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BYGG • HEM • TRÄDGÅRD

Händiga
KATALOGEN

SLANGSET EXPAND
Hozelock. Expanderande och flexibelt slangset.
Trasselfri konstruktion. Inkl 2 st AquaStops, 
munstycke och krankoppling 1/2” & 3/4”. 15 m. 
(520970). Finns även 30 m (520972)

UPPTÄCK VÅRT  
BREDA SORTIMENT 

FÖR BYGG, 
HEM OCH 
TRÄDGÅRD!

129.-
(195.-)

EN STEGE – TRE FUNKTIONER
Läs mer på sid 8

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

VERKTYGSLÅDA
ETC. 40 cm. (999032)

1 295.-
(1 795.-)

279.-
(360.-)

39.-
(54.-)



FÖR TRÄDGÅRDSARBETETHändiga
KATALOGEN

ALLROUND
HANDSKE
Tegera Rosen. Passar för bl.a. 
trädgårds arbeten. Läder, ofod-
rad, slitstark och utmärkt bra 
passform. Finns i flera storlekar. 
(978650-52)

69.-
(88.-)

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

GRENSÅG
Fiskars.  XTRACT. Trädgårdssåg med bältes hake. Handtag 
som ger dig ett säkert grepp och skyddar fingrarna.
Bladlängd 160 mm. (503807)

SEKATÖR 208 MM SIDOSKÄR
Serva. Ergonomiskt vinklad sidoskärssekatör som kräver 
mindre kraft och därmed klipper lättare. Handtag i aluminium 
med behagligt mjukt grepp. Blad av härdat stål. (502357) 
Finns även med mothåll. (502358)

REGNTUNNA 
Greenline. Regntunna med lock, fot, kran 

och anslutning till stuprör. Grå. Lämplig till 
växthus och andra tillbyggnader. (632235)

KAN FÖRVARAS PÅ 
FÖRRÅDSHYLLAN!
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TRÄDGÅRDS SPADE
Fiskars Prima. Spetsig. 
Lackerat träskaft, ergonomiskt 
plasthandtag och blad i härdat 
stål. (501268)

249.-
(365.-)

649.-
(795.-)

LÖVKÄRRA
Nyby. Passar till rektangulär lövkorg. (520844)

249.-
(279.-)

85.-
(97.-)

GRENSAX SIDOSKÄR
Fiskars. För be skärning av färska kvistar 
och grenar. Med utväxling. Greppvänligt  
handtag. Utbytbart skär. Längd 700 mm. 
(503053)

195.-
(252.-)

199.-
(295.-)

169.-
(224.-)

369.-
(474.-)

679.-
(920.-)

289.-
(397.-)

REGNVATTENSPRIDARE
Rain Drain.  Mjuk och följsam dräneringsslang som vid regn 
rullar ut och finfördelar regnvattnet. Passar bäst där dräne-
ringen runt huset är bristfällig. (402020)

VATTENKANNA
Nyby. Svensktillverkad vattenkanna med stril.  
10 liter. Rosa (520838), guld (520725), grön (520837) 

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

TOPPSAX  
MED GRENSÅG
Serva. Med teleskop skaft 
och 4-vägsutväxling. 
Ställbart teleskopskaft  
från 1,3 m–2,6 m. (502318)

59.-
(66.-)

49.-
(57.-)

49.-
(57.-)



FÖR TRÄDGÅRDSARBETET

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. 4 st gångjärn med skruv ingår. (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)

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

PLANTERINGSLÅDA
Nyby. 1200x800 mm. Svartmålad bets. 
(520821). Finns även i furu (609775).  
Tillbehör: Avdelare (520722, 520723) 
OBS! Odlingslock ingår inte.

Odla egna kryddor!

FIBERDUK 20 M²
HPJ. För säker sådd och 

rikligare skördar.  
9,6x2,1 m. (609380).  

Finns även  
30 m2. (609381)
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135.-
(157.-)

359.-
(414.-)

239.-
(279.-)

215.-
(250.-)

75.-
(96.-)

135.-
(169.-)

SÄCKSTATIV 
"Vicky" är ett smidigt säckställ. 
Hopvikbart. Passar till 125 liters säckar. 
Levereras utan säck. (996317)

289.-
(364.-)

TRÄDGÅRDSPALL
Serva. Trädgårdspall knä-sitt. Pallen är lätt att fälla ihop 
och tar då mycket liten plats. Sitthöjd 33 cm. (505060)

PLANTERINGSREDSKAP
Nyby. Zink. Rensjärn (609497), luckringsverktyg 
kombi (609499), lökspade (609500)

RABATT OCH OGRÄSKANTLIST
Vastbo. Av varmgalvaniserad 1 mm plåt. 1190x150x1 mm.  
1 påse om 3 st = 3,5 meter. Skruvsats för montering medföljer. 
(680199)

POSTLÅDA
Berglund 988. 

