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BYGG I HEM I TRÄDGÅRD

Händiga
katalogen

VÄXTTRAPPA
Nyby. Mått 400x500x950. Svart (520841)
Dekorativ växttrappa i ask passar både inne som ute.

Upptäck vårt  
breda sortiment 

för bygg, hem 
och trädgård!

VECKO/PAKETLÅDA
Berglund. Svart. Storlek: 1050x380x230 mm. 
Stabilt inkast som är utformat så att paket 
och brev inte kan ”fiskas upp” av obehöriga. 
(632198).

SKOTTKÄRRAN TÄPPAN
Hörby Bruk. Punkteringsfria hjul. Två hjul 
gör den stadig. Rejält bygelhandtag gör 
att du både kan föra och dra den med en 
hand. Lågt placerad korg. (541121)

999.-
(1 349.-)

1 095.-
(1 480.-)

Brevlåda för trygg och 

säker posthantering

nyhet!

+ +

Läs mer på sidan 4

Unikt träskyddssystem 
för ditt trädäck !
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FÖR VÅRBYGGETHändiga
katalogen
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ENKELSTEGE 
Wibe. 3,0 m. 

Enkelstege som 
riktar sig både till 

hantverkare och 
kvalitetsmedvetna 

konsumenter. 
Typgodkänd. (602091)

UTSKJUTSTEGE 
Wibe. 5,7 m. 2-delad 

utskjuts stege i aluminium 
avsedd för hemmabruk. 

Stabil och säker med 
inbyggd kombi möjlighet. 

(602662)

BYGGSKYFFEL 60K
Serva. Blad i härdat 

stål. Lackerat träskaft. 
Svensktillverkad. (502421). Finns 

även med förlängt skaft. (502431)

STEGFOT
Wibe. Stegfoten är 1000 mm lång 

vilket ger din stege en bred bas att stå 
på. Du fäster den enkelt på din stege 
med monteringsbeslagen som ingår. 

(602216)
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SKOTTKÄRRA
Hörby Bruk 21GL. Rymmer 90 l. 
Med galvaniserad plåtkorg och 
polyuretanhjul. Levereras  
omonterad. (541130).

BETONGBLANDARE
de Bruk. Med stansad kuggkrans. 
Fotpedal för enkel tömning. Trumkapacitet 
130 l. Blandarkapacitet 110 l. 230 V motor, 
600 W med nollspänningutlösning. Levereras 
färdigmonterad. (933735).

3 995.-
(4 750.-)

VÅT-/TORRDAMMSUGARE
Nilfisk Buddy 2. Två länkhjul och två 

fasta hjul. Smart klicksystem för snabbt 
byte av tillbehör. Hållare för kabel och 

tillbehör. 4 m elkabel. Behållare 12 l. 
1,9 m slang. 1200 W. (949743).

BITSSATS TORX 10-DEL 
EDWIN. Bitskassett 10 delar med 50, 100 
och 150 mm torxbits. För bättre åtkomst i 
trånga utrymmen eller om man behöver 
komma djupt in med bitset vid t.ex. 
fönstermontering. Reducerade (916791)

BYGGSÄCK
Svalk. Kraftig säck i nylon med 4 starka 
handtag, ett i varje hörn. Utrustad med en 
extra rem i botten för att klara kranlyft vid 
tömning. S.W.L 1000 kg (Safe working load, 
SWL är max vikt i kg som säcken får fyllas 
med) (917755)
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FÖR VÅRBYGGET
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STENLIM PU700
Tremco/illbruck. Skumlim på polyuretanbas. Speciellt 
utvecklat för att limma sten och murblock av/mot 
betong, tegel, sandsten och gips. Limmar även trä/
trä, trä/betong samt metall och aluminium mot 
sugande ytor. 500 ml. (995273).

RÄTSTEGE 
Hultafors MST 180. 
Strängsprutad 
aluminium. Handgrepp 
med mjuka plastkanter.  
3 st justerfria libeller 
av okrossbart plexiglas. 
Livstids garanti mot 
fabrikationsfel. Längd 
1800 mm. (936392).

