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Arbeidslampe med høytaler
1855210

 · Innebygd bluetooth høytaler
 · Powerbank for lading av telefon
 · Oppladbar
 · 5000 lumen

2.990,-eks mva

Nova 3K COB LED-Arbeidslys
1855205

NOVA 3K er et universelt allsidig
arbeidslys som gir deg uendelige
bruksmuligheter i alle arbeids-
miljøer. Med den nyeste og unike
COB LED-teknologien, gir NOVA
3K ekstremt høy lyseffekt.

990,-eks mva

Collomixpakke
+ ekstra visp, bøtte og støvavsug
1856057

 · Ekstra lang, jobb oppreist!
 · Solid og pålitelig maskin
 · Opptil 40 liter blandemengde
 · Redusert støvnivå
 · 1.010 W motor

2.490,-eks mva

Cat S41 mobiltelefon
1858841

 · Del kraften med en powerbank!
 · IP68 & MILSPEC810G sertifisert
 · Gorillaglass i skjermen
 · Slipp-testet til 1,8 meter

3.990,-eks mva

00
15

_1
1_

20
18

 T
B



BETOMUR AS · Malingsinformasjon til våre profesjonelle kunder · Side: 2BETOMUR AS · Vinterkampanje fra desember 2018 til og med februar 2019 · Side: 2

Collomix 80 l. tvangsblander TMX1000
1856089

Collomix TMX 1000 er en kraftig og solid bygget tvangsblander, produsert i
Tyskland med særdeles høy kvalitet i alle ledd.
Alt av betong, mørtel, epoxy, gips o.l. blandes enkelt med denne maskinen.

 · 2,2 kW motor
 · Gitter med sekkeknekker
 · Avtagbart støvskjold med støvavsug
 · God mekanisk beskyttelse av motor og koblingsboks
 · 80 liter blandevolum
 · Går gjennom 80 cm døråpning

18.900,-eks mva

Spectra Krysslaser LT20
1874629

Spectra LT20 er en kraftig og robust krysslaser. Stor
åpning gjør at den har stor arbeidsfelt med kraftig
laserstråle.
Tåler fall fra 1 meter rett i betong og har 2 års
garanti.

1.690,-eks mva

Spectra Krysslaser LT20 Grønn
1874630

Denne laseren er som LT20 men bruker en grønn
laser for bedre synlighet i opplyste områder.
Åpningen til strålen er laget for å gi maksimal bredde
på laseren.

2.590,-eks mva

Spectra Multilaser LT56
1874631

Spectra LT56 med rød horisontal stråle er en
multilaser i toppklassen. Markedets beste og mest
nøyaktige linjelasere med 1 horisontal linje og 2
vertikale linjer, som passer for alle typer
interiørarbeid. Kan brukes med mottaker HR220.

3.990,-eks mva

Spectra Multilaser LT58 Grønn
1874633

Spectra LT58G med grønn horisontal stråle for bedre
synlighet i opplyste områder. LT56 og LT58G leveres
med oppladbart batteri integrert. Du trenger ikke
bekymre deg for om du har batteri i bilen! Kan brukes
med mottaker HR220.

5.490,-eks mva
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Hey’di Baderomsstøp Normal · 25 kg sekk
1437080

Hey’di Baderomsstøp Normal er en sementbasert
tørrbetong som benyttes både inne og ute.

Hey’di Baderomsstøp Normal kan legges ut i
lagtykkelser mellom 2 og 8 cm. Tett belegg kan
legges etter 24 timer.

72,-eks mva

Sika Tørrbetong B30 · 25 kg sekk
1092530

Sikacrete®-B30 brukes til støpearbeider både innen-
og utendørs.
Støpemørtelen gir en fin, glatt overflate og brukes som
regel der hvor betongens overflate skal være synlig.

Gradering 0-4mm

42,-eks mva

Hey’di Betongplan · 25 kg sekk
1433820

Hey’di Betongplan er en sementbasert,
selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk.

Hey’di Betongplan har meget gode flytegenskaper og
kan legges i tykkelser fra 5-40 mm.

100,-eks mva

Mapei Nonset 120 FF · 25 kg sekk
1111325

Frostsikker, ekspanderende mørtel for forankring og
understøp.

Nonset 120 FF benyttes til forankring av armeringsjern,
fuging og understøpsarbeid i tykkelser mindre enn 50
mm ned til -10°C.

129,-
eks mva

BAC Fibersementplate · 1200x600x6 m.m.
2000600

BAC Fibersementplate er en 6 mm sementfiberplate
med meget god bøyestivhet og brannegenskaper.
Den leveres i størrelsen 1200 x 600 x 6 mm og egner
seg godt til underlag for varmekabler i våte og tørre
rom.

79,-eks mva

BAC Combifloor · 1220x600x10 m.m.
2000610

BAC Combifloor er unik gulv plate for oppbygging av
gulv med elektriske varmekabler.
BAC Combifloor har en sandwich konstruksjon med en
fiberarmert sement overflate og en side (mot
eksisterende gulv) har 5 mm polystyren som stopper
“kuldebro” og isolerer.

125,-eks mva
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Tilbud til våre profesjonelle kunder,
gyldig til 28.02.2019.

Alle priser er oppgitt ekskl. mva. og
gjelder henting fra vårt proffutsalg.

Med forbehold om feil.

Beto IRR Reparasjonsasfalt 6 mm · 25 kg sp.
1450200

Kosteffektiv og enkel reparasjon av asfaltskader hele
året gjennom!

Permanent reparasjonsasfalt for alle typer hurtige
reparasjoner av asfalt og mindre arbeidsoppgaver,
godkjent for bruk i vei og trafikkarealer.

325,-eks mva

Leca Vinterstrø · 50 liter
1025540

Leca Safe løser problemer med glatte veier og plasser
på en miljøvennlig, enkel og effektiv måte. Produktet er
lett, drøyt i bruk og naturbasert.

149,-eks mva

Mapei Antifreeze-N · 5 kg kanne
1115250

Antifreeze N er et akselererende og frosthindrende
tilsetningsstoff for muring og støping i minusgrader.

Produktet er basert på natriumnitrater i løsning.

Forbruk: 2 dl / 25 kg sekk (ned til -5C)

99,-eks mva

Graft Kjemisk Anker -20° C · 280 ml
1080450

GRAFT Kjemisk Anker er en to-komponent epoxy
basert ankermasse som gir en høy ytelse på feste av
bolter og armeringsjern i betong og mur ved
temperaturer helt ned til minus 20 grader celsius.

Den kan også brukes i fuktige områder.

99,-eks mva

Flisesag Zoe Raimondi 105 cm
1672155

Kraftig sag for kutting av granitt, skifer, murstein, naturstein, fliser osv.
Kraftig vannpumpe og jetdyser sørger for optimal kjøling av diamantbladet.
Teleskopisk benstativ for enkel transport, utskiftbart vannkar som tåler høye
temperaturforskjeller og motor som kan tiltes for jollykutt.

 · For kutting av stein og flis
 · Enkel å transportere
 · 2,2 kW
 · Maks kuttelengde: 105/75 cm
 · Maks kuttehøyde:  12 cm

17.900,-eks mva


