcis neddyk-

ning indtil 55 mm materialetykkelse.  

Leveres inkl. savklinge

FESTOOL - Føringsskinner
FS 1400 / FS 2700 / FS 3000
Føringsskinner for dyksav i flere længder.

FS 1400 - 1400 mm føringsskinne. Pris 446 kr.

FS 2700 - 2700 mm føringsskinne. Pris 1.246 kr.

FS 3000 - 3000 mm føringsskinne. Pris 1.446 kr.

FESTOOL - Akku dyksav
TSC 55 REB PLUS / XL LI
Kulfri EC-TEC motor og dobbelt 18V batterikoncept gør 

det muligt at save 50 meter i 40 mm lamineret spånplade 

på én opladning. Du kan arbejde med variabel hastighed 

op til 5200 omdrejninger per minut, det samme som kabel 

versionen. Det gør det muligt, at arbejde i præcis det samme 

materiale, som du er vant til, uden at skulle gå på kompro-

mis, og selvfølgelig med vores standard klinge.

Leveres inkl. 2 stk. 4,2 Ah batterier, lader og SYSTAINER 

transportkasse.

FESTOOL - Byggepladsradio
BR10
Super radio, med perfekt lyd uanset om du 

hører radio eller taler i telefon. 

Bluetooth-grænseflade med håndfri telefon. 

AUX-indgang til tilslutning af mobilt udstyr 

som f.eks. smartphone, MP3-afspiller, tablet 

el. andet. 

Kompakt konstruktion med fleksibel, brudsik-

ker antenne. Leveres i opbevaringstaske. 

FESTOOL - Støvsuger
CTM 26 E DK
350 - 1200 W motor. 

Godkendt til støvklasse M. 

Velegnet til støv med grænseværdier >0,1 mg/m3. 

Udsugning på el-værktøj takket være integreret 

start / stop automatik. 

Leveres inkl. filterpose, støvsugerslange.

Rengøringssæt - D36 HW-RS PLUS
Det ideele rengøringssæt til håndværkere. 

Et førsteklasses indstilleligt gulvmundstykke giver 

fleksibilitet. D36 støvsugerslange. 

Leveres i Systainer 5 T-LOC transportkasse.

FESTOOL - Enhåndshøvl
EHL 65 EQ-Plus
Kompakt og let høvl. Vægt kun 2,4 kg.  720 W motor.  

Max. 4 mm spåntykkelse og 23 mm falsdybde. Ingen tidskræv-

ende rengøring på grund af effektiv udsugning i venstre eller 

højre side. 

Leveres inkl. parallelanslag, betjeningsværktøj samt Systainer 

SYS 2 T-LOC transportkasse.

FESTOOL - Overfræser
OF 1010 EBQ-Set
Lav vægt og enhåndsbetjening. 

Nem indstilling af fræsedybden ned til 

en tiendedel milimeter.

Leveres inkl. føringsanslag, 

føringsskinne FS 800/2 mm. samt Sys-

tainer SYS 3 T-LOC transportkasse. 

FESTOOL - Diamantsliber
RG 130 E-Plus
Diamantsliber med perfekt omdrejningstal 

til diamantværktøjer. Hurtig slibeydelse og 

arbejdshastighed med 1600 W motor. Sikkert 

og hurtigt arbejde på vægge takket være 

integreret væganslag. Optimal håndtering og 

balance på guve, vægge og lofter. 

Leveres inkl. føringssål, spændeflangetilbe-

hør, tapnøgle. Samt Systainer SYS 5 T-LOC 

transportkasse.

2.946,-

3.946,-

846,-

1.346,-

4.946,-2.446,-

1.546,-

1.846,-

FESTOOL - Røreværk
MX 1000 E EF HS3R
ErgoFix - højdeindstilling med integreret hurtigskifte-

funktion. Ingen materialesprøjt v. start takket være blød 

opstart med gasgivningskontakt. 

Sejttrækkende 1020 W motor.  Vægt kun 4,5 kg. 

Leveres inkl. Rørestav HS 3 120 x 600 R M14. Adapter 

ErgoFix. Dobbelt gaffelnøgle

FESTOOL - Støvs-
uger
CTL SYS DK
1000 W motor. 

Godkendt til støvklasse L. 

Ekstremt lille, let og kompakt i 

Systainer format for maksimal 

mobilitet. Takket være integreret 

slange-, kabel- og mundstykke-

depot har du det hele med. 