Veckopostlåda i 
mjuk stilren  

design. Låsbar.  
Volym 32/40 liter. 

(613304)

SOPSÄCK
Trioplast. 125 l. Transparent. Sopsäck/deponisäck som 
möter direktivet om användning av transparenta säckar 
på våra återvinningsstationer. 10 st/rulle. (631917)

289.-
(337.-)

649.-
(749.-)

389.-
(495 .-)

28.-
(33.-)

29.-
(37.-)

22.-
(25.-)

24.-
(28.-)



FÖR TRÄDGÅRDEN  Händiga
KATALOGEN

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. 
(502513)

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

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. Låsbar 
avtryckare. Tre sprut mönster: Jetstråle, 
kona och snabbfyllning. (520940)

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)

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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299.-
(380.-)

239.-
(310.-)

169.-
(210.-)

195.-
(254.-)

699.-
(895.-)

449.-
(576.-)

109.-
(141.-)

109.-
(139.-)

155.-
(197.-) 239.-

(310.-)

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

VATTENSPRIDARE
Hozelock. Inställbar spridare 
med 8 spraymönster. Max 
yttäckning 79 m² (max 
diameter 10 m). Monterad på 
släde. (520332)

GRENKOPPLING
Serva grenkoppling med avstängning. (502518)

49.-
(61.-)

229.-
(286.-)



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)  
Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinfo före 
användning.

MYGG OCH INSEKTSFRITT INNE
Silverline. Fläkt som suger in insekterna i en behållare, där 
de omgående dör av uttorkning. Täcker en yta upp till  
25 m². (619902)

MOTFÅGEL, 
FÅGELSKRÄMMA
Greenline. Avskräcker fåglar som stör  
t. ex. kråkor, kajor, måsar, duvor. Innehåller: 
1 st Drake Rovfågel, mast 5 m + markfäste. 
Finns även andra modeller. (632227)

KATT OCH HUNDFRITT
Silverline. Håll ovälkomna katter och hundar 
borta från trädgården helt utan användning 
av gifter. En inbyggd rörelsesensor bevakar 
en yta på upp till 12 meter framför 
avskräckaren. Batteridriven. (632261)

SNIGELEFFEKT
Neudorff. Naturligt bekämpningsmedel mot alla sorters sniglar. 
Kornen strös ut och när sniglar ätit av kornen, drar de sig tillbaka 
och dör. Godkänt för användning i ekologisk odling. (632272)
Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinfo före användning.

MOTFÅGEL SILUETT SPARVHÖK
Greenline. Klistras på glasytor, t ex uterum. Skyddar 
småfåglarna. Siluetten gör att småfåglarna ser sparv-
höken och undviker att flyga mot den. Tillverkad i 
vädertålig och självhäftande plast. (632286)

OGRÄSEFFEKT
Neudorff. Effektivt mot alla sorters ogräs i trädgårdar och 
grusgångar. Vid upprepad behandling bekämpas även 
besvärligt flerårigt ogräs. Sprayflaska, 1 l. ( 632270)
Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinfo före 
användning.

FÖR TRÄDGÅRDEN  

119.-
(152.-)

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)

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

115.-
(150.-)

REGNMÄTARE FJÄRIL
Nyby. Regnmätare till trädgården. 
(613693)

239.-
(310.-)

REGNMÄTARE
Viking. Trådlös med innetemperatur. Kalender, detaljerad 
visning av regn mängd senaste timmen, dygnet, veckan 
eller sedan senaste nollställningen. (610504)

299.-
(465.-)

59.-
(67.-)

559.-
(721.-)

459.-
(573.-)

199.-
(266.-)

39.-
(53.-)

129.-
(160.-)

819.-
(998.-)

5

KOMPOSTGALLER
Jowema. För uppsamling av trädgårdsavfall såsom löv, 
kvistar etc. (301330)

119.-
(152.-)
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CANCANGUNGA CLASSIC SILVER 4010 Hörby Bruk. Stabil,  
säker konstruktion med klämskydd och robusta upphängningskrokar. Silver. (551111)

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

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

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

FLAGGSTÅNG 9 M
Formenta. Svensktillverkad flaggstång med utvändig 
flagg lina. Levereras komplett med varmgalvaniserade 
markdelar, flagglina, knape, mässingskula, 10 års garanti. 
(613203). Finns även i andra längder. 
FLAGGA
Formenta. Svensk flagga tillverkad av marinpolyester  
160 g/m2. 300 cm. (613425). Finns även andra storlekar 
samt vimplar.

