
Leverandør  
nyheder 2020
Byggerimessen 2020 skulle have været  
afholdt den 10.-13. marts, men blev aflyst.  
Du skal selvfølgelig ikke snydes for nyhederne.

Nyheder  

fra 36  

leverandører



Byggerimessen er Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer, 
derfor har Bygma sammen med vores leverandører samlet en masse 

interessante nyheder til jer i dette katalog.

Vores leverandører kan sammen stolt præsentere de nyheder,  
tendenser og idéer som I skulle have været præsenteret for på  

messen, og som nu er tilgængeligt for alle

Byggerimessen 2020

Elværktøj 

El & VVS

Befæstigelse

Entreprenørgrej

Lim & Fuge

Tag & Facade

Vinduer & Dører

Gulve

Tøj & Sko



I Bygma har vi ikke 
hvad som helst på 

hylderne
Det er helt afgørende, at du kan stole på det værktøj og de materialer,  

du køber hos os i Bygma. For det handler nemlig om, at du kan give din  
kunder førsteklasses arbejde hurtigt og effektivt – hver gang.  

Det er derfor, vi siger:
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DKP181Z 
Kompakt kulfri akku falshøvl med 
spånaftagning på op til 3 mm og 
høvlbredde 82 mm. Falsdybde  max. 25 
mm. Støjsvag drift og nem justering af 
høvledybde med en drejeskive. Praktisk 
værktøj til afhøvling af indvendige døre, 
paneler og fodpaneler. Leveres uden 
batteri og lader.

   

DHK180Z 
Professionel kulfri SDS-Plus mejselhammer 
til lettere mejselarbejde. Slagkraft på 3,1J. 
12 vinkelindstillinger og slagantal justerbar 
mellem 0 og 3.200 min-1. Leveres uden 
batteri og lader.

 

Stor kraft – Lav vibration

Effektiv og alsidig 
falshøvl

FORÅRETS NYHEDER

FORÅR 2020



DCG200
54V XR FLEXVOLT murrillefræser

Verdens første murrillefræser, drevet af 54V XR FLEXVOLT-batterier og kulløs motor.

Leverer en maksimal skæredybde på 32 mm i massiv beton med en justerbar 

skærebredde fra 8 til 35 mm. Hastighed ubelastet: 9000 omdr./min.

Wireless Tool Control for automatisk start og stop af støvsuger, når den anvendes 

sammen med DCV586M

Værktøjsfri justering af skæredybde. 

Elektronisk kobling, som beskytter brugeren mod kick back.

Indbygget støvudblæsningsport til direkte tilkobling af støvsuger eller DEWALT 

Airlock System



www.tjep.dk 

LYDEN AF  
STILHED 

TJEP  
ULTRA GRIP

ROD CUTTER  
PÅ BATTERI

MM

4 helt nye, støjsvage 
kompressorer  
– perfekt til alle typer 
opgaver!

Kraftfuld, batteridrevet skære
maskine til både armeringsjern, 
gevindstænger og rør.

Kraftfuld og effektiv 
bindemaskine til binding af bl.a. 
armeringsjern, fundamenter, 
betonelementer m.m.

NYHEDER  FRA BYGGERI-MESSEN

Leveringsklar medio 2020

Leveringsklar medio 2020 Leveringsklar efteråret 2020

TJEP RC20A Rod Cutter  
Varenr. 102946

Varenr. 124022

NED TIL 
58 DB!!

INKL. 

2 × 6 AH BATTERIER 
+ OPLADER!!

58 m
m



DET GIK  
DU GLIP AF!   
Vi havde glædet os til at præsentere vores nye 
vvs- og el-sortiment på Byggerimessen
Nyheder:
• Waterworks – vores nye vvs tekniske sortiment
• Unite – vores nye el sortiment

G. Funder, få alt indenfor  
el, vvs, isenkram og rengøring

Kontakt os for mere information
salg@gfunder.dk • Tlf. 76 43 66 66 • www.gfunder.dk

 

Se vores nye 
Unite sortiment 
ude i din lokale 

Bygma
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Renz A/S . Skagensgade 1 . 2630 Taastrup . Telefon +45 4619 3500 . info@renzgroup.dk . renzgroup.dk

myRENZbox
Intelligent og fleksibel løsning med integration
til adgangskontrolsystemer

Fleksiblet 
modulsystem 

gør, at du aldrig 
bliver låst til én 
løsning, men at 
du enten kan udvide 
eller reducere 
den efter behov.  

Renz Basic 
701 & 784 

postkasseanlæg er for 
jer, der foretrækker 
nøglebaseret 
løsninger.
Hver låge er mon-
teret separat hvilket 
gør udskiftning af 
reservedele lettere.

myRENZbox e-Line

Elektronisk og 
internetopkoblet. 
Postkasserne er 
forsynet med digitale 
navneskilte og kan 
betjenes med RPID-
chip, en kode eller en 
app.



Byggebranchen er fyldt med 
travle folk, så det er smart, 
at man selv kan 	 nde de 
oplys ninger, man har brug for

””
”Misforstå mig ikke: Jeg får virkelig god service hos 

Bygma, men alle har travlt i vores branche. Så det 

er oftest nemmest, at jeg selv � nder de oplysninger, 

jeg skal bruge,” siger Torben Wollesen fra Rømø 

Tømrer & Snedker.

Tiden er kostbar
”Hvis en kunde beder om et tilbud, skal han have det, 

mens han er varm. I Pro� shoppen kan jeg hurtigt og 

nemt � nde de priser, jeg skal bruge. Og det tager ingen 

tid at stykke et tilbud sammen. Det er også let at � nde 

gamle fakturaer og hente datablade.”

”Med en arbejdsdag på 12 timer, handler det i høj 

grad om at bruge tiden på det, der giver værdi. 

Forretningen skal køre, men der skal også være 

tid til familien,” siger Torben.

Torben Wollesen, Tømrermester, Rømø Tømrer & Snedker

Gør din hverdag lettere 
med Bygma.dk/pro� 
Få overblik over

• Fakturaer

• Ordrer

• Følgesedler

• Chau� ør App

• Datablade til
 kvalitetssikring

• Og meget mere

Hent en folder 
i din lokale 

Bygma eller på 
Bygma.dk/pro� Bygma.dk/pro� 



www.arvidnilsson.com

www.arvidnilsson.com

6-kant sandwichskrue borspids #2P & #5 C3, udendørs brug
Borskrue til montering af sandwichpaneler mod 
stål  med borspids #2 plus. Leveres med EP-
DM-spændskiver, som giver en øget belastnings-
fordeling og tætningsevne. Overfladebehandlet 
for korrosionsbeskyttelse miljøklasse C3.

Rustfri facadeskrue A2 med borspids#5 (4 - 12,5 mm) og 
borspids #2 plus (1,5 - 4 mm) i hærdet stål til  
montering af tynde plader. Leveres med rustfri stålskive 
og pakning i EPDM for bedre belastningsfordeling og 
øget tætningsevne.

Pilasterskrue  
borspids A2 
Rustfri pilasterskrue A2 med  
borehoved #2plus i hærdet stål, 
som anvendes til sammenføjning af 
metalplader og højprofiler.