Meget støjsvag 67 dB. Velegnet 

til støv med grænseværdier >0,1 

mg/m3.  Leveres inkl. filterpose, 

støvsugerslange, polster mund-

stykke, fugemundstykke og 

bæresele. 

SÆTPRIS 

5.446,-

Fra 

446,-
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CORAM
Super cut klinger
Forskellige længder, og til forskellige materialer. 

Til træ 35 - 55 mm klinger SJI035 - SJI055

Til træ, gips og plastik 32 - 42 mm klinger SSI035 - SSI042

Til træ og kunststoffer 35 - 55 mm klinger SUI035 - SUI055

Til stål 28 - 43 mm klinger SUB028 - SUB043

LEICA
Disto 510 afstandsmåler
Med Leica Disto D510 afstandsmåler er udendørs 

måling gjort mulig med det digitale kamera og den 

360° tiltsensor. Disto D510 er med Bluetooth Smart 

hvilket gør at den kan overføre måle data til din 

telefon eller tablet. 

•         Billede funktion med 4x zoom

•         IP65 vandstråletæt og støvtæt

•         Præcis 360° sensor

•         Smart Horisontal Mode

•         Rækkevidde 5cm-200m

•         Nøjagtighed ± 1 mm

•         Integreret Bluetooth@Samrt

•         Gratis app. Leica Disto Sketch

•         Dansk manual.

DIATECH
7703 Diamant hammerhoved
 Diatech diamant klinge Hammerhoved 

(SUPERCUT)2,5mm. tykkelse. Velegnet til fjernelse 

af flisefuger uden at beskadige tilgrænsede fliser, 

udvikler kun meget lidt støv. Til renovering af fliser/

baderum, varme-/vvs-installation, specielt velegnet til 

meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter. Tekniske 

data: Diamantbelagt, snitdybde max 10mm, snit-

berdde 1,2 mm, total snitlænde 30 mm, total lænde 

73 mm 

1 stk. 294,60

CMT
Rundsavklingesæt
2 stk. ø160, 20 mm centerhul, 40 tænder 292.160.40H

1 stk. ø160, 20 mm centerhul, 24 tænder 292.160.24H

CMT
Propborsæt
Kasse m. hhv. kunstbor m. cylindrisk kolbe og propbor. 

Str. 8 - 15 mm / 16 - 30 mm

FREZITE
DIA klinge t. eternit

160 x 2,4 x 20 Z10 pris pr. stk. 1.046,-

190 x 2,4 x 30 Z12 pris pr. stk. 1.246,-

216 x 2,6 x 30 Z14 pris pr. stk. 1.346,-

250 x 2,6 x 30 Z16 pris pr. stk. 1.846,-

3.446,-

394,60

CMT
Rundsavklingesæt
2 stk. ø250,  30 mm centerhul, 40 tænder 292.250.40H

1 stk. ø250, 30 mm centerhul, 24 tænder 292.250.24H

594,60

Pr. stk. v. 10 stk.

246,-

Frit valg 
pris pr. stk. v. 10 stk.

46,-

Frit valg 

646,-
 

Ved samlet køb af CMT produkter 
for over 1.500 kr ex. moms på 
messedagen medfølger 1 stk. 
Henkellbach Zurich knivsæt

Fødselsdagsmesse

fredag d. 20. maj 9-15

Kage, kaffe, pølser og drikkevarer på dagen
Fra 

1.046,-
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TJEP - Tagpapsømpistol
TA 45
Tromlepstol til sømning af tagpap, 

vindspærre, tynde metalplader, 

inddækninger m.m.

Justerbar udblæsning. Enkelt- og fler-

skudsaftrækker. Skridsikkert håndgreb. 

Luftforbrug pr. skud 1,4 liter. 

Sømlængde fra 19 - 45 mm. 

Ringsøm TA 30/25
2880 stk. ringsøm .15 gr. 

Elgalvaniserede.

TJEP - Klammepistol
PZ 16/50
Kompakt og handy klammepistol til 

mange gulvtyper og plader, brand-

sikringstråd mv. 

Perfekt til fiberplader og lamelgulve.

Specialnæse til gulve . standardnæse til 

plader mv. medfølger. Dybde jusetring. 

Top ladning.  Luftforbrug pr. skud 2,5 

liter. Søm i længde fra 25 - 50 mm.

Klammer PZ-16 - 45 mm
8000 stk. klammer. 45 mm længde. 