45.-
(52.-)

3 595.-
(4 195.-)

479.-
(595.-)

125.-
(175.-)199.-

(243.-)

439.-
(499.-)

SANDLÅDA
Hörby Bruk. Sexkantig sandlåda med kraftiga tryckimpregnerade brädor. 
Bekväm sittbräda på alla sidor. Längd per sida 0,6 m. Största bredd 1,5 m. 
Höjd 0,28 m (551156). Skydd till sandlåda. (551157)

MINIREDSKAP
Nyby. Ett plastset i 3-delar till den lilla trädgårdsmästaren 
bestående av kratta, spade och skyffel. Svensktillverkat. 
(502025)

ARBETSFORDON
Nyby. Olika varianter av arbetsfordon i plast för barn.  
12 cm. Passar för lek och bus både inne och utomhus. 
Svensktillverkat. (502026)

TVÄTTKORG 
LOTTA
Rörets. Rymlig hopfällbar 
tvättkorg i kraftig nylon med 
praktisk klädnypsficka. Stadig 
benkonstruktion. Rymmer  
4–5 kg torr tvätt. (953060)

55.-
(67.-)

79.-
(95.-) 32.-

(37.-)
1 195.-

(1 490.-)

1 195.-
(1 429.-)

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

1 095.-
(1 299.-)

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)

TRÄDGÅRDSTIDERHändiga
KATALOGEN

7



Kaffemarinerad kyckling
INGREDIENSER:
Kyckling (t. ex. styckad majskyckling, helst klubba/lår, går 
även bra med övriga delar)

GÖR SÅ HÄR: 
Lägg kycklingen i en skål och täck med kallt kaffe, styrka 
efter smak.
Låt stå i kyl minst 24 tim, ta upp och torka av.  
Gnid in med din favorit rubb eller glace och lägg på grillen. 
Serveras med t. ex. en syrlig coleslaw.

CANCANGUNGA CLASSIC SILVER 4010 Hörby Bruk. Stabil,  
säker konstruktion med klämskydd och robusta upphängningskrokar. Silver. (551111)

TRÄDGÅRDSTIDER

7

GASOLGRILL FLATBED
Landmann. Med 3 st brännare i rostfritt 
stål och 3 st flametamers som sprider 
värme. Utrustad med grillgaller, termo-
meter på locket och 2 st sidohyllor. 
(614635)

SKARVSLADD H05RRF 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. DIN-märkt 
och FSC-certifierat 
grillkol. Finns även i andra 
förpackningsstorlekar. 
(614501).

BRIKETTER 5 KG
Landmann. DIN-märkt 
och FSC-certifierade 
grillbriketter för extra lång 
glödtid. Finns även i andra 
förpackningsstorlekar.  
(614511)

99.-
(114.-)

2 895.-
(3 495.-) 

1 295.-
(1 575.-)

85.-
(99.-)

119.-
(194.-)

169.-
(197.-)

BÄNKSPIS
Emerio. Med ugn och två kokplattor. Ugnen och 
värme  plattorna kan användas sam  tidigt.  
Effekt totalt: 2930 W. (662404)

KOLGRILLVAGN GRILLCHEF
Landmann. En mycket funktionsrik kolgrill med enkel 
värmereglering. Termometer på locket. Höj- och sänkbart 
kolgaller. Emaljerat grillgaller. Enkel asktömning. (614746)

TERRASSVÄRMARE 
Silverline. Ger en omgående dokumenterat effektiv 
direktvärme, med bara halva energiåtgången mot med 
andra typer av terrassvärmare. Två effektlägen, oscillering 
och timerfunktion. Justeras på den digitala panelen eller 
med medföljande fjärrkontroll. Täckyta ca 14 m².  IPX4-
klassad för utomhusbruk, tål regn. (632263)

KLOTGRILL GRILLCHEF
Landmann. Rejäl klotgrill, 57 cm, med 
askuppsamlare samt helemaljerat 
klot med en termometer på locket. En 
mycket prisvärd modell, med en stor 
grillyta. (614743)

GRILLTIDER

1 995.-
(2 350.-)

1 495.-
(1 925.-) 1 295.-

(1 450.-)



FÖR VÅRBYGGETHändiga
KATALOGEN

BETONGBLANDARE
de Bruk. Med stansad kuggkrans. 
Fotpedal för enkel tömning. Trum- 
kapacitet 135 l. Blandarkapacitet 110 l.   
230 V motor, 600 W med  nollspänningutlösning. 
Levereras färdigmonterad. (933735)

