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 Tarjoukset voimassa 31.12.2022 saakka ellei toisin mainita.  Joitakin tuotteita rajoitetusti. Kaikki esitteen hinnat  alv 0%.



32

MartinMessut

Ota ProMartin somekanavat seurantaan!

Sisällysluettelo

Makita    4–6
Paslode  7
Milwaukee  8–9
Dewalt   10
Festool   11
Starmix  12
Collomix  12
Husqvarna  12
Echo, Master   13
Stabila   13
H&H, Flex  14–15
Michelin, Boxo  16
Puiterahoitus  16
Brentex  17
TSR   18–19
Fenix   20
Led Lenser  20
Työvaatepalvelu 21
Fristads  22–23
PortWest  24
Suojakäsine  24
Väriset oy  25
Skydda   26
Petzl   27
Puma safety  28–29
Sievi   30
Catmandoo  31

@promartsuomi Promart Oy@promartsuomi

Kaikki esitteen hinnat Alv 0%. Esitteen kuvat: Promart oy ja muut tuotteiden valmistajat.
Kampanjalehden leasing-hinnat laskettu puiterahoituksella. Katso lisää sivulta 16.

Tervetuloa syksyn 2022 MartinMessuille!

MESSUAIKATAULU
Viikko 41

 � ti  11.10. Muuraintie 1, Pirkkala
 � ke 12.10. Ahjokatu 10, Jyväskylä
 � to 13.10. Linnunrata 21, Kempele

Vikko 43
 � ti 25.10. Orikedonkatu 22, Turku
 � to 27.10. Juurakkotie 3, Vantaa 

Tervetuloa ProMartin perinteisille MartinMessuille viikoilla 
41 ja 43. MartinMessut ovat olleet suosittuja tapahtumia keväisin 
ja syksyisin. Tapahtumassa on esillä alan uusimmat innovaatiot ja 
tuotteet, joita esittelemme asiakkaillemme tavarantoimittajien 
kanssa. 
Tarjoustuotteita on tarjolla laajasti ja myös valikoimista poistu-
neita tuotteita pääset hankkimaan edullisesti mukaan vietäväksi. 
Kauppahallin kotiruoka tarjoilee perinteiset messueväät, muikut 
ja makkaraperunat jälkiruokalättyjen kera. 
Laita kalenteriin merkintä valmiiksi alla olevan aikataulun mukaan. 
Messuviikot alkavat Pirkkalasta tiistaina 11.10.2022. Ruokatarjoilu 
messupäivänä klo 10-14.

MISSÄ ASIAKAS, SIELLÄ PALVELUProMart
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Makita DF002GD201 akkuporakone 40V XGT Makita DF002GD201 akkuporakone 40V XGT 2x2,5Ah + 2x2,5Ah + 
2x2,5Ah kaupan päälle2x2,5Ah kaupan päälle  
PRO-DF002GD201-191B36-3PRO-DF002GD201-191B36-3
40V • 64 Nm • 0–2200 min-1

Vääntävä hiiliharjaton porakone raskaaseen 
poraukseen ja ruuvaukseen
Vaativan ammattilaisen tarpeisiin voimakas porakone 
yleiskäyttöön. Näppärä koko - pituus vain 164 mm - ja koneen keveys 
2,2 kg akun kanssa, helpottaa työskentelyä kun vaaditaan vahvaa konetta 
ahtaampiin paikkoihin. Maksimivääntö 64/30 Nm. Kaksi nopeusaluetta, 
aktiivinen takapotkusuoja sekä LED-työvalo.

449 €449 €
(556,76 alv 24%)(556,76 alv 24%)
Leasing 13,82 €/kkLeasing 13,82 €/kk

Kaupan 
päälle 

2x2,5 Ah 2x2,5 Ah 
AKUTAKUT

Makita JR002GZ puukkosaha 40V XGT, runko + Makita JR002GZ puukkosaha 40V XGT, runko + 
4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle  
454-JR002GZ ja PRO-XGT1 454-JR002GZ ja PRO-XGT1 
40V • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm
Tehokas puukkosaha heiluritoiminnolla
Vaativaan käyttöön tarkoitettu puukkosaha heiluritoiminnolla ja aktiivisella 
tärinänvaimennuksella. Portaaton nopeudensäätö käyttökytkimestä alueelle 
0 – 3 000 min⁻¹. Nopeutta voi myös rajoittaa erillisellä säätöpyörällä alueella 1 
000 – 3 000 min⁻¹. Pitkä 32 mm iskun pituus mahdollistaa erittäin tehokkaan 
sahauksen.

Kaupan Kaupan 
päälle päälle 

4,0 Ah 4,0 Ah akku akku 
ja laturija laturi

319 €319 €
(395,56 alv 24%)(395,56 alv 24%)
Leasing 9,86 €/kkLeasing 9,86 €/kk

Makita CE001GZ laikkaleikkuri 2x40V XGT, runko + Makita CE001GZ laikkaleikkuri 2x40V XGT, runko + 
2x5,0Ah akut ja tuplalaturi kaupan päälle2x5,0Ah akut ja tuplalaturi kaupan päälle  
454-CE001GZ ja PRO-XGT2454-CE001GZ ja PRO-XGT2
40V X2 • 355 mm
Tehokas akkukäyttöinen laikkaleikkuri hiiliharjattomalla moottorilla
Vaativaan käyttöön tarkoitettu puukkosaha heiluritoiminnolla ja aktiivisella 
tärinänvaimennuksella. Portaaton nopeudensäätö käyttökytkimestä alueelle 
0–3000 min⁻¹. Nopeutta voi myös rajoittaa erillisellä säätöpyörällä alueella 
1000–3000 min⁻¹. Pitkä 32 mm iskun pituus mahdollistaa erittäin tehokkaan 
sahauksen.

Kaupan Kaupan 
päälle päälle 

2x5,0 Ah 2x5,0 Ah 
akut ja akut ja 
laturilaturi

995 €995 €
(1233,80 alv 24%)(1233,80 alv 24%)
Leasing 30,75 €/kkLeasing 30,75 €/kk

Makita SP001GZ03 upotuspyörösaha 40V XGT, Makita SP001GZ03 upotuspyörösaha 40V XGT, 
runko + ohjainkisko 1500mm + runko + ohjainkisko 1500mm + 
4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle  
PRO-SP001GZ03-199141-8-XGT1PRO-SP001GZ03-199141-8-XGT1
40V • 2 500 – 4 900 min⁻¹ • 165 mm
Tarkka upotuspyörösaha kalusteasentajalle
Tarkka upotuspyörösaha hiiliharjattomalla moottorilla. Erityisesti 
kalusteasennuksiin, levysahaukseen ja terassilautojen sahaukseen kehitetty 
pyörösaha. Kierrosluku säädettävissä 2 500 - 4 900 min-1. Valmius AWS-imurin 
etäkäynnistykseen (Bluetooth).

Kaupan Kaupan 
päälle päälle 

4,0 Ah 4,0 Ah akku akku 
ja laturija laturi

415 €415 €
(514,60 alv 24%)(514,60 alv 24%)
Leasing 12,82 €/kkLeasing 12,82 €/kk

Makita UC014GZ ketjusaha 40V XGT runko + Makita UC014GZ ketjusaha 40V XGT runko + 
4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle  
454-UC014GZ ja PRO-XGT1454-UC014GZ ja PRO-XGT1
40V • 25,5 m/s • 30 cm / 12”
Tehokas hiiliharjaton saha suurella ketjunopeudella monipuoliseen 
käyttöön
Akkuketjusaha tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla monipuoliseen 
käyttöön. Suuri 25,5 m/s ketjunopeus, vääntävä moottori ja tasapainoinen 
rakenne, saha soveltuu myös metsä- ja hirsitöihin. Laippa 12”, työkaluton ketjun 
kiristys ja vaihto. sahauksen.

Kaupan Kaupan 
päälle päälle 

4,0 Ah 4,0 Ah akku akku 
ja laturija laturi

409 €409 €
(507,16 alv 24%)(507,16 alv 24%)
Leasing 12,64 €/kkLeasing 12,64 €/kk

Makita HR003GZ poravasara 40V XGT runko +  Makita HR003GZ poravasara 40V XGT runko +  
4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle  
454-HR003GZ ja PRO-XGT1454-HR003GZ ja PRO-XGT1
40V • SDS-Plus • 28 mm • 2,8 J
Ammattilaisen tehokas kolmitoiminen poravasara tärinävaimennuksella 
SDS-Plus terille
Tehokas poravasara vaativiin töihin. Aktiivinen AVT-tärinänvaimennus poistaa tehokkaasti 
käyttäjään kohdistuvaa tärinää. Kolme toimintoa: poraus ilman iskua tai iskun 
kanssa sekä piikkaustoiminto. Iskuvoima 2,8 Joulea ja 
maksimi kapasiteetti betoniin 28 mm. Lisävarusteena 
pölynpoistolaite DX12.

229 €229 €
(370,76 alv 24%)(370,76 alv 24%)
Leasing 9,24 €/kkLeasing 9,24 €/kk

Kaupan 
päälle  

4,0 Ah 4,0 Ah akku akku 
ja laturija laturi

Makita HR005GZ01 kombivasara SDS-Max 40V Makita HR005GZ01 kombivasara SDS-Max 40V 
XGT runko +XGT runko + 4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle  4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle 
454-HR005GZ01 ja PRO-XGT1454-HR005GZ01 ja PRO-XGT1
40V • SDS-Max • 40 mm • 8 J
Tehokas SDS-Max poravasara aktiivisella AVT-tärinävaimennuksella
Tehokas kolmitoiminen poravasara, jolla porausteho betoniin jopa 40 mm. 
Piikkausteho riittää isoihinkin piikkaustöihin jopa 8,0 J iskuvoiman ansiosta. 
Aktiivisen tärinänvaimennuksen ansiosta tärinäarvo vain 5 m/s². Turvallinen 
käyttää aktiivisen takapotkusuojan ansiosta. Koneessa valmius AWS-imurin 
etäkäynnistykseen.

Kaupan Kaupan 
päälle päälle 

4,0 Ah 4,0 Ah akku akku 
ja laturija laturi

715 €715 €
(886,60 alv 24%)(886,60 alv 24%)
Leasing 22,09 €/kkLeasing 22,09 €/kk

Makita HM001GZ02 piikkausvasara SDS-Max 40V Makita HM001GZ02 piikkausvasara SDS-Max 40V 
XGT runko + XGT runko + 4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle 4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle 
454-HM001GZ02 ja PRO-XGT1454-HM001GZ02 ja PRO-XGT1
40V • SDS-Max • 9,4 J
Vahva piikkausvasara aktiivisella tärinänvaimennuksella. Koneessa 
on valmius AWS-imurin etäkäynnistykseen.
Piikkausvasara SDS-Max terille. Kevyt 6,8 kg paino yhdistettynä järeään 
9,4 Joulen iskuvoimaan tekee tästä koneesta ylivoimaisen akkukäyttöisen 
piikkausvasaran. Aktiivisen tärinänvaimennuksen ansiosta erittäin alhainen 6,0 m/
s² tärinätaso. Taltta on asetettavissa 12 eri asentoon.

Kaupan Kaupan 
päälle päälle 

4,0 Ah 4,0 Ah akku akku 
ja laturija laturi

449 €449 €
(556,76 alv 24%)(556,76 alv 24%)
Leasing 13,87 €/kkLeasing 13,87 €/kk

Makita FN001GZ viimeistelynaulain 40V XGT, Makita FN001GZ viimeistelynaulain 40V XGT, 
runko +runko + 4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle 4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle  
454-FN001GZ ja PRO-XGT1454-FN001GZ ja PRO-XGT1
40V • 15 - 40 mm
Näppärän kokoinen viimeistelynaulain XGT ® 40V järjestelmään
Kevyt ja tasapainoinen viimeistelynaulain. Kapasiteetti 40 mm riittää 
yleisimpiin listoituksiin. Tarkka syvyydensäätö mahdollistaa siistit naulaukset. 
Naulat 1,2 mm x 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm 18Ga.

Kaupan Kaupan 
päälle päälle 

4,0 Ah 4,0 Ah akku akku 
ja laturija laturi

399 €399 €
(494,76 alv 24%)(494,76 alv 24%)
Leasing 12,33 €/kkLeasing 12,33 €/kk

Makita LS002GZ01 jiirisaha 40V XGT runko +  Makita LS002GZ01 jiirisaha 40V XGT runko +  
4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle4,0Ah akku ja laturi kaupan päälle  
454-LS002GZ01 ja PRO-XGT1454-LS002GZ01 ja PRO-XGT1
40V • 216 mm • 4 800 min⁻¹
Jiirisaha vaativaan käyttöön rakennuksille
Vaativan ammattilaisen akkukäyttöinen jiirisaha. Työvalo piirtää varjon 
terästä sahattavaan kappaleeseen - erittäin tarkka sahaus. Suuri 70x312 mm 
sahauskapasiteetti. Terän kallistus vasen ja oikea. Erittäin tehokas pölynpoisto 
liitettynä imuriin. Sahassa on valmius AWS-imurin 
etäkäynnistykseen.

Kaupan Kaupan 
päälle päälle 

4,0 Ah 4,0 Ah akku akku 
ja laturija laturi

675 €675 €
(837 alv 24%)(837 alv 24%)
Leasing 20,86 €/kkLeasing 20,86 €/kk
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Makita ML003G työmaavalaisin Makita ML003G työmaavalaisin 
18V/40V, runko 18V/40V, runko   
454-ML003G454-ML003G  
450/1100 lumen450/1100 lumen

119 €119 €
(147,56 alv 24%)(147,56 alv 24%)
Leasing 3,68 €/kkLeasing 3,68 €/kk

Makita DML814 tornivalaisin 18V, Makita DML814 tornivalaisin 18V, 
runkorunko  
454-DML814454-DML814
900/1700/3000 lumen 900/1700/3000 lumen 

Makita DMR055 radio/valaisin 18V, Makita DMR055 radio/valaisin 18V, 
runko runko   
454-DMR055454-DMR055
Radio ja valaisin yhdistelmä. Radio ja valaisin yhdistelmä. 
Ympärisätelevä valaisin 260 Ympärisätelevä valaisin 260 
lumenlumen

Makita DHG181ZJ Makita DHG181ZJ 
kuumailmapuhallin 18V, runkokuumailmapuhallin 18V, runko  
454-DHG181ZJ454-DHG181ZJ
Akkukäyttöinen kuumailmapuhallin, jonka 
voimanlähteenä toimii yksi 18V LXT akku. 
Portaaton lämpötilansäätö 
välille 150-550 °C. 
Ilmamäärä valittavissa 
120 tai 200 l/min. 
Suuttimen pikalukitus 
helpottaa kuumien suulakkeiden 
poistossa

159 €159 €
(197,16 alv 24%)(197,16 alv 24%)
Leasing 4,91 €/kkLeasing 4,91 €/kk

Makita DTD172Z iskevä Makita DTD172Z iskevä 
ruuvinväännin 18V, runko ruuvinväännin 18V, runko   
454-DTD172Z454-DTD172Z
Ruuvinvääntimien 18V lippulaivamalli. 
Neljä nopeus- / tehoasetusta 
180/170/50/20Nm 
mahdollistavat 
monipuoliset työt isosta 
pieneen ruuviin. Entistä 
kapeampi runkomuotoilu 
mahdollistaa pääsyn ahtaampiin 
paikkoihin. 