Pladeskrue Wingteks med borspids #3 & # 5  
C3 - udendørs brug
Borskrue med vinger og borspids #3 (1,5 - 5,5mm)og #5 (4 - 12,5mm). Bru-
ges til montering af træpaneler, krydsfiner og spånplader mod stålplader. 
Vingerne giver mulighed for forstørrede huller i træet og brækker af, når 
skruen trænger ind i stålpladen. Reducerer monteringsomkostningerne, 
fordi separat boring af huller er overflødig, og monteringstiden reduceres. 

For at imødekomme efterspørgslen fra vores kunder og 
være en komplet totalleverandør af kvalitetsfastgørelse har 
vi nu udvidet vores byggesortiment med 300 nye elemen-
ter! Vi arbejder til stadighed på at imødekomme markedets 
behov, og vi ønsker at kunne tilbyde det, vores kunder 
efterspørger. Med disse nye elementer kan vi tilbyde et 
komplet sortiment af elementer inden for både industri- og 
byggesortimentet. 
 

VI UDVIDER VORES  
BYGGESORTIMENT!

Facadeskrue A2 med borspids # 2 & #5

#5 (53006)#2 (53005)

#2 (53001) #5 (53000)

#3 (53008) #5 (53009)

(53007)



Nyheder fra Simpson Strong-Tie®:
ZPRO coatede vinkelbeslag til udendørs brug
Med ZPRO vinkelbeslag monteret med de nye coatede CSA-Z beslagskruer 
tilbyder Simpson Strong-Tie® en god løsning til udendørs konstruktioner.

SSH skruer til effektiv montage af beslag
SSH har både TX recess og et hexagonalt hoved hvilket gør det muligt både 
at fastgøre skruen med TX- eller topnøglebits.

Søm og skruer i ny FSC-certificeret emballage
Hvert år lancerer vi nye søm og skruer. I 2020 har vi præsenteret SWD 
træskrue med dobbeltgevind, FSBZN montageskrue med Impreg® coating 
samt FBCS of FBCB fibercementskruer. Alle sammen i vores nye FSC-certifi-
cerede emballage.  

Søm og skruer i ny
  FSC-certificeret emballage

+45 8781 7400    strongtie.dk

ZPRO
Vinkelbeslag til udendørs brug

SSH
Skruer til effektiv montage af beslag
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Aktuelle Aktuelle 
produkterprodukter

SAVKLINGE 160 X 2,2 X 20 Z48 TF
Til skæring i massive overflader, tyk 
plastik, Corian og lign. Til dyksave 
bl.a. Festool. DB-nr. 1990672.

OVERFRÆSESÆT 8 STK. K8
Forskellige profiler. I plastikæske.  
DB-nr. 1736279.

KLINGESÆT 160 X 20, 2 STK. Z48 W
Til fine snit. Topkvalitet. Til dyksave 
bl.a. Festool. DB-nr. 1951619.

OVERFRÆSESÆT MED 8 STK. K8
I aluminiumsæske. Forskellige profiler. 
DB-nr. 1725244.

HULKEHLFRÆSESÆT TIL  
GULVVARMESLANGER
6 stk. hulkehlfræsere til fræsning  
af vendespor i gulvvarmeplader.
Til 16 mm slanger: DB-nr. 1645932.
Til 20 mm slanger: DB-nr. 1975288.

SKABELON TIL GULVVARMESLANGER
Bruges til fræsning af vendespor  
i gulvvarmeplader.
Til 16 mm slanger: DB-nr. 1848096.
Til 20 mm slanger: DB-nr. 1901959.

SAVKLINGE PCD 165 X 1,8 X 20
Til skæring i gips, gasbeton, fibercement, Fermacell, 

Hardieplank og lignende materialer. 
Z4: DB-nr. 2082936. Z10: DB-nr. 2082937.

REPARATIONSSÆT TIL CORIAN
Specielle HMW fræsejern. Til  
udbedring af skader i Corian  
plader. Ø 33,5. K12. DB-nr. 1696986.

Bemærk: Til batterisave!

OSCILLERENDE FRÆSER
300 watt. 11.000-21.000 rpm.
DB-nr. 1881273.

MULTICUT
50 STK.
34 X 40 MM
HSS – til skæring  
i træ og plast.  
DB-nr. 1871093.

5050
stk.stk.



NY STØV OG 
VANDBESKYTTENDE

HÆTTE

NY OG 3 GANGE 
STÆRKERE 

STIFTHOLDER  

NY FORM GIVER 
BEDRE GREB OM 

BLYANTEN

NY
INTEGRERET 

LUFTKØLING GIVER 
MULIGHED FOR 
KONTINUERLIG 

BRUG

NY FORBEDRET 
PICA-DRY

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

INSPEKTIONSKAMERA 
WIFI

MINI-TROLLEY TIL 
GIPSPLADER

ÆGTE HÅNDVÆRKER-WIPES
38 x 25 CM

VÆRKTØJ TIL SKÆRING I
HVID ISOLERING

3 METER KAMERAKABEL
TRÅDLØS FORBINDELSE

APP TIL ANDROID OG APPLE
TAGER VIDEO OG BILLEDER

2.0 MP KAMERA

KAN BRUGES TIL 2 PLADER SAMTIDIG
2 HJUL FOR UBESVÆRET BEVÆGELSE

KOMPAKT FOR LET OPBEVARING
SKÅNER RYGGEN I ARBEJDET

NU MED INTEGRERET LUFTKØLING FOR KONTINUERLIG BRUG
PERFEKT TIL SKÆRING I STYROFOAM (EPSXPS)

LEVERES MED 200 OG 250 MM KLINGE OG 30 MM HULSKÆRER

100 STK. PR. PAKKE
FORBLIVER VÅDE OG ANVENDELIGE I OVER 60 MIN.
FJERNER FEDT, MALING, SILIKONE OG BYGGESKUM
MEGET LAV SKUMDANNELSE
BLØD, SUPER STÆRK OG HØJ ABSORBERINGSEVNE
OPSAMLER SNAVS SOM MIKROFIBERSTOF
INDEHOLDER ANTIBAKTERIELLE MIDLER
ALKOHOLFRI OG MED VITAMIN E OG ALOE VERA

SCAN OG SE VIDEO



ALU SÆKKEVOGNE 200 KG
Vores nye ALU sækkevogne er både prisvenlige og af høj kvalitet. 
De er lavet af letvægtsstel, har en lastkapacitet på 200 kg og giver 
mange anvendelsesmuligheder. 

Lastkapacitet
200 KG

Prisvenlig

Letvægt

Massive hjul

MONTAGEVOGN WM
Til effektiv montering af væghængte 
kummer. Med spændehåndtag med 
pumpefunktion og en kraftig krog, 
der sikrer et godt hold på kummen. 
Smart hæve-sænke system og af-
smitningsfrie Tente-hjul i høj kvalitet 
med bremse.

GIPSPLADEHEJS 
PBT 70
Varenr. 144695
DB nr. 2096250

Gipspladehejs der 
giver dig hænderne fri til 
at skrue pladerne fast i 
loft og skråvægge. 
Inkl. vippeled, så dette 
ikke skal tilkøbes.  Med 
kvalitetshjul fra Tente.

