
ETT UNIKT SYSTEM AV FIXKAMMAR
Fixkam Switch är helt unik på marknaden och dess delar 
utgör ett komplett system av utbytbara fixkamsblad. Setet 
består av ett handtag och fem lösa, rostfria fixkamsblad i 
en praktisk förvaringslåda. Handtaget placeras i önskat läge 
längs fixkammens skena och fästes med ett stabilt snabblås. 
Du slipper släpa med dig flera fixkammar till ett jobb och 
sparar helt enkelt plats. Ett extra plus är att rengöringen efter 
användning blir betydligt smidigare med de lösa bladen.

SKOPA 1 L MED SNABBFÄSTE FÖR SKAFT
Vi är först med att presentera en skopa som kan monteras på 
skaft utan att behöva använda tejp. Skopan kan användas med 
eller utan skaft och är speciellt utvecklad för att monteras på 
våra Prolineskaft. Med skopan monterad på skaft får den en 
ökad räckvidd och förbättrad ergonomi för användaren.

INNOVATIVA NYHETER
I samband med katalogen lanseras ett stort antal nyheter. 
Under året har nya produkter utvecklats, befintliga 
har uppdaterats och vi har lagt till nyheter från våra 
samarbetspartner.  

Allt med fokus på innovation och att hitta lösningar 
som gör det dagliga arbetet bättre för de som 
använder våra produkter.
Läs och inspireras!

TUNGT ARBETE KRÄVER ”HEAVY DUTY”
Det mest krävande arbetet 
kräver tåliga verktyg och 
hjälpmedel. Därför har vi 
utökat vårt sortiment av 
blandningstunnor och kan 
nu erbjuda en större och 
tåligare tunna, tillverkad i 
HDPE-plast, som rymmer 
upp till 75 liter. I botten finns 
en praktisk greppkant och 
på sidan två stabila handtag 
placerade på en höjd som 
underlättar när material ska 
hällas ut. 
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RUNDA HÖRN – SKRAPAR INTE!
Vi har gett vår populära kakelslev rundade hörn 
i framkant. Rundningen gör att sleven inte sliter 
mot hinken och att man slipper plastrester i 
blandningen. Enkelt, självklart och så efterlängtat!

LADDA MED RÄTT EGENSKAP 
– REVOLUTION, FORCE ELLER SKELETON?
Vi kan nu presentera en serie av patronpistoler, alla med unika styrkor 
och egenskaper.

NÄSTA GENERATIONS SNICKARPENNA
Den populära Pica Dry Pennan finns nu i en större version - Snickarpenna Pica 
BIG Dry med rektangulärt grafitstift som kan användas på de flesta typer av 
material, även smutsiga och oljiga ytor.

KNÄSKYDD PRO-FIT,  
TESTADE AV TEBO TESTTEAM
De nya utanpåliggande knäskydden PRO-FIT har 
under hösten testats av våra deltagare i Tebo 
TestTeam och fått grym respons. Ord som - 5 
av 5 poäng! Stabila! Hög komfort och funktion! 
Ergonomiska! – gör att vi är säkra på att dessa 
kommer att bli en hit hos hantverkarna.

REVOLUTION 
Lätt, smidig och slagtålig med en 
konstruktion utan det vanligtvis 
utskjutande staget vilket 
underlättar vid trånga utrymmen.

FORCE
Tålig konstruktion av stål och 
aluminium med ett kraftfullt 
tryck på hela 5,0 kN.

SKELETON
Traditionell stålkonstruktion för de 
enklare jobben.
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ENKEL, SNABB & PRECIS MÄTNING  
MED GEODIST 40
Avståndmätare blir allt vanligare då fler och fler inser 
nyttan och tidsbesparingen med instrumentet. Sikta 
med laserstrålen, tryck av och det exakta avståndet 
presenteras i den digitala displayen. Avståndsmätare 
GeoDist 40 är en kompakt och lätt avståndsmätare från 
Geo Fennel.

Med en räckvidd på 40 meter mäter den distans, area 
och volym, samt höjduträkning med Pythagoras funktion. 
Uppmätt avstånd visas tydligt i den upplysta displayen.

NIVCOMP – DIGITALT 
SLANGVATTENPASS FÖR PROFFS
Uppmätning vid långa avstånd, avvägning 
runt hörn och över hinder görs helt utan 
visuell kontakt med Slangvattenpass 
Nivcomp. 

En digital display mäter tryckskillnaden 
mellan trumma och display och visar tydligt 
höjdskillnaden i millimeter.

GRÖN LASER ÄR FRAMTIDEN
Grön laserstråle har samma laserklass 
som röd men syns betydligt skarpare 
och uppfattas bättre i både ljusa miljöer 
och på långt avstånd. Den gröna 
laserstrålen är helt klart framtiden för 
självnivellerande krysslasrar.