179 €179 €
(221,96 alv 24%)(221,96 alv 24%)
Leasing 5,53 €/kkLeasing 5,53 €/kk

Makita DTM52ZJX4 Monitoimikone Makita DTM52ZJX4 Monitoimikone 
18V hiiliharjaton, runko + tarvikesarja18V hiiliharjaton, runko + tarvikesarja  
454-DTM52ZJX4454-DTM52ZJX4
Starlock Max, 10000-20000 liikettä/min, liike 3,6°. 
Runkoversio, 4 terää ja hiomatarvikkeet.
Terät: Starlock, Starlock plus, Starlock Max

Makita DBO482Z tasohiomakone Makita DBO482Z tasohiomakone 
114x102mm, 18V, runko114x102mm, 18V, runko  
454-DBO482Z454-DBO482Z
Alumiinipohja, puristinkiinnitys, 2 nopeuttaAlumiinipohja, puristinkiinnitys, 2 nopeutta

95 €95 €
(117,80 alv 24%)(117,80 alv 24%)

Makita DTR181ZJ Makita DTR181ZJ 
raudoitussidontalaite 18V, runko raudoitussidontalaite 18V, runko   
454-DTR181ZJ454-DTR181ZJ
Hiiliharjaton, kapasiteetti 16x16 - 22x25mmHiiliharjaton, kapasiteetti 16x16 - 22x25mm

879 €879 €
(1089,96 alv 24%)(1089,96 alv 24%)
Leasing 27,16 €/kkLeasing 27,16 €/kk

Makita DJV184Z akkupistosaha 18V, Makita DJV184Z akkupistosaha 18V, 
runkorunko  
454-DJV184Z454-DJV184Z
Hiiliharjaton, kaarikahva, portaaton säätö Hiiliharjaton, kaarikahva, portaaton säätö 
käyttökytkimestäkäyttökytkimestä

159 €159 €
(197,16 alv 24%)(197,16 alv 24%)
Leasing 4,91 €/kkLeasing 4,91 €/kk

199 €199 €
(246,76 alv 24%)(246,76 alv 24%)
Leasing 6,15 €/kkLeasing 6,15 €/kk

79 €79 €
(97,96 alv 24%)(97,96 alv 24%)

Makpac tarvikelaatikostoMakpac tarvikelaatikosto
454-191X80-2454-191X80-2
Eri kokoisilla irroitettavilla lokeroillaEri kokoisilla irroitettavilla lokeroilla

199 €199 €
(246,76 alv 24%)(246,76 alv 24%)
Leasing 3,68 €/kkLeasing 3,68 €/kk

44 €44 €
(54,56 alv 24%)(54,56 alv 24%)

Paslode IM90Xi impulssirunkonaulain Paslode IM90Xi impulssirunkonaulain   
582-019710 582-019710 
Paslode IM90Xi on johdoton impulssirunkonaulain 34° teippisidotuille Paslode IM90Xi on johdoton impulssirunkonaulain 34° teippisidotuille 
kampanauloille (50–90 mm). Luokkansa luotettavin, tehokkain ja kampanauloille (50–90 mm). Luokkansa luotettavin, tehokkain ja 
pakkasenkestävin naulausratkaisu johdottomiin katto- ja runkotöihin. pakkasenkestävin naulausratkaisu johdottomiin katto- ja runkotöihin. 
Naulaimessa on kahden vuoden HUOLETON-takuu. CE-merkitty.Naulaimessa on kahden vuoden HUOLETON-takuu. CE-merkitty.
• Varmaa pakkasenkestoa: -15°C...+49°C käyttölämpötila ja ilmaisin, joka 

näyttää jäljellä olevan akku- ja kaasutehon
• Tehokas litium-akku: vaikka useampi kattoprojekti samalla latauksella ja 200 

laukausta jo 2 minuutin latauksella
• Edeltäjäänsä kevyempi: yli 500 kg:n edestä vähemmän nostoja kun ammut 

yhden laatikollisen nauloja (x2500)
• Monikäyttöinen: kattava valikoima nauloja ja lisävarusteita
• Ei turhia työmaaseisokkeja: impulssitekniikka on todistanut toimivuutensa jo 

yli 30 vuoden ajan
• Täydellistä naulausjälkeä: avaimeton syvyydensäätö

Spit Pulsa 40P+ impulssinaulain teräs-, tiili- ja Spit Pulsa 40P+ impulssinaulain teräs-, tiili- ja 
betonikiinnityksiinbetonikiinnityksiin  
1PAS-019652 1PAS-019652 
Spit Pulsa 40P+ on johdoton impulssinaulain teräs-, tiili- ja betonikiinnityksiin Spit Pulsa 40P+ on johdoton impulssinaulain teräs-, tiili- ja betonikiinnityksiin 
kahden vuoden HUOLETON-takuulla (rekisteröimällä tuote). Nopein, kahden vuoden HUOLETON-takuulla (rekisteröimällä tuote). Nopein, 
luotettavin ja käyttömukavin impulssinaulain teräs-, tiili- ja betonikiinnityksiin. luotettavin ja käyttömukavin impulssinaulain teräs-, tiili- ja betonikiinnityksiin. 
CE-merkitty.CE-merkitty.
• Tehokas, helppokäyttöinen ja käyttömukava
• Muunneltavissa lisävarusteilla LVIS-kiinnityksiin
• Kaasutekniikka antaa jopa 16% enemmän tehoa kiinnityksiin
• Jopa 10% kevyempi kuin vastaavat akkunaulaimet
• Moninkertaisesti porauskiinnittämistä nopeampi ja pölyttömämpi vaihtoehto
• Pieni toimintavoima – nopeampi käyttää ja rasittaa vähemmän, erityisesti 

kattotöissä
• Kapea ja sulavalinjainen – helppo pääsy ahtaisiin kohteisiin
• LED-näyttö kertoo jäljellä olevan kaasu- ja akkutehon
• Start & Go® ja kehittynyt akku – jopa 3500 laukausta latausta kohti
• Parannettu pölysuojaus vähentää huoltotarvetta
• Helppo huoltaa myös työmaalla – kätevä lukkiutuneiden naulojen poisto
• Käyttölämpötila -15°C...+49°C

Paslode IM50 impulssiviimeistelynaulain 1,2mm  Paslode IM50 impulssiviimeistelynaulain 1,2mm    
582-IM50F18 582-IM50F18 
IM50 F18 Lithium, johdoton impulssiviimeistelynaulain suorille viimeistelynauloille IM50 F18 Lithium, johdoton impulssiviimeistelynaulain suorille viimeistelynauloille 
(F18, 16–50 mm). Ensiluokkainen impulssiviimeistelynaulain litiumakulla. Nopeasti (F18, 16–50 mm). Ensiluokkainen impulssiviimeistelynaulain litiumakulla. Nopeasti 
latautuva litiumakku: jopa 10.000 laukausta täydellä latauksella (90 min). Pienempi latautuva litiumakku: jopa 10.000 laukausta täydellä latauksella (90 min). Pienempi 
paino ja parannettu tasapaino: ON-OFF kytkin auttaa säästämään virtaa. Käännettävä paino ja parannettu tasapaino: ON-OFF kytkin auttaa säästämään virtaa. Käännettävä 
vyökoukku, tukokset helppo poistaa. CE-merkitty.vyökoukku, tukokset helppo poistaa. CE-merkitty.
• Nopeasti latautuva litiumakku: jopa 10.000 laukausta täydellä latauksella (90 min)
• Pienempi paino ja parannettu tasapaino: voit työskennellä täyden päivän 

väsymättä
• Helppokäyttöinen työkaluton syvyyssäädin: aina yhdenmukainen ja siisti 

naulausjälki
• Täydellinen näkyvyys naulauskohteeseen ja pehmustettu nokka: tarkat 

kiinnitykset
• ON-OFF kytkin auttaa säästämään virtaa
• Käännettävä vyökoukku, tukokset helppo poistaa
• 1 vuoden takuu

569 €569 €
(705,56 alv 24%)(705,56 alv 24%)
Leasing 17,58 €/kkLeasing 17,58 €/kk

469 €469 €
(581,56 alv 24%)(581,56 alv 24%)
Leasing 14,49 €/kkLeasing 14,49 €/kk

599 €599 €
(742,76 alv 24%)(742,76 alv 24%)
Leasing 18,51 €/kkLeasing 18,51 €/kk

Paslode PPN50Xi impulssiankkurinaulainPaslode PPN50Xi impulssiankkurinaulain    
582-019770582-019770
Paslode PPN50Xi Lithium on johdoton impulssiankkurinaulain teippisidotuille Paslode PPN50Xi Lithium on johdoton impulssiankkurinaulain teippisidotuille 
karkaistuille ankkurinauloille (35–50 mm). Johdoton, käyttömukava, aikaa karkaistuille ankkurinauloille (35–50 mm). Johdoton, käyttömukava, aikaa 
säästävä ja turvallinen kiinnitysratkaisu rakennuskiinnikkeille. Kahden vuoden säästävä ja turvallinen kiinnitysratkaisu rakennuskiinnikkeille. Kahden vuoden 
HUOLETON-takuu. CE-merkitty.HUOLETON-takuu. CE-merkitty.
• • Moninkertaisesti käsinaulausta ja porausta nopeampi vaihtoehtoMoninkertaisesti käsinaulausta ja porausta nopeampi vaihtoehto
• • Käyttöturvallinen: karkaistu naula estää naulan kimpoamisetKäyttöturvallinen: karkaistu naula estää naulan kimpoamiset
• • Erikoismuotoiltu kärki nopeuttaa kiinnityksiäErikoismuotoiltu kärki nopeuttaa kiinnityksiä
• • Varmaa pakkasenkestoa: -15°C...+49°C käyttölämpötila ja ilmaisin, joka Varmaa pakkasenkestoa: -15°C...+49°C käyttölämpötila ja ilmaisin, joka 

näyttää jäljellä olevan akku- ja kaasutehonnäyttää jäljellä olevan akku- ja kaasutehon
• • Tehokas litium-akku: useampi projekti samalla latauksella ja 200 laukausta jo Tehokas litium-akku: useampi projekti samalla latauksella ja 200 laukausta jo 

2 minuutin latauksella2 minuutin latauksella
• • Edeltäjäänsä kevyempi: yli 250 kg:n edestä vähemmän nostoja kun ammut Edeltäjäänsä kevyempi: yli 250 kg:n edestä vähemmän nostoja kun ammut 

yhden laatikollisen nauloja (x1250)yhden laatikollisen nauloja (x1250)

699 €699 €
(886,76 alv 24%)(886,76 alv 24%)
Leasing 21,60 €/kkLeasing 21,60 €/kk

UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS!

UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS!

UUTUUS! UUTUUS!
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AKKUNAKERTAJA M12 FNB16-0,AKKUNAKERTAJA M12 FNB16-0,
runkorunko  
1114-49334796171114-4933479617
• 12V akkunakertajan maks. leikkuukapasiteetti 

kevyeenteräkseen 1,6 mm, ruostumattomaan 
teräkseen 1,2 mm ja alumiiniin 2,1 mm

• Markkinoiden kevyin 1,6 kg akkunakertaja 
(6,0 Ah akulla) tuottaa enemmän tehoa kuin 
kilpailijoiden 18V hiiliharjatommat nakertajat

• 5-toimintoinen nopeusvalikko mahdollistaa 
hyvän hallittavuuden ja sopii ruostumattoman 
teräksen sekä alumiinin työstämiseen

• Työkaluton meistin ja matriisin vaihto

379 €379 €
(469,96 alv 24%)(469,96 alv 24%)

AKKUPORAKONE M12 FDD2-402XAKKUPORAKONE M12 FDD2-402X
SETTISETTI  
1114-49334798741114-4933479874
• • Todella kompakti 151 mm pituus mahdollistaa Todella kompakti 151 mm pituus mahdollistaa 

pääsyn ahtaisinkiin tiloihinpääsyn ahtaisinkiin tiloihin
• • Tuottaa 45 Nm tehon kompaktissa koossaTuottaa 45 Nm tehon kompaktissa koossa
• • 13 mm metalli-istukka nopeuttaa terien 13 mm metalli-istukka nopeuttaa terien 

vaihtamistavaihtamista
• • Mekaaninen kytkin, jossa on 13 eri Mekaaninen kytkin, jossa on 13 eri 

vääntöasetusta, yksi lukittava porausasetus ja yksi vääntöasetusta, yksi lukittava porausasetus ja yksi 
lukittava vasarointiasetuslukittava vasarointiasetus

• Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
• Mukana toimitetaan 2 x 4,0 Ah REDLITHIUM™-

akut, 80 min. laturi ja HD Box -salkku.

249 €249 €
(308.76 alv 24%)(308.76 alv 24%)

ISKEVÄ AKKURUUVINVÄÄNNIN ISKEVÄ AKKURUUVINVÄÄNNIN 
M12 FID2-0, runkoM12 FID2-0, runko  
1114-49334798761114-4933479876
• • Todella kompakti 127 mm pituus mahdollistaa Todella kompakti 127 mm pituus mahdollistaa 

pääsyn ahtaisinkiin tiloihinpääsyn ahtaisinkiin tiloihin
• • Tuottaa 170 Nm tehon kompaktissa koossaTuottaa 170 Nm tehon kompaktissa koossa
• • Jopa 3600 kierr./min. ja 4000 isk./min. Jopa 3600 kierr./min. ja 4000 isk./min. 

tehokkaaseen ruuvaamiseentehokkaaseen ruuvaamiseen
• • KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen 

tehokkaastitehokkaasti
• • DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja 

vääntömomenttiasetusta taaten näin työkalun vääntömomenttiasetusta taaten näin työkalun 
monikäyttöisyydenmonikäyttöisyyden

149 €149 €
(184,76 alv 24%)(184,76 alv 24%)

AKKU M12 HB5AKKU M12 HB5  
1114-49324801651114-4932480165
• • Uusi M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah -akku Uusi M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah -akku 

tuottaa jopa 25 % enemmän käyttötehoa tuottaa jopa 25 % enemmän käyttötehoa 
verrattuna M12 B4 -akkuunverrattuna M12 B4 -akkuun

• • Pysyy 25 % viileämpänä kuin muut M12™ Pysyy 25 % viileämpänä kuin muut M12™ 
REDLITHIUM™ -akut raskaissa työtehtävissäREDLITHIUM™ -akut raskaissa työtehtävissä

• • Älykäs REDLINK™-elektroniikkaÄlykäs REDLINK™-elektroniikka
• • Ylikuormitussuoja estää käyttäjää Ylikuormitussuoja estää käyttäjää 

vahingoittamasta akkutyökaluaan mahdollisissa vahingoittamasta akkutyökaluaan mahdollisissa 
väärinkäyttötilanteissaväärinkäyttötilanteissa

110 €110 €
(136,40 alv 24%)(136,40 alv 24%)

AKKUSINKILÄNAULAIN, AKKUSINKILÄNAULAIN, 
runkorunko  
M18 FFUS-0C M18 FFUS-0C   
1114-49334798341114-4933479834
• • Todella kompakti 127 mm pituus Todella kompakti 127 mm pituus 

mahdollistaa pääsyn ahtaisinkiin tiloihinmahdollistaa pääsyn ahtaisinkiin tiloihin
• • Tuottaa 170 Nm tehon kompaktissa Tuottaa 170 Nm tehon kompaktissa 

koossakoossa
• • Jopa 3600 kierr./min. ja 4000 isk./min. Jopa 3600 kierr./min. ja 4000 isk./min. 

tehokkaaseen ruuvaamiseentehokkaaseen ruuvaamiseen
• • KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen 

tehokkaastitehokkaasti
• • DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- 

ja vääntömomenttiasetusta taaten näin ja vääntömomenttiasetusta taaten näin 
työkalun monikäyttöisyydentyökalun monikäyttöisyyden

649 €649 €
(804,76 alv 24%)(804,76 alv 24%)

Sinkilä 9G 40mm kuumasinkitty 960 kpl/ltk  
1114-4932480358 
Sinkilä 9G 45mm kuumasinkitty 960 kpl/ltk  
1114-4932480359 
Sinkilä 9G 50mm kuumasinkitty 960 kpl/ltk  
1114-4932480360 

• • Sinkilät M18 FFUS -mallille.Sinkilät M18 FFUS -mallille.
• • Sopii kaikenlaiseen puuhun kiinnitettävään Sopii kaikenlaiseen puuhun kiinnitettävään 

aitalankaan, kuten karja-aitaan, neliö-/aitalankaan, kuten karja-aitaan, neliö-/
ketju-/piikkilankaan ja korkean vetolujuuden ketju-/piikkilankaan ja korkean vetolujuuden 
sisältävään lankaan.sisältävään lankaan.

• • Kuumasinkitys parantaa sinkilöiden Kuumasinkitys parantaa sinkilöiden 
kestävyyttä.kestävyyttä.

• • 4 mm teräslanka parantaa käyttöikää.4 mm teräslanka parantaa käyttöikää.

