
Bygma bakker dig op,  
når der er gang i byggeriet
Fokus på murer og entreprenør

Fra 

7.696,- 
TVANGSBLANDER 80 L/30
• 1.100 W • Handy tvangsblander • Nem 
og transportere og håndtere • Blander 
hurtigt materialer til murerarbejde m.v.

80 L Nr. 020955 * 7.69600

100 L Nr. 020957 * 9.49600

120 L Nr. 020958 * 10.996001.696,- 
FRITFALDSBLANDER STB-140F
• Ideel for murermestre, entreprenører, 
landmænd • Kraftigt understel og 
gummihjul • Trækstang, dobbelt-
isoleret motor og lås for kipning  
• 145 L
Nr. 203539 *

3 stk

996,- 
MØRTELBØR 
• Galvaniseret stålkasse  
• 110 L • Fuldsvejst 300 mm 
rørstel • 4.00 x 8 lufthjul 
• Leveres samlet
Nr. 100892

Vend avisen og se  
WORKWEAR

Handsker, sko og workwear:

Professionel 
fra top til tå

596,- 
HÅNDVÆRKERBUKSER 
X-TREME 2366
• 73% nylon/17% bomuld • Moderne pasform • 4 -vejs stræk hvor slidstyrken og åndbar heden er i top 

• Ergonomisk formet 
 knæparti • Mange lommer • Sort • Str. 84-100

446,- 
RADIOHØREVÆRN HOWARD
• Justerbar hovedbøjle • Digital søgning • LCD-display • Dæmpnings værdi: H: 29 M: 27 L: 22 dB • SNR 29 • Driftstid: 111 timer • Leveres inkl. 2 x AA batterier

Nr. 150326  

1.396,- 
SIKKERHEDSSKO TX55 EXPRESS• Letvægts microfiber materiale • Air-system 3.0 • Sømværn: Whitelayer® • Tåkappe: Neo-stål • ESD • Olie, syre og benzinbestandig • Varmebestandig: Op til 150°C • Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46

ARBEJDSHANDSKER NINJA EVOLUTION• Tynd, sømløs handske af nylon/ polyester/spandex med strikket rib • Halvdyppet i Nitril-foam • Handsken er touch-følsom i  tommel- og  pegefinger • Produceret iht.  OEKO-Tex® Standard 100 • Kategori: II • Godk. iht. EN 388, EN 420, EN 407
Str. 8 Nr. 254610
Str. 9 Nr. 254611
Str. 10 Nr. 254612
Str. 11 Nr. 254613

Max. greb, 
max. føling, 
max. mobil

Vend avisen og se  
ENTREPRENØR

Masser 
af fede 

nyheder

Pr. par v/12 parPr. par v/12 par

19,-19,-
Nyhed

996,- 
SIKKERHEDSSKO FM1
• Åndbart og fugtabsorberende • Ekstremt lette og flek-sible • Sømværn: Whitelayer® • Letvægts tåkappe • Metalfri og skridfast • Olie og syre bestandig ydersål • Varmebestandig: Op til 300°C • Sikkerhedsklasse: S1-P • Sort/blå • Str. 41-46

Alle priser er ekskl. moms. Avisen gælder fra den 12. april til og med den 30. april 2021

3 stk.

Alle priser er ekskl. moms. Avisen gælder fra den 12. april til og med den 30. april 2021

Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsæ
ndringer. Alle priser er netto og ekskl. m

om
s, batteriafgift og VEE afgift. 
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Bygma Pro�  App
Når du f.eks. skal huske at bestille varer
Bygmas nye App er din genvej til varebestilling, sikkerhedsdatablade,  montagevejledninger m.m.
Står du på byggepladsen og mangler beslag, skruer, fuge eller noget helt fjerde? Scan stregkoden, 
læg varerne i kurven og send bestillingen. Vi sørger for at varerne ligger klar til dig i butikken, når du 
har tid til at hente dem. Har du ikke tid til at komme forbi butikken, leverer vi ordren til dig, direkte 
på byggepladsen.

Appen er synkroniseret med vores Bygmas Proffshop. Det betyder, at du selvfølgelig handler til dine 
aftalte priser og at du kan starte bestillingen på Appen og færdiggøre den på webshoppen, når du er 
tilbage på kontoret.

Super enkel betjening
Her er en oversigt over nogle af de funktioner, du får adgang til:

•  Søgning på varer

•  Hurtig genbestilling af varer via stregkode scanning

•  Scanning af stregkoder for direkte adgang til sikkerheds-
datablade, montagevejledninger og dokumentation

•  Adgang til dine fakturaer og følgesedler

Mosbeslaget holder taget rent fra vækst af mos, alger, og skimmel og for-
længer tagets levetid. Mosbeslaget er fremstillet af zink – en enkel skinne 
som monteres på tagryggen og er designet til  tagsten, metal plader og pap-
tag. Når regnvandet rammer, finder dræning fra mosbeslaget sted ned ad 
taget. Dette betyder, at  væksten gradvist dør og forsvinder. 
Nr. 254736

Ved hjælp af vibrationer fordeles flise-klæb under flisen, og sikrer en bedre 
hæftning, og forebygger skrukke fliser.

• Fjerner luft under flisen
• Bedre hæftning mellem flise og lim
• Især velegnet til store fliser
• Med indbygget sugekop
• Smart LED lampe for bedre udsyn
Nr. 254849

Har du set?

Bygma //Nyheder
I Bygma er vi hele tiden på udkig efter produkter, der kan hjælpe 
dig med at gøre arbejdet nemmere, bedre eller mere miljøvenligt. 
Se flere nyheder på bygma.dk/nyheder

Sådan downloader du Appen
Appen hedder Bygma Proff, og 
du kan hente den i Appstore eller 
Google Play. Når du har hentet den 
ned på din telefon, skal du blot  logge 
ind med de samme oplysninger, 
som du  logger på Bygma.dk/proff. 
Har du ikke en bruger, kan du  oprette 
en på Bygma.dk/proff, eller du kan 
kontakte Bygma Online. 
Så sørger vi for at oprette dig.

Nyhed Nyhed

Mosbeslag holder taget rent 
og forlænger tagets levetid

Tile� x Tools
Flisevibrator

2 *Lagerføres ikke i alle forretninger



Til dig, der ikke går 
på kompromis med
produktkvaliteten
PowerFast-skruen fra Bygma koster ca. 10 øre mere end en almindelig skrue. 
Til gengæld får du en skrue, der kan holde til lidt af hvert. Og du slipper for bøvl 
og problemer på den lange bane.

PowerFast-skruen er selvfølgelig ETA-godkendt. Det er din garanti for at 
 produkt kvaliteten er i orden, og skruen ikke knækker. Derudover får du den 
med C5-klassifikation. Det er den højeste klassificering, en overflade behandlet 
skrue kan opnå. Det betyder, at skruen har klaret minimum 1.400 timer i 
 salttåge- og stresstest. Så det danske sommervejr kan bare komme an.

Vær opmærksom på at en overfladebehandlet skrue ikke altid er nok i syre-
holdige materialer - f.eks nyimprægneret træ til f.eks hegn, beklædning og 
 terrasser pga. risiko for anløbning. Der skal man min. bruge en rustfri A2 eller A4.

Gevindet på PowerFast går hele vejen ned og griber hurtigt fat i træet og  trækker 
sig selv ind. Det minimerer risikoen for at træet flækker.

Deck Pro® sikrer korrekt afstand mellem 
 terrassebrædderne. Værktøjet har en stor 
overflade, som giver et fast greb om 
terrasse brættet, og det kan justeres til alle 
gængse brætvidder. Deck Pro® leveres med 
afstandsstykker og specielle TX15-bits.