4 195.-
(4 950-)

VÅT/TORRDAMM
SUGARE

Nilfisk Buddy 2. Två länkhjul och två 
fasta hjul. Smart klicksystem för 

snabbt byte av tillbehör. Hållare 
för kabel och tillbehör. 4 m 

elkabel. 1,9 m slang. 1200 W. 
(949743)

MONTAGE HANDSKE 
Tegera. Syntetläder. Bra passform, utmärkt 
greppförmåga och slitstark. Finns i flera storlekar. 
(978626-29)
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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. Maxvikt 1000 kg. 
(917755)

KAN ÅTERANVÄNDAS!

SKOTTKÄRRA
Hörby Bruk 21GL. 
Rymmer 90 l. Med 
galva niserad plåtkorg 
och polyuretanhjul. 
Levereras omonterad. 
(541130) PUNKTERINGSFRIA DÄCK

239.-
(312.-)

329.-
(460.-)

225.-
(260.-)

39.-
(50.-)

BYGGSKYFFEL 60K
Serva. Blad i härdat stål. 

Lackerat träskaft. Svensk-
tillverkad. (502421). Finns 
även med förlängt skaft. 

(502431)

JORDFELS BRYTARE 
Bårebo. Jordfelsbrytare med nollspännings-
utlösare . Godkänd för utomhusbruk - IP44. 
16A. (961520).

129.-
(191.-)

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

289.-
(397.-)

1 295.-
(1 775.-)

659.-
(725.-)

En stege – tre funktioner!

LEDAD KOMBISTEGE  
Wibe. Flexi Basic. Avsedd för hemmabruk. 

I ett smart och kompakt format ryms 
flera olika användningsmöjligheter. 

Typgodkänd. (602149) Plattform 
ingår ej, köp till för 265:- (329:-). 

(602155)



FÖR VÅRBYGGET

139.-
(298.-)

89.-
(174.-)

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. 3 st 
libeller med förstoringsglas 
och självlysande reflektorer. 
Tillverkad av aluminium.  
Längd 1800 mm. (936392)

TRALLSKRUV ROSTFRI 
SYRAFAST A4
FAST. 4,2x55 mm. Korrosivitetsklass 
C5. För 28 mm trall. Skruvåtgång ca 
30 st per kvm. 250 st i burk. (285754). 
Finns även i fler storlekar. 

TRÄSKRUV BIG DOG
FAST. 8x40. Korrosivitetsklass C4. För användning 
utomhus. Används tillsammans med stolphållare 
och jordankare. Ger ett stabilt och snyggt montage. 
Ersätter med fördel fransk träskruv. 75 st i burk 
(281515). 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 bygg-
konstruktioner som t ex staket, grindar m m. 
Varmförzinkade. För 45x45 mm virke. Storlek  
46x600 mm. (831880). Finns även i andra storlekar.

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

STOLPHATT  
Quick Cap. Stolphatt PYRA Aluminium. 
Stolphatten förenar snygg design 
med en praktisk lösning. Finns i andra 
storlekar och modeller. (341401)

FORMFOT TILL GJUTRÖR         
Formelit. Skapa enkelt en färdig plint. Med formfoten 
kan du enkelt få en mycket stabil konstruktion av din 
gjutning. Formen passar till både 150 och 190 mm 
gjutrör. (144470)

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

TRALLSKRUV ZINIC4
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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39.-
(58.-

29.-
(40.-)

125.-
(143.-)

239.-
(312.-)

1 995.-
(2 950.-)

289.-
(397.-)

95.-
(132.-)

65.-
(110.-)

219.-
(380.-)

55.-
(60.-)

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

129.-
(224.-)

55.-
(75.-)



FÖR SNICKAREN OCH HEMMAFIXARENHändiga
KATALOGEN

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

SPÄRRSKRUVMEJSEL  
Bahco. Spärrskruvmejsel med pistolgrepp, för bits. 
Magnetisk klinga som håller bitsen säkert och gör det 
enkelt att byta bits. Innehåller 6 st bits: PH1, PH2, PZ1, 
PZ2, spår 4,5 mm och 5,5 mm. (902312 )
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VERKTYGSVÄSKA
Raaco. Med hård botten. Ett stort antal fickor och fack  
i olika storlekar. Starkt gummerat metallhandtag.  
Storlek L419xH264xD206 mm. Verktyg ingår ej. (918844)

429.-
(495.-)

