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Betomur AS – Din lokale leverandør av  
kompetanse og kvalitet!

Betomur AS er en Byggevareforhandler med opphav fra mur- og anleggsbransjen. Selskapet ble startet av lokale eiere fra Bergen, 
og har 30-års jubileum i 2021. Betomur har en aktiv rådgiverrolle overfor våre kunder, både i planleggingsfasen og ved utførelse. 
Våre kunder oppgir høy kompetanse, god kundeservice, bredt lagerført vareutvalg og rask levering når de skal begrunne hvorfor 
de samarbeider med Betomur.

Vi bidrar til å ivareta praktfulle verneverdige bygg og stolte håndverkstradisjoner, samt videreføre kunnskap om tradisjonelle 
byggematerialer og teknikker. Vi lagerfører «nesten alt» av materialer for tradisjonelt murverk, vi har og fullsortiment innen 
linoljeprodukter for tradisjonell behandling av treverk.

Betomur tar miljøvern på alvor og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Vår sertifisering som Miljøfyrtårn 
er på plass, noe som innebærer systematisk arbeid med tiltak innen innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. - Som 
kunde av Betomur bidrar du til å ta miljøvern på alvor!

Vi har utvidet vårt sortiment og kunnskap om HMS-produkter for å kunne ivareta de som utfører håndverk på best mulig måte. 
 Et eksempel på dette er Optima-PH produktene som er en nytenkende og naturlig hudvask- og pleieserie, passer perfekt for 
støvete eller kalde hender.

Betomur tilbyr automatisert innsamling av HMS-, FDV- og produktark via Cobuilder Col-
laborate. En sømløs informasjonsflyt i verdikjeden er tidsbesparende, og sikrer samtidig 
lovkrav knyttet til dokumentering av produkter og miljøkrav i dine prosjekter.

Betomur AS må ta forbehold om priser og leveringstider for produktene i brosjyren, i og 
med at disse kan endre seg på svært kort varsel som en følge av markeds-situasjonen.

Alle priser er oppgitt eks mva og gjelder henting fra vårt proffutsalg. Generelt forbehold 
om feil i brosjyren.
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4 smarte problemløsere for vinterarbeid:

Weber ExM711 Understøp Fin FF - 20 kg sekk.
Kan brukes ved temperaturer ned til -15 C. 

Flytende masse for understøping, boltefesting 
og betongskader. (EXM 741 håndmørtling uten 

forskaling). Bruk temperert vann.

Beto IRR Reparasjonsasfalt 6mm - 25 kg spann. 
Kosteffektiv og enkel reparasjon av asfaltskader, 

hele året gjennom! Produktet har vært testet 
vinterstid i Finnmark og resultatet ble utmerket, og 
varig. Vi anbefaler at asfalten lagres i romtempera-

tur før bruk, for lettest mulig applisering.

Sikadur 12 - 10 kg sett.
Kan brukes ved temperaturer ned til -10°C. 2-kom-
ponent hurtigherdende, selvutjevnende masse for 

innfesting av bolter, og til mindre reparasjonsar-
beid. Høy styrke, enkel arbeidsprosess.  

Bergsplitt Vinter 20 kg.
For oppsprekking av fjell og steiner, også i minus-
grader. Kommer i 20 kg sett med 4 stk 5 kg poser. 

Trolig markedets kraftigste ekspanderende mørtel! 

2 gode tilbud for vinteren: 

Mapei Antifreeze N - 5 kg Kanne
Kloridfritt frysepunktnedsettende tilsetning for 

mørtel og betong.

kr 149.-

Spylervæske -18°C - 3 liter pose.
Første bud er å finne frem til arbeidsplassen!  

kr 33.-
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Det er mye lys og varme hos Betomur! 
Vinteren kommer, - vær forberedt!

Sweno Led Slynge    
Praktisk LED belysning. Slyngene kan skjøtes,  

maks 100 M per startkabel.

 
10 m – kr 590.- 20 m – kr 990.- 

Startkabel til Slynge 1,5m – kr 149.- 

Sweno Hodelykt 4000k Oppladbar
10 W/1000 Lumen, med 6x zoom. 