Justerbar højde 
1860-3000 mm.  
Lasteevne 70 kg. 

INKL. VIPPELEDINKL. VIPPELED
(skal ikke tilkøbes)

SYV FORSKELLIGE SÆKKEVOGNE TIL SYV FORSKELLIGE BEHOVSYV FORSKELLIGE SÆKKEVOGNE TIL SYV FORSKELLIGE BEHOV

1000 KG1000 KG
LASTKAPACITET

75 KG75 KG
LASTEEVNE

MØRTELBØR BC 1100 LID

Varenr. 146140
DB nr. 5147935

Vores nye special trillebør med låg har samme gode 
egenskaber som den traditionelle 
Mørtelbør BC 1100 – blot med en 
børkasse monteret ovenpå.

Mørtelbør BC 1100 LID kan 
rumme 110 liter, er god til 
opbevaring af håndværktøj 
og er let at komme rundt 
med. Udstyret med håndtag 
og hul til påsætning af hæn-
gelås, så den kan aflåses.

EL TRANSPORTVOGN
Varenr. 164014 | DB nr. 2111412  TW 1500 EL 
Varenr. 164114 | DB nr. 2111413 TW 2000 EL

Høj-effektive transportvogne til sikker trans-
port af tungt gods. Udviklet med høj funkti-
onalitet og et ergonomisk godt arbejdsmiljø 
i fokus. Lastkapacitet op til 1000 kg.

Fås i to størrelser: 1500 mm og 2000 mm

EL LAGERVOGN

Få dækket behovet for effektiv og stabil transport. Ud-
styret med kraftig EASY GO el-motor, der  mindsker 
risikoen for overbelastning, og betjeningspanel fra 
danske IMMO. Kan trække op til 500 kg. 

Fås i to størrelser: 1000 mm og 1250 mm

Varenr. 165050 | DB nr. 2111432 TW 1000 M
Varenr. 165054 | DB nr. 2111433 TW 1000 L
Varenr. 165650 | DB nr. 2111434 TW 1250 M
Varenr. 165654 | DB nr. 2111435 TW 1250 L

Varenr. 145453
DB nr. 2111392

Varenr. 145452
DB nr. 2111391

Varenr. 145451
DB nr. 2111389

Varenr. 145455
DB nr. 2111395

Varenr. 145456
DB nr. 2111397

Varenr. 145457
DB nr. 2111399

500 KG500 KG
LASTKAPACITET

Varenr. 142700
DB nr. 2111313

NYHEDER 2020NYHEDER 2020
SOM ALTID MED MULIGHED FOR 

DAG-TIL-DAG LEVERING
DIREKTE FRA LAGER TIL KUNDE!

SE MERE PÅ
WWW.RAVENDO.COM

Varenr. 145454
DB nr. 2111394



en del af andersen & nielsen as

DUSTFIX forseperator  
Opsamler det grove støv i 
spanden, så støvsugerfiltre 
skånes og støvsugerposen 
fyldes langsommere. 
Vare-nr: MY-25000
DB-nr: 2115336

NYHEDER

Starmix iPulse ISP “H” Basic 
Til våd/tørsugning. Med 
permanent sug og filterrens. 
Basic model uden tilbehør. 
Vare-nr: SX-020556 
DB-nr: 2076698

HAAGA fejemaskine 477 Prof  
Til vådt og tørt snavs. Med turbo 
fejesystem. Fjerner alt fra sand 
til dåser. 77 cm fejebredde. 
Vare-nr: SX-095325 
DB-nr: 2115307

GRABO PLUS, akku sugekop 
Sugekop på batteri med manometer, 
der viser hvis trykket falder. Kan løfte 
på jævne og ujævne overflader.
Vare-nr: VI-11939 
DB-nr: 2115063

Rothenberger Stativ til ROCUT 
Praktisk stativ til let at skære rør. 
Arm kan foldes ud til 106 cm. 
Vare-nr: RO-1500
DB-nr: 2116243

Rothenberger ROCUT 110  
rørskærer Ø 110 mm 
Ét enkelt system til både at 
skære, afskære og afgrate. 
Vare-nr: RO-55020
DB-nr: 1580531

Enhåndstvinge sæt EZM/EZL/EZXL 
2 x EZM tvinge 150/60 og 2 x EZL 
tvinge 300/80.
Vare-nr: BS-EZM-EZL-SET 
DB-nr: 2093007

geo-FENNEL GeoTape 2i1 
Kombineret afstandsmåler  
(20 m) og måle- bånd (5 m). 
Vare-nr: GF-F300710 
DB-nr: 2094269

geo-FENNEL FL 220 med FR 45 
Rotationslaser der er selvnivellerende 
både vandret og lodret med modtager. 
Arbejdsområde på 400 m.
Vare-nr: GF-F220000
DB-nr: 2094278

geo-FENNEL  
Geo1X-360 Grøn
Selvnivellerende 
kryds-linjelaser  
med 1 laserkryds  
og 5 prikker.
Vare-nr: GF-F533100
DB-nr: 2094272



 

 WWW.SVALK.DK 

Ny enestående TRIBRID® Technology. C-TEC tager et 

kvanteskridt ind i fremtiden, og bringer CT1 ind i en ny æra 

af fugemasser og klæbemidler.  CT1 har en fremragende 

klæbeevne på langt de fleste materialer også under vand. 

Anvendes til bla. konstruktion, reparation, tagdækning og 

vedligeholdelse. CT1 er godkendt af ASTHMA ALLERGY 

NORDIC, og indeholder hverken syre eller opløsningsmidler. 

CT1 er EC1 Plus certificeret og er tildelt A+ Indoor Air 

Comfort GOLD®.    

CT1 ”THE SNAG LIST ELIMINATOR” 

BT1 er bygget på den seneste 

videnskabelige udviklede teknologi fra 

C-TEC, TRIBRID® Technology. BT1 er 

den ultimativ fugemasse og lim, 

udviklet specielt til badeværelset, og er 

modstandsdygtig overfor mug og 

svampeangreb. BT1 har beviseligt reduceret bakterier med op til 

99,99%, herunder MRSA, E. Coli og campylobacter.  

SLUT MED MUG OG SVAMP PÅ BADEVÆRELSET  

Et nyt koncept af superlim, baseret på ren 

cyanoacrylat med en fantastisk evne til at lime. 

SUPERFAST + limer på få sekunder 

SUPERFAST + er 1-komponent 

SUPERFAST +  temperaturresistent -60-100 °

SUPERFAST+ ”LIMEN ALLE BURDE EJE” 

 

GLASBESLAG COMPACT/CLASSIC OG NEW YORKER 

 

LYDDÆMPENDE EFFEKT 

Indbygningskarm med 

støjreducerende finesser i form af 

børstetætningslister samt 

gummianslag ved dør og karm.  

LUNA INDBYGNINGSKARM MED TÆTNINGSLISTER  

EN VERDEN AF SKYDEDØRSBESLAG 

KOMPLET BESLAGSSÆT   

Vælg mellem Compact, eller Classic standard med glasklemmer, 

hvis en enklere løsning ønskes. Begge 

muligheder passer til glastykkelse 

på 8-10mm.  