AKKURUNKONAULAIN AKKURUNKONAULAIN 
M18 FFN-0C, runkoM18 FFN-0C, runko  
1114-49334714061114-4933471406
• • Tuottaa parhaan tehon, mikä iskee naulat Tuottaa parhaan tehon, mikä iskee naulat 

kovapuuhun tasaisestikovapuuhun tasaisesti
• • Ready to fire -tekniikan ansiosta naulain on Ready to fire -tekniikan ansiosta naulain on 

välittömästi valmis laukaisemaan uudestaanvälittömästi valmis laukaisemaan uudestaan
• • Ei tarvitse kaasupatruunoita tai siivoamista, Ei tarvitse kaasupatruunoita tai siivoamista, 

mikä vähentää huollon tarvettamikä vähentää huollon tarvetta
• • Kerta- ja sarjalaukaisutoiminnotKerta- ja sarjalaukaisutoiminnot
• • Työkaluton syvyyden säätöTyökaluton syvyyden säätö
• • Iskuri ei toimi, jos makasiinissa ei ole jäljellä Iskuri ei toimi, jos makasiinissa ei ole jäljellä 

naulojanauloja
• • Laukaisee jopa 700 naulaa yhdellä Laukaisee jopa 700 naulaa yhdellä 

REDLITHIUM™ 5,0 Ah -akun latauksellaREDLITHIUM™ 5,0 Ah -akun latauksella

469 €469 €
(581,56 alv 24%)(581,56 alv 24%)

AKKUYHDISTELMÄVASARA AKKUYHDISTELMÄVASARA 
SDS-PLUS M18 FHX-0, runkoSDS-PLUS M18 FHX-0, runko  
1114-49334788871114-4933478887
• • Luokkansa nopein yhdistelmävasara parantaa Luokkansa nopein yhdistelmävasara parantaa 

tuottavuuttatuottavuutta
• • Tehokas vasarointimekanismi tuottaa jopa 2,5 Tehokas vasarointimekanismi tuottaa jopa 2,5 

J iskuenergian tärinätason pysyessä matalana J iskuenergian tärinätason pysyessä matalana 
12,9 m/s²12,9 m/s²

• • Poraa jopa 125 kpl ⌀ 10 x 50 mm reikää Poraa jopa 125 kpl ⌀ 10 x 50 mm reikää 
yhdellä M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah yhdellä M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah 
-akun latauksella-akun latauksella

• • AUTOSTOP™-toiminto katkaisee AUTOSTOP™-toiminto katkaisee 
virransyötön automaattisesti käyttäjän virransyötön automaattisesti käyttäjän 
suojaamiseksisuojaamiseksi

299 €299 €
(370,76 alv 24%)(370,76 alv 24%)

AKKUMONITOIMITYÖKALU AKKUMONITOIMITYÖKALU 
M18 FMT-0X, runkoM18 FMT-0X, runko  
1114-49334784911114-4933478491
• • Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori, 2.1° Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori, 2.1° 

agressiivinen (vasen/oikea) värähtelykulma ja agressiivinen (vasen/oikea) värähtelykulma ja 
10 000 - 20 000 opm tuottavat yhden alan 10 000 - 20 000 opm tuottavat yhden alan 
nopeimmista katkaisunopeuksistanopeimmista katkaisunopeuksista

• • Ihanteellinen monille vaativille työtehtäville, kuten Ihanteellinen monille vaativille työtehtäville, kuten 
kovapuiden ja naulaisen puun työstämiseenkovapuiden ja naulaisen puun työstämiseen

• • 10-nopeusasetusta mahdollistavat 10-nopeusasetusta mahdollistavat 
työskentelynopeuden asettamisen työtehtävään työskentelynopeuden asettamisen työtehtävään 
sopivaksisopivaksi

219 €219 €
(271,56 alv 24%)(271,56 alv 24%)

AKKU M18 HB8AKKU M18 HB8  
1114-49324710701114-4932471070
• • Uusi M18™ 8,0 Ah HIGH OUTPUT™ -akku Uusi M18™ 8,0 Ah HIGH OUTPUT™ -akku 

tuottaa jopa 50 % enemmän voimaa verrattuna tuottaa jopa 50 % enemmän voimaa verrattuna 
M18™ REDLITHIUM™ -akkuihinM18™ REDLITHIUM™ -akkuihin

• • REDLINK™-elektroniikka suojaa akkua työmaalla REDLINK™-elektroniikka suojaa akkua työmaalla 
ja varmistaa parhaan suorituskyvynja varmistaa parhaan suorituskyvyn

• • Jopa 50 % viileämpi käytössä kuin muut M18™ Jopa 50 % viileämpi käytössä kuin muut M18™ 
REDLITHIUM™ -akut, mikä mahdollistaa REDLITHIUM™ -akut, mikä mahdollistaa 
akkutyökalujen raskaan käytön ja pidemmän akkutyökalujen raskaan käytön ja pidemmän 
käyttöajankäyttöajan

150 €150 €
(186 alv 24%)(186 alv 24%)

Shockwave Impact Duty bitsisarja Shockwave Impact Duty bitsisarja 
50mm PH/PZ/T50mm PH/PZ/T  
1114-49324809411114-4932480941
Erikoisvalmistettu teräs – Milwaukee®lle Erikoisvalmistettu teräs – Milwaukee®lle 
erikoisvalmistettu metalli tekee Shockwave kärjistä erikoisvalmistettu metalli tekee Shockwave kärjistä 
paremmin iskunkestäviä. paremmin iskunkestäviä. 
SHOCKWAVE-ruuvauskärjet: 10 x 50 mm SHOCKWAVE-ruuvauskärjet: 10 x 50 mm 
pituus: 2 x PH2, / 1 x PZ2, / 1 x TX15, / 2 x pituus: 2 x PH2, / 1 x PZ2, / 1 x TX15, / 2 x 
TX20. / 2 x TX30, 1 x TX40.TX20. / 2 x TX30, 1 x TX40.

9,90 €9,90 €
(12,28 alv 24%)(12,28 alv 24%)

Shockwave Voimahylsysarja 1/2” 13-os. 10-24mmShockwave Voimahylsysarja 1/2” 13-os. 10-24mm  
1114-49324804561114-4932480456

Shockwave Voimahylsysarja 1/2” 10-os. 10-24mm Shockwave Voimahylsysarja 1/2” 10-os. 10-24mm 
pitkät hylsytpitkät hylsyt  
1114-49324804571114-4932480457
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (kromi-molybdeeni) teräs on SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (kromi-molybdeeni) teräs on 
korkealaatuinen terässeos, joka tuottaa voimaa ja kestävyyttä. Täydellinen korkealaatuinen terässeos, joka tuottaa voimaa ja kestävyyttä. Täydellinen 
sopivuus kuuden otepinnan ansiosta. Upotetut kulmat takaavat, että vääntö sopivuus kuuden otepinnan ansiosta. Upotetut kulmat takaavat, että vääntö 
siirtyy hylsyn sivuille sen sijaan, että se rasittaisi kulmia. Ohuet reunat takaavat siirtyy hylsyn sivuille sen sijaan, että se rasittaisi kulmia. Ohuet reunat takaavat 
pääsyn myös ahtaisiin tiloihin. Lasermerkatut kokomerkinnät eivät kulu pois. pääsyn myös ahtaisiin tiloihin. Lasermerkatut kokomerkinnät eivät kulu pois. 
DIN 3129 / ISO 2725-2 asetusten mukainen, slukitusnastan reikä hylsyn DIN 3129 / ISO 2725-2 asetusten mukainen, slukitusnastan reikä hylsyn 
tukevaan kiinnittämiseen lukitusnastallisissa työkaluissa.tukevaan kiinnittämiseen lukitusnastallisissa työkaluissa.

55 €55 €
(68,20 alv 24%)(68,20 alv 24%)

UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS!
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620 €620 €
(768,80 alv 24%)(768,80 alv 24%)
Leasing 19,16 €/kkLeasing 19,16 €/kk

629 €629 €
(779,96 alv 24%)(779,96 alv 24%)
Leasing 19,16 €/kkLeasing 19,16 €/kk

• Kaksi nopeutta - tai tehotasoa - optimoi 
naulauksen eri pituisille nauloille

• Hiiliharjaton moottoriteknologia antaa 
naulausvoimaa 90 mm nauloille pehmeään 
puuhun ja 63 mm nauloille kovaan puuhun

• Syvyydensäätö on helppoa valintapyörön avulla
• Kapea, jälkiä jättämätön kärki takaa selkeän 

näkyvyyden naulauskohtaan ja estää 
kiinnitettävän kohteen vauriot

395 €395 €
(489,80 alv 24%)(489,80 alv 24%)
Leasing 12,21 €/kkLeasing 12,21 €/kk

Dewalt DCN692 Dewalt DCN692 
akkurunkonaulain  18Vakkurunkonaulain  18V  
580-DW-DCN692N-XJ Runko 580-DW-DCN692N-XJ Runko 

580-DW-DCN692P2 setti 2x5,0Ah + laturi salkussa580-DW-DCN692P2 setti 2x5,0Ah + laturi salkussa

DEWALT DCN45RND2 18V hiiliharjaton naulain 
on ideaali lattia- ja kattourakoitsijoille. Se tarjoaa 
500 naulaa/latausta kohti 2Ah:n akulla ja 1300 
naulaa 5Ah:n akulla. Naulain ampuu 19-45mm välillä 
jopa 3 naulaa/sek, joten työskentely on nopeaa ja 
tehokasta.

529 €529 €
(655,96 alv 24%)(655,96 alv 24%)
Leasing 16,35 €/kkLeasing 16,35 €/kk

Dewalt DCD445RN Dewalt DCD445RN 
akkuhuopakattonaulain 18V akkuhuopakattonaulain 18V   
454-DCN45RNN runko pahvissa454-DCN45RNN runko pahvissa

454-DCN45RND2-QW  setti 18V 2x2,0Ah + laturi454-DCN45RND2-QW  setti 18V 2x2,0Ah + laturi

• 18 V XR Li-Ion 2-nopeuksinen ankkurinaulain hiiliharjattomalla 
moottoriteknologialla

• Tarkka reiänkeskityskärki löytää 
reiän nopeasti ja asemoi työkalun 
turvallisesti, mikä varmistaa reikään 
osumisen

• Kaksi nopeutta, tai voimatasoa, 
optimoi naulaimen sopimaan 
naulaukseen aina 35 mm:stä 60 
mm:iin

Dewalt DCN693N akkuankkurinaulain 18V runko Dewalt DCN693N akkuankkurinaulain 18V runko   
454-DCN693N 454-DCN693N 

479 €479 €
(593,96 alv 24%)(593,96 alv 24%)
Leasing 14,80 €/kkLeasing 14,80 €/kk

Ammattilaisen kompakti ja kevyt hakasnaulain 
hiiliharjattomalla moottorilla kaapelien 
nopeaan kiinnitykseen

Dewalt DCN701 Kaapelihakasnaulain 18V runko Dewalt DCN701 Kaapelihakasnaulain 18V runko   
454-DCN701  454-DCN701  

245 €245 €
(303,80 alv 24%)(303,80 alv 24%)
Leasing 7,57 €/kkLeasing 7,57 €/kk

Dewalt DCN662NT akkuviimeistelynaulain 18V Dewalt DCN662NT akkuviimeistelynaulain 18V 
1,6mm runko 1,6mm runko   
466-DCN662466-DCN662
Suoralipasnaulain 1,6mm 32-64mm 
viimeistelynauloille

419 €419 €
(519,56 alv 24%)(519,56 alv 24%)
Leasing 12,95 €/kkLeasing 12,95 €/kk

Dewalt DCN680NT Akkuviimeistelynaulain 18V Dewalt DCN680NT Akkuviimeistelynaulain 18V 
1,2mm runko 1,2mm runko   
219-DCN680NT-XJ219-DCN680NT-XJ
Kompakti 1,25 mm:n 
viimeistelynaulain listoitukseen 
ja muihin monipuolisiin 
viimeistelytöihin.

349 €349 €
(432,76 alv 24%)(432,76 alv 24%)
Leasing 10,78 €/kkLeasing 10,78 €/kk

• Hiiliharjaton 18V akkuviimeistelynaulain 
1,8 mm (15GA) 34-asteisille DA-
vinoviimeistelynauloille

• Kertalaukaisulla tarkat kohdistukset ja 
sarjatoiminnolla nopea naulaus aina 4 naulaa 
sekunnissa

• 5 Ah:n XR-akku on yhteensopiva kaikkiin 
muihin 18 V XR DEWALT-akkutyökaluihisi

• Naulaussyvyyttä on helppo säätää 
säätöpyöröstä

415 €415 €
(514,60 alv 24%)(514,60 alv 24%)
Leasing 12,82 €/kkLeasing 12,82 €/kk

Dewalt DCN650 Dewalt DCN650 
akkuviimeistelynaulain 18V akkuviimeistelynaulain 18V   
219-DCN650N-XJ 1.8mm 34° runko219-DCN650N-XJ 1.8mm 34° runko

219-DCN650P2  1,8mm 34° setti 2x5,0Ah + laturi219-DCN650P2  1,8mm 34° setti 2x5,0Ah + laturi

599 €599 €
(742,76 alv 24%)(742,76 alv 24%)
Leasing 18,51 €/kkLeasing 18,51 €/kk

Festool akkukampanjaFestool akkukampanja
Kaikkiin sivun runkoihin Kaikkiin sivun runkoihin 
4,0Ah tai 5,2Ah 4,0Ah tai 5,2Ah (riippuen mallista)(riippuen mallista)  
akku kaupan päälle!! akku kaupan päälle!! Rajoitettu erä!

Festool  PSC 420 EB-Basic-4,0 Festool  PSC 420 EB-Basic-4,0 
akkupistosaha, akkupistosaha, sis. 4,0Ah akunsis. 4,0Ah akun  
450-577026 450-577026 
Erinomaiset kaarisahausominaisuudet sahanterän Erinomaiset kaarisahausominaisuudet sahanterän 
kolmen ohjaimen ja tukevan iskutangon ansiosta.kolmen ohjaimen ja tukevan iskutangon ansiosta.
Helppokäyttöinen Softgrip-kahvan ja ergonomisen Helppokäyttöinen Softgrip-kahvan ja ergonomisen 
rakenteen ansiosta. Molemminpuolinen käyttökytkin, rakenteen ansiosta. Molemminpuolinen käyttökytkin, 
pystytään käyttämään kaikilla otteilla.pystytään käyttämään kaikilla otteilla.

299 €299 €
(370,76 alv 24%)(370,76 alv 24%)
Leasing 9,24 €/kkLeasing 9,24 €/kk

Festool  AGC 18-125 EB-Basic-5,2 Festool  AGC 18-125 EB-Basic-5,2 
akkukulmahiomakone akkukulmahiomakone sis. 5,2Ah akunsis. 5,2Ah akun  
450-577031  450-577031  
Kestävä ja pitkäikäinen: koteloitu moottori ja Kestävä ja pitkäikäinen: koteloitu moottori ja 
suojattu elektroniikka estävät tehokkaasti pölyn suojattu elektroniikka estävät tehokkaasti pölyn 
sisäänpääsyn. Materiaalin mukainen työskentely: sisäänpääsyn. Materiaalin mukainen työskentely: 
kierrosluvun voi säätää portaattomasti 4.500-8.500 kierrosluvun voi säätää portaattomasti 4.500-8.500 
r/min välillä. r/min välillä. 

289 €289 €
(358,36 alv 24%)(358,36 alv 24%)
Leasing 8,93 €/kkLeasing 8,93 €/kk

Festool  OSC 18 E-Basic-4,0 Festool  OSC 18 E-Basic-4,0 
akkumonitoimityökalu akkumonitoimityökalu sis. 4,0Ah akunsis. 4,0Ah akun  
450-577033  450-577033  
Pikakiinnitysjärjestelmä StarlockMax-pitimen Pikakiinnitysjärjestelmä StarlockMax-pitimen 
kanssa käyttötarvikkeiden nopeaan vaihtoon kanssa käyttötarvikkeiden nopeaan vaihtoon 
ilman työkaluja. Valinnainen järjestelmätarvike ilman työkaluja. Valinnainen järjestelmätarvike 
mahdollistaa tarkasti ohjatut upotussahaukset sekä mahdollistaa tarkasti ohjatut upotussahaukset sekä 
vähäpölyisen työstön.vähäpölyisen työstön.

299 €299 €
(370,76 alv 24%)(370,76 alv 24%)
Leasing 9,24 €/kkLeasing 9,24 €/kk

Festool  HKC 55 EB-Basic-5,2 Festool  HKC 55 EB-Basic-5,2 
akkukäsipyörösaha akkukäsipyörösaha sis. 5,2Ah akunsis. 5,2Ah akun  
450-577034  450-577034  
Liikkuvaan ja riippumattomaan käyttöön tehokkaan Liikkuvaan ja riippumattomaan käyttöön tehokkaan 
18 V:n litiumioniakun ja katkaisukiskojen ansiosta.18 V:n litiumioniakun ja katkaisukiskojen ansiosta.
Hiiliharjaton EC-TEC-moottori yhdessä Hiiliharjaton EC-TEC-moottori yhdessä 
litiumioniakun kanssa takaa erinomaisen litiumioniakun kanssa takaa erinomaisen 
sahaustehon.sahaustehon.

