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HiKOKI Kapp- og bøyemaskin VB3616DA
1841475

Verdens første batteridrevne kapp-

PROFFBROSJYRE

0002_06_2020 TB

og bøyemaskin for armeringsjern gir
deg frihet til å jobbe hvor som helst!

Leveres med:
· 2 stk 36A batterier (36V/18V)
· Luftavkjølt hurtiglader
· Oppbevaringskoffert med hjul
· Dorn Ø62 mm

Bosch Bor- og meiselpakke GBH 2-28
1879003

Topp ytelse med intelligent KickBack Control.
Borediameter i betong:
4 - 28 mm
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Slagenergi:
3,2 J
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Weber Lydgulv tilgjengelig hos Betomur
Hvis du ser etter en lydgulvløsning som er økonomisk og rask å
installere, det være seg til boliger eller kontor; her har du løsningen.

Oppbygging
1: Parkett, flis/klinker, gulvbelegg, tepper, Weber Designgulv e.l.
2: 30 mm weberfloor 120 Reno, 140 Nova
3: weberfloor 4945 Glassfibernett, eller stålarmering v/behov
4: weberfloor 4940 Fiberduk
5: 20-50 mm Trinnlydsplater i mineralull
6: weberfloor 4960 Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
7: etasjeskiller
Weber Lydgulv er en gjennomprøvd og sikker løsning for trinnlydsisolering av
gulvkonstruksjoner. Løsningen egner seg godt på alle typer underlag og etasjeskillere, det
være seg betong, hulldekker, Leca Byggeplank eller trebjelkelag.
Løsningen er kvalitetssikret i SINTEF Byggforsk sitt lydlaboratorium, med utmerkede resultater.
Med Weber gulvavretting som bærelag, får du et gulv som egner seg for de fleste typer belegg.
Velg mellom flytende parkett, tregulv, fliser, tepper eller gulvbelegg.
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Unngå kondensproblematikk ved
isolering av murverk?
Sopp og råte er et stort problem i Norge. De fleste fagfolk vet at man risikerer problemer
ved å flytte duggpunktet. Kondens, sopp og råte kan bli resultatet. Multipor er løsningen.

Isolasjonsplatene limes direkte på eksisterende vegg, de pusses med det tilhørende
limet i 2 lag, det første med fibernett.

· 100% uorganisk, diffusjonsåpen og gjennomtestet system med over 15 år i bruk og
over 4 millioner kvadratmeter utført.
· 6 cm tykke plater gir tilsvarende isolasjonsverdi som 5 cm isopor.
· Kan fås i mange tykkelser, lagerføres i Norge.
· Betomur lagerfører dem i 6 cm tykkelse, samt nødvendig tilbehør.
· Enkel og kjapp montasje gir en effektiv arbeidsprosess.
· Kom innom og se vår demovegg på Betomur.
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Unngå støv på byggeplassen!
Kun 1990,-

Kun 590,-

eks mva

eks mva

Dustec Byggventilator K35

Dustec Slange til Byggventilator

Ø300 mm · 750 W

Ø305 mm · 7,5 meter

1858005

1858006

Et godt hjelpemiddel på byggeplassen!

Kan koble opp til 37,5 meter slange sammen.

Kun 490,-

Kun 590,-

eks mva

eks mva

Dustec Filterpose VAF

Dustec borholder 12 mm

305 mm · 3,5 meter

Med støvavsug

1858008

1874491

Filterpose for oppsamling av støv.

For bor opptil Ø12 mm.

Kun 299,-

Kun 169,-

eks mva

eks mva

Dustec borholder 72 mm

Dustec støvkappe for sliping

Med støvavsug

Ø125 mm

1874492

1874493

For bor opptil Ø72 mm.

For effektiv oppsamling av støv fra vinkelsliper.

Kun 349,-

Kun 89,-

eks mva

eks mva

Dustec Støvkappe for kutting

Dustec Støvdør i plast

Ø125 mm

Ø305 mm · 7,5 meter

1858005

1972000

For effektiv oppsamling av støv fra vinkelsliper.

Begrens støvet med en støvdør med glidelås!