Elgalvaniserede.

TJEP - Kompressor
6/245-1
Handy og bærbar kompressor. Lille 

kompressor med maksimal ydelse. 

2 HK. Max. tryk 10 bar. Effektiv luft 190/

liter pr. min. Slagvolumen 245 liter pr. 

min. 6 liters tank. 

TJEP - Stiftepistol
TF - 18/50 GAS 2G
Gasstiftepistol, pefekt til hurtig og 

fleksibel sømning af sandlister, fejellister, 

indfatning, fodpaneler, inddækninger 

m.m. Præcis placering af stiften giver en 

flot finish. 

Letvægtsmaskine m. justerbar slagdybde.

1100 skud pr. gaspatron - 4000 skud pr. 

opladning. Stifter i længde fra 15 - 50 

mm. 

Leveres inkl. 2 stk. 1,65 Ah batterier, 

lader og transportkuffert.

TJEP - Dykkerpistol
VF - 16/64 GAS 2G
Gasdykkerpistol ideel til sømning af 

rustiklofter, indfatninger, fodpaneler, ind-

dækninger m.m. 

Skråtstillet magasin - kommer ind i selv de 

snævreste hjørner. 

Gummianslag beskytter træet med mærker. 

Justerbar dybde. 

1100 skud pr. gaspatron - 4000 skud pr. 

opladning. Søm i længde fra 32 - 63 mm.

Leveres inkl.  2 stk. 1,65 Ah batterier, lader 

og transportkuffert.

TJEP - Tromlesømpistol
MX 50
Tromlepistol perfekt til sømning af 

facadebeklædning, trærammer, ud-

hængsbrædder m.m.

Enkelt og flerskudsaftrækker. 

Justerbar slagdybde. 

Justerbar udblæsning

Skridsikkert håndgreb. 

Luftforbrug pr. skud 1,4 liter. 

Søm i længde fra 25 - 50 mm

Ringsøm MX 21/40
2400 stk. ringsøm .15 gr. 

Varmgalvaniserede 

Ringsøm MX 21/50
2400 stk. ringsøm .15 gr. 

Varmgalvaniserede 

TJEP - Kompressorsæt
F - 16/50
Dykkerpistol - F-16/50.

Til sømning af rustiklofter, indfatninger, 

fodpaneler, inddækninger, glaslister 

m.m. Handy model m. justerbar udblæs-

ning og slagdybde. 

6/160-1 kompressor
Handy og bærbar kompressor i smart 

design. Kompressoren er velegnet til 

mindre opgaver. 13 kg. Olie - fri. 

Superflex - trykslange
10 meter trykslange - ø1/4”

TJEP - Kompressorsæt
F - 18/50
Stiftepistol - F-18/50

Stiftepistol til sømning af sandlister, 

fejelister, paneler, rammer, møbler mv. 

Justerbar udblæsning og slagdybde. 

6/160-1 kompressor
Handy og bærbar kompressor i smart 

design. Kompressoren er velegnet til 

mindre opgaver. 13 kg. Olie - fri. 

Superflex - trykslange
10 meter trykslange - ø1/4”

Frit valg på hele siden 

1.946,-



VINDUER TIL FREMTIDENS 
LAVENERGIBYGGERI

Se meget mere om Rationels produkter på 

rationel.dk

Rationels vinduesrådgiver Henrik Jensen vil 
stå klar til at vejlede dig på messedagen.

Stort sortiment 
- træ og træ/alu

To tætningsplan - ekstra tæt og isolerende

Energimærke 

Kraftige beslag 
- ekstra stærke og justerbare

RATIONEL 

AURA & AURAPLUS

1

2

3

4

42

A

M E S S E T I L B U D

På Rationels vejledende priser - 
på ordre afgivet på dagen.

Tilbuddet gælder kun fredag
d. 20. maj 2016

-30%
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PASLODE
Proline kompressor 160 
+ FS1650 dykkerpistol
Kompressor Proline 160. 

Lille, kompakt og bærbar kompressor 

til små opgaver med inddækninger, 

listelofter mv. Kompressoren er hurtig, 

fra 0 > 8 bar på ca. 10 sek. 

Vægt 9,5 kg. 

Dykkerpistol FN 1650.

16 - 50 mm.

Trykluftslange 15 m. 

PASLODE
Kamsøm
2000 stk. 4,0 x 40 mm stavsøm.

Overfladebehandlet GALV PLUS.