GLASBESLAG MED SOFT CLOSE 

 

LAV DIN EGEN NEW YORKER DØR 

Mat sort pulverlakeret aluminium.  

New Yorker døren anvendes til den indvendige indretning og arkitektur.  

Stilen passer perfekt til den minimalistiske stil, og sikrer et lækkert lysindfald.  

Til opdeling af glasset leveres fladlister, som kan monteres både lodret og vandret, 

helt efter din smag. Passer til alle skydedørsbeslag.  

NEW YORKER LOOK TIL HJEMMET OG KONTORET 



AKKU RØREVÆRK
EIBENSTOCK MXT 100 A 

Længere drifttid gundet innovativ gearkasse 
Ergonomisk parallelt greb 

Softstart med trinløs regulering 
God arbejdshøjde 

Leveres inkl: 
WG 120 rørestav + 150 mm forlænger 

2 x 18 V, 5,0 Ah batterier 
1 x ladestation

DB 2111174

STØVSKÆRM
DUSTFIX 125 MM

DB 2083990

STØVSKÆRM
DUSTFIX 230 MM

DB 2083991

Støvfri 
Støvfri 

skæring med 

skæring med 

vinkelsliber

vinkelsliber

Husk 
Husk adapter for 

adapter for 
montering på 

montering på vinkeliber
vinkeliber

STØVSKÆRM
DUSTFIX MAX Ø 85 MM BOR

For boring med alle typer bor  
op til Ø 85 mm 

Suger sig fast på væg, ved hjælp af 
vacuum fra støvsuger 

Børstekrans minimerer støvudledning 
Universal tilslutning 

Kan også anvendes på gulv og loft

DB 2083993

STØVSKÆRM
JOPA PROFI LINE

Støvskærm til montering på spande 
og baljer op til 40 liter 

Sikrer effektiv udsugning af støv når 
poser med ex fliseklæb tømmes 

Med universal tilslutning som passer 
på de fleste støvsugere 

DB 2119583

RØREVÆRK
EIBENSTOCK EHR 20.1R

1.300 W 
Leveres inkl MG 135 rørestav 
Trinløs hastigheds regulering 
DB 2111753

Hastigheds regulering

DIAMANTSAV - SÆT
EIBENSTOCK EDS 125

Smart diamantsav til både våd- og tørskæring af fliser 
Leveres inkl. 2 x 750 mm styreskinner, 1 x forbindelsesliste, 
1 x skruetvingesæt og 5 liter vandtrykbeholder 
Leveres i praktisk transporttaske

DB 2110562

EIBENSTOCK EPS 50

Effektiv vandstøvsuger med 
indbygget pumpe 

Kan både suge og pumpe på 
samme tid 

Ideel til oprydning efter  
vandskader 

Leveres inkl tilbehørssæt, suge-
slange og pumpeslange 

1.300 W - 233 l/min - løftehøjde 
9 meter 

DB 2106703

VANDSTØVSUGER MED PUMPEOVERFLADEFRÆSER
EIBENSTOCK EOF 100.1

Fjerner let maling, lak coatings, tapetklister og lign. 
Sliber både på træ og mine-
ralske overflader med korrekt 
monteret slibeskive 
Indstilling af fræsedybde uden 
brug af værktøj fra 0,4-1,0 mm 
Leveres excl slibeskive 
Ø 100 mm slibeskive 
Vægt: 3,3 kg

EOF 100.1 - DB 2111714 
1 1 PKD Skive - DB 2111716 
2 2 HM Skive - DB 2111718

SKÆREBORD
DOC DUSTFREE

Med integreret udtag til støvsuger 
Med støtte arme for optimal stabilitet 

Ideel til støvfri skæring 

DB 2112598

Leveres inkl  2 

Leveres inkl  2 

stk 18V batteri 

stk 18V batteri 

og lader 
og lader 

FLISESKÆREMASKINE
SUPERLUNGA EXTRA 3300

Skærelængde: 330 cm 
Inkl Ø 200 mm diamantklinge 
Med laser og transporthjul 
DB 2111785

Skære-
Skære-længde på 

længde på 330 cm!
330 cm!

SKÆRESYSTEM FOR STORFORMAT FLISER
SIGMA KERA-CUT - 332 CM

Smart skæresystem til skæring af storformat fliser
Har en skærelænge på op til 332 cm!
Systemet består af aluminiumsprofiler der fastgøres til 
flisen ved hjælp af sugekopper
Sikrer en hurtig og præcis skæring af storformat fliser
Består af: 2 x 172 cm alu profiler, 1 x fliseknæktang,  
3 x sugekopper, 1 x transportkuffert, 1 x transporttaske

DB 2034449

Skærer 
Skærer fliser på op 

fliser på op til 332 cm
til 332 cm

EIBENSTOCK

Skåner kroppen mod slid 
Giver mulighed for at anvende Eiben-
stock girafslibere, uden at skulle løfte 

maskinen selv 
Giver en arbejdshøjde på 2,6 m 
Forlængerstykker kan tilkøbes 
Støvsuger kan stillles på vogn 

Leveres eks. støvsuger og girafsliber

Vogn - DB 2095030 
Forlænger 300 mm - DB 2095032

VOGN TIL GIRAFSLIBER

ISOLERINGSSKÆRER
MULTICUT

Til skæring af blandt andet  
stenuld og andre typer isolering 
Stilles nemt op af væg 
Sammenklappelig for let transport 
Leveres inkl Tiger-Cut isoleringskniv 
10,8 kg 
Skærelængde: 1.250 mm 
Skæredybde: 240 mm

DB 2035766

STAVVIBRATORSÆT
FOX

Designet for optimal kraftoverførsel 
Forstærket vibra-

torslange med 
ekstra beskyttelse 

Indeholder motor 
og 40 mm x 1,5 
meter vibrator-

slange

DB 2111793
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NYHEDER FORÅR 2020



NYHED

Alfix Acoustic PS3 - Recycled Alfix TopCoat Design

STÆRKT DESIGNGULV

FACADEPUDSSYSTEM
TIL VENTILEREDE FACADEPLADER PROFESSIONELT FUGESORTIMENT

Alfix DuraPuds 804 Alfix UniversalFuge - CeraFill 10

Alfix Acoustic PS3 - Recycled er en ny, bæredygtig og 
effektiv trinlydsdæmpning. Fremstillet af genvunden 
gummi og naturligt kork

Med vores nye produkt Alfix TopCoat Design kan vi nu 
tilbyde et komplet dansk system til designgulve /
New Yorker gulve.

Alfix tilbyder et enkelt og robust facadepudssystem 
til ventilerede facader, hvor den pudsbærende 
facadeplade er cementbaseret. 

Alfix præsenterer et opdateret fugesortiment med nye 
navne og forbedrede egenskaber. Et eksempel er 
Alfix UniversalFuge - CeraFill 10.

Læs mere!

Læs mere!

Læs mere!

Læs mere!

STÆRKE DANSKE 
SYSTEMER TIL FORÅRETS 
PROJEKTER

BÆREDYGTIG TRINLYDSDÆMPNING Designgulve

- komplet system

Se mere!