Du kan også få Deck Pro®-skruer, som sikrer 
maksimal fastspændingskraft af bløde 
terrasse brædder. Vi anbefaler dog ikke Deck 
Pro®-skruer til terrassebrædder i hårdt træ.
  
EFFEKTIV
Værktøjet har en stor overflade, som sikrer 
et fast greb om terrassebrættet.

ROBUST
Værktøjet er gennemtestet, og håndtaget 
kan klare et tryk på +100 kg.

ALL ROUND
Værktøjet kan justeres til terrassebrædder 
fra 85 mm til 150 mm.

Nr. 255940

E� ektivt værktøj, 
når du skal bygge en 
terrasse med skjult 
skruemontage

DECK PRO

Nyhed
C5-KLASSIFIKATION
Højeste klassi� kation. Klarer minimum 
1.400 timer i salttåge- og stresstest.

POWERFAST GEVIND
Skruen griber hurtigt fat og trækker sig selv 
ind i træet. Mindre risiko for at træet � ækker

ETA-GODKENDT
Din garanti for at produktkvaliteten 
er i orden, og skruen ikke knækker

C1

Anvendes kun 
indendørs.

F.eks.: Opvarmede 
kontorlokaler.

C2

C3

C4

C5 - I

Anvendes både 
ude og inde.

Industriområder 
med høj luft-
fugtighed og 
aggressiv 
 atmosfære.

Lokaler med 
 permanent 
 kondensering og 
høj forurening.

C5 - M

Anvendes både 
ude og inde.

Kyst og offshore 
områder med højt 
saltindhold.

Lokaler med 
 permanent 
 kondensering og 
høj forurening.

Anvendes kun 
indendørs.

Anvendes både ude og inde.

PowerFast-skruen fra Bygma

Anbefales til trykimprægneret træ

Skruens 
 holdbarhed og 
kvalitet stiger i 
takt med klassi-

ficeringen

3*Lagerføres ikke i alle forretninger



7.696,- 
TVANGSBLANDER 80 L/30
• 1.100 W • Handy tvangsblander • Nem og transpor-
tere og håndtere • Blander hurtigt materialer til murer-
arbejde m.v. • Beholderkapacitet: 80 L • Vægt: 65 kg 
Nr. 020955 *   

STÅLSKOVLE 
• 4 stk. blandearm med samlekryds

Nr. 020989 * 1.29600

GUMMISKOVLE 
Nr. 021564 * 1.29600

10.996,- 
TVANGSBLANDER 120 L/30
• Stor maskine, der alligevel er let og handy • Den stør-
ste tvangsblander på 230 V • Den er med sit ergonomi-
ske stel utrolig nem at håndtere på trods af sin størrelse 
• Beholderkapacitet: 120 L • Vægt: 105 kg
Nr. 020958 *   

STÅLSKOVLE 
• 4 stk. blandearm med samlekryds

Nr. 020991 * 1.99600

GUMMISKOVLE 
Nr. 021566 * 1.99600

Fra

15.496,- 
TRANSPORTBÅND 
• Let og handy, men har samtidig stor brud-
styrke • En nødvendighed ved alt transport-
arbejde af byggeaffald, træflis, jord samt 
 fodring af tvangsblander

2 m Nr. 020961 * 15.49600

3,3 m Nr. 020962 * 16.99600

4,5 m Nr. 020963 * 21.99600

1.696,- 
FRITFALDSBLANDER STB-140F
• Ideel for murermestre, entreprenører og 
 landmænd • Kraftigt understel og gummi hjul 
• Trækstang, dobbeltisoleret motor og lås for 
 kipning • 145 L
Nr. 203539 *

2.396,- 
MINI-BALJEBLANDER BL65
• Velegnet til mindre opgaver • Med den kraftige 
motor er den specielt velegnet, når der skal blandes 
mørtel, fliselim, cement og andre byggematerialer 
• Blandekapacitet: 56L • Vægt: 32 kg • Leveres 
med gitterlåg 
Nr. 121577 *

5.696,- 
TVANGSBLANDER SM 90
• Kraftig motor gør den specielt velegnet, når der 
skal blandes mørtel, fliselim, cement og andre 
byggematerialer • Effektivt blandehoved med 
stålskovle • Nem at betjene og læsse • Blande-
kapacitet: 90 L • Vægt: 69 kg • Leveres inkl. 
sække kniv og sikkerhedsafbryder
Nr. 121566 *

14.996,- 
TVANGSBLANDER SM 324A
• En allround blander til beton, mørtel, våd og tør-
blandinger etc. • Med ringlåg • Nem ifyldning af 
materiale • Magnetisk sikkerhedskontakt på låget 
• El-motor: 3 kW 3 x 400 V – 50 Hz • Blandekar 
kapacitet: 300 L • Vægt: 320 kg • Leveres inkl. 
spandstativ, læssehjul og trækstang
Nr. 119025 *

Landsdækkende leveringsservice
Vi leverer dine byggematerialer direkte til byggepladsen - og vi leverer til tiden.

En tvangsblander 
er ikke bare en 
tvangsblander 
Soroto har masser af gennemtænkte detaljer.

DESIGNET TIL 
BRUG
Vipperist til murerspand 
og holder til murerske.

GOD ARBEJDSHØJDE
Teleskopben sikrer, at du får den 
rette arbejdshøjde.

SIKKERHED
Sikkerhedsnet og sikkerhedskontakt 
mindsker risikoen for at skade dig 
selv, når maskinen arbejder. 
Gummistrop holder på gittertragten 
 under brug eller ved transport.

STØV 
LIMINATOR

Med en støv liminator 
(støvkontrol) undgår du 

farlige støvgener – uden at 
du mister muligheden for 

at kigge ned til blandingen. 
(Tilkøb)

NEM MONTAGE 
AF BLANDEARME
Blandearme afmonteres uden 
brug af værktøj, hvilket letter 

både rengøring og udskift-
ning. Fås også med gummi-

skovle til blanding af  blanding 
af stenholdigt materialer.

STORE 
KØREHJUL

Store hjul gør det nemt at 
transportere maskinen 

rundt på byggepladsen – og 
du slipper for tunge løft.

TVANGSBLANDER 100 L-30
• 1.100 W • Handy tvangsblander med stor 
volumen • Blander hurtigt materialer til 
 murerarbejder eller fugning af facader, støb-
ning af mindre gulve, betonrenovering m.v. 
• Beholder kapacitet: 100 L • Vægt: 98 kg
Nr. 020957 *  

STÅLSKOVLE 
• 4 stk. blandearm med samlekryds 
• Til 100 L tvangsblander

Nr. 020990 * 1.69600

GUMMISKOVLE 
Nr. 021565 * 1.69600

 

9.496,-

• Beholderkapacitet: 120 L • Vægt: 105 kg

*Lagerføres ikke i alle forretninger



6.996,- 
STENSKÆREMASKINE T-3510
• 2.300 W • Med laser guide til præcis skæring og 
kølesystem med vandpumpe • Klinge diameter: 
Ø350 mm • Max. materialetykkelse: 110 mm 
(ved skæring i 45° max. 80 mm) • Skærelængde: 
800 mm • Leveres inkl. universalklinge
Nr. 049349 *

3.996,- 
FLISESKÆRER CARACOUP 265
• 1.000 W • Til den professionelle flisemurer 
• Materialeanslag med gradindstilling • Omdr./min.: 
2.800 • Klingediameter: Ø200 mm • Skærelængde: 
650 mm • Vægt: 34 kg • Leveres inkl. diamantklinge, 
vandpumpe, understel, anlægsland og nøglesæt
Nr. 068719 *

