KAMPANJETILBUD til og med september 2018

1.500 Lumen

Diamant slipepad og padholder
Ø100 mm med borelås

Nova R
All-round arbeidslys designet for den
profesjonelle brukeren.

Enkel montering på vinkelsliper.

PAKKETILBUD!
Leveres komplett med

◦ Oppladbar
◦ Innebygget powerbank
◦ Tåler røff behandling
◦ Mulighet for å lade mobilen

990,-

◦ 4 diamantpads!
Gr. 50 - 100 - 200 - 400

eks. mva.

744,- eks. mva.

Art. 1855203

Art. 1648990

Fugepistol Batteri

DAB Radio 14,4V - 18V

Batteridrevet fugepistol designet både
for tuber og pølser.

Brukervennlig og allsidig radio med
mange funksjoner.

◦ Dryppfri konstruksjon
◦ Kan bruke 600 ml
◦ Regulerbar hastighet

◦ Robust konstruksjon
◦ Mulighet for lading av telefon
◦ Drives av batteri eller ledning

Leveres med 2 batterier og koffert

2.490,-

eks. mva.

1.990,-

Art. 1346071

eks. mva.

Art. 1858500

80 ltr. Tvangsblander
Collomix TMX 1000

Spectre multilaser LT56
Markedets beste og mest nøyaktige
linjelasere med 1 horisontal linje og 2
vertikale linjer, som passer for alle typer
interiørarbeid. Kompakt og kraftig
kvalitets laser for den proffe håndtverker.

En maskin for et mangfold av
blandeoppgaver opp til et volum på
80 liter per blanding. 2 kW 230 volt
Tysk produsert.

3990,-

18 900,-

eks. mva.

Art. 1874631

eks. mva.
Art. 1856089
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NYHET!

På oppfordring har vi tatt inn til Norge, den profesjonelle
verktøyserien fra OX i rustfritt stål.
De er kjent for høy kvalitet og brukervennlighet.
Til overkommelige priser!

KOM INN OG PRØV VERKTØYET!

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!
Ring oss på 55 59 44 51, og spør oss om hjelp til riktig produktvalg for dine prosjekter!

Knebeskyttelse KneeFree oransje

Work Wipes

For et lengre og mer behagelig arbeidsliv.
Fremtidens kne-beskyttelse 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.
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Art. 1820050

eks. mva.

kunder · Side: jon
2 til våre profesjonelle

Art. 1826010

Kartongsalg

Hansker Zyklon
Masterflex
Lett monteringshanske som erstatter
alle tradisjonelle monteringshansker.

◦
◦
◦
◦

Støvmaske 5211 P2
med ventil

Hansker Zyklon
Nitril
Støpehanske med ribb

◦ 200 stk i kartongen
◦ Stk pris 16,-

◦ Leveres i størrelser
◦ 10 - 11
◦ 120 par i kartongen
◦ Stk pris 15,-

Leveres i størrelser
8 - 9 -10 - 11
120 par i kartongen
Stk pris 20,-

2400,- eks. mva.
Art. 1824150-8 1824154-10 1824156-11

3200,-

1800,- eks. mva.
Art. 1824242-10
1824244-11

1824152-9

MacGyver tape

Maskeringstape blå

50 mm x 50 mtr

48 mm x 50 mtr

Art. 1822140

Eng. Kjeledress DuPont
Tyvek Classic XL

◦ 24 rl. i kartongen
◦ Stk pris 50,◦ Lett å fjerne etter bruk.

◦ Kvalitetstape
◦ 24 rl. i kartongen
◦ Stk pris 50,-

eks. mva.

Perfekt balanse mellom beskyttelse,
holdbarhet og komfort. Brukes til
arbeid med kjemikalier, mat,
legemidler, industriell rengjøring,
maling og sprøytemaling.

◦ 20 stk i kartongen
◦ Stk pris 90,-

1200,-

eks. mva.

Art. 1700185

1200,-

eks. mva.

Art. 1700115

1800,- eks. mva. Art. 1822420
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Vi fortsetter med våre faste lave priser på utvalgte pallvarer.

Sika Tørrbetong B30

SikaMUR 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.

PARTIVARE SÅ LENGE
LAGERET REKKER.
sekk,
42,- 42pr.sekk/pall
eks. mva.

Art. 1092530

sekk,
19,50 42pr.sekk/pall
eks. mva.

Art. 1092560

sekk
132,- 48pr.sekk/pall

eks. mva.

Art. 1021000

Hey’di Baderomsstøp

Hey’di Betongplan

Nonset 120

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.

Benyttes til forankring av
armeringsjern, fuging og
understøpsarbeid og er best
egnet i tykkelser opp til 50
mm.

69,eks. mva.

pr. sekk
40 sekk/pall
Art. 1437080

99,eks. mva.

pr. sekk
40 sekk/pall
Art. 1433820

Ekspanderende mørtel

99,eks. mva.

pr. sekk
48 sekk/pall
Art. 1111300

Europaller belastes med 130,- + mva
Tilbud til våre profesjonelle kunder,
gyldig til 30.09.2018.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva. og
gjelder henting fra vårt proffutsalg.
Frakt tilkommer ved levering til adresse
Med forbehold om feil.

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