MV® DRÆNINGSNET
KLIMAÆNDRINGER I DANMARK, KRÆVER NYTÆNKNING 
I FORM AF FUGTKONTROLLERING AF MURVÆRK

MV® Dræningsnet sørger for en materialeadskillelse mellem mursten 
og isolering. Det forhindrer fugtskader på murværket, ved at sørge for 
kontinuerlig dræning af vandet ned til studsfugeventilerne og afhjælper 
derved at muren har bedre optørringsbetingelser.
MV® Dræningsnet leveres så det passer i konstruktionen, og er nem at 
montere mellem binderne. 

MV® Dræningsnet monteres mellem isolering og ydermur, som anvist på 
billedet.

MV® Dræningsnet skal anvendes med MV® Studsfugeventiler for at give 
den mest effektive dræning og optørring af murværket. 

AFRENSNING · PRODUKTER · RÅDGIVNING
Snedkervej 19A · 6740 Bramming · Telefon 50 810 300
info@mvprodukter.dk · www.mvprodukter.dk

VÅD ISOLERING  
HAR DÅRLIG  

ISOLERINGSEVNE

NYHED

MV® DRÆNINGSNET
12 mm i tykkelse og 90 % åben væv 

Beskytter isoleringen mod fugt

Tillader hurtig trykudligning

Let montering

Hjælper med at forebygge beskadigelser  
fra frost-/tøcykler og skimmelvækst
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Let montering

Hjælper med at forebygge beskadigelser  
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Comfortblokken®
Ved at isolere med H+H Comfortblokken® hæves den indvendige overflade- 
temperatur til en mere lun og komfortabel klimazone. Vi anbefaler at gå i dialog 
med en fagperson, som kan rådgive dig inden du kaster dig ud i et projekt.

Klima

■ Varm væg

■ Stærk isolering

■ Forbedret indeklima

Styrke

■ Søm- og skruefast

■ Robust isoleringsblok

■ Robuste vægge

Finish

■ Spartling og maling

■ Glasvæv og maling

■ H+H porebetonpuds 
    og maling

HplusH.dk



Cembrit Pure System er et innovativt mon-
tagesystem. Med det ikke synlige montage-
system fremhæves et enkelt og komprmis-
løst udtryk, hvor æstetikken kommer i for-
reste række - bogstavlig talt.

NYHED:

CEMBRIT 
PURE SYSTEM

   •  Samme suveræne egenskaber, som de større  
      formater af Cembrit Windstopper Extreme og 
      Cembrit Windstopper Basic
   •  Lettere plade i ergonomisk korrekt størrelse
   •  Nemmere at arbejde med
   •  Mindre spild på byggepladsen

NYHED:  

CEMBRIT 
WINDSTOPPER HANDY

Cembrit Patina Inline er facadepladen for 
dem, der er vilde med stramme linjer, kon-
traster og et stilrent men levende udtryk, 
der forandrer sig med tiden. De slebne ge-
ometriske linjer i overfladen giver udtryks-
fuldhed og dybde til bygningen.

NYHED:  

CEMBRIT  
PATINA INLINE

Find din kontakt-
person og læs 
mere på cembrit.dk

Samme styrke, 
mindre størrelse

9 x 600 x 1200 mm
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Sammen bygger vi 
et bæredygtigt 
Danmark
Som den største danskejede leverandør til byggeriet 
ønsker Bygma at inspirere håndværkere, bygherrer, 
arkitekter og entreprenører til i højere grad at bruge
bæredygtige materialer i byggeriet.

SVANEMÆRKET

Kom ind i din lokale Bygma, og hør hvordan
vi sammen bygger et bæredygtigt Danmark.



Bæredygtig energi & Integrerede solcelleløsninger 

Nyheder fra YellowTec 

salg@yellowtec.dk +45 88 4443 700

YELLOWTEC A/S            KONGELYSVEJ 2           DK-2640 HEDEHUSENE           YELLOWTEC.DK

Kontakt os - få rådgivning & tilbud

Mere effektiv -  
til samme pris!

 11% MERE  
energi pr. tagsten

Få personligt tilbud - KLIK HER

Indtjen solcelledelen på 14-16 år
Tjen HELE dit tag hjem på 20-22 år
7-8 % i afkast
Lav risiko på investering

Økonomisk er der alt at vinde med 

tagsten fra YellowTec. Du har fak-

tisk mulighed for at få hele værdi-

en tjent ind igen.



IBF Vinge Økonomi, sort ubehandlet kan også fås til 
projektmarkedet uden NoxOFF behandling. Mange arkitekter
efterspørger netop dette matte og rå betonudtryk, hvor nogle 
sten vil fremstå mørke og andre lyse. Kort og godt kommer 
der et andet  naturligt farvespil på taget.

Vore konsulenter er behjælpelige med yderligere konsultering, 
vareprøveudlevering og ved konkrete forespørgsler mv. 

> HØJE GLANSTAL 
 - minimerer vedligehold af taget.

> 30 ÅRS GARANTI 
 – gælder såvel tagsten som tilbehørs- 
 programmet.

> DANSK PRODUCERET KVALITET 
 - lagerføres til hurtig levering.

> STORT UDVALG AF  FARVER 
 - tilpasset ethvert byggeri.

> DYB VINGESTENSPROFIL 
 - giver dybde og flot spil i taget.

> 40 CM BRED FORMAT FALSTAGSTEN 
 - minimerer samlinger og sikrer hurtig og  
 derved økonomisk oplægning.

> KOMPLET TILBEHØRSPROGRAM 
 – fuldender alle detaljer på taget.

> EGEN VOGNPARK 
 - med rutinerede chauffører.

> IBF OPHEJS
 - sikrer hurtig ophejs på taget og sparer  
tunge løft.

Tagsten der renser luften
Som noget nyt introducerer IBF nu Vinge Økonomi NOxOFF 
i farven sort ubehandlet. I stedet for at tilføre overfladen en 
acrylatbehandling, tilsættes titandioxid den ubehandlede 
betonoverflade, og følgende resultat opnås: 
 

 ibf.dk

> Når solens stråler rammer den behandlede tagsten aktiveres 
det virksomme stof i NOxOFF overfladen. 
> Behandlingen indfanger, indkapsler og nedbryder den  
sundhedsskadelige kvælstofoxid i luften ved hjælp af sollys. 
> De nedbrudte partikler skylles herefter væk fra tagstenen  
med regnvandet.

> VINGE ØKONOMI 



 

 

Få et samlet billede af processen fra forespørgsel til  
det færdige tag på www.lindabsolarroof.dk

Har du hørt om vores 
kvartrunde tagrender  

eller vores nye  
HPS200 Ultra ® overflade?

Hør om mulighederne hos 
din lokale Lindab konsulent

Lindab SolarRoof er resultatet af mange års erfaring som leverandør af ståltag kombineret med den nyeste teknologi  
inden for solenergi. Lindab SolarRoof er et holdbart og æstetisk tag, som samtidig producerer energi. 