1.996,- 
FLISESKÆRER TR-600 MAGNET
• Til skæring af porcelæn stentøj og intensivt  arbejde 
med glaserede stentøjsfliser • Ideel til  diagonale skær, 
med meget præcis drejebøjle • Tryk: 800 kg • Skære-
længde: 600 mm • Diagonalt skær: 420 x 420 mm 
• Max. tykkelse: 3-15 mm • Leveres i plastkasse
Nr. 188854

1.896,- 
SKÆREMASKINE DU-200 EVO
• 230 V • Skærelængde: 65 cm • Diagonal 
skær: 45 cm • Sammenklappelige ben 
• Leveres inkl. Ø200 mm klinge
Nr. 179332 *

1.096,- 
TØRBORESÆT TIL MURSTEN 
• Bestående af 5 bor: Ø32 mm - Ø132 mm
Nr. 043453 *

Fra

76,- 
DIAMANTKLINGE UNIVERSAL

Ø125 mm Nr. 114251 7600

Ø230 mm Nr. 114252 15600

346,- 
KOPSTEN STD
• Til beton • Ø125 mm
Nr. 127007

396,- 
DIAMANTKOPSTEN CUDG
• Med tværstillede 
 segmenter
Nr. 056143

196,- 
DIAMANTSKÆRESKIVE CDB
• Til ekstremt hårde klinker 
• Ø125 mm
Nr. 116021

166,- 
DIAMANT 
SKÆRESKIVE CSMP
• Tørskæring • Til vinkel-
sliber • Ø125 mm
Nr. 059768

2.796,- 
SÆKKEVOGN M/VASK CLM WS-P
• Med fodpedal
Nr. 246504 *

5.996,- 
MONTAGEVOGN VVS
• Let at montere væghængte toiletkummer 
• Spændehåndtag med pumpefunktion og 
kraftig krog sikrer et godt hold i kummen 
• Hæve-sænke system • Kan klappes 
sammen • Lastkapaciteten: 75 kg
Nr. 247107 *

4.496,- 
BOREMOTOR A1651
• 1.650 W • Til tørboring max. 132 mm • Udstyret 
med Controtec® • Med 13 mm borepatron 
• Omdr./min.: 2.000 • Kan anvendes til Carat tør-
borssæt til mursten og bløde materialer • Vægt: 5 kg 
• Leveres inkl. værktøjskasse og kuffert
Nr. 192399 *

Handy stenskæremaskine 
- ideel til 60 x 60 � iser
X-coup universal stenskæremaskine skærer betonfliser, 
mursten og tagsten. Med 11 cm skæredybde og mulighed 
for vinkling i 45° grader er maskinen anvendelig til mange 
typer opgaver.

•  Skærebordsstørrelsen gør den ideel til 
skæring af 60 x 60 fliser

•  De foldbare ben og den smalle bredde gør det nemt og 
 transportere maskinen gennem døråbninger m.m.

•  Skæredybden på 11 cm og vinkling i 45° grader gør den 
meget alsidig

STENSKÆREMASKINE X-COUP 350
• 2.200 W • Til bl.a. skæring af betonfliser, mursten og 
 tagsten • 11 cm skæredybde og mulighed for vinkling i 45° 
gør  maskinen anvendelig til mange typer opgaver 
•  Klinge diameter: Ø350 mm • Materialetykkelse/ 
skærelængde: 11 mm/ 80 cm • Leveres inkl. klinge
Nr. 247112 *

 

5.996,-5.996,-

5*Lagerføres ikke i alle forretninger



546,- 
MØRTELBØR BC 1100 S
• 58 x 87 cm • 110 L • Luftgummihjul: 4.00 x 8/4 med 
kuglelejer • Fuldsvejst 30 mm pulverlakeret rørstel 
• Max. belastning: 250 kg • Galvaniseret • Leveres 
samlet og monteret
Nr. 005534

17.496,- 
EL-PALLEKÆRRE EPT 80 TIP
• Pallekærre med motor sikrer en sikker og let 
transport i terræn, på rampe og på stillads med 
stenhoveder • Med luftgummihjul • Trin løs 
acceleration både frem og tilbage • Max. kapa-
citet: 325 kg • Leveres inkl. genopladeligt 24 V, 
40,0 Ah indbygget samt 220 V lader og nøgler
Nr. 227998 *

1.996,- 
PALLEKÆRRE 31
• Med justerbare gafler og 12” lufthjul 
med stålfælge og rulleleje 
• Lastkapacitet: 325 kg
Nr. 004604

446,- 
PLADEHUND TW200L
• 50 x 26 x 37 cm • Transport af f.eks. 
plader eller vinduer • Luftgummihjul: 
3.00 x 4/4 med rullejer
Nr. 058580

596,- 
PLADEHUND TW 200 L-1
• Med bøjle • Til transport af f.eks. plader 
• Luftgummihjul: 3.00 x 4/4 med rullejer
Nr. 058581

Fra

4.496,- 
TRANSPORTVOGN TW
• Med bremse • Luftgummihjul 4.00 x 8/6 stålfælg med 
kuglelejer • Belastning: 1.200 kg

1.500 x 700 x 470 mm Nr. 060398 * 4.49600

2.000 x 1.000 x 470 mm Nr. 060399 * 4.99600

1.296,-
TRANSPORTVOGN RHINO
• En solid, terrængående dolly, der er specielt designet til at 
overkomme ujævne overflader, mens du flytter op til 500 kg 
• Stel i hærdet stål og et forstærket dæk i polyresin • Kan 
udvides til 116 cm • 8 solide hjul
Nr. 247218 *

Fra

696,- 
MULTISÆKKEVOGN CLM 250 LS
• Luftgummihjul: 3.00 x 4/4 stålfælge med rullelejer • Vægt: 14 kg 
• Lastkapacitet: 250 kg

Med udfaldsramme Nr. 003340 69600

Med ergonomiske håndtag og Tip-let Nr. 047104 79600

 

22.996,-22.996,-

Slip for de tunge løft 
og reducer  risikoen 
for arbejdsskader
Med den elektriske SmartMover fra Baron slipper du for 
tunge løft og vrid. Den kan laste op til 280 kg, og den er 
let at komme rundt med, selvom pladsen er trang.
 Du kan let styre hastigheden, og vognen klarer 
 stigninger på op til 20% (20 cm per løbende meter). 
Beskyttelsesbøjlerne beskytter din hænder ved  smalle 
passager. SmartMover leveres ekskl. tilbehør.

ROTATIONSKNOP
Ga� erne frigøres og vinkel 
kan justeres ved hjælp af 
 rotationsknop

OPTIMAL 
BALANCE
Ga� ernes længde 
kan justeres, så du 
rammer det optimale 
tyngdepunkt

GENOPLADELIGT 
BATTERI
Lysdioden på lithium-ion- 
batteriet viser  batteriets 
spænding

NEM HASTIGHEDS-
REGULERING
På håndtaget � nder du hastigheds-
regulering via vippekontakt

BARON SMARTMOVER 
• Ergonomisk og effektiv transport istedet for tunge løft • Batteridrevet 
• Klarer stigninger op til 20% • Kan laste 280 kg
Nr. 157887
Bestillingsvare

6 *Lagerføres ikke i alle forretninger



I Danmark har vi i mange år brugt saltsyre for at fjerne 
mørtelrester på nyt murværk. Det ser flot ud i begyndel-
sen, men efter kort tid kan mur stenene få syreskader og 
misfarvninger. 