HANDSÅG
EDWIN. Antifriktionsbeläggning för snabb sågning och 
bättre rostskydd. Diamantslipade tänder ger aggressiv och 
exakt sågning samt behåller skärpan längre. Grovtandad 
(917537). Fintandad. (917538) 

HANDTAG CODE
ASSA. För invändig låsning av altan-
dörr och fönster. Drivs av 2 st CR2 
litiumbatterier. Finns både i blank och 
matt krom, vänster eller höger handtag. 
(757681-84)

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

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)

VERKTYGSSET
ETC. 23 delar. (999031)

BLIXTLÅSDÖRR
Cover. 2,2 x 1,12 m. Enkel och smidig skyddsplast med 
dragkedja för täckning av t.ex. dörröppningar vid renovering. 
Återanvändbar och fästs med klammer eller tejp (ingår ej). 
(423954)

119.-
(171.-)

289.-
(416.-)

159.-
(235.-)

249.-
(360.-)

299.-
(442.-)

85.-
(121.-)

1 725.-
1 865.-)

279.-
(408.-)



FÖR SNICKAREN OCH HEMMAFIXAREN
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SNICKARBÄLTE
ETC. Verktygsbälte i nylon med 11 fickor. (989159)

PL800 
Tremco/illbruck. Kraftlim. Speciellt 
utvecklat för limning av material som 
kräver starkt initialt fäste. Luktsvagt, 
isocyanat- och lösningsmedelsfritt. 
310 ml. (995800)

DORN & 
HUGGMEJSELSET
Stanley. 12 delar. Innehåller: 
Körnare, dorn och huggmejslar. 
(917320)

NYLONKLÄMMOR
ETC. 22 delar. (999036)

AVFUKTARE
Wood´s. MRD-10. Avfuktar sportutrustningen, tvättstugan, 
källaren och badrummet. Tar bort överflödig fukt och dålig 
lukt. Vattenbehållare 2,7 liter. (681059)

1 795.-
(1 995.-)

BADRUMSFLÄKT
Fresh - Intellivent S. Utanpåliggande frånluftsfläkt fullmatad 
med funktioner. Fläkten levereras med lackerad frontkåpa. 
Finns i vit (422660) och svart (422661)

VÄGGVENTIL
Fresh TL100DE. Avsedd för kontinuerlig ventilation 
av bostaden. Levereras med genomföring och galler. 
Tapetserings- och övermålningsbar. (424065)

MULTIVERKTYG 
Gerber Suspension. Multiverktyg med 12 
verktyg. Allt i ett verktyg med bältesfodral 
(511983). Fler modeller finns.

FUKTMÄTARE
Wolfcraft. Praktisk träfuktmätare som 
snabbt och enkelt bestämmer träets 
fukt i procent. (930120)

549.-
(617.-)

FÖRVARINGSLÅDA 
ETC. 31 cm. 23 st fack. (999033)

75.-
(108.-)

89.-
(125.-)

119.-
(169.-)

249.-
(366.-)

279.-
(378.-)

89.-
(119.-)

1 895.-
(2 250.-)

359.-
(427.-)



Händiga
KATALOGEN

YTFÖRSEGLING
BIOkleen. 2,5 l. Förstärkande ytskydd. 
Resultatet blir en vatten avvisande 
yta. (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 med enkelt underhåll. (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 tjär bland ning 

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)

+ +

Läs mer på www.biokleen.se

Svartmögel, alger, smuts och andra 
ovälkomna missfärgningar?

Träskyddssystem 1+2+3

FÖNSTER TVÄTT 
Nilfisk. Enkel och snabb 
rengöring av fönster, kakel  
och speglar. Li-Ion batteri  
3,6 V.(661503)

HÖGTRYCKSTVÄTT
Nilfisk C120.7-6 PCAD. Högtryckstvätt 
för lättare rengöringsuppgifter runt 
hemmet. 120 bar. Ergonomisk design. 
Click&Clean tillbehörssystem. Levereras 
med bl. a. 6 m högtrycksslang, terrass-
tvätt och rör- och avloppsrensare 8 m. 
(949872)

Angivna priser är cirkapriser inklusive moms och kan över- eller understigas. Priserna gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 31 juli 2017. 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.

529.-
(595.-)

129.-
(156.-)

42.-
(53.-)

499.-
(557.-)

499.-
(598.-)

209.-
(246.-)

1 795.-
(1 995.-)

SPRAYMOPP 
TRÄGOLV 

Bona. Med spraymoppen 
städar du dina trägolv i ett 

svep. Ergonomisk, enkel att 
använda.  Påfyllningsbar 

flaska monteras på 
spraymoppen. (999950) 

Refill. (999951)

399.-
(449.-)