LindabSolarRoof™

Designtag med integrerede solceller

Kort fortalt:

∙  Designtag med integrerede solceller 
∙  Høj modstandsdygtighed  
∙  Minimal vedligeholdelse 
·  Fleksibel tagløsning 

 

·  Fremstillet i Europa 
∙  Godkendt henhold EN 50583 1 & 2 
∙  CO2 - neutral efter 2 år 
∙  CE - mærkede paneler

 

l indab  |   vi forenkler byggeriet
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Nye ovenlys- 
produkter ser  
dagens lys

Tophængt med INTEGRA
Indtil nu har det kun været muligt at få VELUX 
vippevinduer med INTEGRA – elektrisk betjen-
te ovenlysvinduer. Nu kan du også tilbyde dine 
kunder VELUX INTEGRA tophængt ovenlys- 
vindue, der leveres i vedligeholdelsesfrit poly-
uretan med kerne af træ. Vinduet er forsynet 
med regnsensor, så det lukker automatisk, når 
regnen falder. Se mere i Prisliste 2020 >

VELUX STUDIO:  
3 vinduer i én karm 

VELUX STUDIO er en nyhed, der gør dit  
arbejde nemmere samtidig med, at det giver 
masser af livgivende dagslys til rummet. 
VELUX STUDIO er 3 ovenlysvinduer i én karm. 
Både ramme og karm er hvidmalet og kan 
forsynes med fjernbetjent elektrisk eller  
solcelledrevet styring.

Se mere om VELUX STUDIO >

VELUX Danmark præsenterer et nyt rude- 
sortiment, der sætter ny standard for ruder 
til ovenlysvinduer. Som udgangspunkt leveres 
alle ovenlysvinduer med 3-lags lavenergiruden 
--68 som standard. VELUX Danmark anbefaler 
dog at vælge 3-lags super lavenergiruden –66. 
Derved opnår du:

• Bedre isoleringsevne, fordi U-værdien forbed-
res med 0,3 W/mK og dermed endnu mindre 
varmetab

• Bedre lydisolering, fordi lydværdien bliver  
4 dB bedre. Det svarer til en halvering af 
støjen udefra

• Bedre UV-beskyttelse, fordi UV-stråler  
reduceres med mere end 80%. Det bidrager 
til at forsinke falmning af møbler og tæpper

Se mere i Prisliste 2020 >

VELUX Danmark introducerer flere  
nyheder, der øger mulighederne for  
at udnytte dagslyset optimalt og sætter 
nye standarder for bedre energieffektivitet.

NY Prisliste 2020: Du kan allerede nu tilgå prislisten online og bestille fysiske eksemplarer. Se den her >

Forbedret rudesortiment sætter ny standard

3-lags  
glas er  

standard

Ny prisliste for solafskærmning 
Det er også muligt at se og/eller bestille  
brochuren med VELUX gardiner  
og solafskærmning.  
Du kan både kigge i  
den online eller bestille  
det ønskede antal.  
Se mere her >



Ny app til din
værktøjskasse

Vis nye vinduer og døre på kundens eget hus

Et nemt og simpelt værktøj, der både kan hjælpe dig til at rådgive og inspirere, men også skabe større tryghed og a� laring i valget af vinduer og 
døre for dine kunder.

Med app’en kan du scanne huset og indsæ� e 3D modeller af vinduer og døre på facaden. Du kan vise forskellige modeller, tilpasse størrelsen samt 
afprøve farver og sprosseopdeling. Det færdige design kan du nemt gemme og dele med dine kunder.

Vise nye vinduer og døre på kundens eget hus.

Opret individuelle kundemapper

Nemt dele dine forslag med kunden

Hent Rationel App nu og prøv selv!

Et nemt og simpelt værktøj, der både kan hjælpe dig til at rådgive og inspirere, men også skabe større tryghed og a� laring i valget af vinduer og 

Tryk her

Med Rationel App kan du:

Vælg
design og

tilpas

Vælg
sprosser
og farve



FREMTIDSSIKRET YDERDØRS SORTIMENT

MILJØ, SIKKERHED OG TRYGHED MED YDERDØRE

BRAND Inden du vælger din yderdør, bør du være 
bekendt med gældende krav til brandbeskyttelse. 
I én-familiehuse har der tidligere ikke været brand-

krav til yderdøre, men i dag er der brandkrav til døre mel-
lem bolig og integreret garage, carport eller anden form 
for påbygning på huset. Ved etagebyggeri og visse typer 
tæt/lavt byggeri er der ofte brandkrav til yderdøre – for at  
hindre brandspredning til øvrige bygninger. 
ADVANCE-LINE yderdøre fås med brandklasse EI130 – en  
ekstra sikkerhed, som giver dig tryghed. 

MILJØ Når du vælger ECO til din yderdør, sidelys 
eller ovenlys, får du et produkt med meget gode 
isolerende egenskaber og bæredygtige materialer 

baseret på de bedste miljø- og genanvendelsesegenskaber. 
Træet kan spores tilbage til sin oprindelse for at kunne sikre et 
bæredygtigt skovbrug. Døren er fremtidssikret til de nye krav 
om U-Værdi iht. BR 2020 (u-værdi under 0,80)

Se vores nye yderdørs-brochure, og gå efter modeller med 
“FIRE” og “ECO” ikonet.

WWW.SWEDOOR.DK

STORT UDVALG AF 
FLOTTE YDERDØRE 

DER PASSER TIL 
ETHVERT HJEM

PRØV DEM I VORES APP



SERIE 5E - ELEKTRONISK 
Mål: 80,3 x 31,4 x 16 mm 
Holdekraft: 480 kg
Strømløst låst (retvendt)
 
Brandgodkendelse:  
EN14846: 3C300H001 

Vare nr. 14003

5U - UNIVERSAL  
Velegnet til alle typer montering  
hvor pladsen er trang.  
16 mm brede. 
Mål: 80,1 x 28 x 16 mm 
Strømløst låst (retvendt)

Brandgodkendelse:  
EN14846: 3C300H000
Vare nr. 14004

EL-SLUTBLIK
Nemme at montere og er symmetriske, så de er  
vendbare på stolperne og passer til både højre og venstre døre.  
De har en justerbar falle, og har en hulafstand på 52 mm.  
El-slutblikkene er udviklet til at have et lavt strømforbrug. 

SWS-1300 ELEKTRONISK CYLINDER 
Fungerer både med nøglebrik, kode og bluetooth. 
Med tilhørende app (til IOS og Android) som gør 
det muligt at lave tidsbegrænsede passwords. 
Cylinderen kan monteres på alle modullåsekasser  
og bruger 3 stk. AAA batterier.  
Der medfølger stænkhætte og 3 stk. nøglebrikker 
samt dansk vejledning. 

Låsen er IP44 godkendt. 
 
Varenr. 13389
DB nr. 1988901

6-STIFT CYLINDERSÆT 
MED BANKE- OG DIRKESIKRING
2 ovalcylindre, 1 postkasselås, 
1 hængelås og 5 nøgler.  
Sættet er enslukkende.
Vare nr. 13574 
DB nr. 1877523

OVAL CYLINDER, 6-STIFT
Matforniklet messing. 
Inkl. 3 nøgler. 
En 1303 godkendt.

Varenr. 13047
DB nr. 5303697

VINDUESGREB MED KODELÅS - MANUEL
Giver mulighed for at, vælge en kode på 3 cifre. 
Til montering på både venstre - og højrehængt vinduer. 