Renseprodukter, der er specialudviklet til 
danske mursten
MV Produkter er effektive produkter, der er special-
formuleret til at rense murværk af enhver slags. Nogle af 
produkterne må endda bruges både ude og inde.

Flot resultat på den halve tid
”Når man arbejder som murer, handler det om at bruge 
tiden effektivt,” siger Jacob, der har tyve års erfaring som 
murer. ”Tidligere brugte jeg saltsyre. I dag foretrækker han 
produkterne fra MV.” Jacob kommer med to gode 
 argumenter: 

”For det første er saltsyre et restprodukt, som historisk 
set, er blevet brugt til at afrense murværk. Men flere og 
 flere mursten må ikke afrenses på denne måde. For det 
andet, så gætter du dig frem, når du arbejder med salt-
syre. Med MV får du et produkt, der er færdigblandet til 
lige  præcis den mureropgave, du står med. Og så kan du 
ovenikøbet gøre arbejdet på den halve tid,” siger han.

Kom ind i din lokale Bygma og hør mere.

5 liter

1.096,- 
DESINFEKTION HYSAN
• Til afrensning og desinfektion af skimmel-
svamp • Derudover kan det bruges til en 
lang række andre formål som lugtfjernelse 
og desinfektion efter bakterievækst og virus
Nr. 107871

Fra

356,- 
INSEKT 1.03.1
• Til bekæmpelse og forebyggelse i nyt og 
gammelt træværk i forbindelse med angreb 
af træborende insekter

2,5 L Nr. 102996 35600

5 L Nr. 103057 64600

Fra

476,- 
SVAMP 
• Et effektivt vandigt svampemiddel til 
bekæmpelse af svampeangreb i træ, murværk 
og beton

2,5 L Nr. 102994 47600

5 L Nr. 103056 92600

Fra

296,- 
SKIMMEL 
• Et professionelt og effektivt middel til fore-
byggelse mod angreb af skimmelsvampe

2,5 L Nr. 102995 29600

5 L Nr. 107869 44600

5 liter

276,-
MANGANKONTROL MV
Nr. 193839 *

5 liter

326,-
MURIMPRÆGNERING MV
Nr. 184319 *

5 liter

356,-
SYREERSTATNING MV
Nr. 182971 *

5 liter

396,-
MURVÆRKS RENS MV
Nr. 182973 *

Sætpris

96,- 
VILLASÆT 
• Med graveskovl og kost
Nr. 072623

116,- 
ASFALTRAGER 
• 70 cm • Træ
Nr. 058897

96,- 
GRAVESKOVL 1350 II
• Ulakeret skaft af ask
Nr. 007924

126,- 
GRAVESKOVL 1355 II
• Ulakeret skaft af ask 
• Med tråd
Nr. 057400

346,- 
ENTREPRENØRSPADE 54
• Med ekstra lang skinne, der 
giver spaden ekstra styrke
Nr. 007472

596,- 
JORDSTAMPER 
• 120 cm
Nr. 060536 *

Fra

276,- 
GRATSPADE 
• Inkl. skaft

150 mm Nr. 062853 27600

300 mm Nr. 062852 32600

496,- 
KNOPSTANG 
• 120 cm • Med smedet 
kugle
Nr. 043493 *

596,- 
BROLÆGGER 
 HAMMER 
• 100 mm
Nr. 060493 *

1.796,- 
TRYKSPRØJTE METAL 405T
• Professionel olieresistent 
udførelse • Varmgalvaniseret 
stålbeholder med visermano-
meter, sikkerhedsventil og 
udluftningsventil, kraftig 
 messingpumpe, sprøjteventil, 
sprøjterør og rundstråledyse i 
messing • Max. arbejdstryk: 
6 bar • 5 L
Nr. 193379 *

39,- 
BROLÆGGER-
PLØKKE 
• 80 cm
Nr. 060498

Pr. stk. v/12 stk.

40,- 
MARKERINGSSPRAY 
• 500 ml
Rød Nr. 165605
Gul Nr. 165602
Blå Nr. 165607
Hvid Nr. 165603

Pr. stk. 4600

Slut med syreskader 
og misfarvninger

I dag tager afrensning af 
mursten kun en brøkdel af 
den tid, jeg brugte tidligere”

”

7*Lagerføres ikke i alle forretninger*Lagerføres ikke i alle forretninger



416,- 
VATERPAS WM-39599
• Sæt bestående af 3 stk. 
sølveloxerede aluminium 
vaterpas med 3 stødfaste 
libeller og alu-profil 
• Nøjagtighed: ±0,5 mm pr. m 
• Længde: 60 cm, 120 cm 
og 200 cm
Nr. 132401

Pr. stk. v/10 stk.

35,- 
TOMMESTOK 59-2-12
• Længde: 2 m • 12 led i træ
Nr. 064582

Fra

296,- 
KOBEN 109
• Optimeret kløft og mejsel til sømudtræk 
• Fremstillet i hærdet kvalitetsstål. 

109/12” - 300 mm Nr. 065083 29600

109/20” - 500 mm Nr. 065084 33600

109/25” - 625 mm Nr. 065085 37600

109/28” - 710 mm Nr. 065086 44600

109/36” - 900 mm Nr. 065087 62600

Pr. stk. v/12 stk.

465
TØMRERBLYANT 148
• 25 cm • Oval • Rød
Nr. 027529

Pr. stk. v/10 stk.

31,- 
HÅNDSAV 
• 550 mm
Nr. 064227

Fra

596,- 
BÅNDMÅL YL
• Kan modstå de fleste kemikalier, 
opløsningsmidler og andre væsker

30 m Nr. 064634 59600

50 m Nr. 064635 71600

76,- 
TOMMESTOK G59-2-12
• Glasfiber • 2 m
Nr. 064573

Pr. stk. v/10 stk.

17,- 
FILSEBRÆT 
• Med opskåret hydroskum 
• 14 x 28 x 3 cm
Nr. 126216

Frit valg

56,- 
SPANDESKE 
• Svejst angel
90 x 145 mm Nr. 060568
120 x 170 mm Nr. 060582
125 x 180 mm Nr. 062827

Frit valg

36,- 
FUGESKE 
• Udført i et stykke
8 x 180 mm Nr. 060526
10 x 180 mm Nr. 060507
12 x 180 mm Nr. 060506
14 x 180 mm Nr. 060505
16 x 180 mm Nr. 060504

Frit valg

186,- 
MURSTENSTANG 
• Sort • Svejst
4-sten Nr. 003047 *
8-sten Nr. 062398

596,- 
MURSTENSKLIPPERSTATIV 
• Giver den helt rigtige arbejds-
højde • Kan anvendes til både 
Copper og Combi klipper • Ben og 
top kan adskilles således at toppen 
kan monteres på murertrillebør
Nr. 072981 *

MURSTENSKLIPPER COPPER
• Fire specialhærdede knive 
• Skær på alle 4 sider • Kan ind stilles til 
forskellige stenlængder, bredder og højder
100-105 x 40-55 mm Nr. 071227
105 x 55 x 230 mm Nr. 071226

Frit valgFrit valg

1.596,-1.596,-

96,- 
FUGEKUGLE 
• 30 x 175 mm
Nr. 062850

Pr. stk. v/10 stk.

