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1.500 Lumen

Nova R

Stilh TSA 230

All-round arbeidslys designet for
den profesjonelle brukeren.
◦ Oppladbar
◦ Innebygget powerbank
◦ Tåler røff behandling
◦ Mulighet for lading av telefon

Kompakt, lett håndterlig
batterikappemaskin med 230 mm
kappeskive og en skjæredybde
på inntil 70 mm.
◦ Leveres med 2 batterier og
hurtiglader

990,-

8.990,-

eks. mva.

1855203

eks. mva.

1874425

Fugepistol Batteri

DAB Radio 14,4V - 18V

Batteridrevet fugepistol designet
både for tuber og pølser.
◦ Dryppfri konstruksjon
◦ Kan bruke 600 ml
◦ Regulerbar hastighet

Brukervennlig og allsidig radio
med mange funksjoner.
◦ Robust konstruksjon
◦ Mulighet for lading av telefon
◦ Drives av batteri eller ledning

Leveres med 2 batterier og koffert

1.990,-

2.490,eks. mva.

1346071

eks. mva.

1858500
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Produkter for gulv
Troende og håndverkere er oftere på kne enn andre. Vi kan ikke hjelpe med svaret på universets
gåter, men vi kan hjelpe håndverkere med praktiske løsninger på daglige problem.
Se under for noen av våre nyheter denne høsten og hvis du ringer oss på 55 59 44 50 kan du
spørre oss om hjelp med riktig produktvalg til dine flise- og støpejobber.

Bac Fibersementplate

Bac Combifloor

Dekkepapp

1200 x 600 x 6 mm
Avstiving av tregulv før
flis/varmekabler.
◦ Deles med tapetkniv
◦ Enkel å skru fast
◦ Brannhemmende

1220 x 600 x 10 mm
Varmereflekterende med
5mm XPS på en side.
◦ Brannhemmende
◦ Lav termisk bevegelse

Melkepapp SL50
◦ 50 m²
◦ Bestrøket

125,-

390,-

79,eks. mva.

2000600

eks. mva.

2000610

eks. mva.

1974120

Knebeskyttelse KneeFree oransje

Work Wipes

For et lengre og mer behagelig arbeidsliv. Fremtidens knebeskyttelse er her!
◦ Én størrelse
◦ Slitesterk konstruksjon
◦ Lav vekt.
◦ Avlaster kne, vrist og tær

Ideell for rask og enkel
fjerning av olje, maling m.m.
◦ 100 stk

65,-

790,eks. mva.

1820050
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eks. mva.

1826010

Diamantprodukter
Hva skjer når noen setter en ekstra null i feltet for antall når man bestiller diamantverktøy fra
Asia? Da blir det kampanjetid! Etter vår erfaring så er det bare tull at diamanter varer evig.
Diamantverktøyet her er partivarer, tilbudene varer frem til vi har solgt oss tom.

Slipekopp Turbo

Diamantbl. Turbo-GS

Dustec Byggventilator

◦ For betong og stein
◦ Grov korning
◦ Kjapp og aggressiv
◦ Mye diamant for pengene!
◦ Ø 125

Kutter meget kjapt og presist.
Til alle typer naturstein. Kan
brukes til betong men dog
med høyere slitasje.
◦ Ø 230

Bli enkelt kvitt støv i bygget du
jobber i.
◦ 30 cm luftinnsug
◦ 750 watt

490,-

790,eks. mva.

1648970

eks. mva.

2.000,1649050

eks. mva.

1858005

Slipekopp Paint

Kappeskive segment

Slange til ventilator

Lettvekts slipekopp for
maling. Kan og brukes til
betong ETC ved mindre
arbeider om en ønsker ett
rimelig alternativ.
◦ Ø 125

For tørrkapping.
Diamantskive som kapper:
◦ Betong
◦ Murstein
◦ Ø 125

Slange for bruk med Dustec
Byggventilator.
◦ 7,5 meter lang
◦ 30,5 cm diameter

590,-

200,-

550,-

eks. mva.

1648999

eks. mva.

1648905

eks. mva.

1858006
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Vi fortsetter med våre faste lave priser på utvalgte volumvarer.

Sika Tørrbetong B30

Sika M5

weber 261 fiberpuss

Til støpearbeider både
innen- og utendørs.
0-4 mm korning.

Allround tørrmørtel for de
fleste mur- og pussarbeider.
0-2 mm korning.

”Elastisk” fiberforsterket
mørtel på kalk/sement basis.
Brukes hvor høy vedheft og
”elastisitet” er ønskelig.

34,50

42,eks. mva.

1092530

eks. mva.

136,1092560

eks. mva.

1021000

Hey’di Baderomsstøp

Hey’di Betongplan

Mapelastic 32 kg sett

For støpearbeider hvor du
trenger en hurtigere betong.
Kan brukes inne og ute.

Avrettingsmasse til innendørs bruk. Kan legges i 5-40
mm tykkelse og flyter godt.

2 komponent sementbasert
membran for vanntetting av
bl.a. terrasser og basseng.

99,-

69,eks. mva.

1437080

Tilbud til våre profesjonelle kunder,
gyldig til 31.03.2018.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva. og
gjelder henting fra vårt proffutsalg.
Med forbehold om feil.

eks. mva.

745,1433820

eks. mva.

1110010

BETOMUR AS
Minde Allé 35 - 5068 BERGEN
Telefon: 55 59 44 51
Edresse: firmapost@betomur.no
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