Vårt sortiment från Geo Fennel har 
utökats och vi kan nu även erbjuda två 
lasrar med grön laserstråle, Laser FLG 
40-PowerCross och Green Laser FLG 
66-Xtreme Green.

GRÖN LASER

ENKEL & DIREKT UPPMÄTNING AV FALL
I vårt sortiment av vattenpass kan vi nu även erbjuda 
fallvattenpass. De fyra libellerna visar våg, lod och 1% 
eller 2% lutning. För enkel kontroll av att kraven på fall 
uppfylls!
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FINJUSTERA MED DIAMANT
Diamantfräs 20 mm, en av förra årets 
stora nyheter, blev snabbt en favorit bland 
plattsättarna. Med en diamantfräs görs 
enkelt finjusteringar och anpassningar efter 
håltagning i klinker och granitkeramik.  
Nu utökas sortimentet även med  
Diamantfräs 10 mm. Samma  
funktion, men för anpassningar  
av mindre hål!

PATENTERAD DNA TEKNIK GER 50% ÖKAD LIVSLÄNGD
Montolits patenterade DNA teknik, där diamanterna placeras i ett tredimensionellt 
mönster, gör att klingorna har upp till 50% längre livslängd och 30% högre 
skärhastighet än vanliga diamantklingor. Vi har tidigare haft DNA-klingor för 
diamantsåg och kan nu även erbjuda en DNA-klinga,  
Diamantklinga Montolit CGX, för vinkelslip.
 

NYA STJÄRNOR FRÅN STARMIX
Våra industridammsugare har blivit fler! uClean från Starmix 
är en kompakt våt- och torrdammsugare designad för mindre 
utrymmen, utrustad med både sug och blåsfunktion. Maxad 
med tillbehör har detta snabbt blivit en ny favorit hos många.

DIAMANTKLINGA  
MED MULTIFUNKTION
Montolits STL-klingor är helt täckta med 
segment vilket gör att du får flera  
funktioner i ett. Med en och samma klinga 
kan man kapa, slipa och göra avrundningar.
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NYA TRENDER OCH FUNKTIONER
I samarbete med Genesis ser vi till att vi alltid 
följer trenderna och hänger med i de senaste 
funktionerna gällande kakellister och profiler. 
Nytt i årets katalog är snygga övergångslister 
för golv och trappnosar i träimitation.

HÅLL TÄTSKIKTET HELT!
Duschhylla hörn New York monteras 
enkelt i fogen med silikon vilket gör 
att du slipper åverkan på tätskiktet. 
Hyllan ger en praktisk och lyxig 
avlastningsyta i duschhörnet och 
designen går i samma stil som våra 
golvbrunnssilar i Lux-serien.

STILREN OCH FUNKTIONELL INSPEKTION
Med fokus på design och funktion har vi tagit fram ett nytt inspektionsgaller. 
Designen går i samma stil som golvbrunnssilarna i Lux-serien, i underkant finns 
öppningar för effektiv avrinning och för bästa funktion är gallret försett med smidiga 
magnetfästen som gör det enkelt att ta bort. Du slipper alltså skruvar och verktyg! 

ÖVERGÅNGSLIST TAS

ÖVERGÅNGSLIST CAS

TRAPPNOS NAS
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KOMPLETT ARBETSBORD MED UNIKA FUNKTIONER
Den ökade efterfrågan på allt större plattor ställer nya krav på 
hjälpmedel och ergonomi. Arbetsbord Tile Master är det enda 
portabla bordet på marknaden som fullt ut kan hantera dagens  
stora plattor.

TÅLIG OCH KRAFTFULL 
ARBETSBELYSNING FÖR 
PROFFS
Vi har uppdaterat vårt sortiment av 
arbetsbelysning med två högklassiga 
nyheter från Scangrip Lighting. 
VEGA 4000 är en IP-54 klassad 
och stöttålig strålkastare som ger 
ett starkt spridningsljus medan 
NOVA 3K C+R är en laddningsbar 
arbetsbelysning som ger extra 
kraftigt punktljus och är i princip 
okrossbar.

EFFEKTIV PUNKTUTSUGNING AV SLIPDAMM
Våra Cover-produkter har gjort succé och vi utvecklar 
sortimentet ytterligare med ett dammutsug för slipning med 
vinkelslip. I serien med dammutsug ingår sedan tidigare 
dammutsug för borrning och kapning. Ett dammutsug som 
kopplas till en dammsugare sparar både tid och hälsa. 