14,- 
MURSNOR 480/481
100 m - Rød Nr. 034578
100 m - Gul Nr. 034909

596,- 
HULSAVSÆT 
• 19-64 mm • HSS Bi-metal 
• Med Quick Change
Nr. 248630 *

896,- 
HULSAVSÆT 
• 19-111 mm • Med Quick Change 
• 14 dele
Nr. 248697 *

Fra

26,- 
SKRUETVINGE 
50 x 150 mm Nr. 063257 2600

50 x 250 mm Nr. 063258 2600

80 x 300 mm Nr. 063259 4600

120 x 300 mm Nr. 063260 6600

120 x 500 mm Nr. 063261 8600

49,- 
SYREKOST 
• Plastoverdel med gevind 
• Skaft med gummibelægning 
• 19,5 x 6,6 cm
Nr. 004218

42,- 
KALKKOST 2052
• Poly-børster • Spaltet • Plast overdel 
med gevind • Skaft med gummi-
belægning • 19,5 x 6,6 cm
Nr. 003408

Fra

426,- 
GLASLØFTER 
• Aluminium glasløfter med sugekopper 
• Udskiftelige gummi-sugeskiver

2 sugekopper Nr. 078878 42600

3 sugekopper Nr. 078880 53600

Fleksibel 
murstens klipper

8 *Lagerføres ikke i alle forretninger



376,- 
TELESKOPSTATIV THORSMAN
• Fra 1,1 m til 3,1 m 
• Ekskl. lampe
Nr. 185293   

LAMPEBOM 
• Til 2 stk. LED arbejdslamper

Nr. 185294 6600

366,- 
LED KÆDEARMATUR 
• 38 W / 230 V • Komplet med gummi neoprenkabel samt 230 V CEE stik 
til sikker serieforbinding • Dagsægte lys og høj lumen • 3.152 lumen 
• 4.000 Kelvin • 0,5+9,5 m kabel med CEE stik
Nr. 205895 *

616,- 
LED ARBEJDSLAMPE THORSMAN
• 25 W • 2.500 lumen • 6.000 Kelvin 
• IP67 • 5 m kabel • RA: 80 
• Levetid ≈ 50.000 t • Arbejds -
temperatur: -25° - +40°C
Nr. 165545

KABELTROMLE 
• 40 m neopren gummikabel 
• 3 x 1,5 mm • 4 udtag og 
slagfast stikprop • IP44
Nr. 196829

3 stk.3 stk.

996,-996,-

246,- 
LED ARBEJDSLAMPE THORSMAN
• 30 W • Kompakt og fleksibel arbejdslampe 
• Kan stå, ligge og hænge • Nem oprul af 
ledning • 3.000 lumen • RA: 80 • Arbejds-
temperatur: -30° til +45°C • IP65
Nr. 231142

Fra

376,- 
LED ARBEJDSLAMPE BASICLINE
• 4.000 Kelvin: Dagsægte lys • 5 m kabel • IP65

30 W - 3.300 lumen Nr. 205893 37600

50 W - 5.500 lumen Nr. 205894 52600

Fra

316,- 
LED ARBEJDSLAMPE THORSMAN
• 4.500 Kelvin • Med 1 udtag • Justerbar fod 
• Leve tid ≈ 50.000 t • RA: 80 
• Arbejdstemperatur: -25° - +40°C • IP54

18 W - 1.500 lumen Nr. 173708 31600

30 W - 2.850 lumen Nr. 173706 46600

50 W - 3.800 lumen Nr. 173707 59600

496,- 
KABELTROMLE THORSMAN
• 40 m • HO7RNF 3G1.5 • IP44 i metalramme 
& 4 udtag med jord • M/ fast kerne
Nr. 207934

626,- 
FORLÆNGERKABEL CEE
• 5G2,5 • 25 m
Nr. 249425 *

166,- 
ADAPTORKABEL CEE
• 0,33 m • CEE
Nr. 236860

Fra

646,- 
BYGGEPLADSTAVLE 
• 6 udtag

16 A Nr. 236865 64600

32 A Nr. 236866 69600

Fra

276,- 
FORLÆNGERKABEL 
• 5G1,5 CEEFV • 16 A

10 m Nr. 249426 27600

25 m Nr. 249427 46600

Sådan læser 
du  tallene 
bag lamperne

IP klasser

Lumen har erstattet watt
En lyskildes lysværdi måles i dag i lumen. 
Jo flere lumen, jo kraftigere lys.

Ra-værdi = naturtro farver
Ra-værdien definerer lyskildens evne til 
at gengive farver naturligt. Dagslys har 
en Ra-værdi på 100, og ifølge EU skal en 
lyskilde minimum have 80 Ra. Derfor har 
de pærer, vi køber i dag en meget naturtro 
farvegengivelse.

Kelvin (K) angiver 
farvetemperaturen
En lyskildes farvetemperatur måles i 
Kelvin (K). Varme farver ligger fra 2.700 
til 3.000 grader Kelvin, hvilket svarer til 
gløde- og halogenlys kilder. Kolde farver 
som dagslys ligger på 5.000 Kelvin.

IP handler om modstandsdygtighed
IP–klassificeringen fortæller, om lampens 
evne til at modstå vand og fremmed-
legemer. Det første tal angiver evnen til at 
modstå fremmed legemer som f.eks. støv. 
Det andet tal handler om evnen til at mod-
stå vand.

IP20
UBESKYTTET
Berøringssikkert. Beskyttet mod faste emner 
 større end 12,5 mm. Ingen beskyttelse mod vand.

IP21
DRYPTÆT
Berøringssikkert. Beskyttet mod faste emner 
 større end 12,5 mm. Beskyttet mod vanddråber.

IP23
REGNTÆT
Berøringssikkert. Beskyttet mod faste emner 
større end 12,5 mm. Beskyttet mod regn.

IP44
STÆNKTÆT
Berøringssikkert. Beskyttet mod faste emner 
 større end 1 mm. Beskyttet mod oversprøjtning.

IP54
STÆNKTÆT
Beskyttet mod støv. Beskyttet mod 
 oversprøjtning.

IP55
STRÅLETÆT
Beskyttet mod støv. Beskyttet mod 
 vandstråler.

IP65 STRÅLETÆT
Støvtæt. Beskyttet mod vandstråler.

IP67
VANDTÆT
Støvtæt. Vandtæt. Beskyttet mod kortvarig 
nedsænkning i vand.

IP68
VANDTÆT
Støvtæt. Vandtæt. Beskyttet mod langvarig 
nedsænkning i vand.
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BATTERI KAPSAV K35XLI
• Velegnet til havefliser af beton, granit, tag- og gulvfliser 
• Max. skæredybde: 76 mm • Max. klingediameter/spindel-
diameter: 230/22,2 mm • Lydniveau: 100,5 dB • Vibrationer 
venstre/højre håndtag: 2,1/2,5 m/s² • Leveres inkl. 1 x 5,2 Ah 
batteri og lader
Nr. 228508 *

 

4.996,-4.996,-

12.996,- 
VEJSAV FS400
• 8.700 W • Honda Motor 
• Max. skæredybde/klinge-
  diameter: 162/Ø450 mm 
• Spindel størrelse: 25,4 mm 
• Kontrol af klinge tilførsel håndhjul 
• Vægt: 99 kg • Leveres ekskl. klinge
Nr. 198269 *

6.596,- 
EL KAPSAV K4000 WET
• 2.700 W • Max. klingediameter: 
Ø350 mm • Max. skæredybde: 125 mm 
• Over belastnings sikring • Vakuum-
enhed fås som ekstra udstyr for tør-
skæring med støvsuger • Vægt: 8,5 kg 
• Leveres ekskl. klinge
Nr. 202194 *

7.996,- 
PLADEVIBRATOR LF 50L
• 2.100 W • Ideel til komprime-
ring af tynde til mellemtykke lag 
af granulær jordbund • 4-takts 
luftkølet benzinmotor 
• Hastighed: 32 m/min 
• Lydniveau: 89 dB
Nr. 242920  *