TRALLSKRUV ROSTFRI SYRAFAST A4
FAST. 4,2x55 mm. För 28 mm trall. Skruvåtgång ca 30 st 
per kvm. 250 st i burk. (285754) Finns även i fler storlekar. 

TRÄSKRUV BIG DOG
FAST. 6x40. För användning utomhus. C3. Silver Ruspert. Ger 
ett stabilt och snyggt montage. Ersätter med fördel fransk 
träskruv. 100 st i burk (280501). Finns även i andra storlekar.

STOLPHÅLLARE
För montering av stolpar till carports, terrasstak, staket 
m.m. Varmförzinkade. 46x40 mm. (831883). Finns även i 
andra storlekar.

JORDANKARE
För enkel montering av stolpar till lättare 
byggkonstruktioner som t ex staket, grindar m m. 
Varmförzinkade. För 45x45 mm virke. Storlek 46x600 mm. 
(831880). Finns även i andra storlekar.

STOLPHATT
Varmförzinkad. För montering på 70x70 mm stolpar. 
(831890). Finns även i andra storlekar.

KLINKLÅS
Bårebo. En praktisk låsanordning för mindre trägrindar 
m.m. Skruvar medföljer. (820509).

DÖRRKLINKA  
Bårebo. Varmförzinkad. 205x105 mm. För dörrtjocklek 
22-45 mm (821010). Finns även i andra storlekar.

GRINDHAKE        
Bårebo. Uppställninghake för grindar av varmförzinkat 
stål. (820517).

GRINDLÅS 
Bårebo. Grindlås för trä eller järngrind. 120 mm. Förzinkad 
(820505). Finns även i svart.

HAKGÅNGJÄRN
Bårebo. För att användas som gångjärn på portar, grindar 
eller likande. Tappdiameter 12 mm och samtliga längder 
är 35 mm breda. Skruvar medföljer (812806). Finns även i 
andra storlekar.

TRALLSKRUV ZINIC-4
FAST. 4,2x55 mm, korrosivitetsklass C4. För 28 mm trall. 
Skruvåtgång ca 30 st per kvm. 250 st i burk. (285846) Finns 
även i fler storlekar.
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UNIVERSALSTEGE
Scando Solid. Från ett kompakt stegpaket får du en 3,5 m lång enkelstege, en fristående stege som är 1,75 m 
hög eller en arbetsbänk med en arbetshöjd på 0,95 m. Två stycken stegfötter och plattform ingår (605247).

SÄCKSTATIV 
"Vicky" är ett smidigt 
säckställ. Stället kan 
enkelt vikas ihop när 
det inte används. 
Passar till 125 liters 
säckar. Levereras utan 
säck.(996317)

FASADTVÄTT TX
BIOkleen. 5 l. Rengör 
enkelt och effektivt fasader 
utomhus. Skall inte spädas 
utan är färdig att användas. 
(900980)

ALG & MÖGELBORT 
DIREKT 
BIOkleen. 500 ml. Sanering av 
mindre ytor, inom- & utomhus. 
Färdigblandad – bara spraya, 
väder och vind gör resten. 
(900992)

YTFÖRSEGLING
BIOkleen. 2,5 l. Ingår som tredje steget 
i BIOkleens träskyddssystem och är 
förstärkande ytskydd. Resultatet blir en 
vatten avvisande yta som skimrar i vacker 
gråsilver ton (992295). Finns även i 5 l 
(992296).

TRÄ- OCH TRALLSKYDD
BIOkleen. 2,5 l. Ett träskydd/impregnering 
som ger en vatten avvisande, ljus och 
vacker träyta utan pigment. Upp till 10 års 
hållbarhet. Motverkar alger, mögel och 
skadeinsekter. (900982) Finns även i 5 l 
(900983)

TRALLTVÄTT
BIOkleen. 1 l. Optimerad för 
att effektivt rengöra tryck-
impregnerat trämaterial 
utvändigt. (900784) Finns 
även i 5 l (900785). 