Varenr. 20063 - venstre
DB nr. 1505786

Varenr. 20064 - højre
DB nr. 2059436

NØGLEBOKS MED KODE
Åbnes med personlig kode. 4 talrækker. 
Har plads til tre nøgler. 
Kan monteres på væggen.  
Skruer og instruktion medfølger.
Udvendige mål: 
H95 x W110 x D40 mm
 

Varenr. 13485
DB nr. 1505784

Jasa Company A/S • Marøgelhøj 17 • DK-8520 Lystrup • Tlf. +45 4694 9008 • www.jasaco.dk
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Strømløst låst (retvendt)

Brandgodkendelse:  
EN14846: 3C300H000
Vare nr. 14004

EL-SLUTBLIK
Nemme at montere og er symmetriske, så de er  
vendbare på stolperne og passer til både højre og venstre døre.  
De har en justerbar falle, og har en hulafstand på 52 mm.  
El-slutblikkene er udviklet til at have et lavt strømforbrug. 

SWS-1300 ELEKTRONISK CYLINDER 
Fungerer både med nøglebrik, kode og bluetooth. 
Med tilhørende app (til IOS og Android) som gør 
det muligt at lave tidsbegrænsede passwords. 
Cylinderen kan monteres på alle modullåsekasser  
og bruger 3 stk. AAA batterier.  
Der medfølger stænkhætte og 3 stk. nøglebrikker 
samt dansk vejledning. 

Låsen er IP44 godkendt. 
 
Varenr. 13389
DB nr. 1988901

6-STIFT CYLINDERSÆT 
MED BANKE- OG DIRKESIKRING
2 ovalcylindre, 1 postkasselås, 
1 hængelås og 5 nøgler.  
Sættet er enslukkende.
Vare nr. 13574 
DB nr. 1877523

OVAL CYLINDER, 6-STIFT
Matforniklet messing. 
Inkl. 3 nøgler. 
En 1303 godkendt.

Varenr. 13047
DB nr. 5303697

VINDUESGREB MED KODELÅS - MANUEL
Giver mulighed for at, vælge en kode på 3 cifre. 
Til montering på både venstre - og højrehængt vinduer. 

Varenr. 20063 - venstre
DB nr. 1505786

Varenr. 20064 - højre
DB nr. 2059436

NØGLEBOKS MED KODE
Åbnes med personlig kode. 4 talrækker. 
Har plads til tre nøgler. 
Kan monteres på væggen.  
Skruer og instruktion medfølger.
Udvendige mål: 
H95 x W110 x D40 mm
 

Varenr. 13485
DB nr. 1505784
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Vores store udbud af dørgreb finder du på habo.com/dk

Ethvert hjem er unikt, ligesom de mennesker som bor der. Forny dit hjem med moderne de-

taljer som gør en stor forskel. I vores sortiment findes stilrene og moderne dørgreb for alles 

smag.



Hurtig og nem installation.

12 m2 installeres på 30 minutter ”rent” 
og enkelt, det eneste værktøj du skal 
bruge er en hobbykniv. 
Ikke save – intet støv.
Det fleksible låsesystem der går 360° 
rundt, giver uendelige muligheder, 
kombiner planke og flisemønstre 
fuldstændigt frit. 
– fantasien sætter grænsen.
 

dreamclick©

vinyl planks.



AMBITION OM AT 
VÆRE DE BEDSTE

Som den største danskejede leverandør til byggeriet  
bakker Bygma op om Håndboldherrerne og de  

professionelle håndværkere i deres fælles:

Det er derfor vi siger:
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WISE Quartz Oak | AEYM001

WISE er et naturligt valg til det moderne hjem. Et elegant gulv lavet af 100 % 
CO2-neutral og bæredygtig kork, skabt med omtanke for naturen og for 

indeklimaet i din bolig. Korken giver et smukt og levende look og gør gulvet 
nemt at rengøre og vedligeholde i hverdagen. 

BYD NATUREN INDENFOR



NYHED
Sensation laminat

» Dybere struktur skaber en naturlig følelse

» Knaster, revner eller en mat finish

» Nye naturtro samlinger

» Pergo slidstyrke helt ned i de fasede samlinger

» Aquasafe for overlegen vandbestandighed

Unaturlig
    naturlig!
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Wiking Gulve A/S i en grøn liga for sig med 
en Cradle to Cradle certificering

Cradle to Cradle CertifiedTM er en inter-
national tredjepartsverificeret standard for 
sunde og bæredygtige produkter til den 
cirkulære økonomi.
På en skala fra basic til platin vurderes 
produkters status i fem kategorier:

• Materialesundhed
• Genanvendelse
• Brug af vedvarende energi
• Håndtering af vandressourcen
• Social retfærdighed

Wiking Gulve 
Hesthøjvej 16 
DK- 7870 Roslev

+45 9752 5600
wiking@wikinggulve.dk
www.wikinggulve.dk

Det ambitiøse valg
Vores Cradle to Cradle certificering giver 
os anledning til, at målrette vores styring 
mod optimal bæredygtige produkter og 
produktion i form af 3 udvalgte 
FN Verdensmål.

Wiking Gulve har hen over vinteren haft yderligere fokus på produktudvikling.
Vores produktsortiment er nu udbygget i form af fem fantastiske fede farver fyr, 
der kan medvirke til at skabe liv og særkende i boligen.
 
Ligeledes er vi stolte af at kunne præsentere den nye Wiking Premium 
serie. Med en bredde på 300 mm og hele 3500 mm længde er 
Wiking Premium en eksklusiv serie i træsorterne eg, ask og 
douglas, hvor vi ikke er gået på kompromis med den 
sædvanlige Wiking Gulve kvalitet og opbygning.

  
”Når kvalitetstræer 

bliver til kvalitetsgulve”



NYHED! KOMMER SNART 
GLORIA MULTIJET 

Et batteridrevet spray-system med en masse anvendel-
sesmuligheder. Brug den til:
• Rengøring af havemøbler, haveredskaber, vinduer, 

overflader m.v. - med eller uden børste.  
• Plantebeskyttelse - sprøjte, sprinkle og vande 

planter
• Påføring af sæbeskum til rengøring af bilen, terras-

sen, fliser etc.  
• Kan anvendes med alle grønne Bosch 18V, 1,5-6 ah 

batterier. Batterier kan også tilkøbes.  
• Kan trække vand fra enhver kilde - uanset om det er 

fra havens vandhane, den nærliggende sø, en spand 
vand eller andet. 

Læs mere på www.fftool.dk 
Ring til os på tel. +45 98 58 11 00 eller skriv en e-mail til tool@fftool.dk

PRODUKTNYHEDER! 
VED FF TOOL

NYHED! 
PROTOX KOMBI AQUA 

Nyt middel mod svamp, insekt og skimmel. Trækonstruk-
tioner kan blive angrebet af både svampe, skimmel og in-
sekter. Normalt skal disse angreb forebygges og stoppes 
med tre forskellige midler. Men nu kan man nøjes med ét 
middel: ProtoxKombi Aqua.

ProtoxKombi Aqua er et professionelt og effektivt vandigt 
middel til forebyggelse af angreb fra trænedbrydende 
svampe, insekter og skimmelsvamp. 
• ProtoxKombi Aqua må anvendes af ALLE både pro-

fessionelle og private.
• Fås i fire størrelser. 1L, 2,5 L, 5 L og 20L.