6.496,- 
BENZIN KAPSAV K770
• 3.700 W • Luftkølet 2-takts motor 
• Active Air Filtration • 74 kubik 
• Max. skærediameter: Ø350 mm 
• Max. skære dybde: 125 mm • Center-
hul: 20/25,4 mm • Vægt: 9,9 kg 
• Leveres ekskl. klinge
Nr. 202195 *

7.296,- 
BENZIN KAPSAV K970-16
• 4.800 W • 94 CC • 4,8 kW • Vægt: 10,9 kg • Skære skive-
størrelse: Ø350/400 mm • Skæredybde: 125/145 mm 
• Leveres inkl. klinge
Nr. 124841 *

9.996,- 
18 V JERNBINDEMASKINE ULTRA GRIP
• Børsteløs motor • Lukkede gearkasser • Langt, 
smalt håndtag • Stik til elektronisk forlængerarm 
• Hurtigere og strammere bindinger • 4-5.000 
bindinger pr. opladning • Leveres i kuffert inkl. 
2 slide-in batterier, oplader og 2 rl. tråd
Nr. 211262 *

896,- 
TRÅD ULTRA GRIP
• Galvaniseret • 0,8 mm 
• 40 rl. /pk.
Nr. 211264

1.996,- 
RODCUTTER RC20
• 1.100 W • Kraftfuld skæremaskine til 
planskæring af armeringsjern • Op til 
Ø20 mm • Klinge hastighed: 2.000 Rpm 
• Leveres i kuffert inkl. 2 skæreklinger
Nr. 201976 *

4.996,- 
54 V FLEXVOLT BETONSAV DCS690X2
• Kulløs motor • Ekstrem ydelse • Skærm 
kan justeres i 5 positioner • Skæredybde: 
82 mm til snit i sten, jern eller beton • Klinge -
diameter: Ø230 mm • Leveres inkl. 2 x 3,0 Ah 
54 V  batterier og lader
Nr. 244892 *

3.496,- 
KAPSAV M18 FCOS230-0
• Lynhurtig optart uden behov for at blande 
benzin og olie • Kan bruges indendørs 
• One-Key  TM • Klingediameter: Ø230 mm 
• Max. tryk vandindtag (bar|PSI): 6/90 
• Max. skæredybde: 85 mm • Omdr./min.: 
6.600 • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 242883 * 

Er du til el, 
akku eller 
benzin?

Klar. Parat. 
Færdig!
Handy, batteridrevet kapsav 
Husqvarna K535i er en brugervenlig, let og batteri drevet 
kap sav. Det slanke design og den lave vægt gør den nem 
at kontrollere og manøvrere. Kombi neret med usædvan-
ligt lave vibrationer gør det den til den ideelle maskine til 
lettere betonjob. Vel egnet til havefliser af beton, granit, 
tag- og gulv fliser. Et godt valg til både skov-, have- og 
beton arbejde. K535i kan tilpasses til våd- og tørskæring. 

Inkl. 
2 x 3,0 Ah 
 batterier 
og lader

Inkl. 
2 batterier, 
oplader og 

2 rl. tråd

Inkl. 
1 x 5,2 Ah 
batteri og 

lader

Inkl. 
2 skære-
klinger

DEN ELEKTRISKE KAPSAV

FORDELE: Ingen emissioner, 
væsentlig mere effekt end 
 batteri, Ø350 mm klinge, lav vægt 
ULEMPER: Kabler og lidt mindre 
effekt end benzin

DEN BATTERIDREVNE KAPSAV

FORDELE: Ingen emissioner, intet 
kabel. Let at håndtere.
ULEMPER: Skift af batteri, Ø230 mm 
klinge (mindre skæredybde).

DEN BENZINDREVNE KAPSAV

FORDELE: Ingen kabler, større effekt.
ULEMPER: Emissioner (arbejdsmiljø og 
miljø). Kan ikke anvendes indendørs.

10 *Lagerføres ikke i alle forretninger



Pr. stk. v/10 stk. fra

186,- 
FORSKALLINGSSTØTTE 
• Lakeret

165-300 cm Nr. 061460 18600

210-405 cm Nr. 061461 24600

8.996,- 
MESSETÅRN 
• 130 x 305 cm • Arbejds-
højde: 6,5 m • Ståhøjde: 4,5 m 
• Inkl. store hjul
Nr. 116310 *

8.796,- 
MURERBUKKESTILLADS 
• Bestående af: 6 stk. galvaniserede murerbukke 
(højde: 1,1-1,9 m) og 10 stk. (kl. 3) Jumbo alu-dæk 
60 x 305 cm • Max. belastning: 200 kg/m2

Nr. 045096 *

1.996,- 
FOLDESTILLADS 178SK
• 74 x 178 cm • Stå/
Arbejdshøjde: 1,80/3,80 m 
• Leveres inkl. 12,5 cm hjul 
med bremser
Nr. 069573

376,- 
MURERBUK 
• Varmgalvaniseret • 120 cm 
bred top • Højde: 110 -190 cm
Nr. 045093

296,- 
PUDSEBUK 
• Varmgalvaniseret • Højde: 46-78 cm 
• 118,5 cm bred top • Vægt: 10 kg
Nr. 048450

BYGGEPLADSHEGN 
• 3,5 x 2 m • Godstykkelse: 1,5 mm 
• Trådtykkelse: horisontal 3 mm,  vertikal 
4 mm • Maskestørrelse: 100 x 200 mm
Nr. 045097 *  

BETONKLODS 
• Vægt: 26 kg

Nr. 045098 * 5600

GUMMIKLODS 
• Vægt: 19,5

Nr. 045099 * 8600

SIKKERHEDSKOBLING 
Nr. 050611 * 2600

Pr. stk. v/ 34 stk.Pr. stk. v/ 34 stk.

296,-296,-
Fra

646,- 
STILLADSDÆK UDEN LEM 
• 60 x 305 cm

200 kg/m² - kl. 3 Nr. 069590 64600

300 kg/m² - kl. 4 Nr. 024168 * 1.29600

Fra

1.696,- 
MULTISTIGE GIANT CLASSIC
• Ekstra kraftig håndværkermodel med smart 
lås og praktiske transporthjul • Godk. iflg 
EN131 (150 kg)

4/7 trin - 4,2 m Nr. 096104 * 1.69600

5/9 trin - 5,3 m Nr. 002091 * 1.89600

6/11 trin - 6,4 m Nr. 096105 * 2.19600

646,- 
SKAKTRØR 
• 110 cm
Nr. 141329 *

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. Vi ved hvor tidskrævende det er at 
indsamle  dokumentation for materialer, derfor har vi fuldt styr på det i Bygma og kan hjælpe dig. Kom ind i din 
lokale Bygma, og hør hvilke løsninger vi tilbyder og hvordan vi sammen bygger et bæredygtigt Danmark.

HUSK SIKKERHEDSKOBLING TIL HEGNET 

Pr. stk. v/35 stk.

Pr. stk. v/35 stk.

*Lagerføres ikke i alle forretninger



Frit valg

49,- 
AFSPÆRRINGSCYLINDER 
MED REFLEKS
• Floucerende plast • Rød og hvid 
refleks • 100 cm
Nr. 000708   

FOD T/AFSPÆRRINGS-
CYLINDER FIRKANTET
• 8 kg • Til afspærringscylinder 
• Stabelbar
Nr. 000711

76,- 
AFMÆRKNINGSBÅND 
RØD/HVID
• 75 mm x 500 m
Nr. 053791

49,- 
AFSPÆRRINGSBOM RØD/HVID
• Til montering i afspærringscylinder • 4 m
Nr. 001266

Pr. stk. v/10 stk.