TJÄRVITROL
Auson. 1 l. Tjärvitriol är en tjärblandning förstärkt med ett grått 
pigment som ger din träyta en modern grå kulör och ett effektivt 
träskydd. (900822). Finns även 3 l (900820)

KINESISK TRÄOLJA
Auson 1 l. Kombinerad linolja och 

lösningsmedel. För alla typer av trä,  
t ex trädgårdsmöbler, altaner, fönster, 
dörrar, båtar. Kan användas både ute 

och inne. (900230). Finns även i 3 l 
(900232)

FÖR TRÄDGÅRDSARBETETHändiga
katalogen

PRESENNING GARDEN 
ETC. 100g/m2 2,5X3,6 m. Armerad 
presenning tillverkad av grön 
polyetenfolie. Försedd med 
aluminiumöljetter. (431405). Finns 
även andra storlekar.

MONTAGEHANDSKE  
Tegera Classic. En syntetläderhandske med ovansida i polyester. 
Smidig med bra passform. Förstärkt pekfinger.  (978367 stl 8) Finns 
även i andra storlekar.

PLASTSÄCK
Kullaplast sopsäck. 125 l. 

750x1150x0,09 mm. Blå.  
10 st/rulle. (631927)

+ +

Läs mer på www.biokleen.se

en stege – tre funktioner!
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Svartmögel, alger, smuts och andra 
ovälkomna missfärgningar?

träskyddssystem 1+2+3
Ett unikt koncept i 3 steg

49.-
(70.-)

219.-
(249.-)

225.-
(282.-)

39.-
(52.-)

209.-
(238.-)

269.-
(343.-)

1 395.-
(1 738.-)

129.-
(150.-)

45.-
(53.-)

79.-
(105.-)39.-

(50.-)
469.-

(530.-)
499.-

(569.-)



FÖR TRÄDGÅRDSARBETET

LÖVKORG
Nyby. Svart, rektangulär. 40 l. 
(520845)

GRENSÅG
Fiskars.  XTRACT. 
Trädgkårdssåg med 
bälteshake. SoftGrip-
handtag för ett bättre 
och säkrare grepp.  
Längd 223 mm. 
(503807).

GRENSAX 
SIDOSKÄR

Fiskars. Med utväxling. 
Greppvänligt SoftTouch 
TM-handtag. Utbytbart 

skär. Längd: 700 mm. 
(503053).

SEKATÖR 3–STEG
Serva. Sekatör med 
mothåll, mjukt grepp 
och knogskydd. 
Inoljningssvamp, bryne 
och en utfällbar kniv är 
integrerat i sekatören. 
(502328).

KRATTA
Fiskars Prima. Med 
14 böjda pinnar. 
Träskaft och huvud 
i härdat stål. 
Längd: 1640 mm. 
Bredd: 360 mm. 
(501454).

TRÄDGÅRDS SPADE
Fiskars Prima. Spetsig. 
Lackerat träskaft, ergonomiskt 
plasthandtag och blad i härdat 
stål. (501268).

PLATTRENSARE
Serva. Med mässingsborst och renskrok. Borsten 
är kilformat skuren för bästa effekt. Skaftad med 
träskaft i asp. Totallängd: 1300 mm. (502423).

TOPPSAX  
MED GRENSÅG
Serva. Med teleskop skaft 
och 4-vägsutväxling. 
Sågblad av härdat kol-
stål. Teleskopskaftet är 
ställbart från 1,3 m–2,6 m. 
(502318).

LÖVKÄRRA
Nyby. Passar till 

rektangulär lövkorg 
(520844)

nyhet!

nyhet!

REGNTUNNA 
Greenline. Grå. Alla plantor, 
särskilt lökväxter, mår dåligt 
av klorerat vatten. Samla 
det naturliga regnvattnet 
från taket och använd till 
vattning. Tunnan rymmer 
100 l och levereras med lock, 
fot, anslutning till stuprör 
och kran för avtappning 
(632235)

nyhet!