Batteri og lader medfølger. 

kr 299.-  

Sweno LED arbeidslampe, 2700 L    
LED arbeidslampe som gir 2700 lumen,  

varmhvitt lys, 2900K.
 

kr 690.-

Byggtørker 3.3 KW
God varmevifte på hele 3,3 KV IP 44 til gunstig pris!

kr 590.-  
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2.000W Varmluft- 
pistol RH600T
Brukervennlig og funksjonell med kraftig 
varmeelement og høy arbeidstemperatur. 
Ergonomisk gummibelagt grep. Dimensjon 
munnstykke Ø34,5 mm. Vekt 0,57 kg.

Leveres med tilbehørssett i 5 deler og maskinkoffert.

Vnr.1841450 Hikoki-nr. 68100001

Maks temperatur 600°C

18V Kombihammer DH18DBL
SDS-plus

Kraftig maskin med børsteløs motor og “Reactive 
Force Control. Elektrisk brems. Borer, hamrer og 
meisler. Overbelastningsbeskyttelse (HPS - HiKOKI 
Protection System)

Kapasitet i betong 26 mm. Vibrasjonsnivå 14,5 m/s2  
(slagboring). Vekt 3,7 kg

Vnr. 1841477 Hikoki-nr. 68010133  

Kraftfull og effektiv med høy kapasitet. Med variabel hastighet. 
Klipper opp til 2 og bøyer opp til 3 armeringsjern /operasjon. 
Justerbar bøyevinkel inntil 180°. Vekt inkl. batteri 19,2 kg.

Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), 
luftavkjølt hurtiglader, oppbevaringskoffert med hjul  
samt dorn Ø62 mm.  
Vnr. 1841475 Hikoki-nr. 16010001

36V Klippe-/bøyemaskin VB3616DA

NYHET

Med utkoblingsbar rotasjon. Antivibrasjonsteknologi  
(UVP) gir lave vibrasjons-nivåer. 

Kapasitet i betong 52 mm , 160 mm med kjernebor.  
Vibrasjonsnivå 9,7 m/s2  (meisling).Vekt 11,5 kg

Leveres i maskinkoffert 

Vnr. 1841485 Hikoki-nr. 68101318

1.500W Kombihammer DH52MEY
SDS-maks

Funksjonsknapp for  
kontinuerlig meisling

3VERKTØY
GARANTI

ÅRS

Proff kvalitet, kraft og ergonomi. 
 

3 års garanti på alt av elektroverktøy, 
batteriverktøy, batterier og ladere 

– UTEN krav til registrering. 

270 klipp / 520 bøyinger *

Kapasitet Ø10-16 mm / KS500

* med BSL36B18-batteri

18V Vinkelsliper G18DBBVL
125 mm skive

Kompakt, velbalansert og lett med smalt 
ergonomisk grep. Kraftig børsteløs motor. 
Mykstart og startstrømbegrensning. 
Kick-back sikkerhetsfunksjon. 

Hulldiameter 22,2 mm. Vekt u/batt 2,0 kg

Vnr. 1841494 Hikoki-nr. 68016018

18V Borskrutrekker DS18DD

Kompakt med enestående balanse og manøvrerings- 
egenskaper. Rask med høyt moment. Ergonomisk grep, 
overbelastningsbeskyttelse og LED-lys.

Kapasitet i tre/stål 36/13 mm. Maks moment 55 Nm.  
Vekt inkl. batteri 1,37 kg

Vnr. 1841472 Hikoki-nr. 68010378

NYHET

230W Eksentersliper SV13YA
Kompakt og brukervennlig eksentersliper med 
borrelåsfeste. Ø 125 mm (5”). Slipesåle med 8 hull. 
Effektivt støvavsug.  
Vekt 1,4 kg

Med Slipepapir, støvpose og maskinkoffert.  
Vnr. 1841490 Hikoki-nr. 68100001

18V i 12V-kropp

Rask

Balansert 

Allsidig maskin.  
Perfekt for vindusmontering 
(plastbeskyttet chuck)

Japansk teknologi og innovasjon siden 1948.

1890.-
eks. mva.

1390.-
eks. mva.

990.-
eks. mva.

8290.-
eks. mva.

390.-
eks. mva.

19.900,-
eks. mva.