19,- 
SKILTEHOLDER 
• I plast • Passer til rør 
40 x 40 mm eller Ø42 mm

Pr. stk. 2600

Nr. 175718 *   

RØR F/SKILTEHOLDER 
• I stål med godstykkelse 
på 1,5 mm 
• 40 x 40 x 2.000 mm

Nr. 175717 * 11600

Fra

236,- 
VEJSKILTE 
• Dansk produceret • Opfylder Vejdirektoratets 
 vejledning omkring reflekstype

Vejarbejde Nr. 175719 * 23600

Indsnævret kørebane Nr. 193038 * 23600

Fodgængere på kørebane Nr. 228748 * 23600

Benyt modsat fortov Nr. 228749 * 23600

Byggeplads Adgang forbudt Nr. 194429 * 23600

Omkørselpil Nr. 193058 * 36600

Standsning forbudt Nr. 193041 * 41600

Parkering forbudt Nr. 193042 * 41600

Indkørsel forbudt Nr. 193052 * 51600

776,- 
SPÆRREBOM 
• 100 x 200 cm • F/kombifod
Nr. 171835 *   

KOMBI FOD 
• 40 x 80 cm • 28 kg

Nr. 171837 * 16600

76,- 
BLINKLYGTE 
• Med gul linse
Nr. 121063 *   

BATTERI 
• 6 V • Med fjeder

Nr. 160677 * 4900

Hvornår har du sidst fået kalibreret din laser?
Vi formidler reparation af alle typer nivellering og laserudstyr. Det giver dig sikkerhed for, at dit måleudstyr viser og måler rigtigt. 
På den måde gør du risikoen for dyre fejl meget mindre. Kom ned i din lokale Bygma for mere information.

Ny brugervenlig
rotationslaser
Brugervenligheden er i top
•  Den eneste kontrolfunktion på laseren er 

tænd / sluk knappen for aktivering af laser-
strålen og fjernbetjeningen

•  Alle ekstra funktioner, herunder scannings- 
og hældningsindstilling, kontrolleres fra 
 fjern betjeningen

•  Laseren er robust og temperaturstabil
•  Fjernbetjeningen har en rækkevidde på 100 m

Nyeste generation af laserteknik
•  Laseren har ny lavfriktionsdrevmekanisme og 

selvnivellerende modul for stor nøjagtighed
•  Lavfriktionsdrev for reduceret støjgenerering 

og øget batterilevetid
•  Faldfunktion; Manuel X- og Y-akse: ± 5° (± 9 %)

 

5.996,-5.996,-

3.096,- 
KRYDS-/LINIELASER, GRØN GEO6X SP
• 3 x 360° grønne laserlinier, som danner 
6 laserkryds • Perfekt til nivellerings opgaver 
indendørs • Laser linierne kan låses, så laseren 
kan bruges manuelt • Praktisk multifunktions-
holder med  fin justering • Leveres i kuffert inkl. 
multifunktions holder, magnetisk måltavle, 
 genopladelige batterier og oplader
Nr. 208466 *

1.596,- 
KRYDSLINIELASER, GRØN FLG40-PC
• Med pulsfunktion og grønt laserlys • Meget lang lodret 
linje med 150° linieområde ud over zenit • 2 laserlinier: 
1 vandret og 1 lodret i 90° vinkel • Kan  indstilles manuelt 
• Arbejds temperatur: -10°C - +45°C • Nøjagtighed: 
± 3 mm/10 m • Selv nivellerings område: ± 3° • Række-
vidde: ca. 40 m • IP54 • Leveres inkl. multi funktions-
beslag med magneter,  batterier og taske
Nr. 233037 *

426,- 
AFSTANDSMÅLER GEODIST 30
• Handy laser-afstandsmåler der 
leverer  hurtige og præcise målinger 
af afstande op til 30 m • Nøjagtighed 
± 2 mm • Arbejds temperatur: -10°C 
- +50°C • IP54 • Laser kl: 2
Nr. 207870

3.996,- 
ROTATIONSLASER, RØD FL 190 A
• Selvnivellering vandret og manuel-
nivellering lodret via libelle • Rotations-
hastighed: 200-600 omdr./min. • Selv-
nivellering: ± 3° • Horisontal nivellering: 
Automatisk • Vertikal nivellering: Manuelt 
vha. libelle • Nøjagtighed:± 1,5 mm/10 m 
• Leveres inkl. stadie, modtager, stativ, 
batterier og oplader
Nr. 196612 *

ROTATIONSLASER, RØD GF-F244045K
• All-rounderen med mere power • Ny innovativ lavfriktionsdrev-
mekanisme og selvnivellerende modul • Nøjagtigt, robust og 
 temperatur stabil • Rotationshastighed: 300-800 omdr./min. 
• Arbejdstemperatur: –20°C til +50°C • Selvnivelleringsområde:  
± 5° • Nøjagtighed: Lodret: ± 1 mm/10 m/ Vandret: ± 0,75 mm/10 m 
• Rækkevidde med modtager: 1.200 m • Leveres inkl. modtager FR 45, 
fjernbetjening, væg/loft beslag, magnetisk måltavle, batterirum til 
Alkaline, laserbriller, oplader, stativ og stadie
Nr. 254525 *

12 *Lagerføres ikke i alle forretninger



Fra

956,- 
FIRKANTKARM 
• Kl. B125
Duco Dæksel serie 12,5 tons

Ø315 mm - inkl. rist Nr. 166218 95600

Ø315 mm - inkl. dæksel Nr. 166217 95600

Ø425 mm - inkl. rist Nr. 179619 1.43600

Ø425 mm - inkl. dæksel Nr. 179618 1.43600

Ø600 mm - Inkl. dæksel Nr. 209272 2.31600

59,- 
IN SITU L965
• 110 x 127 mm 
• Pakningsbredde: 60 mm
Nr. 047975

186,- 
P-VANDLÅS 
• Sort • 110 mm
Nr. 004522

96,- 
GLIDEMIDDEL 
• 1 kg • 6 stk./krt
Nr. 003369

Pr. stk.

366,- 
DÆKSEL 
• Til karmserie Ø280/315 mm 
• Belastning: 40 t • M/ fjederlås
Nr. 170184

25 kg

256,- 
REPARATIONSASFALT 
• Velegnet til mange små reparationer 
• Hærder langsomt afhængig af omgivel-
sernes temperatur og trafikbelastning 
• Anvendelses temperatur: -60° - 40°
Nr. 097544

Fra

16,- 
BØJNING PP
• Rød

15° - 110 mm Nr. 000299 1600

30° - 110 mm Nr. 000300 1600

45° - 110 mm Nr. 000301 1600

15° - 160 mm Nr. 000303 4600

30° - 160 mm Nr. 000304 4600

45° - 160 mm Nr. 000305 5100

846,- 
RENDESTENSBRØND 
• Ø315 mm • Ø110 mm 
m/ vandlås • 35 L sandfang
Nr. 005790

996,- 
OPFØRINGSRØR 
• 315 x 3.000 mm • M/muffe
Nr. 003538

746,- 
RENSE/INSPEKTIONS-
BRØND TYPE 1
• 110 x 315 mm 
• M/ lige tilløb
Nr. 004748

Fra

376,- 
KARM 
• Kl. D400

Fastkarm: Ø280/Ø315 mm Nr. 061993 37600

Flydende karm: Ø315 mm Nr. 061994 57600

Fra

24,- 
SKYDEMUFFE 
• Rød

110 mm Nr. 000296 2400

160 mm Nr. 000297 5000

Fra

86,- 
KLOAKRØR 
• 50 stk./bdt

110 x 2.000 mm Nr. 000287 8600

110 x 3.000 mm Nr. 000288 10600

160 x 2.000 mm Nr. 000290 15600

160 x 3.000 mm Nr. 000291 20600

Pr. stk.