SPIT
FIX-EXTRA
280 ml. kemisk forankringsmasse. 

Anvendes til forankring af gevind- og 

armeringsjern. Til alm. injektionspistol.

Pris v. 1 stk. 59,-

PASLODE
Powerline 90 vinkel m. rib
Dimension 90 x 90 x 1,5 x 65 mm. 

346,-

1.646,-

50 stk. 

94,60

Pr. stk. v. 12 stk.

46,-
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NKT
Spun high-speed climate G3
Samlet pakke m. 2000 stk. skruer TX 20.

200 stk. - 5,0 x 50 / 35 

400 stk. - 5,0 x 60 / 35

400 stk. - 5,0 x 70 / 45 

600 stk. - 5,0 x 80 / 45

200 stk. - 5,0 x 100 / 54 

200 stk. - 5,0 x 120 / 60

SPIT
Pulsa 800P+ sømpistol
Hurtigt universalværktøj - 2 skud pr. 

sekund. Lav rekyl og vægt. Magasin til 

20 el. 50 skud. Montage af ca. 600 stk. 

skudsøm pr. gaspatron. Velegnet til di-

rekte montering af stålreglar på beton. 

Leveres inkl. 1 batteri, sikkerhedsbriller, 

lader og transportkuffert. 

Købes som sæt med 10 pak HC6 15 mm 

søm inkl. gas og 10 pak HC6 22 mm søm  

inkl. gas. 

PASLODE
PSN50NP 
stavsømværktøj
Trykluftdrevet værktøj til fastgørelse 

af bygningsbeslag, vindgitterbånd og 

vinkler. Super flexibelt, med lav vægt  

kun1,88 kg. Skudsøm i str. 40-50 - 

beslagsøm

PASLODE
PSN100+ sømpistol
Robust, kraftfuld og hurtig sømpistol.

-Sømlængde 50 - 100 mm.

-Vægt: 3,9 kg.

-Luftforbrug: 2,7 liter / skud

-Støj, LpA ls: 90,5 dB(A)

1.846,-
946,-

546,-

Fødselsdagsmesse

fredag d. 20. maj 9-15

Kage, kaffe, pølser og drikkevarer på dagen

SÆTPRIS INKL. SØM 

10.946,-
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Ravensberger Light fra Meyer-Holsen er verdens letteste 
tegltagsten og vejer kun 27,5kg/m2.

Spærerne skal derfor ofte ikke forstærkes for at få tegltag 
– det er god økonomi! Med en Ravensberger Light skal du 
aldrig tænke på taget igen. Stenen har:

•  En forventet levetid på 70-100 år.

•  Kun 2% vandoptagelse i det 
 100% rene skiferler – derfor 
 væsentligt færre alger end et 
 normalt tegl-, beton- eller eternittag.

Statisk beregning anbefales, da stenen vejer 27,5kg/m2, 
altså mere end grænsen for let tag tillader. Den statiske 
beregning kan udføres af V. Meyer A/S 

Et TEGLTAG behøver ikke være tungt!

Vallensbækvej 26-28      DK-2605 Brøndby      Telefon: +45 33 79 33 66      www.vmeyer.dk      info@vmeyer.dk

Kom og mød tageksperten 
Kasper Æbelø fra 
V. Meyer, fredag den 
20. Maj 2016 hos:
XL-BYG Rødovre Trælast

V Meyer Annonce 210x148.indd   1 23/03/16   14:52

BRYNJE
Sikkerhedssko
7778 Brusoni
Let og smart sikkerhedssko af åndbart 

ruskind / tekstil. Alu tåværn og fiber 

sømværn. 

Str. 39-47. S1P SRC godkendt.

746,-746,-

546,-

646,-

746,- BRYNJE
Sikkerhedssko
721081 Shadow low
Sikkerhedssko i smart sneakers-design 

med en super pasform og lav vægt. Af 

slidstærkt, åndbart og vandafvisnede 

fuldnarvlæder. ESD godkendt. Stål tåværn 

og fiber sømværn. 

Str. 37 - 47. S3 SRC godkendt

BRYNJE
Sikkerhedsstøvlet
761081 Shadow mid
Sikkerhedsstøvlet i smart sneakers-design med en 

super pasform og lav vægt. Af slidstærkt, åndbart 

og vandafvisnede fuldnarvlæder. ESD godkendt. 

Stål tåværn og fiber sømværn. 

Str. 37 - 47. S3 SRC godkendt.