2799.-
eks. mva.
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«Faste lave priser»

Hey’di Baderomsstøp Normal
25 kg sekk.  Art.nr. 1437080

Weberfloor 120 Reno 
Produktet har et bredt bruksområde, og er også egnet til legging på 
underlag som bordgulv, underlag med lav overflatefasthet og luft-
spaltende matte. Sjikttykkelse 4-50 mm  20 kg sekk.  Art.nr. 1023010

Weber base 261 Fiberpuss
25 kg sekk.  Art.nr.1021000 

Mapelastic 2K membran
16 kg sett. Art.nr. 1110000

Graft Kjemisk Anker gysemasse
290 ml patron. Art.nr. 1080450

Sika Power Wipes
Antbakteriell, tørker ikke ut hendene!
100 stk  Art.nr. 1096790

Weber Tørrbetong B30 S
25 kg sekk.  Art.nr. 1020104

VM B30 - 25 kg.plastsekker  
Lokalprodusert kortreist mørtel av høy kvalitet!
25 kg plastsekker. Art.nr. 1150030

kr. 79,-

kr. 109,-

kr. 179,-

kr. 420,-

kr. 119,-

kr. 99 ,-

kr. 51,-

kr. 41,-
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«Faste lave priser»

Kampanjepriser: 12 mm, kr 199.- per stk,  
20 mm: kr 219.- per stk.

BAC finérpanel 2400x300x18 mm med not og fjær gjør det  
enkelt å montere bakveggene til våtrom, samt transportere dem  
opp trange trappeoppganger. 
Du vil få en solid konstruksjon i henhold til kravene i TEK17 eller  
BVN Bad 32.110 livsløpsstandard. Ved behov for ettermontering av 
støttehåndtak, sete i dusjen og liknende, skal man bruke 18 mm 
tykkelse som er beskrevet i byggeforskriftene.

Kampanjepris kr 179.- per stk

FINERPANÉL

Når det er stivheten som teller, 
er Jackon våtromsplater det naturlige valget!  

Etter å ha solgt Jackons våtromsplater i et år, kan vi med  
stolthet meddele at tilbakemeldingene fra våre kunder har  

vært utelukkende positive! De er lett å bære, lett å dele  
og nå enda lettere å kjøpe! 
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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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Det som før var sett på som industrielt og sjenerende, er nå kommet på moten. Det 
som før var konstruktivt, har nå blitt dekorativt. Folk pigger frem gamle teglvegger 
som ikke har sett dagens lys på 100 år, man henter gamle, bøyde og rustne jernplater 
fra fabrikker for å henge dem på veggen til pynt.

Hey’di Betonglook gir en matt og  
sjattert overflate som ligner på  
støpt betong. 

Kan brukes på nesten alle underlag 
inne og ute, også på våtrom.  
Betonglook skiller seg først og fremst 
fra mikrosement og andre systemer 
som gir tilsvarende resultat, ved å 
være rimelig i innkjøp og enkel i bruk. 

Underlaget primes etter behov, man 
blander og maler 1 strøk, så enkelt er 
det! Kontakt betjeningen på Betomur 
for nyttige tips! 

Hey’Di Betonglook, 2,2 kg,  
alle farger kr 249.- 

Hey’Di Primer Fasade 1 ltr.
Kr 99.-  
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Vinterkampanje HMS produkter:

Øreklokke Hellberg Xstream LD 
Hørselsvern med Bluetooth for streaming og telefonering, utmerket lydkvalitet i forhold til de fleste andre 
hørselsvern. Kobles opp mot smarttelefon, kan dermed brukes med internett-radio og strømmetjenester. 

Musikken kobles automatisk ut når noen ringer og man kan snakke direkte i de innebygde retningsbestemte 
mikrofonene. Innebygget oppladbart batteri med 50 H streaming, 100 H standby tid. De er vanntett i den grad 

at de tåler skikkelig Bergensvær, dog ikke egnet for dykking.

Ekstra mikrofon (vindsperre medfølger) for de som snakker mye i telefonen.

Øreklokke Hellberg Xstream LD kr: 1.690.-
Ekstra mikrofon til Hellberg Xstream LD kr: 399.-

Hansker Vibrasjonsdempende 
Vibrasjonsskader er et område av personlig beskyttelse som får alt for lite opp-
merksomhet. Det ligger i sakens natur at vibrasjonsskader normalt sett ikke blir 
oppdaget før etter 20 år, da er det for sent. Ta vare på deg selv og dine ansatte!  