339 €339 €
(420,36 alv 24%)(420,36 alv 24%)
Leasing 10,49 €/kkLeasing 10,49 €/kk

Festool  C 18 Basic 4,0 Festool  C 18 Basic 4,0 
akkuruuvinväännin akkuruuvinväännin sis. 4,0Ah akunsis. 4,0Ah akun  
450-577050   450-577050   
Vaihtokytkentä ruuvin vääntämiseltä poraukselle Vaihtokytkentä ruuvin vääntämiseltä poraukselle 
ilman, että säädettyä vääntömomenttia tarvitsee ilman, että säädettyä vääntömomenttia tarvitsee 
muuttaa. Nerokkaat vaihtopäät ja käyttötarvikkeiden muuttaa. Nerokkaat vaihtopäät ja käyttötarvikkeiden 
CENTROTEC-pikavaihtojärjestelmä kaikkiin CENTROTEC-pikavaihtojärjestelmä kaikkiin 
käyttökohteisiin: kulma- ja epäkeskokappale sekä käyttökohteisiin: kulma- ja epäkeskokappale sekä 
syvyysvaste.syvyysvaste.

209 €209 €
(259,16 alv 24%)(259,16 alv 24%)
Leasing 6,48 €/kkLeasing 6,48 €/kk

Festool  TPC 18/4 I-Basic-5,2 Festool  TPC 18/4 I-Basic-5,2 
akkuiskuporakone akkuiskuporakone sis. 5,2Ah akunsis. 5,2Ah akun    
450-577053  450-577053  
Suuri voima paksujen ruuvien kiinnittämiseen Suuri voima paksujen ruuvien kiinnittämiseen 
ja suurten reikien poraamiseen, suuri nopeus ja suurten reikien poraamiseen, suuri nopeus 
ohuiden ruuvien kiinnittämiseen ja pienten ohuiden ruuvien kiinnittämiseen ja pienten 
reikien poraamiseen. Ylivertaisen tehokas: reikien poraamiseen. Ylivertaisen tehokas: 
huippuvoimakkaan, harjattoman ja pitkäikäisen EC-huippuvoimakkaan, harjattoman ja pitkäikäisen EC-
TEC-moottorin ansiosta.TEC-moottorin ansiosta.

259 €259 €
(321,16 alv 24%)(321,16 alv 24%)
Leasing 8,00 €/kkLeasing 8,00 €/kk

Festool  TID 18 Basic 4,0 iskevä Festool  TID 18 Basic 4,0 iskevä 
ruuvinväännin ruuvinväännin sis. 4,0Ah akunsis. 4,0Ah akun  
450-577054  450-577054  
Kestävä: pitkäikäiset laatuosat ja lisäksi erittäin Kestävä: pitkäikäiset laatuosat ja lisäksi erittäin 
turvallinen hankinta kaiken kattavan Festool turvallinen hankinta kaiken kattavan Festool 
Service -takuun ansiosta. Uusimman sukupolven Service -takuun ansiosta. Uusimman sukupolven 
voimakkaan, harjattoman ja pitkäikäisen EC-TEC-voimakkaan, harjattoman ja pitkäikäisen EC-TEC-
moottorin ansiosta.moottorin ansiosta.

289 €289 €
(358,36 alv 24%)(358,36 alv 24%)
Leasing 8,93 €/kkLeasing 8,93 €/kk

Festool  DWC 18-4500- Basic 4,0 Festool  DWC 18-4500- Basic 4,0 
nauharuuvinväännin nauharuuvinväännin sis. 4,0 Ah akunsis. 4,0 Ah akun    
450-577056  450-577056  
Lujatekoinen ja kestävä: hiiliharjaton ja huoltovapaa Lujatekoinen ja kestävä: hiiliharjaton ja huoltovapaa 
EC-TEC-moottori takaa pitkän käyttöiän, ylivertaisen EC-TEC-moottori takaa pitkän käyttöiän, ylivertaisen 
hyötysuhteen ja parhaan mahdollisen kestävyydenhyötysuhteen ja parhaan mahdollisen kestävyyden
Nopeaan sarjaruuvaamiseen: makasiiniosan nopea Nopeaan sarjaruuvaamiseen: makasiiniosan nopea 
ja työkaluton vaihtomahdollisuus – ruuvinauhojen ja työkaluton vaihtomahdollisuus – ruuvinauhojen 
käyttöön.käyttöön.

339 €339 €
(420,36 alv 24%)(420,36 alv 24%)
Leasing 10,48 €/kkLeasing 10,48 €/kk

Festool  BHC 18 Basic-4,0 Festool  BHC 18 Basic-4,0 
akkuporavasara akkuporavasara sis 4,0 Ah akunsis 4,0 Ah akun  
450-577057450-577057
Kevyt ja huipputehokas: voimakkaan EC-TEC-Kevyt ja huipputehokas: voimakkaan EC-TEC-
moottorin ja kompaktin C-runkomuodon ansiosta.moottorin ja kompaktin C-runkomuodon ansiosta.
Vaivattomaan työskentelyyn: tärinänvaimennus Vaivattomaan työskentelyyn: tärinänvaimennus 
absorboi iskuenergian, ennen kuin se ehtii absorboi iskuenergian, ennen kuin se ehtii 
välittymään käsiin.välittymään käsiin.

289 €289 €
(358,36 alv 24%)(358,36 alv 24%)
Leasing 8,93 €/kkLeasing 8,93 €/kk

Festool  ISC 240 EB Basic-4,0 Festool  ISC 240 EB Basic-4,0 
akkueristesaha akkueristesaha sis. 4,0Ah akunsis. 4,0Ah akun  
450-577058450-577058
Optimoidut terät mahdollistavat joustavien Optimoidut terät mahdollistavat joustavien 
mineraali- ja luonnonkuitueristelevyjen sekä PUR-mineraali- ja luonnonkuitueristelevyjen sekä PUR-
eristelevyjen tarkan ja nopean sahauksen.eristelevyjen tarkan ja nopean sahauksen.
Erityisen tehokkaaseen palojen leikkaukseen: Erityisen tehokkaaseen palojen leikkaukseen: 
ohjainkisko ja kulmaohjain.ohjainkisko ja kulmaohjain.

379 €379 €
(469,96 alv 24%)(469,96 alv 24%)
Leasing 11,71 €/kkLeasing 11,71 €/kk

UUTUUS!
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Husqvarna DE110S imuri H-luokkaHusqvarna DE110S imuri H-luokka  
HSQ-970509601HSQ-970509601
Kompakti ja tehokas laite käsikäyttöisten työkalujen kanssa 
käytettäväksi. Timanttiporakoneet, kulmahiomakoneet, porakoneet 
ja poravasarat, pienet jyrsimet ym.

Ominaisuudet DE 110S
• 3-vaiheinen suodatus
• Suodattimen tilan ilmaisin
• HEPA-suodattimen valvonta
• 2300 W uloslähtö
• Parannettu Longopac 

-kiinnitysjärjestelmä
• Vaivaton suodattimen puhdistus
• IP-luokitus IP54 (mahdollistaa 

laitteen vesipesun)

Tekniset tiedot DE 110S
Jännite 230 V
Maks. teho 900 W
Ilmavirtaus 215 m³/h
Paino 25 kg

Husqvarna DE120 imuri H-luokka Husqvarna DE120 imuri H-luokka   
HSQ-970514801 HSQ-970514801 
Paras kumppani tehokkaaseen pölynhallintaan. Betonileikkurit, pienet ja 
keskikoiset lattiajyrsimet sekä lattianhiomakoneet. Letku voidaan myös 
haaroittaa kahdelle käsikoneelle. Kaksi moottoria ja kaksi HEPA-suodatinta. 
Kevyempi, kompaktimpi ja tehokkaampi kuin 
S 26 malli, jonka DE 120 korvaa.

Ominaisuudet DE 120
• 3-vaiheinen suodatus
• Suodattimen tilan ilmaisin
• HEPA-suodattimen valvonta
• Letkun halkaisijan valinta
• Parannettu Longopac -kiinnitysjärjestelmä
• Vaivaton suodattimen puhdistus
• IP-luokitus IP55 (mahdollistaa laitteen 

vesipesun)
• e-flow automaattinen ilmavirtauksen 

säätö
• Integroitu Fleet kalustonhallinta 

Tekniset tiedot DE 120
Jännite 230V
Maks. teho 2200 W
Ilmavirtaus 480 m³/h
Paino 39 kg

1590 €1590 €
(1971,60 alv 24%)(1971,60 alv 24%)
Leasing 49,13 €/kkLeasing 49,13 €/kk

2290 €2290 €
(2839,60 alv 24%)(2839,60 alv 24%)
Leasing 70,76 €/kkLeasing 70,76 €/kk

Husqvarnan huippu-uutuudet työmaiden ammattitason pölynhallintaan.
Erittäin tehokkaat, kompaktin kokoiset ja suunniteltu käyttäjän ehdoilla. Uudessa DE-mallistossa on parannettu turvallisuutta, suorituskykyä, käsittelyä sekä 
kunnossapitotoimia. Husqvarnan kaikki uudet DE-sarjan pölynerottimet täyttävät raskaalle käytölle asetetut viimeisimmät H-luokituksen asetukset ja niissä 
on myös EN-standardin mukaiset HEPA H13 -suodattimet. DE-mallit soveltuvat pienistä keskiraskaiden työkoneiden kanssa käytettäväksi sekä työkohteiden 
yleissiivoukseen. Valitse Husqvarnan pölynerotin ja hengitä puhtaampaa ilmaa työmaallasi.

Echo CS-2511TES Echo CS-2511TES 
Moottorisaha 25cm ³Moottorisaha 25cm ³  
490-CS-2511TES490-CS-2511TES
paino vain 2,3kg markkoiden kevyin yläkahvasaha paino vain 2,3kg markkoiden kevyin yläkahvasaha 
ammattiaiselle!ammattiaiselle!

299 €299 €
(370,76 alv 24%)(370,76 alv 24%)
Leasing 9,24 €/kkLeasing 9,24 €/kk

Echo PB-2520 lehtipuhallinEcho PB-2520 lehtipuhallin  
490-E-PB-2520 490-E-PB-2520 
25,4 cm³, kevyt kannettava puhallin25,4 cm³, kevyt kannettava puhallin

179 €179 €
(221,96 alv 24%)(221,96 alv 24%)
Leasing 5,53 €/kkLeasing 5,53 €/kk

Echo PB-8010 X-series Echo PB-8010 X-series 
reppupuhallin 79,9cm³reppupuhallin 79,9cm³  
490-E-PB-2520 490-E-PB-2520 
markkoiden tehokkain reppupuhallin, puhallusvoima 44N markkoiden tehokkain reppupuhallin, puhallusvoima 44N 

590 €590 €
(731,60 alv 24%)(731,60 alv 24%)
Leasing 18,23 €/kkLeasing 18,23 €/kk

2kW 230V 2kW 230V   
586-MAB2586-MAB2

85 €85 €
(105,40 alv 24%)(105,40 alv 24%)

Master sähkölämmittimet
• sisäänrakennettu huonelämpötilan 

termostaattikesä-/talviajan toimintakytkin, 
joka on tarkoitettu vain tuuletusta varten

• lämpösuojattu moottori
• lämmityselementit ruostumatonta terästä
• ylikuumentumistermostaatti
• lujatekoinen ja kestävä rakenne

3,3KW 230V 3,3KW 230V   
586-B3.3 586-B3.3 

95 €95 €
(117,80 alv 24%)(117,80 alv 24%)

9kW 400V 9kW 400V   
586-B9 586-B9 

169 €169 €
(209,56 alv 24%)(209,56 alv 24%)

Master  hallilämmittimet
Öljykäyttöiset lämmittimet (suora lämmitys) 
ovat tehokkaita laitteita, jotka tuottavat välit-
tömästi lämpöä sinne, missä sitä tarvitaan. Ne 
sopivat parhaiten avoimiin tai hyvin tuuletet-
tuihin tiloihin, kuten tehtaisiin, varastoihin ja 
työmaille. MASTER-lämmittimet tunnetaan 
tehokkuudestaan, kestävyydestään sekä turval-
lisesta helppokäyttöisyydestään.

B100 öljykäyttöinen lämmitin B100 öljykäyttöinen lämmitin 
29KW29KW  
586-B100CED 586-B100CED 

550 €550 €
(682 alv 24%)(682 alv 24%)

B70CED öljykäyttöinen lämmitin B70CED öljykäyttöinen lämmitin 
20kW20kW  
586-B70CED 586-B70CED 

379 €379 €
(469,96 alv 24%)(469,96 alv 24%)

Stabila LAX600G monilinjalaser vihreä 3x360°, 1x12V 2,0Ah CAS akku ja laturi
PRO-LAX600G-SETTI

• Tarkkuus +-0,3mm/m
• Kantavuus 40m
• Vesi- ja pölytiivis suojausluokan IP65 mukaisesti 

(ilman akkua).
• Iskuja vaimentava STABILAsoft grip kotelo.

Laserin ostajalle veloituksetta toinen akku ja CAS 
akkukäyttöinen työmaaradio. Rajoitettu erä.

599 €599 €
(742,76 alv 24%)(742,76 alv 24%)

Starmix ISC 1625 TOP imuri 
100 V. juhlamalli
1SEN-103204
“Made in Germany”-imurit ovat lupaus laadusta 
100 vuoden ajalta. Teho 1600W, säiliö 25l, toi-
mintasäde n. 14m, Heavy-Duty renkaat jarruilla, 
lisävarusteena HEPA suodattimet.

Collomix CMG1700 
betonihiomakone + 
2 timanttilaikkaa kaupan päälle
1SEN-CMG1700-SPIRAL
1700W, suuri poistoteho, kumilamellilla varustettu 
avattava imukaulus reuna-ajoa varten, pehmeä 
käynnistys.

Collomix XO1R 
sekoituskone 1150W + 
Dustex imuliitin kaupan päälle
1SEN-XO1-R19.040 
Ammattilaisen valinta yksivaihteiseksi pe-
ruskoneeksi, 1150W, portaaton nop.säätö, 
max 40l          
Kaupan päälle Imuriin liitettävä Dustex-
imulaite, joka painetaan sekoitusämpärin 
reunaan. Kun imuri on kytketty päälle 
samalla kun säkkiä tyhjennetään, saadaan 
lähes pölytöntä työskentelyä.

539 €539 €
(668,36 alv 24%)(668,36 alv 24%)
Leasing 16,66 €/kkLeasing 16,66 €/kk

599 €599 €
(742,76 alv 24%)(742,76 alv 24%)
Leasing 18,51 €/kkLeasing 18,51 €/kk

279 €279 €
(345,96 alv 24%)(345,96 alv 24%)
Leasing 8,62 €/kkLeasing 8,62 €/kk
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®

ET-T RAKENNUSRUUVI

WAF PUURUUVI

14592

• Näkymättömiin liitoksiin puurakenteissa
• Hyvä valinta raskaille rakenteille, ET-T ruuvilla on korkeat  
  lujuusarvot. sopii massiivipuuasennuksiin (liimapuu liitokset).
   

2100,-2100,-
(2604 alv 24 %)(2604 alv 24 %)

H&H2500s Alipaineistaja
1HH-2500S1HH-2500S
Huonekoolle ≤ 160 m² (400 m³), integroitu 
alipainemittari. Ilmamäärä 720 m3/h.

Leasing 64,89 €/kkLeasing 64,89 €/kk

H&H690 Alipaineistaja
1HH-6901HH-690
Huonekoolle ≤ 35 m² (90 m³), 
ilmamäärä 620 m3/h. Kevyt 7,6 kg, 
pieni 238 x 390 x 508 mm³.

690,-690,-
(855,60 alv 24 %)(855,60 alv 24 %)
Leasing 21,32 €/kkLeasing 21,32 €/kk

FLEX Automaatti-imuri
Luokka L
452-VCE44LAC452-VCE44LAC

FLEX Automaatti-imuri
Luokka M
452-VCE44MACset452-VCE44MACset

FLEX Automaatti-imuri
Luokka H
452-VCE44HACset452-VCE44HACset

L

Säiliö 42 l, teho1400 w, paino 16,7 kg Säiliö 42 l, teho 1400 w, paino 16,7 kg Säiliö 42 l, teho 1400 w, paino 16,7 kg
PAH-yhdisteiden poistoon! 