BRYNJE
Sikkerhedssandal
726121 Scott pro
Sikkerhedssandal af slidstærkt og 

åndbart microfiber / tekstil. Med 

ProNose for ekstra slidstyrke. ESD god-

kendt. Stål tåværn og fiber sømværn. 

Str. 39 - 48. S1P SRC godkendt.

BRYNJE
Sikkerhedssko
480 B-dry shoe
Slidstærk sikkerhedssko af åndbart fuldnarv-

læder og med vandtæt og åndbar membran. 

Med lukket pløs, refleksdetaljer og ProNose 

for ekstra slidstyrke. Alu tåværn og fiber 

sømværn. 

Str. 39-48. S3 SRC godkendt.
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SNICKERS WORKWEAR
9438 Microfleece jakke
Varm, let og fleksibel. Microfleece jakke i høj-

funktionelt materiale med avanceret design der 

er formet til kroppen “body-mapped”. Ideel som 

varmt inderlag eller let mellemlag. Regn med 

isolering, hvor det betyder noget og ventilation, 

hvor det er nødvendigt.

SNICKERS WORKWEAR
9118 knæpuder, åndbare
Certificeret knæbeskyttelse til gulvlæggere. 

Formbestandige knæpuder, der bliver på 

plads, også når du kravler omkring under 

arbejdet. 

EN 14404 godkendt.

SNICKERS WORKWEAR
6103 LiteWork 37.5 piratbuks
Maksimal ventilation og overlegen beskyttelse. 

Disse superlette og hurtigttørrende piratbukser 

kombinerer avanceret højfunktionelt design med 

37,5 teknologi og overlegen knæbeskyttelse, der 

sikrer enestående afkølet arbejdskomfort og beskyt-

telse på arbejdspladsen.

Str. C44 - C52.

Farve: kaki / sort og sort.

SNICKERS WORK-
WEAR
9110 Håndværker 
knæpuder
Robust og slidstærk yderside og 

blød inderside for maksimal kom-

fort, fordeling af tryk og beskyttelse 

mod gennemtrængning af søm, 

skruer mv. 

Avanceret design med ekstrem 

fleksibilitet både når du går, bukker 

dig og ligger på knæ.

HULTAFORS
Vaterpassæt 
405961
Aluminiums vaterpassæt 

SM 60, SM 120 og SM 200. 

Aluminiumsprofilen måler 

49 x 21 mm og vejer 520 g / 

m. Slagfaste bloklibeller med 

meget stor gennemsigtighed 

og holdbarhed. 

HULTAFORS
Talmeter 359203 3M
Hvidt, robust stålbånd, båndbredde 

16 mm. Gradering i millimeter og 

kapsel i ABS plast. 

Kombinerede måle- og afmærkn-

ingsspidser gør, at du hurtigt og 

enkelt kan opmåle og afmærke både 

ind- og udvendige længder. 

Bånd og måletunge fås som reser-

vedele. 

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. 

546,-

94,60

194,60

446,-

446,-

294,60

346,-124,60

SNICKERS WORKWEAR
3214 Håndværkerbuks
Suveræne arbejdsbukser fremstillet i ekstrem 

komfortabelt holdbart Canvas+. Forsynet med 

avanceret snit med Twisted Leg design, Cordura for-

stærkninger der giver ekstra slidstyrke plus en række 

lommer inkl. hylsterlommer og mobiltelefonlommer .

Str. C44 - C52

Farve: kaki, sort og hvid.

Fødselsdagsmesse

fredag d. 20. maj 9-15

Kage, kaffe, pølser og drikkevarer på dagen



- 16 -

MAKITA
Rundsav
DSS501Z
18V li-ion. 3600 omd. pr. min. Max skæredybde v. 90 

gr. 51 mm. skivediamater 136 mm. Klingehul ø 20 mm. 

Vægt 2,7 kg. 

Med indbygget LED lys til oplysning af arbejdsområdet. 

Leveres ekskl. batteri, lader og transportkuffert.

MAKITA
Bajonetsav
JR3050T
1010W motor. 0-2800 slag pr. min. Max. skæreka-

pacit 90 mm. Vægt ekskl. ledning 3,2 kg. 

Klingeskift uden brug af værktøj. Trinløs variabel 

hastighed. Indstillelig føringssko. 

Leveres inkl. transportkuffert.