LÖVRÄFSA 
FACILE

Serva. Lövräfsa i plast 
med 23 st flata pinnar  
och gängat träskaft 
för enkel montering. 
Längd: 1690 mm.  
Bredd: 530 mm. 
(502406).

kan förvaras på 
förrådshyllan!
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POSTLÅDA
Berglund. Vit. En låsbar version för att skydda 
din post för objudna gäster. 1-HandDrop™ 
är ett enhandsinkast som underlättar 
utdelning av den dagliga posten. 10 års 
genomrostgaranti. Volym 18 l. (632216)  
Finns även i svart (632215)

MARKTÄCKVÄV 7,5 M²
HPJ. Hindrar ogräset och ökar tillväxten. 
Släpper igenom vatten, luft och näring. 
5x1,5 m (609389). Finns även 15 m2 
(609372)

ODLINGSLOCK
Nyby. 2 st odlingslock med träram, ingår 4st gångjärn med skruv. (613687).  
Passar till planteringslåda (520821).

SPRIDARVAGN 
Nyby. Svart. Kraftigt och 

robust utförande. Står 
själv vid påfyllning. 

Rymmer 8 l. Ställbar till 
de flesta gödselmedel. 
45 cm bred spridning. 

(520820).

JORDFELS-
BRYTARE 
Bårebo. 16 A IP44. 
Jordfelsbrytare med 
nollspänningsutlösare 
(måste återställas 
manuellt vid ström-
avbrott). Godkänd för 
utomhusbruk - IP44. 
(961520).

MOSSRIVARE 
Black & Decker. Kraftig motor 600 W. 

30 cm räfsbredd. Front utkast av 
mossan. 30 liters uppsamlare. 3 

höjdinställningar. Låg vikt, endast 
7 kg. (902769).

SNIGELKANT TILL 
PLANTERINGSLÅDA
Nyby. Passar till planterings -
låda (520840)

SMYCKA OCH VÅRDA DIN TRÄDGÅRDHändiga
katalogen

TRÄDGÅRDS-
KABELVINDA

Bårebo. Speciellt framtagen för 
trädgårdsmaskiner. Omvänd 
konstruktion där vindan står 

kvar vid uttaget. Stålrörsstativ. 
3+20 m kabel. H05RR-F 3G1,5 

med petskyddat jordat uttag. 
Överbelastningsskydd. Godkänd 

för utomhusbruk - IP44. 
(961635).

PLANTERINGSLÅDA
Nyby. 1200x800 mm. Svartmålad bets. 
(520821). Finns även i furu (609775).  
OBS! Odlingslock ingår inte.

nyhet!

Odla egna kryddor!

HÖRSELSKYDD  
RADIO/AUX
Gard. Skyddar hörseln samtidigt som 
du lyssnar på radio eller musik från t 
ex mobilen. Justerbar bygel för bästa 
passform. Batterier ingår ej (970507).

HÖGTRYCKS TVÄTT
Nilfisk. C120.6-6 PAD. Högtryckstvätt för lättare rengörings uppgifter runt hemmet. 120 bar. 
Click&Clean tillbehörssystem. Spolhandtag med snabbkoppling. Levereras med 6 m högtrycks-
slang, Patio PLUS terrasstvätt, fordonsborste samt avlopps- och rörrensare 8 m. (949856).

FIBERDUK 20 m²
HPJ. För säker sådd och rikligare 

skördar. 9,6x2,1 m. (609380). 
Finns även 30 m2 (609381)

REGNMÄTARE 
Berglund. Klassisk 
regnmätare med flytkork 
och mätsticka. Kapacitet 
35 mm. Levereras 
komplett med stolpe. 
(613533)
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SLANGKOPPLING STARTSET Serva. 4 
delar. Strålmunstycke med snabbavstängning, sprayar 
från dimma till kraftig jetstråle. Kopplingar med och utan 
stopp som klarar både ½" och ¾" (13 – 16 mm) slang. De 
har låsningsfunktionen ”twist and lock” som förhindrar att 
kopplingen oavsiktligt lossnar. (502512).

VATTENSPRIDARE TURBO 
Serva. Oscillerande vattenspridare som vattnar upp 
till 366 m² beroende på inställning och vattentryck. 
16 st munstycken. Ställbar både för bredd och längd. 
(502504).