TÄNK PÅ ANDNINGEN!
Inom byggbranschen vet man att ren luft, i 
en smutsig miljö, är en absolut förutsättning 
för att kunna utföra ett bra jobb. Här har man 
inte råd, i ett hälsoperspektiv, att använda 
annat än den allra bästa utrustningen på 
marknaden. Därför har vi utökat vårt sortiment 
av luftrenare från svenska SILA och kan nu 
erbjuda två storlekar som klarar rum upp till 23 
eller 80 m3.
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OM DINA HÄNDER FÅR VÄLJA!
Granberg levererar handskar till hårt 
arbetande händer över hela världen. Med 
fokus på proffshantverkare har vi utökat vårt 
sortiment med både fodrade och ofodrade 
monteringshandskar ur Granbergs EX-serie. 
En serie med fokus på känsla, passform och 
slitstyrka.

ARBETSBOCK SOM KLARAR KRAVEN
Hydraulnitad, robust arbetsbock med stor plattform. 
Förstärkningsstag på samtliga ben. Mått plattform: 
605x350 mm. Stegdjup: 81 mm. Vikt: 6,5 kg. 
Typkontrollerad SPCR 064 enligt Arbetsmiljöverkets 
krav AFS 2004:3. Produkten uppfyller RS-gruppens 
krav och riktlinjer för stegar och arbetsbockar.

NYTT SORTIMENT AV 
PERSONSKYDD
Vi har bytt ut hela vårt sortiment 
av personskydd till ett komplett 
sortiment från välkända Honeywell. 
Honeywell har tillverkat personskydd 
i över 50 år och har både den 
kunskap och höga kvalitet som 
vi eftersträvar. Sortimentet vi har 
valt ut har de skyddsnivåer, höga 
komfort och moderna design som 
efterfrågas. Alla produkter kommer i 
konsumentanpassade förpackningar 
och är enkla att exponera i butik.

SILIKONRESTER?  
FILA ZERO SIL ÄR LÖSNINGEN
På endast 20 minuter löser Fila Zero Sil 
effektivt upp både färska och förhårdnade 
rester av t.ex. silikon, lim, tejp, vax och 
polyuretanskum.
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Bra arbetsmiljöval 
Detta blad innehåller produkter som uppfyller RS-gruppens (bestående av NCC, Veidekke, 

Svevia, Skanska, Peab och JM) nya krav och riktlinjer för stegar och arbetsbockar. 

Bra arbetsmiljöval - specifika krav per nivå 
  
Generella krav 
Endast typgodkända produkter utrustade med 
halkskydd och/eller på annat sätt säkrade mot 
oavsiktlig förflyttning. 
Fristående produkter skall vara utrustade så att de 
kan låsas i utfällt läge. 
Produkterna ska ha halksäkra steg. 
Max vikt 15kg om produkten ska bäras, annars skall 
den kunna förflyttas på annat sätt. 
 
Nivå 1. < 0,5 m plattformshöjd. Bock tillåten. 
Max 2 steg inkl ståplanet. Minimimåtten på 
ståplanet ska vara (bxd) 600x300mm. 
Bock ska ha lika många steg på bägge sidor om 
man inte har en bygel. 
Höjd mellan steg max 30cm. 
Stegdjup min 5cm. 
 
Nivå 2. < 1,25 m plattformshöjd. 
Trappstege/arbetsplattform. 
Stoppanvisning på minst 3 sidor ex. med bygel. 
Minimimåtten på ståplanet ska minst vara  
(bxd) 300x250mm. 
Höjd mellan steg max 30cm. 
Stegdjup min 5cm. 
 
Nivå 3. > 1,25 m < 2,0 m plattformshöjd. 
Trappstege/arbetsplattform. 
Stoppanvisning på minst 3 sidor ex. med bygel. 
Minimimåtten på ståplanet ska minst vara  
(bxd) 400x400mm. 
Höjd mellan steg max 30cm. 
Stegdjup min 5cm. 
 
 

AARBETSBOCK PROFFS 4750 
JUMBO  

Mått i millimeter  

Art.nr Antal steg A B H H1 Vikt, 
kg EAN 

4750-02 2 680 670 500 595 6,5 7393047500200 

4750-03 3 860 690 735 830 8,0 7393047500309 

4750-04 4 1350 715 975 1085 10,5 7393047500484 

4750-05 5 1235 740 1205 1325 12,5 7393047500590 

4750-06 6 1410 765 1445 1560 14,0 7393047500699 

Robust arbetsbock för många ändamål 
med stor plattform. 

Arbetsbock Jumbo är försedd med 
förstärkningstag på samtliga ben. 

Hydraulnitad. 
Plattformsmått: 605x350 mm 
Stegdjup 81mm 
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