MAKITA
Stiksav
4351TJ
580W motor. 2800 salg pr. min. Max 

skærekapacitet i træ 135 mm. Klingeskift 

uden brug af værktøj. Robust justerbar 

bund giver præcis skæring. Firkantet 

hopstang for mere lodret snit. 

Leveres inkl. transportkuffert. 

MAKITA
Bluetooth radio
DMR106B
Bluetooth radio med FM og AM bånd. 

Lcd display for let og præcis indstilling. 

USB udgang gør det muligt at oplade 

smartphones. Vægt 4,9 kg. Leveres inkl. 

strømadapter. 

MAKITA
Bore- / mejselhammer SDS plus
HR2470
780W motor. 0-1100 omd. pr. min. 0-4500 slag pr. 

min. Slagkraft 2,4 J. 

Justerbart mejselindstilling. 

Slagstop for boring i træ og metal. Elektronisk reguler-

bart omdrejnings- og slagantal. 

Leveres ekskl. bor. og transportkuffert.

MAKITA
Bore- / mejselhammer
DHR202Z
18V li-ion- 0-1100 omd. pr. min. 0-4000 

slag pr. min. Slagkraft 2,0 J. 

Kompakt, let og effektiv hammer. 

SDS-plus værktøjsopsætning. Med 

overbelastningsbeskyttelse. Oplysning 

af arbejdsområdet med LED lys. 

Leveres ekskl. batteri, lader og trans-

portkuffert.

MAKITA
Borehammer
DHR165Z
18V li-ion. 0-1600 omd. 

pr. min. 0-5300 slag pr. min. 

Max. borediameter i beton 160 mm. 

Slagkraft 1,3 J Vægt 2,5 kg. 

Slagstop for boring i træ og metal. 

Ultra kompakt og let borehammer.

Leveres ekskl. batteri, lader og transportkuffert. 

MAKITA
Mejselhammer
HM1213C
1510W motor. Max. slagantal 950-1900 

pr. min. Slagkraft 18,6 J. Vibration-

sniveau, mejsling med D-type sidegreb 

8,0 M/sek. 

AVT teknologi. Automatisk nedsat 

hastighed og slagstop under tomgang. 

Velegnet til opbrydning af fundamenter 

og gulve. Leveres inkl. Spidsmejsel og 

transportkuffert.

846,-
946,-

846,-

946,- 846,-

1.346,-4.246,-

Fødselsdagsmesse

fredag d. 20. maj 9-15

Kage, kaffe, pølser og drikkevarer på dagen

946,-



- FAKRO fejrer i 2016 25-års jubilæum og fortsætter ekspansionen indenfor produktudvikling og salg af ovenlysvinduer i høj kvalitet
- XL-Byg Rødovre Trælast har et stort lager af FAKRO vinduer og tilbehør til omgående levering
- FAKRO er et stærkt alternativ til de produkter du allerede kender og hos XL-Byg Rødovre Trælast kan du også se produktet inden køb
Kom forbi XL-Byg Rødovre Trælast fredag, den 20. maj 2016 og tag en uforpligtende snak med FAKRO konsulent Allan Pedersen om fordelene ved FAKRO.

INVITATION  TIL ALLE 
HÅNDVÆRKERE!
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MAKITA
Skrueautomat
DFR550Z
18V li-ion. 4000 omd. pr. min. 

4,0 mm skruer i længder fra 25-55 mm.

Støvtæt konstruktion. Med overbelastningsbeskyt-

telse. Lydløs kobling. 4-polet motor. 

Leveres ekskl. batteri, lader og transportkuffert.

MAKITA
Skrueautomat
6843
470 W motor. 6000 omd. pr. min. 

4,0 mm skruer i længder fra 25 - 55 mm.

Enhåndsbetjent m. lav vægt og perfekt balance. 

Perfekt til fastgørelse af gipsplader og almindeligt tømrerarbejde. 

Leveres inkl. transportkuffert.

MAKITA
Bore- / skruemaskine
DDF456RMJ
18V li-ion. 4,0 Ah. 0-1500 omd. pr. min. 

Borepatron kapacitet 1,5 - 13 mm. 

Vægt 1,7 kg. 

Stærk 2-gears maskne. Med indbygget 

LED-lys til oplysning af arbejdsområdet. 

Leveres inkl. 2 stk. 4,0 Ah batterier, lader 

og transportkuffert. 

MAKITA
Slagbore-
maskine
DHP458RMJ
18V li-ion. 4,0 Ah. 