TELESKOPISK STAVSPRINKLER 
Serva. Stavsprinkler i en robust metallkonstruktion som är steglöst teleskopisk 
från 58 till 76 cm. Steglöst tumreglage som både öppnar/stänger och ställer 
vattentrycket, allt i en rörelse. Vridbart sprinklerhuvud i 180° med 9 olika 
strålformer. (502513).

SPRINKLERPISTOL  
Hozelock. Multi sprinklerpistol med fem 
användbara sprutmönster - kraftig stråle, 
vid kona, snabbfyllning, flatstråle och ett 
strilmunstycke i metall. (520319).

FYRKANTSPRIDARE 2I1 XL
Hozelock. Aguastorm 2in1 XL. 20 munstycken för 
bevattning av gräsmattor och 5 dimmunstycken 
för bevattning av skott. Max yttäckning ca 230 m². 
(520345).

SLANGSET 
Hozelock. Innehåller 20 m slang inkl  
1 st munstycke, 1 st snabbkopplingar, 1 st 
stoppkoppling och 1 st krankoppling ½" och 
¾". (520881).

SLANGVINDA 
Hozelock. Väggmonterad eller fristående 
slangvinda med väggfästen, manuell 
slangstyrning och 25 m x 11 mm slang, 
kopplingar och munstycke. (520095)

SLANGVAGN 
Hozelock. Med 20 m slang, 

koppling och munstycke, 
färdigmonterad, mjukgrepps-

handtag och förvaringsplats 
för tillbehör. För 45 m ½" 

slang. (520020).

SPRUTPISTOL 
Hozelock. Gjuten metallkropp 
med mjukt skyddande 
överdrag. Låsbar avtryckare. 
Tre sprutmönster: Jetstråle, 
kona och snabbfyllning 
(520313).

VATTNA I TRÄDGÅRDEN

MULTIFUNKTIONS KRANADAPTER
Serva. Tvätta händerna eller fyll vattenkannan utan att koppla 
loss slangen. Tre funktioner: krankoppling, munstycke med 
dusch eller stråle och slangkoppling (502516)

MEKANISK BEVATTNINGSTIMER
Serva. Ställbar bevattningstid upp till två timmar. Byt när 
som helst till manuell bevattning (502517)

SMYCKA OCH VÅRDA DIN TRÄDGÅRD

VATTENUTKASTARE
Bårebo. Självdränerande vattenutkastare med typgodkänd 
backventil. Går att använda antingen med fast ratt eller lös 9 mm 
nyckel (ingår ej). (371707)

SPRINKLER PISTOL 
Serva. Smidigt och steglöst 
tumreglage som både öppnar/
stänger och ställer trycket, allt i 
en rörelse. 9 st olika strålformer 
(502389)
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CANCAN-GUNGA CLASSIC SILVER 4010
Hörby Bruk. Stabil, säker konstruktion med klämskydd och robusta upphängningskrokar. Silver. (551111).

FÖR TRÄDGÅRDENHändiga
katalogen

TORKVINDA
Frida. Aluminium. 50 m lina. 
Delbar stolpe, bra vid förvaring 
och transport. 40 mm rördiameter. 
Höjdjustering i flera lägen. 
Rektangulära armar ger extra styrka. 
Höjd 130+68 cm, total höjd över 
mark 170 cm. (651496).

JORDSKRUV
Varmförzinkad. Skruvas direkt 
ner i marken. För förankring 
av t ex torkvinda. Försedd med 
invändig hylsa av plast för 
anpassning till rördimension 
från 25 till 65 mm. (831897).

VIMPEL 3 M
Formenta. Tillverkad av marinpolyester som ger dubbel 
livslängd. Med två monterade nylonclips. (613435). Finns 
även 4 m (613436) samt flagga 3 m. (613425).

FASADFLAGGA
Formenta. Fasadset med 
svensk flagga. 19 mm 
vitlackerat stålrör.  
Längd 115 cm. (613486).