SÆSON-AKTUELT!
EUROTEC TERRASSEFØDDER 

Skal du være klar til sommer med ny terrasse? 
EUROTEC højdejusterbare terrassefødder er hurtige og 
nemme at justere. De er modstandsdygtige over for vejr, 
UV-eksponering, insekter og råd. Vælg mellem ECO- el-
ler PRO-serien. 
• ECO-serien er velegnede til underkonstruktioner af 

aluminium og træ. Fås i fire højder. Grundopbyg-
ningshøjder på 2,5 – 19,8 cm. Belastningskapacitet 
på 2,2 kN /fod. 

• PRO-serien er egnet til flise- og træterrasser. Fås i 
seks højder. Grundopbygningshøjder på 1,0 – 16,8 
cm. Høj bæreevne fra 4,0 til 8,0 kN/fod. 



Genialt, nemt og billigt
No Noise® Radon barrier gulvunderlag 
fra Wallmann

Nedbring RADON
Testet ved

SBI, Danmark

STATENS 

BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

www.wallmann.dk

Fås i Bygma

Radonspærre
15 m²/rulle

Tape til samlinger
25 m/rulle

Sc
an

 Q
R-koden og se monteringsvideo



ESPRESSO

COGNAC

Vi har lavet et bæredygtigt, holdbart og  
slidstærkt udendørssortiment af bambusprodukter  
til terrasse og facade
 

BÆREDYGTIG BAMBUSTERRASSE  
OG -FACADE FRA HOLSE & WIBROE

FSC® Bambus 
FacadePlank Pro™

Klik her for at bestille  
gratis vareprøver

NYHED

Plankerne holder minimum 25 år  
Højst mulige holdbarhedsklasse og stor 
modstandsdygtighed over for skimmel  
og svamp.

Plankerne er ekstremt slidstærke  
Utrolig slidstyrke der gør, at terrasse  
og facade fremstår flot i mange år frem.
 

Bambus med flot finish  
Bambusterrasse og -facade med skjult 
beslag samt fer og not i enderne sikrer  
flot finish.
 

FSC® Bambus 
TerrassePlank Pro™

Plankerne er lette og hurtige  
at montere  
De formstabile og ensartede planker sikrer 
både nemmere og hurtigere montage.
 

FSC® Bambus 
TerrassePlank Pro™



Bygmas online tøjshop gør det enklere at håndtere virksomhedens 
indkøb af arbejdstøj. Hver medarbejder får et antal point/kr. at handle 
for, og de får deres eget personlige login, så de selv kan bestille deres 
arbejdstøj efter behov. Sortimentet er skræddersyet med mulighed for 
at få logo på, så det passer til virksomhedens pro� l.

Spar tid med

BYGMAS TØJSHOP

Bliv oprettet som bruger i dag: 
Kontakt din lokale Bygma og få oprettet dit eget sortiment.

Nyt arbejdstøj på den nemme måde:

  Alle medarbejdere får et antal point/kr. at handle for

 Sortimentet er skræddersyet til jeres virksomhed

  Medarbejderne styrer selv deres indkøb

 Mindre administration. Mere tilfredshed
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Det bæredygtige 
alternativ
MASCOT lancerer bæredygtige T-shirts, sweatshirts og poloshirts. 
De er lavet af økologisk bomuld og genbrugspolyester.

Hos MASCOT tager vi ansvar for miljø og mennesker ved at producere 
og forbruge ansvarligt. Nu lancerer vi en serie af T-shirts, sweatshirts og 
poloshirts, der er lavet af bæredygtige materialer. De er skabt til forbrugere 
og virksomheder, der ønsker at sætte et bæredygtigt aftryk via købs- og 
forbrugsvanerne.

TESTED TO WORK
Produkterne er som altid skabt under vores TESTED TO WORK-program, og 
kvaliteten og produktegenskaberne er i top.  

Find produkterne her: www.mascot.dk/da/baeredygtige-produkter
Læs om MASCOTs engagement i de 17 
verdensmål på www.mascot.dk/da/
mascot-og-verdensmalene

ØKOLOGISK 
BOMULD

GENBRUGS-
POLYESTER





UNIMASK - NYHED FRA CLEANAIR

PAS PÅ DINE HÆNDER MED VIBRATIONSHANDSKER

www.os-safetycenter.dk - tlf: 7592 0244 - mail: sales@schachner.dk

UniMask er meget let (380g) og giver brugeren fantastisk komfort 
og højeste sikkerhed (TH3). Brugeren har mulighed for selv, at styre 
luftstrøm og intensitet med valget mellem luft til hele ansigtet, eller 
direkte i åndingszonen. 

UniMask er ekstremt fleksibel i brug, da den fås med forskellige ansigts-
tætninger - blød vaskbar tekstil eller neopren, kan brugers sammen med 
de fleste sikkerhedshjelme og der kan tilkøbes gul eller grøn DIN3/5 visir.

Anvendes sammen med CleanAir turboenhed AerGo eller Chemical 2F.

Let visir der giver brugeren høj sikkerhed og komfort.

Transient Vibration
• Basismateriale nylon
• Sømløs handske med ribkrave
• Ru overflade og belægning af nitril
• Tykkelse Håndflade: 3,0 mm 
• Kategori: II
• Halvdyppet 
• Vibrationsisolerende handske med tryk- 
 indlæg i håndfladen mod vibrationer 
• Kan anvendes til værktøjer ved frekvens 700Hz+ 
 Industri, entreprenørarbejde og værksteder

Impact Vibration Flexi
• Håndflade: Microfiber med PU print
• Overhånd: Bomuld
• Krave: Velcrolukning
• Kategori: II
• Fingerspidserne er aftagelige og uden 
 beskyttelse 
• Vibrationsisolerende handske med special-
 indlæg i håndfladen mod vibrationer
• Kan anvendes til værktøjer i frekvensområde 
 50-400Hz i industri, byggeri og anlæg

Ny forskning viser, at det er vigtigt, at vælge den helt rigtige vibrations-
dæmpende handske til det enkelte værktøj, for at undgå skader på  
hænderne. Med den forkerte handske risikerer man at forværre problemet.

Derfor har vi gjort det let at finde korrekt handske til dit værktøj. 
Grøn prik ud for dit værktøj - så har du den rigtige handske.
Er du i tvivl, spørg i butikken.

1st Vibra-X
• Håndflade: Clarino med silikonetryk
• Overhånd: Polyester/spandex
• Krave: Neopren med velcrolukning
• Kategori: II, kvalitet: A/B
• Vibrationsisolerende handske med special-skum i 
 håndfladen mod vibrationer
• ”Gribe-dot” gør det let at tage handsken på 
• Industri, byggeri, anlæg, transport og olieboring



Det er ikke tilfældigt, 
at Bygma er den største 
danskejede leverandør  

til byggeriet

Bygmas arbejde med FN’s Verdensmål
Bygma støtter op om FN’s 17 Verdensmål og arbejder for udbredelsen af den bæredygtige 
udvikling. Vi arbejder fokuseret med mål 4, 12 og 15, da vi her kan gøre den største forskel.
Læs mere på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Facebook LinkedIn Bygma.dk