0-2000 omd. pr. min. 

0-30000 slag pr. min. 

Borepatron kapacitet 

1,5 - 13 mm.  

Vægt 2,3 kg. 

Stærk 2 gears maskine 

med metal gearkasse 

og støvbeskyttet motor. 

Batteriindikator og 

LED-lys . 

Leveres inkl. 2 stk. 4,0 

Ah batterier, lader og 

transportkuffert. 

MAKITA
Slagskruetrækker
DTD146Z
18V li-ion. Max. drejningsmoment 160Nm. max. 

2300 omd. pr. min. max. 3200 slag pr. min. 

Standard bolt M14. Værktøjsopsætning 1/4”.

Med indbygget LED lys til oplysning af 

arbejdsområdet. 

Leveres ekskl. batteri, lader og transportkuffert.

1.746,-

1.346,- 1.646,-

946,-

1.546,-
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SOUDAL
FixAll Turbo
Hurtigthærdende montagelim til 

opgaver der stiller krav til høj styrke 

og hurtig hærdning.

-Slutstyrke 380 tons / m2.

-Håndterbar efter 20 min. 

-Gennemhærdet på 3 timer.

-Alle overflader, alle materialer.

SOUDAL
FixAll X-treme Power
Montagelim til Extreme opgaver 

med behov for opsætning af tunge 

emner uden understøtning. 

-Vådhug med 400 kg / m2.

-Ingen opløsningsmidler.

-Meget høj slutstyrke.

-Alle overflader, alle materialer. 

SOUDAL
FixAll Flexi
Malbar multifuge / klæber til fugn-

ing, limning og montage på stort 

set alle overflader. 

-Fuger og limer, også under vand.

-Alle materialer, alle overflader. 

-Tåler bevægelser op til 20%

-Kan overmales.

SOUDAL
FixAll Crystal
Malbar multifuge / klæber til 

limning og montage på stort 

set alle overflader. 

-Helt gennemsigtig

-Alle materialer, alle overflader.

-Fødevare godkendt FDA

-Kan overmales.

SOUDAL
FixAll High Tack
Montagelim med højt begyndende 

greb til opsætning af tunge emner. 

Hæfter på stort set alle materialer. 

-Slutstyrke 320 tons / m2.

-Alle materialer, alle overflader.

-Vådhug på 150 kg / m2.

-Kan overmales.

XtraProff
Akrylfugemasse
300 ml. Hvid. 

Nem at arbejde med. 

Tåler bevægelser op til 10%.

Kan overmales. 

Velegnet til gips, puds og træ. 

XtraProff
Montagelim
290 ml. Hvid.

XtraProff montagelim er en 

stærk monteringslim til alle 

overflader og materialer. 

Vådhug op til 150 kg m2

Fuldt afhærdet på 24 timer.

XtraProff
MS Byggefuge
290 ml. Hvid / grå.

Let at bearbejde. 

Kan overmales. 

Tåler bevægelser op til 25%. 

Indeholder ingen opløsnings-

midler.

XtraProff
Præcisionsskum
750 ml. Præcist at påføre. Til instal-

lation, udfyldning og isolering. 

Indhold op til 42 liter skum. 

XtraProff
Trælim
750 gram. 

Hvid PVA trælim. 

Vandafvisende. 

Velegnet til brug ude og inde. 

XtraProff
Wipes
Renseserviet 100 stk.

Til afrensning af fuge, skum og 

snavs. Effektiv rengøring af hænder 

og værktøj. 

XtraProff
Tagstensklæber
290 ml. Sort og teglrød.

Til limning af tegl og sten. 

Indeholder ingen opløsnings-

midler.  UV bestandig. 

Fødselsdagsmesse

fredag d. 20. maj 9-15

Kage, kaffe, pølser og drikkevarer på dagen

Pr. stk. v. 12 stk.

19,46
Pr. stk. v. 12 stk.

39,46

Pr. stk. v. 6 stk.

29,46

Pr. stk. v. 8   stk.

46,-

Pr. stk. v. 12 stk.

6,46

Pr. stk. v. 12 stk.

29,46

Pr. stk. v. 12 stk.

34,46

Pr. stk. v. 12 stk.

59,46
Pr. stk. v. 12 stk.

49,46
Pr. stk. v. 12 stk.

49,46
Pr. stk. v. 12 stk.

69,46
Pr. stk. v. 12 stk.