M H
ESSVE RUUVIT PUURAKENTAMISEEN

H&H800s 
Monitoimi-ilmanpuhdistin
1HH-800S1HH-800S
Sis. imuliityntäyhde+haitariletku. Huonekoolle 
<40 m² (100 m³). Ilmamäärä 720 m3/h.

1150,-1150,-
(1426 alv 24 %)(1426 alv 24 %)

Leasing 35,54 €/kkLeasing 35,54 €/kk

H&H5000s Alipaineistaja
1HH-5000S1HH-5000S
Huonekoolle <160 m² (400 m³).
Ilmamäärä 4300 m3/h

2900,-2900,-
(3596 alv 24 %)(3596 alv 24 %)

Leasing 89,61 €/kkLeasing 89,61 €/kk

H&H7000s Alipaineistaja
1HH-7000S1HH-7000S
Huonekoolle <480 m² (1200 m³).
Ilmamäärä 7200m³/h

4100,-4100,-
(5084 alv 24 %)(5084 alv 24 %)
Leasing 126,69 €/kkLeasing 126,69 €/kk

L

L
FLEX Märkä-/kuivaimuri
Luokka L
452-VC21LMC452-VC21LMC

189,-189,-
(234,36 alv 24 %)(234,36 alv 24 %)

Leasing 5,84 €/kkLeasing 5,84 €/kk

®

NAUHARUUVIVALIKOIMA

ESIPORAUSTA
EI TARVITA!

• Vahva ja leveäkantainen puuruuvi ->korkea puristusvoima
• Sopii puurakenteiden liittämiseen toisiinsa ja palkki- ja pilari- 
  kenkien asennukseen 
• Korvaa perinteiset täkkipultit ja kansiruuvit
• Sähkösinkitty, CorrSeal pinnoitettu, haponkestävä tai valkoisella  
  kannalla.

C5
A4

CorrSeal

C4C1
FZB

CorrSeal

C4

TUTUSTUU LISÄÄ ESSVE:N VALIKOIMAAN 

Kipsilevyruuvit 
Nauhoitetut
Koodi Nimike Rasia Tukkup.

2535ATF 25x3,5 tiheä kipsiruuvi, nauha Ph2 fosf MUSTA 1,0 10,0

2535ATS 25x3,5 tiheä kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

3535ATS 35x3,5 tiheä kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

3039CHS 30x3,9 harva EK kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

3239AHS 32x3,9 harva kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

4139AHS 41x3,9 harva kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

5539AHS 55x3,9 harva kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 8,0

2539AHLS 25x3,9 hi-lo kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

3039CHLS 30x3,9 hi-lo EK kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

3042TFVS 30x4,2 hi-lo kombikipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

3239AHLS 32x3,9 hi-lo kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

3539AHLS 35x3,9 hi-lo kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

4039CHLS 40x3,9 hi-lo EK kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

4042TFVS 40x4,2 hi-lo kombikipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

4042WHLR 40x4,2 hi-lo Aquapanelruuvi, nauha Ph2 
ruspert

1,0 10,0

4139AHLS 41x3,9 hi-lo kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

5039CHLS 50x3,9 hi-lo EK kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 8,0

2535BPKS 25x3,5 porakärki kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

4035BPKS 40x3,5 porakärki kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

3035CPKS 30x3,5 EK kipsiruuvi, porakärki, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

4035CPKS 40x3,5 EK kipsiruuvi, porakärki, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

3039TFTS 30x3,9 GR13 kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

4039TFTS 40x3,9 GR13 kipsiruuvi, nauha Ph2 ss 1,0 10,0

SSSÄHKÖSINKITTY

Puuruuvit 
Nauhoitetut
Koodi Nimike Rasia Tukkup.

3542DHS 35x4,2 harva ruuvi, nauha Ph2, ss vaha 1,0 10,0

4542DHS 45x4,2 harva ruuvi, nauha Ph2, ss vaha 1,0 10,0

5542DHS 55x4,2 harva ruuvi, nauha Ph2, ss, vaha 1,0 8,0

5542DHR 55x4,2 harva ruuvi, nauha Ph2, ruspert, 
vihreä

1,0 8,0

3542DHA2 35x4,2 harva ruuvi, nauha Ph2, A2, vaha 1,0 10,0

4542DHA2 45x4,2 harva ruuvi, nauha Ph2, A2, vaha 1,0 10,0

5542DHA2 55x4,2 harva ruuvi, nauha Ph2, A2, vaha 1,0 8,0

5542DHA2B 55x4,2 harva ruuvi, nauha Ph2, A2, 
ruskea

1,0 8,0

5542DHA2G 55x4,2 harva ruuvi, nauha Ph2, A2, 
harmaa

1,0 8,0

   

SS

SS

SS

A2A2

A2A2

A2A2

A2A2

A2A2

FLEX
Nauharuuvinväännin 
-setti
452-DW4518.0-EC452-DW4518.0-EC
449,-449,-
(556,76 alv 24 %)(556,76 alv 24 %)

Leasing 13,87 €/kkLeasing 13,87 €/kk

KARMIRUUVI-L 
kevyihin tai raskaisiin ovi- 
ja ikkuna-asennuksiin

ELEMENTTIRUUVI
Sandwich-elementtien asen-
nukseen teräspalkkeihin

XTR KOVAKIPSIRUUVI 
Erikoiskovan kipsilevyn kiin-
nittämiseen, esim. Habito

HUOM! KATSO 
QR-KOODILLA 
TIETOA IMURI-
LUOKISTA

Säiliö 20 l, teho 1200 w, paino 8,4 kg

HUOMIOI!
Kaikissa laitteissa (paitsi H&H 690) on 
energiamittari (kWh), käyttötuntimittari 
(h) ja paine-eromittari (Pa). Tulokset nä-
kyvät laitteen LCD-näytöllä. Portaaton 
tehonsäätö kaikissa laitteissa.

579,-579,-
(717,96 alv 24 %)(717,96 alv 24 %)
Leasing 17,89 €/kkLeasing 17,89 €/kk

695,-695,-
(861,80 alv 24 %)(861,80 alv 24 %)
Leasing 21,48 €/kkLeasing 21,48 €/kk

895,-895,-
(1109,80 alv 24 %)(1109,80 alv 24 %)
Leasing 27,66 €/kkLeasing 27,66 €/kk

FLEX Märkä-/kuivaimuri
Luokka L
452-VC26VCE452-VC26VCE
 Säiliö 25 l, teho 1200 w, paino 8,4 kg

279,-279,-
(345,96 alv 24 %)(345,96 alv 24 %)
Leasing 8,62 €/kkLeasing 8,62 €/kk
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BREN-3515 
LAVAN PITUUS 3.5 m
LAVAN LEVEYS 1.5 m
LAITAKORKEUS 0.4 m
KOKONAISPAINO  750 kg
KANTOKYKY 485 kg
TYHJÄPAINO 265 kg
PYÖRÄT    155/80R13 84N 
  (2 x 500 kg)
AKSELITYYPPI Lehtijouset /  
  Iskunvaimentimet
KALLISTETTAVA Kyllä
JARRUT  Ei
VARASTOTUOTE

BREN-400P12HBREN-400P12H
LAVAN PITUUS 4.0 m
LAVAN LEVEYS 1.5 m
LAITAKORKEUS 0.4 m
KOKONAISPAINO  750 kg
KANTOKYKY  403 kg
PYÖRÄT  155R13 84N 
  (4 x 500 kg)
AKSELITYYPPI Lehtijouset / 
  Iskunvaimentimet
KALLISTETTAVA Kyllä
JARRUT  Ei

BREN-3718-2P-30
LAVAN PITUUS  3.7 m
LAVAN LEVEYS 1.8 m
LAITAKORKEUS 0.4 m
KOKONAISPAINO 3000 kg
KANTOKYKY 2504 kg
PYÖRÄT   185R14C 104N 
  (4 x 900 kg)
AKSELITYYPPI Lehtijouset / 
  Iskunvaimentimet
KALLISTETTAVA Kyllä
JARRUT  Kyllä

Brentex muovikuomu musta Brentex muovikuomu musta 
3.5x1.5x1.05m asennettuna3.5x1.5x1.05m asennettuna
BREN-10846BREN-10846

Brentex muovikuomu musta Brentex muovikuomu musta 
4x1.5x1m asennettuna4x1.5x1m asennettuna
BREN-12724BREN-12724

Brentex muovikuomu musta Brentex muovikuomu musta 
3.7x1.8x1.25m asennettuna3.7x1.8x1.25m asennettuna
BREN-11262BREN-11262

Brentex verkkolisälaidat Brentex verkkolisälaidat 
3.5 x 1.5 x 0.6 m3.5 x 1.5 x 0.6 m
BREN-23.5.1BREN-23.5.1

Brentex korokelaidat Brentex korokelaidat 
putkirungolla 4x1.5x0.25mputkirungolla 4x1.5x0.25m
BREN-16.8.1BREN-16.8.1

Brentex kulmatuet Ø60 mm, Brentex kulmatuet Ø60 mm, 
1300 kg 400-765mm1300 kg 400-765mm
BREN-Y03.0007BREN-Y03.0007

Brentex verkkopäällysteinen Brentex verkkopäällysteinen 
ajosilta 1.5 x 0.26 m, 500 kgajosilta 1.5 x 0.26 m, 500 kg
BREN-Y05.0002BREN-Y05.0002

Michelin kompressori 6l 1,1kWMichelin kompressori 6l 1,1kW  
585-MBL6585-MBL6
Öljytön kompressori. Max 8 bar, 6 litran säiliö,  IP 40., 97 dB.Öljytön kompressori. Max 8 bar, 6 litran säiliö,  IP 40., 97 dB.
Imutuotto: 160 l/min Tuotto 85 l./min./6 barImutuotto: 160 l/min Tuotto 85 l./min./6 bar
370X350X300 mm, paino 9 kg370X350X300 mm, paino 9 kg

Michelin kompressori 24l 1,8kWMichelin kompressori 24l 1,8kW  
585-MB2425585-MB2425
Öljyvoideltu kompressori. 1,8 kw, max 10 bar, 72 dB.Öljyvoideltu kompressori. 1,8 kw, max 10 bar, 72 dB.
Imutuotto: 240 l/min Tuotto 165 l./min./6 bar. Imutuotto: 240 l/min Tuotto 165 l./min./6 bar. 
paino 18 kgpaino 18 kg

Boxo 7071C Classic Boxo 7071C Classic 
työkaluvaunu tyhjä työkaluvaunu tyhjä 
mustamusta  
3205-2857071C3205-2857071C
Työkaluvaunu seitsemällä Työkaluvaunu seitsemällä 
kuulalaakeroidulla kuulalaakeroidulla 
vetolaatikostolla ja keskuslukituksella. Vaunu on valmistettu 0,8 mm paksusta vetolaatikostolla ja keskuslukituksella. Vaunu on valmistettu 0,8 mm paksusta 
teräslevystä. Vaunun päällä luistamaton kumimatto. Kaksi kiinteää pyörää teräslevystä. Vaunun päällä luistamaton kumimatto. Kaksi kiinteää pyörää 
ja kaksi kääntyvää, jarrullista pyörää. Yhteen vetolaatikkoon mahtuu kolme ja kaksi kääntyvää, jarrullista pyörää. Yhteen vetolaatikkoon mahtuu kolme 
Boxon BX-työkalumoduulia. Vetolaatikoiden mitat: - 5 kpl 569x397x75 mm - Boxon BX-työkalumoduulia. Vetolaatikoiden mitat: - 5 kpl 569x397x75 mm - 
2 kpl 569x397x152 mm - Vaunun paino 54 kg - Yhden vetolaatikon kantavuus 2 kpl 569x397x152 mm - Vaunun paino 54 kg - Yhden vetolaatikon kantavuus 
36 kg36 kg

Boxo TK143 työkalusarja työkaluvaunuun 143-os. Boxo TK143 työkalusarja työkaluvaunuun 143-os.   
3205-TK1433205-TK143
143-Osainen työkalusarja Boxon työkaluvaunuihin sekä muihin kalusteisiin.143-Osainen työkalusarja Boxon työkaluvaunuihin sekä muihin kalusteisiin.
Vaahtomuovimoduulin koko 565 x 395 mm (2 kpl) Sisältää 1/2” ja 1/4” 
yleisimmät hylsyt ja -tarvikkeet sekä kiintolenkit 6-24 mm + pihtejä ym.

79 €79 €
(97,96 alv 24%)(97,96 alv 24%)

119 €119 €
(147,56 alv 24%)(147,56 alv 24%)
Leasing 3,68 €/kkLeasing 3,68 €/kk

299 €299 €
(370,76 alv 24%)(370,76 alv 24%)
Leasing 9,24 €/kkLeasing 9,24 €/kk

299 €299 €
(370,76 alv 24%)(370,76 alv 24%)
Leasing 9,24 €/kkLeasing 9,24 €/kk

Kysy päivän hinta!

PUITERAHOITUS ON UUSI RAHOITUSMALLI PUITERAHOITUS ON UUSI RAHOITUSMALLI 
LAITEHANKINTOIHINLAITEHANKINTOIHIN

Puiterahoitus on moderni jatkuvien laitehankintojen 
leasingrahoituskeino. Palvelun alkaessa arvioimme 
asiakkaan kanssa laitehankintojen vuosibudjetin, 
jota varten haetaan rahoitusyhtiöltä luottopäätös. 
Laitteita hankitaan sopimuksen piiriin tarpeiden 
mukaan niiden syntyessä eikä sopimuksia tarvitse 
yksittäisiä laitteita hankkiessa tehdä.

 9 Edullinen ja joustava rahoitus
 9 Sopimusaika 36 kk
 9 Laskutus koontilaskulla 3 kk välein
 9 Laitevakuutus rahoituksen mukana tai 

vaihtoehtoisesti asiakas vakuuttaa laitteet itse
 9 Kampanjalehden leasing-hinnat laskettu 

puiterahoituksella

Makita DF002GD201 Makita DF002GD201 
akkuporakone 40V XGT akkuporakone 40V XGT 2x2,5Ah2x2,5Ah

Leasing Leasing 13,87 €/kk13,87 €/kk  
36 kk sopimusaika36 kk sopimusaika

Paslode IM90Xi Paslode IM90Xi 
impulssirunkonaulainimpulssirunkonaulain

Leasing Leasing   17,58 €/kk 17,58 €/kk 
36 kk sopimusaika36 kk sopimusaika
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TSR-Proled Plus työmaavalaisin 
pistotulpalla 12 000LM
454-60007012
Valoteho: 12.000lm, Teho 100W, Liitosjohto 3m pistotulpalla

118 € 
(alv 0%)

TSR-Proled Plus työmaavalaisin 
pistotulpalla 32 000LM
454-60007015
Valoteho 32.000lm, Teho 200W, Liitosjohto 5m pistotulpalla

242 € 
(alv 0%)

TSR-Proled Plus työmaavalaisin 
pistotulpalla 8 000LM
454-60007052
Valoteho: 8000lm, Teho 50W, Liitosjohto 3m pistotulpalla

75 € 
(alv 0%)

Proled Plus Led-heittimet
Proled Plus led-valonheittimet soveltuvat  käytettäväksi työmaalla esim. 2,5 m 
jalustaan tai 5m valaisinmastoon kiinnitettynä. Heittimillä voi valaista alueita, 
kylttejä, sisäänkäyntejä ja muita sisä- ja ulkotiloja. Valon avautumiskulma on 
120° eli valo avautuu laajalle alueelle antaen tasaisen valaistuksen. Värisävy: 
5000K. Kaikissa Proled Plus valonheittimissä käytetään Philips Lumiled led-
diodeja sekä niissä on valmiiksi kiinnitettynä pistotulpallinen liitosjohto.
Takuuaika on 60kk.

BAU-LED 2 led-valonauha 
950 lm/8W/m IP54 50m
454-6000834

225 € 
(alv 0%)

BAU-LED 2 Led-nauhat työmaakäyttöön
BAU-LED 2 LED-valonauha on uudentyyppinen valaistusratkaisu työmaaolo-
suhteisiin. Nauha on valmistettu erittäin kestävästä silikonista ja se on helppo 
ketjuttaa Quick-Twist liitännällä. Häikäisemätön pinnoite ja 5000K värilämpö-
tila takaavat miellyttävän valaistuksen työskentelylle. Maksimiketjutus 60m. 
Valoteho: 950lm/m, Teho: 8W/m, pistotulpallinen liitosjohto myydään erikseen.

