Verktøykampanje
Periode 01.09 – 30.11
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SPOTLESS PRO
Elnr. 8813003
Støvoppsamleren Spotless Pro
festes på hvilken som helst drill
for å sage ut hull i tak eller vegg
for spotter.

GUMMIPAKNING
Elnr. 8813004
Utskiftbar gummipakning
som monteres på Spotless Pro.
Beskytter og tetter mellom
Spotless Pro og tak.

SPOTLESS PRO
TOP86
Elnr. 8813049
TOP86 benyttes sammen med
Spotless Pro og gjør det mulig å
bore på vegg.
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FRESEN
Elnr. 8813046
FRESEN er en freseskive som
benyttes ved behov for å felle inn
kanten på multibokser slik at det
blir jevn overgang mellom vegg
og multiboks. Perfekt å benytte
for å unngå glipe mellom
påmontert utstyr og vegg.

FRESEN KIT
Elnr. 8813047
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Inneholder:
• FRESEN, Elnr. 8813046
• Hullsagholder 32-210mm,
Elnr. 8802278
• Hullsag 73mm, Elnr. 8802274

HULLSAGSETT MED
SPOTLESS PRO
Elnr. 8813002
Hullsagsettet leveres med Spotless Pro, gummipakning, 5 stk.
hullsager og en ekstra hullsagholder i plastkoffert.

Hullsag produsert i HSS bimetall. Benyttes til materialer som: gips, treverk, plast, stål, rustfritt stål, støpegods, kobber, bronse og aluminium.

HULLSAGSETT ELEKTRO 7

HULLSAG
73mm

HULLSAG
83mm

Elnr. 8802274

Elnr. 8802276

Elnr. 8813016
Hullsager i 7 forskjellige størrelsene i en og
samme koffert. Hullsagene benyttes til materialer
som: gips, treverk, plast, stål, rustfritt stål, støpegods, kobber, bronse og aluminium.

HULLSAGHOLDER
32-210mm
Elnr. 8802278

HULLSAGHOLDER
14–30mm
Elnr. 8802277
Senterbor str. 6,35mm x 81,5mm.
Passer standard hullsager fra
14-30mm. .

SPIRALBOR
18mm x 230mm
Elnr. 8802216
Spiralbor for boring i tre. Spiralens utforming gir jevne og fine snittflater. Borene
har skruespiss slik at de trekker seg selv
gjennom treverket. Sekskantfeste for
sikkert grep i drillen. Borene kommer i
plastetui.

Senterbor str. 6,35mm x 81,5mm.
Passer standard hullsager fra
32-210mm. Passer sammen
med Spotless Pro. Låsmekanismen
skyves enkelt frem og tilbake.

SPIRALBOR
22mm x 230mm
Elnr. 8802217
Spiralbor for boring i tre. Spiralens
utforming gir jevne og fine snittflater. Borene har skruespiss slik at de
trekker seg selv gjennom treverket.
Sekskantfeste for sikkert grep i drillen.
Borene kommer i plastetui.

FLISBORSETT
Elnr. 8813044
Flisbor fra Toolsinvent er produsert i herdet stål med
diamantbelagt borhode. Brukes med vinkelsliper med
M14 gjenger og drill med adapter.
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Flisbor fra Toolsinvent er produsert i herdet
stål med diamantbelagt borhode.
Brukes med vinkelsliper med M14 gjenger,
og er meget effektive på harde gulv- og
veggfliser. Disse benyttes også til porselen
og granitt.

M14 DIAMANT
FLISBOR 5,5mm
Elnr. 8802286

M14 DIAMANT
FLISBOR 6mm
Elnr. 8802279

DIAMANT
FLISBOR 5,5mm
Elnr. 8802209

Flisbor fra Toolsinvent er
produsert i herdet stål
med diamantbelagt borhode. Brukes sammen
med drill.

DIAMANT
FLISBOR 6mm

M14 DIAMANT
FLISBOR 10mm
Elnr. 8802281

Elnr. 8802210

KJØLEPASTA
Elnr. 8802218
Bruk av kjølepasta forlenger levetiden på dine diamant flisbor
betraktelig. Bor 4-5 sekunder, stopp boring og dypp det varme
flisboret i kjøle- pasten noen sekunder så det blir nedkjølt. Gjenta til
jobben med å bore hull er ferdig. Anbefales til flisbor opptil 12mm.

CONE75
Elnr. 8813001

CONE83

CONE75 er et verktøy som
hjelper deg når du skal utvide
eksisterende hull. Benyttes
sammen med hullsag og
hullsagholder.

Elnr. 8813005
CONE83 er et verktøy som
hjelper deg når du skal utvide
eksisterende hull. Benyttes
sammen med hullsag og
hullsagholder.

RULLINN MED
TREKKEFJÆR
Elnr. 8813011
RULLINN er en smart designbeskyttet oppsamler for trekkefjær produsert i Norge. Kommer
med Toolsinvent trekkefjær på
20m som er utført i orange nylon
og med søketupp i metall.

Sonepar Norge AS
Nedre Eikervei 65, 3048 Drammen
Tlf.: 32 86 10 50
salgsupport@sonepar.no
sonepar.no

TREKKEFJÆR
MED METERMÅL
20M
Elnr. 8813015
Trekkefjæra er 20 meter lang
og har graverte merker på hver
tiende centimeter.

VEGGBOKSMONTØREN
Elnr. 8813009
Monter enkelt veggbokser på
samme høyde gang på gang.
Brukes sammen med veggbokser
med spikerfeste.

SMART
FESTEPLATE
25 STK.
Elnr. 1300721
Med denne smarte festeplaten
gjøres jobben med å henge opp
branndetektor, nødlys, bøttelamper, hengelamper etc i
himlingsplater veldig effektivt og
enkelt.

Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt.
Kampanjeprisene er nettopriser, gir normalt ikke bonus men bonus og pris kan avvike i avtaler med
bonuselementer. Tilbudene gjelder f.o.m. 01.09.2022 t.o.m. 30.11.2022, eller så langt lageret rekker.
Prisene er eks. mva og fraktsonetillegg, inkl. miljøgebyr.