FLAGGSTÅNG 9 M
Formenta. Svenktillverkad flaggstång med 
utvändig flagg lina. Levereras komplett med 
varmgalvaniserade markdelar, flagglina, knape, 
mässingskula, monteringsanvisning och 10 års 
garanti. (613203). Finns även i andra längder.

TÄLT CANCAN SOMMAR  Hörby Bruk. Förvandlar enkelt CanCan-
gungan till ett lektält. Lätt att sätta på och ta av. Förankring i marken med 
tältpinnar. (541083)  Finns även i grönt (541084)

TORKVINDA
Brabantia Wallfix. Väggfast 

torkvinda med 24 m lina. Levereras med 
skyddsöverdrag i tyg samt väggfästen. Storlek H45 

x B180 x D18,2 cm. (612539).

KLÄDNYPEKORG
Plastkorg med 24 st extra stora 2-komponents 
klämmor i plast och gummi. (651468).

TVÄTTKORG LOTTA  Rörets. Rymlig 
hopfällbar tvättkorg i kraftig nylon med praktisk 

klädnypsficka. Stadig benkonstruktion. Rymmer 
4-5 kg torr tvätt. (953060).
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FÖR TRÄDGÅRDEN GRIllTIDER

KOLGRILL KLOT 57CM 
Landmann. Rejäl klotgrill med 

askuppsamlare samt helemaljerat 
klot med en termometer på 

locket. En mycket prisvärd 
modell, med en stor grillyta 

(614721).

KOLGRILL
Landmann Dorado 31401. En kolgrill med många smarta 
funktioner. Det går enkelt att höja och sänka glödbädden med vev 
och därmed styrs värmen lätt. Grillgaller av gjutjärn. Kolplatta, 
fällbara sidobord samt dubbla plåtar i locket. (614677)

GASOLGRILL FLATBED  
Landmann. Prisvärd gasolgrill med  
3 st brännare. (614635)

SKARVSLADD H05RR-F 5M 3G1,5 
Bårebo. Skarvsladd H05RR-F av gummi. Godkänd för 
utomhusbruk IP44. (966000) Finns även i fler längder.

ELTÄNDARE  
Landmann. För grillkol och  
briketter. 425 W/230 V. (614101).

GRILLKOL 5 KG
Landmann. (614501). Finns även i 
andra förp.storlekar.

BRIKETTER 5 KG
Landmann. (614511). Finns även i 
andra förp.storlekar.

ELDSTAD/GRILL BIG SKY
Landmann. Häftig eldstad där grillgaller 
medföljer, kan även användas som öppen 
grill. Tillverkad av lackerad plåt. Inbyggt 
gnistskydd både på lock och på själva 
skålen. (614727)

nyhet!

1 795.-
(2 050.-)

2 795.-
(3 395-)

2 895.-
(3 495.-)

1 349.-
(1 550.-)

85.-
(99.-)

99.-
(114.-)

119.-
(190.-)

169.-
(197.-)

GRILLSALSA!
1.5 dl olivolja
1 msk balsamicovinäger
1.5 dl sweetchilisås
1 dl ketchup
2 dl ananas, grovt hackad 
2 dl tomat, grovt hackad 
0.5 st gul lök, finhackad 
1 st rödlök, finhackad 
En halv kruka basilika
En halv kruka persilja
2 st vitlöksklyftor , rivna 
0.5 st citron, saft och skal
1 knivudd cayennepeppar

GÖR SÅ HÄR
Hacka alla grönsakerna 
och blanda ihop med 
resten av ingredienserna.



FÖR SNICKAREN OCH HEMMAFIXARENHändiga
katalogen

SNICKARBÄLTE
ETC. Verktygsbälte i nylon med 11 fickor. (989159).

BITSSATS MED 
SPÄRRHANDTAG
ETC. 71 delar. Innehåller ett 
praktiskt och greppvänligt 
spärrhandtag samt 69 st bits 
och 1st ¼" adapter tillverkade 
av kromvanadiumstål. 
(990014).

FRISKLUFTSVENTIL
Fresh. Komplett med väggenomföring ø 98/102 mm. 
Unik kondensskyddande utformning ger komfortabel 
luftspridning. Steglöst inställbar. Dragfri. (422632).