BAU-LED 2 led-valonauha 
950lm/8W/m IP54 20m
454-6000835

100 € 
(alv 0%)

BAU-LED 2 led-valonauha 
950lm/8W/m IP54 10m
454-6000836

60 € 
(alv 0%)

TSR-Proled Plus HB syväsäteilijä 32 000LM
454-60007201
TSR-Proled Plus HB syväsäteilijä 32 000LM on valmistettu laadukkaista osista ja 
sopii loistavasti vuokraus-/rakennustyömaakäyttöön. Tällä syväsäteilijällä on pitkä 
käyttöikä sekä 60kk takuu.

TEKNISET TIEDOT
Teho  200W
Valonlähde  Osram 2835
Paino  2,5kg
Liitosjohto  5,0m (schuko)
Valokeila  90°
Värilämpötila 5000K
Valoteho  32.000lm
Suojausluokka IP65
Käyttöikä  50.000h
Tuotteen mitat (PxKxL)185 x 275 x 275 mm

BAU-LED 2 liitosjohto 1,5m
454-6000837
1,5m H05RN-F 2×1,0mm2 Quick twist -liitän-
nällä ja pistotulpalla

15,90 € 
(alv 0%)

BAU BAT AKKUVARMENNUS 
230V LED-NAUHALLE, BAU-LED
454-6000847
1,5m H05RN-F 2×1,0mm2 Quick twist -liitännällä ja pistotulpalla

BAU BAT AKKUVARMENNUS 230V BAU-LED 
2 LED-NAUHALLE
BAU BAT akkuvarmennuksella teet BAU LED 2 LED-valaistuksesta 
akkuvarmennetun turvavalaistuksen. Akkukäytöllä valaistuksen teho putoaa 70% 
antaen kuitenkin riittävästi valoa turvalliseen liikkumiseen sähkökatkon aikana. 
Akkuvarmennus soveltuu hyvin poistumisteiden valaisuun.
BAU BAT akkuvarmennuksessa on pistorasia ja pistotulppa ja se liitetään BAU 
LED 2 LED-nauhan liitosjohdon ja pistorasian väliin. Yhden akun perään voidaan 
kytkeä max. 60m LED-nauhaa.

299 € 
(alv 0%)Tilaustuote

GAARDBLOWER® Simpukkapuhaltimet
Varmatoiminen Gaard Blower® simpukkapuhallin on valmistettu kestävästä polyeteeni muovista ja se on varustettu huippulaadukkailla Japanilaisilla NSK-laak-
ereilla, jotka takaavat puhaltimelle pitkän elinkaaren.
Simpukkapuhallinta voidaan käyttää rakennustyömailla aina, kun tarvitaan tehokkuutta ilman kierrättämiseen. Puhaltimia käytetään mm. sementti- ja lattiapinto-
jen kuivatuksessa sekä työmaalämmityksen tukena. Lisäksi simpukkapuhaltimia käytetään vesivahinkojen ja kosteusvaurioiden koneellisen kuivaustyön tehosta-
miseen.

Valaisinmasto kahdelle valaisimelle 5m
Kotimainen sähkösinkitty ja vankkarakenteinen 5m valomasto 1-2 
valaisimelle on helppo ja nopea pystyttää ja purkaa.
Voidaan asentaa mm. seuraavat valaisimet 2x Proled plus 12.000 tai 2x 
Proled plus 32.000
Pituus avattuna 2-5m, paino 29kg.

GAARD BLOWER simpukkapuhallin 
1800m3/h
454-9600001
Teho: 375W, Paino: 11kg, Puhallinta 
voi käyttää kolmessa eri 
kulmassa 0°, 45° ja 90°.

GAARD BLOWER simpukkapuhallin 
5100m3/h
454-9600002
Teho: 560W, Paino: 
14,5kg, Puhallinta voi 
käyttää kolmessa eri 
kulmassa 0°, 45° ja 90°.

259 € 
(alv 0%)

319 € 
(alv 0%)

195 € 
(alv 0%)

319 € 
(alv 0%)
valaisimet myydään erikseen
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Fenix HM70R otsavalaisin ladattava 
1600 lumen    
640-F-911256

89 €89 €
(110.36 alv 24%)(110.36 alv 24%)

Fenix HM65R SUPERRAPTOR 2 
otsavalaisin ladattava 1500 lumen  
640-F-911198-B 

79 €79 €
(97,96 alv 24%)(97,96 alv 24%)

Fenix HP30R V2.0 ultratehokas ja monipuolinen otsala-
mppu. Otsalampussa on tehokkaat yhdessä tai erikseen 
toimivat lähi- ja kaukovalot. Suurin yhteisvaloteho on 
3000 lumenia jonka maksimikantomatko on peräti 270 
metriä. Lampun käyttöaika pienimmällä teholla (50 
lm) on huikeat 120 tuntia. Akkukapasiteetti on huimat 
10000 mAh (sis. 2x5000 mAh 21700 Li-ion akkuja)

UUSI HM65R SUPERRAPTOR 2 otsalamppu 
vaativalle käyttäjälle, joka tarjoaa 1500 lumenin 
valotehon, tehokkaan kaksoisvalokeilan kaikille 
etäisyyksille, optimoidut värilämpötila LED-polttimot, 
ultrakeveyden (magnesium-runko) ja huippunopean 
USB C-latauksen. Suomessa suunniteltu.

Fenix HM61R otsavalaisin ladattava 
1200 lumen 
640-F-910350

79 €79 €
(97,96 alv 24%)(97,96 alv 24%)

Fenix HM61R on monitoimiotsalamppu jota voit 
käyttää otsalampun lisäksi myös kypärävalona, tasku-
lamppuna ja pyörälamppuna. Tehokkaasti valaiseva 
TIR-linssioptiikka ja kirkas 1200 lumenin valoteho 
tuottaa tehokkaan valokeilan joka valaisee tasaisesti 
ja kirkkaasti jopa 145 metriin saakka. HM61R lam-
pun hyödyllinen punavalotoiminto säilyttää käyttäjän 
hämäränäkökyvyn pimeässä. Laaja lisätarvike ja useat 
lampun kiinnitysmahdollisuudet.

UUTUUS

UUTUUS

Fenix HP30R V2.0 otsavalaisin 
ladattava 3000 lumen  
640-F-911324

Fenix C7 käsivalaisin ladattava 
3000 lumen  
640-F-911371

Fenix E18R V2.0 käsivalaisin 
ladattava 1200 lumen 
640-F-911580UUTUUS UUTUUS

169 €169 €
(209, 56 alv 24%)(209, 56 alv 24%)

55 €55 €
(68,20 alv 24%)(68,20 alv 24%)

55 €55 €
(68,20 alv 24%)(68,20 alv 24%)

Fenix C7 aloittaa uuden aikakauden kompaktien ja 
kestävien työkäyttöön soveltuvien taskulamppujen 
aikakaudessa. Fenix C7 on konstailematon ja luotettava 
kovan käytön taskulamppu shokeeraavalla max 3000 
lumenin valaisulla. USB-C ladattava ja peräti 5000 mAh 
tarjoaa käyttöaikaa vähintäänkin riittävästi.

Fenix E18R V2.0 on HURJAN TEHOKAS päivitetty 
uutuusmalli E18R minilampusta. Tässä lampussa on 
hurja 1200 lumenin valoteho saatu pakattua todella 
pieneen kokoon. E18R V2:0:ssa on peräti +60 % 
enemmän valotehoa verrattuna edeltäjäänsä.  E18R 
V2.0 on todellakin pienikokoinen eikä sen 56 g 
painokaan päätä huimaa

Led Lenser iH8R otsavalaisin 
ladattava 600 lumen 
640-LL-Ih8r 
Loistava valaisin työkäyttöön. Erinomainen valoteho 
ja akunkestävyys saavat käyttäjän vakuuttuneeksi siitä, 
että tällä valaisimella todellakin pärjää vaikka vähän 
päivä venähtäisikin. Valaisimen mukana toimitetaan 
kypäräkiinnikeet, joilla saat  sekä valaisimen että 
akkukotelon kiinnitettyä suojakypärään vaivattomasti. 
600/250/10 lumenia 150/100/20 m 1 kpl Li-ion 3.7 V 
3400 mAh USB -lataus paino 158 g ( sis. akku ) IPX4

Led Lenser iH9R otsavalaisin 
ladattava 600 lumen 
640-LL-iH9R 
Monipuolinen, ladattava otsavalaisin useilla eri 
valovaihtoehdoilla ja säädöillä. Suunniteltu erityisesti 
työkäyttöön. Valaisimen voit irrottaa otsapannasta 
ja käyttää käsivalaisimena, tai kiinnittää sen kätevästi 
kypärään tarralla. iH9R-otsavalaisimessa voit käyttää 
ladattavaa akkua, tai vaihtoehtoisesti paristoja.

Led Lenser iH5R otsavalaisin 
ladattava 400 lumen   
640-LL-iH5R 
Ladattava kompakti otsavalaisin joka on suunniteltu 
erityisesti teollisuuden tarpeisiin. Valittavana 
kaksi valotehoa, 20 ja 400 lumenia. Säädettävä 
valaisukulma ja valokeilan säätö. Kumipäällystetty 
päähihna varmistaa, että kompakti valaisin pysyy 
tiukasti paikallaan kypärässä myös tiukemmissa 
työtehtävissä. Valaisimen voi myös kiinnittää tarralla 
kypärään ilman pääpantaa. 

42 €42 €
(52,08 alv 24%)(52,08 alv 24%)

69 €69 €
(85,56 alv 24%)(85,56 alv 24%)

75 €75 €
(93 alv 24%)(93 alv 24%)

Led Lenser H7R Work otsavalaisin 
ladattava 1000 lumen  
640-LL-H7RWork
15-1000 lumen, portaaton säätö / Kantama 25-
250m / Paloaika 4-60h (600-15 lumen) /Akku Li-Ion 
1x21700 3,7V 4800mAh / Magneettilataus /
Paino 282g / IP67 / Sis. kypäräklipsit ja
jatkojohdon akulle akun säilytyspaikan

95 €95 €
(117,80 alv 24%)(117,80 alv 24%)

Led Lenser P5 käsivalaisin 
paristokäyttöinen 140 lumen   
640-LL-P5
Kumitettu valaisinpää ja pohja suojaavat valaisinta
pudotuksilta ja iskuilta ja optiikkaa varjeleva
linssisuoja pitää huolen että linssi ei pääse
naarmuuntumaan. Kaikki valaisimen materiaalit
ovat yleisimpien teollisuuskemikaalien kestäviä. 
Valaisin on täysin pölytiivis ja kestää upotuksen
1,5 metrin syvyyteen jopa puoleksi tunniksi.

39 €39 €
(48,36 alv 24%)(48,36 alv 24%)

Led Lenser P7R Work käsivalaisin 
ladattava 1200 lumen  
640-LL-P7RWork 
valaisin on täysin pölytiivis ja se kestää upotuksen 1,5
metrin syvyyteen jopa puoleksi tunniksi. Valaisin 
kestää myös yleisimmät teollisuuskemikaalit ja 
pudottamista ja iskuja vastaan se on suojattu 
kumisuojilla niin linssin kuin valaisimen pohjankin 
osalta. Valaisutehonsa sekä Ledlenserin patentoiman 
AFS –valokeilan säädön ansiosta tämä valaisin 
palvelee rajuimmissakin olosuhteissa.

99 €99 €
(122,76 alv 24%)(122,76 alv 24%)

Fenix HM70R otsalamppu tarjoaa lyömättömän yhdis-
telmän tyrmäävää tehoa ja pitkää käyttöaikaa. HM70R 
tuottaa 1600 lumenin maksimivalovirran ja jopa 100 
tunnin yhtämittaisen käyttöajan (pienin teho). HM70R 
virtalähtenä käytetään suurikapasiteettista 5000 mAh 
21700 tyypin Li-ion akkua, joka antaa peräti +50 % 
pidemmän käyttöajan ja 30% enemmän valoa verrattuna 
18650 Li-ion akulla toimiviin otsalamppuihin. Promart työvaatepalvelu

Promart lanseerasi vuoden alusta 
työvaatepalvelukonseptin, joka sisältää 
työvaatekartoituksen ja sen pohjalta tehtävän malliston. 

Mallistoa laadittaessa huomioidaan yrityksen vaatimukset 
työvaatteiden osalta. Mallisto voi sisältää työvaatteiden 
lisäksi myös kenkiä ja asusteita. 

Työvaatepalvelu hoitaa myös työvaatteisiin tulevat 
painatukset tai brodeeraukset.

Yritys voi valita työvaatteiden toimitustavaksi 
työntekijäkohtaisen pakettipalvelun, jolloin työntekijä tilaa 
vaatteet suoraan lähimpään pakettiautomaattiin. 

 ; Kestävät ja tyylikkäät työvaatteet
 ; Vähemmän työaikaa vaatehankintoihin
 ; Henkilöstöllä yhdenmukainen vaatemallisto
 ; Työvaatepaketti suoraan työntekijälle

ProMart maahantuo Suomeen laadukkaita turvajalkineita 
Puma Safety, Albatros ja Footguard -tuotemerkeiltä.
Lue lisää sivulta 26.

Ole yhteydessä,
katsotaan yrityksenne työntekijöille sopivat työvaatteet
www.promart.fi/työvaatepalvelut
tyovaatepalvelu@promart.fi 
010 207 1531
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Fristads 2035 GTT Airtech High vis talvihousut LK2
6500-100994
Veden- ja tuulenpitävä talvitakki ja housut kevyestä ja sileästä materiaalista. Yksityiskohdat ja säätömahdollisuudet lisäävät käyttömukavuutta. Takissa 
pidennetty selkäkappale ja housuissa takaa korotettu vyötärö pitävät selän lämpimänä vaihtelevissa työasennoissa. Takin huomioluokka 3 ja housujen 2. 
Varastoväri kelta-musta (196). Koot XS-4XL.

Fristads 4035 GTT Airtech High vis talvitakki LK3
6500-119626

139 €139 €
(alv 0%)

129 €129 €
(alv 0%)

Fristads 4083 WYH High vis softshell takki LK2
6500-125024
Tuulelta ja sateelta suojaavasta vahvasta ja joustavasta softshell-
materiaalista valmistettu huomiotakki, nykyaikainen leikkaus ja toimivat 
taskut. Varastossa kelta-musta (väri 196) koot S-2XL.

98 €98 €
(alv 0%)

Fristads 7517 MW merinovillainen aluspaita
6500-127442-940

Fristads 2517 MW merinovillaiset pitkät alushousut
6500-127445-940
Mikromerinovillasta valmistettu alusasu siirtää kosteutta ja pitää lämpimänä. 
Kutiamaton materiaali: 65 % merinovilla, 35 % polyesteri. Koot XS-3XL.

55 €55 €
(alv 0%)

49 €49 €
(alv 0%)

Fristads 4515 GTT Airtech High vis 
kuoritakki LK3
6500-127666
Veden- ja tuulenpitävä huomiokuoritakki. Notkea ja kestävä takki 
ympärivuotiseen käyttöön ja kerrospukeutumiseen. Varastossa 
kelta-musta (väri 196) koot S-3XL.

135 €135 €
(alv 0%)

Fristads 2530 CYD rakentajan 
stretch housut musta
6500-121314-940

Vahvat ja kestävät työhousut, joiden stretch-paneelit 
helpottavat liikkumista. Nämä housut ovat tarkkaan 
mietitty kokonaisuus, joiden yksityiskohdat on hiottu 
palvelemaan rakennusalan ammattilaisia. Varastossa 
koot C44-C58 väristä musta (940).

Fristads 2596 LWS rakentajan 
stretch housut musta
6500-133443-940

Kauttaaltaan joustavat työhousut antavat 
erinomaista liikkumavapautta. Vahvistettujen 
riipputaskujen lisäksi runsaasti muuta taskutilaa 
ja työkalupidikkeitä ammattilaisen työvälineille. 
Tuplavahvistettu haarasauma lisää housujen 
kestävyyttä. Varastossa koot C44-C62 ja 
D100-D112 väristä musta (940).

139 €139 €
(alv 0%)

99 €99 €
(alv 0%)

Fristads 2643/2663 GSTP Green 
High vis housut LK2
6500-134187-196 (miehet)
6500-134237-196 (naiset)

Täysin joustavat ja vastuullisesti 
kierrätysmateriaaleista valmistetut 
riipputaskuhousut. Huomioluokka 1. Naisten 
ja miesten malli. Varastoväri kelta-musta 
(196). Miesten varastokoot C46-C58. Naisten 
varastokoot 34-44.