69,46
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SCANDO
Arbejdsskammel 
2 el. 3 trin
2 eller 3 trin inkl. platform 40 x 25 cm.

Bredde 40 cm. 

Højde 45 hhv. 70 cm.

CUSTERS
Foldestillads
0,74 x 1,78 m

Max. arbejdshøjde 3,8 m
CUSTERS
Rullestillads
1,3 x 2,5 m

Max. arbejdshøjde 5,5 m

Inkl. store hjul ø 200 mm og fodlister

7.446,-

1.746,-

546,-

446,-

MAXIFLEX
Ultimate 34-874
Den originale MaxiFlex Ultimate.

Markedets mest slidstærke og åndbare 

handske.

Siliconefri, fingerdyppet strikhandske i 

nylon / lycra.

Str. 9, 10 og 11.

OX-ON
Faldsikringssæt basic
Basic faldsikringssæt (komplet) i taske. Velegnet til ex. tagarbejde. 

Indholder: 348.01 sele, 355.82 arbejdsline 10m., 348.54 polyester 

sling 120 cm og taske.

HOWARD LEIGHT
Radiohøreværn
Høreværnet med AM/FM radio, be-

grænser radiostøjniveauet til 82 dB (A). 

Konstrueret til udendørs- og indendørs 

arbejdsklima.

EN 352 godkendt.

OX-ON
Maske FFP2NR D m. 
ventil
God ventilerende ansigtsmaske 

m. ventil. Kan anvendes ved faste 

partikler og flydende aerosoler med 

lav middel giftighed. 

10 stk. pr. æske

EN 149 godkendt. 

HOWARD LEIGHT
Radiohøreværn
Digitalt høreværn i fuld stereo m. indbyg-

get FM/AM radio. 

Høreværnet har 10 faste kanaler og 

AUX indgang t. ex. iphone, ipod og MP3 

afspiller. 

EN 352 godkendt.

DRÄGER
Painter set
Komplet malerpakke klar til brug. 

indhold: 314.04 halvmaske (str. M) 

314.75 2 stk. A2-P3 filtre. 

EN 140 godkendt.

OX-ON
Sikkerhedsbrille Speed  XTS 
dark el. clear
Komfortabel model m. mørk  el. klar linse. 

Antislip gummi på stængerne og en skridsik-

ker næsebro, garanterer en meget behagelig 

pasform. Linsen giver 99,9% beskyttelse mod 

UV-A, UV-B og UV-C.

EN 166 godkendt.

946,-

59,46

246,- 59,46

446,-

346,-
XtraProff
Trælim
750 gram. 

Hvid PVA trælim. 

Vandafvisende. 

Velegnet til brug ude og inde. 

Pr. par. v. 12 par.

19,46
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PRIS

ETABLERINGS-
RABAT

PÅ FØRSTE REOL

INDGÅ EN DEPOT-AFTALE
– og spar tid og penge på genbestilling

FÅ ET LANDSDÆKKENDE  
XL-BYG PROFF-KORT  

MED DIN LOKALE AFTALE

Kig ind og få en god DEPOT-aftale

CADOS / TALABOT
Topnøglesæt.
179 dele. Kæmpe sortiment i slagfast kuffert. 1/4” - 3/8” - 1/2” 

topnøglesæt. 3 skraldenøgler, korte og lange 6-kt. toppe, 1/4” bits-

toppe, E-Torx-toppe, tændrørs-toppe, forlængere, T-greb, kardanled, 

sekskantnøgler, adapter og skruetrækker til bits samt mange 

forskellige bits.

DEWALT
Boremaskine
DCD780C2
18V XR- Li-ion kompakt boremaskine 

med 1,5 Ah XR Li-ion batteriteknologi.

Ekstremt kompakt letvægtsdesign 

muliggør arbejde i trange områder.

To-gears helmetal-transmission øger 

køretiden og forlænger maskinens 

levetid.

Leveres ink. 2 x 1,5Ah XR Li-ion 

batterier, lader og transportkuffert.

+

Samlet pris hele sættet

1946,-

Fødselsdagsmesse

fredag d. 20. maj 9-15

Kage, kaffe, pølser og drikkevarer på dagen

DEWALT
Batteri
18V / 4,0 Ah XR Li-ion batteri

LED indikator til angivelse af 

batteriets opladningsstatus. 

Egegårdsvej 10 - 2610 Rødovre - Tlf. 36701212 - 36702122 - E-mail. isenkram@3last.dk
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