BADRUMSFLÄKT Fresh - Intellivent® 2.0. 
Utanpåliggande frånluftsfläkt fullmatad med funktioner. 
Fläkten levereras med lackerad frontkåpa. Finns i vit 
(422644) och svart (422645).

AVFUKTARE
Wood’s. Perfekt för krypgrund. Rek. arbetsområde: 10-50 m2. 
Tankvolym: 10,4 l. Levereras med det unika SMF-filtret som 
renar luften från mögelsporer. 6 års garanti. (681053).

LATEXFOG LD708
Tremco/illbruck. Akrylfogmassa. Lättapplicerad, 
luktsvag, antimögelbehandlad och övermålnings-
bar. 300 ml. Vit. (995213).

PL800 
Tremco/illbruck. Kraftlim baserat på 

avancerad polymerteknik. Speciellt utvecklat 
för limning av material som kräver starkt 

initialt fäste. Luktsvagt, isocyanat- och 
lösningsmedelsfritt. 310 ml. (995800).

VATTENPASS
EDWIN. Av förstärkt vridstyv aluminiumprofil med 
minimal avvikelse. Dubbla ringar i libellerna, 2° lutning. 
Fluorescerande libeller vilket gör att de syns i mörker, nästan 
okrossbara. Libellskyddet har förstorande effekt. (916710).

FUKTMÄTARE FÖR TRÄ Wolfcraft. Praktisk 
träfuktmätare som snabbt och enkelt bestämmer träets 
fukt i procent.  9 V batteri ingår. (930120)

SORTIMENTBOX
Stanley Pro sortimentsbox med flyttbara insatser. Kraftigt lock i polykarbonat för säker förvaring. (935136)

DORN & HUGGMEJSELSET
Stanley. 12 del. Innehåller: Körnare, dorn och 
huggmejslar (917320)
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279.-
(399.-)

89.-
(119.-)

25.-
(32.-)

1 795.-
(2 195.-)

295.-
(354.-)

239.-
(358.-) 199.-

(296.-)

249.-
(350.-)

4 195.-
(4 490.-)

269.-
(367.-)

119.-
(161.-)



FÖR SNICKAREN OCH HEMMAFIXAREN

SNICKARHAMMARE TUB EDWIN. Med 
magnetisk spikhållare som håller spiken på plats och 
underlättar i många svåra situationer. Stålrörskaft. 
Greppvänligt gummihandtag. 16 oz. (917504).

VERKTYGSVÄSKA
Raaco. 16 tum Toolbag. Med hård botten. Ett stort 
antal fickor och fack i olika storlekar. Starkt gummerat 
metallhandtag. Storlek: L419xH264xD206 mm. 
Verktyg ingår ej. (918844).

VERKTYGSSATS
ETC. 55 delar. Innehåller 32 bits , bitsmejsel, bitshållare, hylsor, 
vändbart spärrhandtag, adapter,  förlängare och skiftnyckel. 
(990012).

FÖNSTERTVÄTT 
Nilfisk. Med avtagbar 
gummi skrapa i två storlekar 
280/170 mm. Li-Ion batteri 
3,6 V.(661498)

ARBETSBÄNK Black & 
Decker WM536. Två arbetshöjder, 
775/595 mm. Stålkonstruktion. 
Ihopfällbar för enklare förvaring och 
transport. Max. bänkbredd 384 mm. 
Max. belastning 250 kg. (902730).

HOBBYBOCK
ETC. Set med 2 st. H720xB630 
mm. Maxbelastning: 150 kg 
fördelat på 2 bockar. Säljes 
omonterade. (989750).

DOORMAN 
ENTRÉLÅS
Yale. Elektroniskt lås för din 
bostad. Öppna bekvämt med 
nyckeltag, kod, fjärrkontroll 
eller app. Inbyggt larm som 
larmar vid inbrottsförsök. Klarar 
dörrtjocklek 40-88 mm. Drivs av 
4st AA batterier. Finns även i vitt 
eller svart. (796777).