129 €129 €
(alv 0%)
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Väriset Oy ProMartin työvaatepalvelun asiakkaana

Väriset Oy on ulkomaalauksiin, tiilikattojen pinnoituksiin sekä 
sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden asennuksiin 
erikoistunut yritys, joka toimii Uudellamaalla ja Pirkanmaalla 
sekä näiden lähialueilla. Yritys on ollut ProMartin asiakkaan aina 
vuodesta 2014 asti. 

Vuoden alusta Promart lanseerasi Työvaatepalvelukonseptin, joka 
sisältää työvaatekartoituksen ja sen pohjalta tehtävän malliston. 
Näiden lisäksi yritys voi valita työvaatteiden toimitustavaksi 
työntekijäkohtaisen pakettipalvelun, jolloin työntekijä tilaa 
vaatteet suoraan lähimpään pakettiautomaattiin. 

Väriset Oy oli ensimmäinen yritys, joka otti pakettipalvelun 
käyttöön. Heillä maalarit tilaavat itse Värisetin malliston mukaisen 
työvaatepaketin ennen työsuhteen alkamista. Pakettiin kuuluu 
Värisetin logoilla painetut vaatteet, kengät sekä yrityksen 
valitsemia lisätarvikkeita.

Kuluneen kesän jälkeen voidaan todeta, että yhteistyö uuden 
toimintamallin mukaisesti on sujunut hyvin.  Värisetin Andreas 
Mällinen kommentoi, että palvelu on dynaamista, joustavaa ja 
nykyaikaista. Työntekijät ovat olleet tyytyväisiä pakettipalveluun 
sekä vaatemalleihin, joten samoilla linjoilla on hyvä jatkaa 
eteenpäin.

Andreas Mällisen terveiset ProMartille: Jatkakaa samaan malliin! 

FF CARL BE-01-003 maalarin housut
6500-BE01003-86-

FF CARL BE-01-009 maalarin shortsit
6500-BE01009-86
Miesten edulliset maalarinhousut ja -shortsit kausityöntekijöille. Edessä ja 
takana 3D-taskut tarvikkeille ja työkaluille. Reisitaskuissa lisätilaa.
Pitkissä housuissa tasku polvisuojille.

Materiaali: 80% polyesteri, 20% puuvilla
Paino: 235 g/m²
Koko: C46-C64

DIZZARD turvajalkine S1P
6500-DIZZARD
Varreton, hengittävä turvajalkine. Varvassuoja komposiittia, metalliton 
naulaanastumissuoja. Pitävä pohja. Nauhakiinnitys. 
Suojaluokka S1P SRC.
Koot 35-47.

Työvaatteet suoraan työntekijälle
ProMart työvaatepalvelu pitää sisällään monipuoliset 
tilausjärjestelmät ja yksilöidyt toimitustavat vaikkapa 
aloittavan työntekijän kotiosoitteeseen.

Clique Basic-T unisex T-paita
6500-029030-
Unisex T-paita, jossa on istuva kapeampi malli. Teipattu niskasauma, 
joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.
Pesulämpötila enintään 60°C.

Materiaali: 100% puuvilla
Paino: 145 g/m²
Koko: XS-4XL (musta 6XL asti)

6500-DX475OBR
Hi-Vis softshell takki LK3 on 
valmistettu hengittävästä, veden- ja 
tulenpitävästä ripstop-kankaasta. 
Sen urheilullinen muotokieli 
muodostuu takaa pidennetystä 
helmasta, dynaamisesti muotoilluista 
hihoista ja kiristettävistä hihansuista. 
Katkoheijastinnauhat ja riittävä 
määrä säilytystaskuja. EN ISO 
20471 Luokka 3.

DX475 
SOFTSHELL-TAKKI

6500-B315
Vetoketjullinen kaksivärinen 
huppari on tehty miellyttävästä 
65% polyesterin, 35% puuvillan 
300g sekoitemateriaalista ja on 
mitoitukseltaan hyvin suomalaiseen 
vartaloon istuva. Kaksivärisyys 
pitää hupparin puhtaamman 
näköisenä pidempään, kaksi taskua, 
pikalukituksella säädettävä huppu, 
joustoresorit helmoissa ja hihoissa 
sekä yliolan menevät heijastinnauhat. 
Hi-Vis malliston klassikkosuosikki. 
EN ISO 20471 Luokka 2 Koot S-M 
ja Luokka 3 Koot L-5XL. ÖKO-Tex 
Sertifioitu.  

B315 
VETOKETJUHUPPARI

6500-T400
Tyylikäs, käytännöllinen ja 
huippusuosittu Hi-Vis-talvitakki 
erottuun edukseen myös hinnaltaan. 
Tämä takki on valmistettu kestävästä 
ja likaa hylkiväksi pinnoitetusta 300D 
Oxford PU -kankaasta, ja siinä on 
monia erinomaisia ominaisuuksia, 
kuten lämpöä heijastava Insulatex-
vuoripaneeli, joka heijastaa kehon 
lämpöä takaisin vartaloon ja takaa 
käyttömukavuuden kovillakin 
pakkasilla. Takissa on useita 
vetoketjullisia taskuja tavaroiden 
turvalliseen säilytykseen sekä 
nykyaikanen vartaloa myötäilevä 
istuvuus. Irrotettava ID tasku, teipatut 
saumat ja EN ISO 20471 Luokka 3

T400 
TALVITAKKI

6500-PW351YBR
Laadukkaat vuorelliset huomio 
talviavohaalarihousut on 
valmistettu kestävästä 300D 
Oxford Polyesterikankaasta 
Haalarihenkseliosuus on irrotettavissa 
vetoketjulla ja avohaalareista 
muotoutuu vyötärömittaiset 
toppahousut. Tässä mallissa 
on mukana PW3 malliston 
toiminnallisuuksia, kuten ylhäältä 
ladattavat polvisuojataskut, turvalliset 
vetoketjulliset säilytystaskut, 
mittatasku ja irrotettavat riipputaskut. 
Lahkeissa pitkät vetoketjut ja 
joustokankaat haaroissa. EN ISO 20471 
Luokka 2

PW351 
TALVIHOUSUT

6500-PW306YBR
Joustokankaasta valmistetut 
hi-vis riipputaskuhousut, joiden 
valmistuksessa on käytetty teknistä 
kahteen suuntaan joustavaa stretch- 
kangasta.  Ominaisuuksiin kuuluvat 
käytännölliset riipputaskut, ylhäältä 
ladattavat polvisuojataskut ja 
helppokäyttöinen tasku puhelimen, 
avainten ja työkalujen turvalliseen 
säilytykseen. Kulutukselle alttiissa 
kohdissa on Oxford - vahvikekankaat 
ja kolminkertainen tikkaus kestävyyttä 
vaativissa kohdissa, ID-kortti tasku 
on taitettavissa riipputaskujen taakse 
piiloon. EN ISO 20471 Luokka 2

PW306  STRETCH-
RIIPPUTASKUHOUSUT

39 €
(alv 0%)

86 €
(alv 0%)

89 €
(alv 0%)

52 €
(alv 0%)

62 €
(alv 0%)

Proglo 2050 viiltosuojakäsine 
C-luokka nitriili
651-PROGLO2050

Äärimmäisen ohut (18g) viiltosuojakäsine 
soveltuu myös tarkkuutta vaativiin tehtäviin. 
Mikrovaahdotettu nitriili antaa hyvän pidon 
ja kulutuskestävyyden kämmenpuolelle. 
Viiltosuojaluokka C. Koot 8-11. 
Pakkauskoot 12 / 120 paria.

Proglo 2000 nitriilisormikas
651-PROGLO2000

Hyvä yleiskäsine töihin, joissa tarvitaan pitävää 
otetta ja hyvää sormituntumaa. Kämmen 
mikrovaahdotettua nitriiliä. Koot 8-11. 
Pakkauskoot 6 / 120 paria.

PROGLO 3030 lateksisormikas 
651-PROGLO3030

Vuoritettu käsine, jonka vedenpitävä pinnoite 
ulottuu ranteisiin saakka. Tuplapinnoitettu 
lateksikämmen. Koot 8-11. 
Pakkauskoot 6 / 60 paria.

Wintersafe T 109 WSO talvikäsine 
oranssi
651-T109-WSO

Joustava ja käteen istuva asentajan työsormikas 
lämpimällä ja mukavalla fleecevuorella. Kestävä ja 
pitävä synteettinen kuvioitu kämmenmateriaali. 
Käsineen kämmenpuoli hylkii kosteutta. Koot 
9-12. Pakkauskoot 12 / 120 paria.

Työkäsine fleecevuori joustobritex 
651-T109PUSTRONG

Ohuen vuoritetun yleiskäsineen kämmenpuoli 
on keinonahkaa ja selkäpuoli joustavaa britex-
kangasta. Fleecevuori. Koot 7-12. 
Pakkauskoot 12 / 120 paria.

Proglo T 109 X3M vedenpitävä 
talvikäsine nahkaa
651-T109X3M

Huippulaadukas kalvokäsine työhön ja vapaa-aikaan. 
Kämmen todella kestävää aitoa vuohennahkaa ja 
selkämys sekä kaulus tuulenpitävää softshell-kangasta. 
Sisällä vedenpitävä ja hengittävä kalvo sekä lämmin 
150g Thinsulate-vuori. Kämmenselässä heijastimet 
ja kauluksessa säädettävä kiristys. Koot 9-12. 
Pakkauskoot 6 / 60 paria.

4,60 €
(alv 0%)

2,70 €
(alv 0%)

5,10 €
(alv 0%)

4,70 €
(alv 0%)

2,95 €
(alv 0%)

17,90 €
(alv 0%)

Promartiltapainatukset ja brodeeraukset työvaatteisiin
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Petzl Vertex suojakypärä
6560-A010AA
Ergonominen umpinainen suojakypärä työkäyttöön. Suunniteltu 
monipuolisiin käyttötarpeisiin sekä putoamisvaarallisissa 
olosuhteissa että tasamaalla työskentelyyn. Suositeltava malli esim. 
teollisuuskäyttöön sekä sähkö- ja energia-alalle.

Petzl ASAP VERTICAL LIFELINE KIT 
turvaköysi 20m pakkaus
6560-K091AB01
ASAP VERTICAL LIFELINE on väliaikaiseen käyttöön suunniteltu 
pystysuora turvaköysipakkaus. Se varmistaa ja suojaa käyttäjää 
korkealta putoamisen varalta. Valjas myydään erikseen. 

Pakkaukseen sisältyy
• ASAP-köysitarrain
• ASAP’SORBER-nykäyksenvaimennin
• kolme OK TRIACT-LOCK-sulkurengasta
• ANNEAU-nauhalenkki
• 11mm ASAP’AXIS-köysi, jossa on kaksi ommeltua 

päätöslenkkiä ja paino
• BUCKET-varustesäkki

Petzl ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT 
putoamissuojainpakkaus 
6560-K095AC00  koko 1
6560-K095AC01  koko 2
ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT on putoamiselta suojaava 
pakkaus. Suunniteltu korkealla työskentelyyn, missä tarvitsee 
kiinnittäytyä metallirakenteisiin tai halkaisijaltaan suuriin vaijereihin 
tai tankoihin.

Pakkaukseen sisältyy
• NEWTON EASYFIT-valjaat (koko 1 tai 2)
• kaksihaarainen 150mm pitkä ABSORBICA-Y-liitosköysi 

nykäyksenvaimentimella ja suuriporttisilla MGO-kiinnittimillä 
(aukeama 63mm)

• OK TRIACT-LOCK-sulkurengas
• CAPTIV-asemointitanko
• BUCKET-varustesäkki 30L319 €

(alv 0%)
349 €
(alv 0%)

Petzl Vertex Vent suojakypärä
6560-A010CA
Ergonominen ilmastoitu suojakypärä työkäyttöön. Suunniteltu 
monipuolisiin käyttötarpeisiin sekä putoamisvaarallisissa olosuhteissa 
että tasamaalla työskentelyyn. 

72 € 
(alv 0%)

72 €
(alv 0%)

Zekler Sonic 550 
kuulonsuojain  
550  
6550-Z550

Kuulonsuojain ympäristöäänien 
tasorajoituksella ja Bluetoothilla. Säädettävä 
pääpanta, jossa pehmeä ja vaihdettava vuoraus.

550H
6550-Z550H

Kypärään kiinnitettävät kuulonsuojaimet 
ympäristöäänien tasorajoituksella ja 
Bluetoothilla. Kuulonsuojaimessa on 30 
mm. vakiomalliset, nopeasti käytettävät 
kypäräkiinnikkeet, jotka sopivat useimpiin 
markkinoilla oleviin kypäriin.

159 € 
(alv 0%)

45 €
(alv 0%)

7,50 €
(alv 0%)

5,50 €
(alv 0%)

159 €
(alv 0%)

209 €
(alv 0%)

Cederroth 51011019 Soft 
Foam Bandage 6cm x 2m
6590-51011019
Itsekiinnittyvä liimaton laastari. Cederroth 
Soft Foam 6 cm x 2 m toimii sekä laastari-
na että siteenä. Side sopii kaikentyyppisiin 
pieniin haavoihin, lämpö, kylmyys, kosteus 
tai kuivuus ei vaikuta siihen ja se pysyy 
paikallaan myös vedessä.

Zekler 31 suojalasi HC/AF
6560-Z-31KI

Kevyet ja mukavat suojalasit takaavat opti-
maalisen istuvuuden. Polykarbonaattilinssit. 
Kokopeittävä sivusuoja. Pehmeä nenätuki. 
Pehmeät sanganpäät. UV-suojaus. Vastaa EN 
166, luokka 1FN ja EN 170. vaatimuksia. 

Sundström SR 900 puolinaamari 
Basic Pack koko M/L 
6542-553390437

Pakattu pölytiiviiseen säilytyslaatikkoon.
Sisältää puolinaamarin SR 900 M, hiukkassuo-
dattimen SR 510 P3 R, 5 kpl esisuodatinta SR 
221, esisuodattimen pitimen, puhdistusliinan ja 
käyttöohjeen.

L.Brador 430P 
Hi-Vis talvitakki LK3
6500-80000345 Miesten malli
6500-430PW    Naisten malli

Veden- ja tuulenpitävä malli 
teipatuin saumoin, hengittää hyvin. 
Vartalonmyötäinen leikkaus. 
Kolminkertainen tuulilista suojaa 
vetoketjua kulumiselta ja estää 
tuulen ja ennen kaikkea kosteuden 
pääsyn takin sisälle. Säädettävä 
vyötärö ja helma takaavat hyvän 
istuvuuden.

Cederroth 51011030 ensiapuasema 
6590-51011030

Cederroth First Aid Station sisältää tuotteita erilaisten vammojen hoitoon, ja 
sen sisältöä on helppo muuttaa vastaamaan erilaisia hoitotarpeita. Valmistettu 
kokonaan kierrätetystä muovista. Integroitu annostelija, jossa Cederroth Soft 
Foam Bandage Beige (2 metriä). Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm.

Sisältö: 
• 2 kpl Cederroth 4-in-1 Ensiside (REF 1910)
• 3 kpl Cederroth 4-in-1 Ensiside pieni (REF 1911)
• 1 kpl (x2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
• 1 kpl Cederroth Eye & Wound Cleansing spray, 150 ml (REF 726000)
• 1 kpl Cederroth Soft Foam Annostelija, jossa 1 kpl Soft Foam Beige,  

2 m x 6 cm (REF 51011019)
• 1 kpl Salvequick Laastariautomaatti, jossa 1 kpl (x 45) Salvequick 

 Muovilaastari (REF 6036)
• 1 kpl (x 40) Salvequick Kangaslaastari (REF 6444)
• 1 kpl (x20) Salvequick Haavapyyhe (REF 323700)
• 1 kpl x Cederroth Elvytyssuoja (REF 2596)
• 1 kpl Ensiapuohje
• 1 kpl Täyttöavain
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Puma Conquest Stone High S3
6500-630740
Tyylikäs turvajalkine, joka saattaa jäädä ”vahingossa” jalkaan 
myös vapaa-ajalla. Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen 
naulaanastumissuoja jalan pohjaa. Päällinen nupukkinahkaa, sivussa 
vetoketju. Turvakengän kuvioitu, 300 °C asti kuumuudenkestävä 
pohja takaa erinomaisen pidon. 
Turvaluokitus: S3 HRO SRC. 
Koot: 40-48.