Worksafe Ice grip foret vinterhanske 
Foret og vanntett arbeidshanske med antisklifunksjon.   

Vanntett Vinterhanske foret showa 406 
Latex 
Strikket polyester/nylonhanske foret med akryl. Belagt m/dobbel lateks, Heldyp-
pet, vannavvisende og ventilerende. 

Arbeidshanske Vinter Latex
Monteringshansker vinter med dobbelt lateksbelegg og akryl foring.

kr. 299,-

kr. 39,-

kr. 99,-

kr. 69,-
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Prøv Optima 

pH 4 Hudvask pluss
        - mild og pleiande

Tørre hender 
etter hyppig vask?

Førebygger hudplager og 
bevarer den gode bakterieflora.

Optima Produkter AS
5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10 www.optima-ph.no

Kombiner med
pH 4 Hudpleie pluss/Hudbalsam
- styrker syrekappa 
- påfør etter vask eller ved behov

Utan parfyme. Låg pH.

Har du tørre og 
sprukne hender?
Er du klar over at et av de beste produktene for 
kroppen din er oppdaget lokalt, av veterinær 
Magne Skjervheim i Norheimsund?

Optima PH kom til ved en tilfeldighet etter 
bruk på husdyr! Denne kunnskapen og 
erfaringen er benyttet til å lage gode 
produkter for hud og kropp. Det er man-
ge av oss som har fått orden på hudpla-
ger med såpe og balsam fra veterinæren 
i Norheimsund!

Produktene inneholder ingen skadelige 
stoffer, verken for kropp eller miljø. Er 
økologisk og utnytter kroppens egen evne 
til å lege seg selv og ta vare på bl.a. huden!

Noen av bruksområdene for våre kunder: 
•  Tørr hud etter bl.a. bruk av sement og kalk
•  Sprukken hud
•  Psoriasis, atopisk eksem o.l.
Optima-konseptet: «Naturens kur mot  
hudplager»-uten parabener!
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Betomur har egen pumpe for våre kunder 
for blanding og pumping av Webers avret-
tingsmasser. I tillegg til gode produkter med 
lave priser, kan vi nå tilby leie av pumpe som 
letter arbeidet. Pumpen leveres med 40 M 
slange, den pumper maks 15 M høyde.

Vekt:  120 kg
Motor:  3 kW
Strøm:  16A 

Pumpe for utleie:

Betomur AS.  Minde Allè 35, 5068 Bergen.
Telefon: 55 59 44 50 - Epost: firmapost@betomur.no

Fra gulv til gull?
Betomur lagerfører komplett system for trinnlydsdemping fra 
Weber, samt 20 mm trinnlydsplater i mineralull fra Paroc. Krav 

til trinnlydsdemping blir stadig viktigere i markedet.

Weber trinnlydssystem:
• Kun 28 mm total byggehøyde!
•  Gir 19 DB reduksjon i trinnlyd.
•  Enkel og rask arbeidsprosess, kun 3 lag, som  
 kan legges fortløpende.

1: Rull ut trinnlydsmatte 1 x 30m x 3mm rull,  
 overlappes med innebygd selvklebende stripe.
2: Rull ut fibernett med 10 cm overlapp, 1 x 100m rull.
3: Påfør 25 mm (eller mer) med avrettingsmasse. 
 - Vi anbefaler Weber Reno 120!

Weber Reno 120 
avrettingsmasse:

Hvor god må en avrettingsmasse 
være, for å være god nok?

Hva bør en sekk koste for at den skal 
regnes som rimelig?

Tilbakemeldingene vi har fått fra våre 
kunder angående Weber Reno 120 har 
vært utelukkende positive, vi har til og 
med fått flere i retning av «Beste mas-
sen jeg har brukt!». Store innkjøp gir 
fordeler som gjør at vi kan tilby denne 
høykvalitetsmassen til en gunstig pris, 
kun kr 109.- + mva per 20 kg sekk. 
Ja, det finnes enda billigere masser på 
markedet, derimot så mener vi at pris/
kvalitetsforholdet i dette tilfellet er  
suverent!