HANDTAG CODE
ASSA. För invändig låsning av 
altandörr och fönster. Drivs av två CR2 
litiumbatterier. Finns både i blank och 
matt krom, vänster eller höger handtag. 
(757681).

SPRAYMOPP TRÄGOLV 
Bona. Med spraymoppen städar  

du dina trägolv i ett svep. 
Ergonomisk, enkel att använda 

och lätt att montera ihop. 
Påfyllningsbar flaska monteras  

på spraymoppen. (999950)  
Refill (999951).

HANDSÅG
EDWIN. Antifriktionsbeläggning för snabb sågning och bättre 
rostskydd. Diamantslipade tänder ger aggressiv och exakt 
sågning samt behåller skärpan längre. Med 1,0 mm sågblad. 
Grovtandad (917537). Fintandad (917538) 
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389.-
(495.-)

229.-
(343.-)

1 695.-
(1 812.-)

289.-
(400.-)

4 095.-
(4 315.-)

295.-
(419.-)

149.-
(224.-)

929.-
(1 019.-) 499.-

(575.-)

399.-
(449.-)



FÖR OGRÄS OCH OHYRAHändiga
katalogen

MYR EFFEKT Neudorff. 
Påfyllningsbara dosor samt 
flaska med lockmedel 
innehållande naturlig Borax 
som aktivt medel. Flaskans 
innehåll räcker till att fylla 
respektive myrdosa upp till 4 
gånger. 2-pack. (620150).

SNIGELEFFEKT
Neudorff. Används i 
blomsterrabatter och 
odlingar där sniglarna äter 
växterna. Kornen strös ut 
och när sniglarna ätit av 
kornen kryper de tillbaka 
till sitt gömställe och dör av 
uttorkning. 800 g. (620244).

OGRÄSÄTTIKA 
GreenLine DubbelKraft. 
För bekämpning av 
ogräs på till exempel 
stenlagda ytor och 
grus, utan att skada 
mark och grundvatten. 
Långtidsverkande. 
Ättikshalt 12 %. 5 l. 
(609569).

OGRÄSMEDEL 
Neudorff. Effektivt 
mot alla sorters ogräs i 
trädgårdar, grusgångar 
och stenbeläggningar. 
Vid upprepad behandling 
bekämpas även besvärligt 
flerårigt ogräs. Sprayflaska, 
1 l. (620002).

TRYCKSPRUTA 4L 
Serva. Transparent behållare med 

gradering. Ställbart munstycke. 
Oljebeständig. OBS! Ogräsättika 

kan inte bevaras i behållaren 
- skölj alla delar noggrant 

efter användning annars 
kan packningarna skadas. 

(502391). Finns även 7 l 
(502392).

DRAKE ROVFÅGEL
GreenLine.  Avskräcker fåglar med sina 
reflekterade ögon, utformning och färg. Rör sig 
hotfullt och oförutsägbart i vinden. (632228) 
finns i fler modeller och set. 

ALLROUNDHANDSKE 
Tegera Rosen. Allroundhandske som passar 
för bl.a. trädgårdsarbeten. Läder, ofodrad, 
slitstark och utmärkt bra passform. (978650)

OGRÄSUPPTAGARE 
Speedy Weedy. Med ogräsupptagaren 
tar du snabbt och effektivt bort 
maskrosor och groblad i din gräsmatta, 
samtidigt som den luftas. Längd: 103 
cm. (610600).

Angivna priser är cirkapriser inklusive moms och kan över- eller understigas. Priserna gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 31 juli 2016. Priser inom parentes är ordinarie 
priser. En del produkter är fotograferade med rekvisita som ej ingår i priset. Vissa artiklar beställs hem med en veckas leveranstid. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

85.-
(119.-)

115.-
(149.-)

229.-
(294.-)

169.-
(203.-)

295.-
(394.-)

65.-
(86.-)

109.-
(135.-)

499.-
(623.-) MYRPULVER

Neudorff. Med snabb och 
tillförlitlig effekt som uppnås 
tack vare naturlig pyretrum 
från chrysantemumblomman. 
Kan även vattnas ut. 500 g. 
(620148).

129.-
(163.-)