175 €175 €
(217 alv 24%)(217 alv 24%)  

www.puma-safety.com

Upper
With the use of at least 2 mm
thick nubuck leather, a premium 
upper material is used and offers 
a special wearing comfort due to 
its soft and velvety surface.

Protection: fiberglass cap and flexible FAP® midsole
 Plus: extra high shaft (approx. 17cm), lateral YKK-zipper,  

TPU Heel Support and Kick-Off in the heel area
 Upper:  nubuck leather
 Lining:  BreathActive functional lining
 Footbed: evercushion® BA+ 
 Sole:  PU/rubber sole SCUFF CAPS EVO - 300°C heat resistant,
  slip-resistant on unsurfaced grounds, mud-releasing
 Sizes / Width: 40 - 48 / 11

PRODUCT DATA SHEET
Art. No. 63.074.0 - CONQUEST STONE HIGH   S3 CI HI HRO SRC

VOLUME PLUS48

The special shape of the last 
provides more space to the small 
toes and the ball of the foot. This 
extra comfort is available up to
size 48.

Rubber outsole  
SCUFF CAPS EVO
It is obvious that the heavy duty
pattern of this hard-wearing, up to
300°C heat resistant HRO rubber
outsole has been designed for
optimum safety and performance,
especially on unsecured grounds.  

Fiberglas toe cap
The fiberglass reinforced compo-
site toe cap offers more space for 
the toes, is lighter than a common 
steel cap, antimagnetic and ther-
mally insulating.

Scuff Cap
Extra high scuff cap for wearers 
who kneel a lot during their work.

Zipper
The YKK zipper at the side enables
an easy putting on and taking off.
The closed dust flap behind the 
zipper stops the penetration of 
dirt and prevents from unpleasant 
pressure points.

HRO SOLESLIP RESISTANT BIG SIZES COMFORTABLE
FIT

COMPOSITE

HEAT INSULATED COLD INSULATED

Puma Define WNS Low S1P turvajalkine 
6500-643920
Erityisesti naisten jalkaan suunnitellut turvajalkineet. Lasikuitukärki 
suojaa varpaita ja metalliton FAP-välipohja jalan pohjaa. Turvakengän 
kuvioitu, 300 °C asti kuumuudenkestävä pohja takaa erinomaisen 
pidon ja IMPULSE.FOAM-joustoelementti tarjoaa iskunvaimennusta 
ja palauttaa energiaa. Päällinen on SAFETY KNIT -tekstiiliä ja sisällä 
BreathActive hengittävä vuori. Evercushion CUSTOM FIT MID 
-pohjallinen. 
Turvaluokitus S1P ESD HRO SRC. 
Koot 36-42.

145 €145 €
(179,80 alv 24%)(179,80 alv 24%)  

PRODUCT DATA SHEET
Article No. 64.392.0 - DEFINE WNS LOW S1P ESD HRO SRC

www.puma-safety.com

SLIP RESISTANTLADIES METAL FREECOMPOSITE HRO SOLE VEGAN

 Protection: fiberglass cap and flexible FAP®lite midsole
 Plus:  ESD, metal free, vegan, TPU eyelet element and TPU 

heel and toe cap protection
 Upper:  SAFETY KNIT®

 Lining:  BreathActive functional lining
 Footbed: evercushion® CUSTOM FIT MID
 Sole:   rubber sole MOTION IMPULSE triple density - 300°C 

heat and slipresistant rubber outsole with IMPULSE.
FOAM® midsole in two different densities for maximum 
cushioning, stability and comfort

 Sizes: 36 - 42

MOTION SOLE
The 300°C heat resistant HRO rubber 
sole is inspired by the latest running 
technology. The anti-slip sole profile 
with its diagonal grooves ensures a 
perfect flexibility and secure contact 
to the ground.

FIBERGLASS CAP
The newly developed high-tech 
fiberglass toe cap for optimized 
protection and more freedom of 
toes.

IMPULSE.FOAM® 

MIDSOLE
Ultimate comfort during long 
working days. The innovative 
IMPULSE.FOAM® midsole in two 
different densities reacts to each of 
your steps with an energy impulse. 
Thereby the IMPULSE.FOAM® does 
not only return the energy, but also 
provides maximum cushioning and 
excellent stability.

evercushion® 
CUSTOM FIT MID
The anatomically shaped insole 
cushions optimally with every 
step. The specially coordinated 
arch support enables the foot to 
be positioned naturally in the shoe 
and stimulates the muscles when 
walking.

TORSION CONTROL 
ELEMENT
The TPU torsion control system in 
the waist of the sole supports the 
natural flexing action while you 
arewalking and provides you with 
a better support and stability.

SAFETY KNIT®

The high flexible textile cuddly fits 
to the foot so that you got the im-
pression wearing a sock. The upper 
SAFETY KNITTM, a mixture of high 
quality synthetic fabrics, offers a 
high flexibility and a high resistance 
at the same time.

Footguard Nordic High S3 turvajalkine
6500-631831
Edullinen turvajalkine talvivuorella. Teräskärki ja keraaminen 
naulaanastumissuoja takaavat parhaan S3-luokan suojaustason. 
Päällinen nahkaa, sisällä fleecevuori. T
urvaluokitus: S3 SRC CI. 
Koot: 39-37.

59 €59 €
(73,16 alv 24%)(73,16 alv 24%)  
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ARTIKELPASS  
Art.-Nr. 63.183.1 – NORDIC HIGH S3 SRC CI 
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 SScchhuuttzz:: Stahlkappe und metallfreier, flexibler 
FAP®-Durchtrittschutz  

 SScchhaafftt:: genarbtes, wasserabweisendes 
Rindleder 

 EExxttrraa:: warmes Webpelzfutter, Reflexelemente für 
mehr Sicherheit, weich gepolsterter Kragen und 
geschlossene, gepolsterte Staublasche,  
anatomisch geformtes Komfort-Fußbett, 
hervorragende Kälteisolierung durch FAP® 

 SSoohhllee:: abriebfeste, rutschfeste  DUO-PU-Sohle 
mit Überkappe und TPU Fersenschutz 

 FFaarrbbee:: schwarz (200) 
 GGrröößßeenn:: 39 - 47 

  
 

Promart turvajalkineiden maahantuoja

ProMart maahantuo Suomeen laadukkaita turvajalkineita 
Puma Safety, Albatros ja Footguard -tuotemerkeiltä. 
Kaikki brändit edustavat testattua turvallisuutta, 
innovatiivisia tekniikoita ja modernia muotoilua.

ProMartilta löydät kattavan valikoiman kenkiä turvaamaan 
työntekijöiden työpäiviä. Saatavilla on laaja kokovalikoima 
väliltä 36-48. Valtaosa jalkinemalleista on metallittomia, 
mikä tekee niistä taipuisia ja kevyitä. Mukavat turvakengät 
siivittävät työntekijätkin parempiin suorituksiin!

Puma Safety kehittää urheilulliset turvajalkineet 
yhdessä juoksukenkäsuunnittelijoiden kanssa. 
Puma-jalkineissa yhdistyy käyttömukavuus sekä tyy-
likäs muotoilu, minkä vuoksi niitä ei tarvitse riisua 
pois vapaa-ajallakaan. Naisille löytyy oma mallisto 
kapeamman lestin jalkineita koossa 36-42.

Albatros on johtava saksalainen tuotemerkki tur-
vajalkineissa. Sen ensisijaisena tavoitteena on auttaa 
ammattilaisia voittamaan jokapäiväisen työn tuomia 
haasteita. Tuotteiden laatua, toiminnallisuutta, muka-
vuutta ja ulkonäköä kehitetään Saksassa jatkuvasti.

Footguard tarjoaa edulliseen hintaan perusteellista 
suojausta, toiminnallisuutta ja kestävyyttä vaikeim-
missakin työolosuhteissa.

UUTTA! 
Kuuntelemme asiakkaiden tarpeita ja toiveita.
Puma Disc & Albatros QL pikakiinnityksellä varustetut uutuusmallit 
ovat saatavilla ProMartilta 2023 Albatros Ultratrail Blk Mid S3 turvajalkine 

6500-636200
Pitäväpohjainen nilkkuri ympärivuotiseen käyttöön. Turvakengän 
lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuoja jalan 
pohjaa. XTS Trail 300 °C asti kuumuudenkestävä pohja. Päällinen 
nahkaa, kangasosat vettä hylkivää materiaalia, hengittävä vuori. 
Turvaluokitus: S3 ESD HRO SRC. 
Varastossa koot 40-47.

115 €115 €
(142,60 alv 24%)(142,60 alv 24%)  

PRODUCT DATA SHEET

albatros-work.com

ULTRATRAIL BLACK MID S3 ESD HRO SRC

Art. No. 63.620.0

Protection:   fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole
Plus:   bumper of rubber in the toe area

Upper:   leather with abrasion-resistant textile inserts
Lining:   breathable functional lining

Footbed:   anatomically formed comfit® AIR footbed
Sole:   XTS TRAIL - high quality, 300°C heat and slip resistant, 

rubber outsole with IMPULSE.FOAM® midsole or 
optimal cushioning, stability and comfort

Colour:   black-red
Sizes:   39 - 47

SLIP RESISTANT XTS 
TRAIL OUTSOLE 
The easy-to-clean rubber outsole 
ensures perfect contact with the 
ground. It is non-slip and abrasion-
proof and heat-resistant up to 300°C 
(HRO). The specially designed cleat 
profile and the wide flex grooves 
guarantee optimal flexion, optimize 
the water-displacing properties 
(windshield wiper effect) and provide 
a secure hold on a wide variety of 
surfaces.

IMPULSE.FOAM® midsole 
Ultimate comfort during long working 
days. The innovative 
IMPULSE.FOAM® midsole in two 
different densities reacts to each of 
your steps with an energy impulse. 
Thereby the IMPULSE.FOAM® does 
not only return the energy, but also 
provides maximum cushioning and 
excellent stability.

comfit® AIR FOOTBED 
The newly developed, breathable 
ALBATROS® comfit® AIR footbed 
has elevations in the heel and ball 
area of the foot as well as a support 
of the longitudinal arch. This helps 
the foot keeping its natural position 
in the shoe and stimulates the 
musculature while walking. The slip-
resistant textile cover is odour-
resistant, moisture absorbing and 
washable at 30°C.

FIBERGLASS TOE CAP
Fiberglass reinforced composite toe 
cap with more space for the toes, 
lighter than a common steel cap, 
antimagnetic and thermally 
insulating.
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ProMart aloitti yhteistyön ulkoilu- ja vapaa-ajan vaatteita 
valmistavan Catmandoon kanssa. Vaatteiden tekniset ominaisuudet 
ja huoliteltu ulkonäkö tekevät työasusta mukavan ja edustavan. 
Nanso Groupiin kuuluvan Catmandoon vaatteet suunnitellaan 
Suomessa. 
Kysy Catmandoon profiilivaatteita ProMart-edustajaltasi.

Catmandoo Crew sukat 3-pack
6500-80-811903-00
Puuvillapohjainen pehmeä nilkkapituinen 
urheilusukka naisille ja miehille. Resorivarsi, logo ja 
kokomerkintä kudottu pohjaan.  Väri musta. 
Pakkauksessa 3 paria. 
Koot 35-38, 39-42 ja 43-46.

Catmandoo Berry kuoritakki
6500-80-813200-00 miesten malli
6500-80-813100-0W naisten malli
Teknisen takin CMD TECH HYDRO materiaali on 
veden- ja tuulenpitävä sekä hengittävä. Teknisten 
ominaisuuksien ansiosta takki sopii erinomaisesti 
vaihteleviin olosuhteisiin.  Väri musta. 
Berry naisille (koot 34-42) ja Eddystone miehille 
(koot S-3XL).
Materiaalit: CMD TECH HYDRO, 100% PES stretch,  
vedenpitävyys 20 000 mm

Catmandoo Rasmus miesten 
aluskerrasto harmaa
6500-CMD-03-54212
Tekninen alusasusetti pehmeästä ja joustavasta 
materiaalista. CMD TECH DRY kangas siirtää 
kosteutta.  Väri harmaa. 
Varastossa koot S-3XL.

45 €45 €
(alv 0%)(alv 0%)  

8,90 €8,90 €
(alv 0%)(alv 0%)  

99 €99 €
(alv 0%)(alv 0%)  

Sievi Cobra Roller High+ S3
6500-52303-392-92M koot 35-38
6500-52303-393-92M koot 39-48

BOA-kiinnitysmekanismilla varustettu sporttinen nilkkuri. Nilkkaa tukeva 
memory foam ja TractionPro-pohjan erinomainen pito takaavat pitävän ja 
turvallisen askeleen. Normaali lesti. Komposiittinen varvassuoja ja teräksinen 
naulaanastumissuoja. Turvaluokitus S3 SRC HRO. Varastossa 
koot 40-46.

189 €
(234,36 alv 24%)(234,36 alv 24%)

Sievi Alaska Roller XL+ S3
6500-52433-372-25M koot 36-38
6500-52433-373-25M koot 39-47

Pitkävartinen ja lämmin talvijalkine BOA-kiinnitysmekanismilla. TractionPro-
kitkapohja antaa lisäturvaa liukkailla alustoilla. Turvaluokitus S3 SRC HRO CI. 
Varastossa koot 40-46.

198 €
(245,52 alv 24%)(245,52 alv 24%)

Sievi Cobra 2 S3
6500-52301-392-92M  koot 35-38
6500-52301-393-92M  koot 39-48

Cobra 2 -turvajalkineen sukkamainen rakenne ja sivulle sijoitettu BOA-
kiristysmekanismi tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta. TractionPro-
kitkapohjassa on erinomainen pito ja kulutuksenkesto. Komposiittinen 
varvassuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja. Turvaluokitus S3 SRC HRO. 
Varastossa koot 39-46.

165 €
(201,60 alv 24%)(201,60 alv 24%)

Sievi Roller High XL+ S3
6500-52157-353-08M koot 39-47

Leveälestinen nilkkuri, jonka varvassuoja on komposiittia ja naulaanstumissuoja 
terästä. Turvaluokitus S3 SRC. Varastossa koot 39-47.

149 €
(184,76 alv 24%)(184,76 alv 24%)

Sievi Solid turvajalkine S3
6500-52293-342-0PM koot 35-38
6500-52293-353-0PM koot 39-47 XL-lesti

Kestävä saapas teräksisellä varvas- ja naulaanastumissuojalla. Päällisnahka pitää hyvin 
muotonsa ja hylkii vettä.

109 €
(135,16 alv 24%)(135,16 alv 24%)

Solid XL+ S3

Kestävät saappaat teräksisellä varvas- ja naulaanastumissuojalla. Päällisnahka pitää hyvin muotonsa ja

hylkii vettä. Sivussa heijastin. Lämmin teddyvuori yhdessä alumiinihuopapohjallisen kanssa pitää jalat

lämpiminä. Käännetty vetoketju on perinteistä kestävämpi ja estää lian pääsyä vetoketjuun ja edelleen

jalkineeseen. Laaja XL-lesti. Joustava ja pakkasessakin hyvin pitävä FlexStep®-pohja.

            

Koko
39 - 47

Tuotekoodi 47-52293-353-0PM

Turvaluokitus EN ISO 20345: S3 SRC CI

Varvassuoja Teräs

Naulaanastumissuoja Teräs

Pohjamateriaali 1-kerros PU

Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka

Nauhan pituus 120 cm

Koko Tuotekoodi GTIN

39 47-52293-353-0PM 6438157099839

40 47-52293-353-0PM 6438157099846

41 47-52293-353-0PM 6438157099853

42 47-52293-353-0PM 6438157099860

43 47-52293-353-0PM 6438157099877

44 47-52293-353-0PM 6438157099884

45 47-52293-353-0PM 6438157099891

46 47-52293-353-0PM 6438157099907

47 47-52293-353-0PM 6438157099914

Joululahjavinkki!
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Juurakkotie 3
01510 Vantaa
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MUKAVIN. NOPEIN. TYYLIKKÄIN.

 ;   Työvaatepaketti suoraan työntekijälle

 ;   Kestävät ja tyylikkäät työvaatteet

 ;   Vähemmän työaikaa vaatehankintoihin

 ;   Henkilöstöllä yhdenmukainen vaatemallisto

promart.fi/tyovaatepalvelu
tyovaatepalvelu@promart.fi
010 207 1531

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Ole yhteydessä,
katsotaan yrityksenne työntekijöille sopivat työvaatteet
www.promart.fi/työvaatepalvelut
tyovaatepalvelu@promart.fi 
010 207 1531