Telefon: 55 59 44 50 - Epost: firmapost@betomur.no
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Kjemi med faste lave priser!
Sika B-30 tørrbetong
25 kg sekk

42,-

1092530

eks mva

Sika M-5 mur- og pussmørtel

42,-

25 kg sekk
1092560

eks mva

Sika Level 140F N summemasse

69,-

20 kg sekk
1092575

eks mva

Hey’di Baderomsstøp Normal

79,-

25 kg sekk
1437080

eks mva

weberbase 261 Fiberpuss

159,-

25 kg sekk
1021000

eks mva

Mapelastic 2K membran

399,-

16 kg sett
1110000

eks mva

Bergsplitt sprengsement

945,-

20 kg spann
1160620

eks mva

Graft Kjemisk Anker gysemasse

99,-

290 ml patron
1080450

eks mva

Graft Wipes våtservietter

99,-

100 stk
1081360

eks mva
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BETO® SANDfug
Selvreparerende fugesand mot ugress

Enkel fugeprosess!

BETO® SANDfug er en ugresshemmende fugesand.
Egnet til fuger fra 1 mm til 15 mm.

Brukes på alle typer natur- og betongbelegg, også marktegl!
Bindemiddelet er miljøvennlig og sikrer at små sprekker i fugene
reparerer seg selv ved ny kontakt med vann.

Kontakt oss for mer informasjon!
firmapost@betomur.no
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Linoljeprodukter hos Betomur
Tilbake til fremtiden!
Verden går videre, teknikker, produkter og kjemien vi bruker er i stadig
utvikling. Så kan man spørre seg om alt blir bedre av den grunn. Ikke alltid.
På bygninger rundt omkring i Europa så finner vi rester etter linoljemaling
som har stått i over 400 år, vil vi se tegn til dagens moderne malinger på
bygg i år 2420?

Allbäck linoljemaling - Fra Sverige…
…laget for nordiske forhold!

Linoljemaling flasser ikke og ”impregnerer”!

Sist gang naustet ble malt var 40 år siden!

· Organisk, naturlig og miljøvennlige produkter, ingen farlige avgasser.
· 100% dekningsgrad, all maling du påfører vil bli værende, ingen avdamping
· Trekker inn opptil 7 mm i treverk.
· Kan og brukes på metall, plast, linoleum og mange andre overflater.
· Meget vedlikeholdvennlig, ett toppstrøk med olje etter 10 år, ett toppstrøk
med maling etter nye 10 år, gjenta annenhver gang hvert tiende år.
· Produktserien består av mer enn bare fasademaling.

Vi har innvendig maling, voks, såpe, oljer, sparkel, vinduskitt, kvistlakk,
verktøy og mer.
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Dersom du er en av dem som stadig har behov for en blandepumpe,
så kan det lønne seg å kjøpe. Da er den alltid tilgjengelig. Dersom du
bare trenger en pumpe av og til så kan det være greit å låne etter
behov. Betomur har gode løsninger for både utlån og salg av pumper.
Betomur har egen pumpe for blanding og
pumping av Weber avrettingsmasse!
Gjennomtenkt løsning - enkel å
transportere!

Leveres med 40 meter slange og
verktøyssett. Kan pumpe i høyder opp til
15 meter.
Nordic 1.5 er en lett og smidig

Vekt: 120 kg

blandepumpe. Den egner seg for

Motor: 3kW

gulvavretting, gysing samt sprøytepuss

Strøm: 16A Kapasitet: 25 ltr/minutt

ved kjøp av munnstykke og kompressor.
Deles lett i 3 deler, tyngste del veier da

Kr 750.- eks mva ved første gangs bruk,

kun 47 kg. Ekstra langt blanderør, gjør

og per påbegynt døgn utover avtalt

at den blander bedre enn de fleste

lånetid.

andre pumper av samme størrelse.
Tilbud: kr 79.000.- eks mva

Tilbud til våre profesjonelle kunder,
gyldig til 01.10.2020.
Alle priser er oppgitt eksklusiv mva.
og gjelder henting fra vårt
proffutsalg. Med forbehold om feil.

BETOMUR AS
Minde Allé 35 - 5068 BERGEN
Telefon: 55 59 44 50
E-post: firmapost@betomur.no
BETOMUR AS · Proffkampanje 2020 · Side 8