196,- 
ACO RENDE U/TUD ACO SELF EUROLINE
• 1 m • Særdeles robust dræn i polymerbeton 
• Tåler trafik fra personbiler i private indkørsler 
• Nemt at lægge og samle
Nr. 112826

ENDEVÆG LUKKET 
ACO SELF EUROLINE

Nr. 030218 5600

RIST ACO SELF EUROLINE
• 1 m

Nr. 001696 9600

ENDEVÆG M/STUDS 
ACO SELF EUROLINE
• 110 mm

Nr. 030219 10600

Fra

206,- 
DÆKSEL 
• Med fals • Genbrugsplast

Ø315 mm Nr. 043205 20600

Ø425 mm Nr. 043204 30600

116,- 
AFGRATER RO-21660
• Til afgratning af kanter og 
rør samt stål, aluminium, messing, kobber, støbejern 
og plastplader med Ø6-400 mm
Nr. 231673

1.896,- 
RØRSKÆRER ROCUT
• Ét enkelt system til både at skære, afskære 
og afgrate • Ensartet afskæring af hele rørets 
omkreds • Justerbart  rørspændetryk 
• Aftagelig afgrater  integreret i håndtaget

110 mm Nr. 192800 1.89600

160 mm Nr. 145495 3.99600

Dæksler til 
alle typer af 
arealer
DUCO’s 40 tons-program består af forskellige karm-
typer, dæksler og riste i støbejern til områder med 
tung trafik (belastningsklasse D400). Karme, dæksler 
og riste fås i Ø280, Ø315, Ø425 og Ø600, hvor dæksler 
og riste passer sammen.

Vælg mellem 3 karmtyper:

•  Fastkarme anvendes typisk på områder med jord 
eller grus

•  Firkantkarme anvendes typisk i belægningsområder

•  Flydekarme anvendes i asfaltbelægning

Dækslerne har fjederlås, som fastbinder dækslerne 
til karmen og sikrer mod sugetryk, som opstår, når 
tung trafik passerer. DUCO’s 40 tons dæksler har 
påmonteret antiklap-ring.

Og dækslerne fås med PUR-pakning, som modvirker, 
at dækslet klaprer ved overkørsel. Samtidigt gør det 
dækslet tæt i forhold til overfladevand.
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MURERBALJEVOGN 
• Handy vogn med slid stærke 
 luftgummihjul til 45-65 Lmurerbalje 
• Til let og effektiv transport af  mørtel, 
fliseklæb, vand, foder, affald etc.
Nr. 249734 *

 

926,-926,-

Fra

7,- 
MURERSPAND PROFI-LINE
• Kraftig og syrefast 
• Literskala

12 L Nr. 071262 700

20 L Nr. 071266 1300

Pr. stk. v/5 stk. fra

29,- 
MURERBALJE PROFI-LINE
• Kraftig og syrefast 
• Literskala

40 L Nr. 071255 3600

65 L Nr. 071258 2900

90 L Nr. 071259 3900

Pr. stk. v/5 stk.

266,- 
BALJE 
• 50 L • 20 cm hævet bund • 40 cm høj 
så mørtel kan let tippes fra trille børen 
over i baljen • Balje og bund kan let 
adskilles • Sort
Nr. 027877

Fra

56,- 
FLISEKAR PROFI-LINE
• Kraftig og syrefast 
• Literskala

65 L Nr. 071260 5600

90 L Nr. 071261 6600

2.796,- 
MURSTENSAFKORTER EST 350.1
• 2.400 W • Max. skæringsdybde: 
250 mm • Max. skærelængde: 
250 mm • Omdr./min.: 3.750 
• Med udtag til støvsuger 
• Leveres inkl. Ø350 mm 
diamantklinge
Nr. 118171 *

1.596,- 
RØREVÆRK EHR 20.1L
• 230 V • Ergonomisk håndtag med paral-
lelt greb • God arbejdshøjde • Langsom 
opstart med trinløs regulering • Leveres 
inkl. 135 mm rørestav
Nr. 101533

2.696,- 
LETVÆGTSBETONSLIBER EBS 120.1
• 1.400 W • Handy betonsliber • Ideel til mindre 
slibe opgaver • Til afgratning, afkantning og slibning 
af ujævnheder i beton • Omdr./min.: 9.000 • Vægt: 
3,5 kg • Leveres inkl. Ø125 mm  diamantkop
Nr. 148166

3.396,- 
BETONSLIBER EBS 125.4 RO
• 1.500 W • Vibrationsdæmpet • Ideel til afgratning, 
afkantning og  slibning i beton • Børsteskærm • Udtag 
til industristøvsuger • Omdr./min.: 6-10.000 • Trinløs 
 regulering • Leveres i stålkasse
Nr. 060386

1.996,- 
RØREVÆRK EHR 20/2,6S
• 1.300 W • Professionelt røreværk med ergono-
misk håndtag med parallelt greb • 2 gear samt 
langsom opstart med trinløs regulering • Blander 
puds, gips, kalk, beton, epoxy, cement, spartel-
masse og fliseklæb op til 50 kg • Vægt: 5,1 kg 
• Leveres inkl. 135 mm WG rørestav
Nr. 049199

6.996,- 
KAPSAV ETR 400 P
• 2.850 W • Powerfuld kapsav, der kan anvendes til 
både tør- og  vådskæring • Integreret vandtilførsel 
samt udtag for tilslutning af støv suger • Omdr.min.: 
1.950 • Savklinge diameter: Ø400 mm • Max. skære -
dybde: 152 mm • Vægt: 13,4 kg • Leveres inkl. klinge
Nr. 242316 *

Fra

16,- 
PRESENNING 
• PP-snor i alle 4 kanter • 100 g/m² 
• Med fastgørelsesringe pr. m

2 x 3 m Nr. 076278 1600

3 x 4 m Nr. 076279 3600

4 x 6 m Nr. 076280 6600

5 x 8 m Nr. 076281 10600

6 x 10 m Nr. 076282 15600

8 x 12 m Nr. 076283 25600

Fra

316,- 
SUPER ARMERET PRESENNING 
• Klar plast • UV-stabil • 250 g/m² 
• Forstærket med hulbånd til fastgø-
relse • Huller for hver 10 cm

4 x 6 m Nr. 076395 31600

4 x 8 m Nr. 076505 41600

6 x 10 m Nr. 076396 79600

6 x 12 m Nr. 076500 95600

Fra

796,- 
PRESENNING 
• 600 g/m2

4 x 6 m - Grå Nr. 090156 * 79600

4 x 6 m - Blå Nr. 106435 * 79600

6 x 10 m - Grå Nr. 113855 * 1.99600
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500 L bigbag 
AFHENTET - FRIT VALG

Fra

36,- 
SURRING MED KROGE 
500 kg - 25 mm x 6 m Nr. 003038 3600

800 kg - 25 x 2,5 mm x 4,5 m Nr. 000919 3600

3.000 kg - 35 x 5 mm x 6 m Nr. 000920 8600

4.000 kg - 50 x 5 mm x 10 m Nr. 000921 12600

5.000 kg - 50 x 5 mm x 9,5 m Nr. 000922 15600

3.196,- 
HØJTRYKSRENSER PREMIUM 
180-10
• Semiprofessionel højtryksrenser 
• Pumpetryk, max.: 180 bar 
• Vandmængde, max.: 610 l/time 
• Automatisk start/stop • Tryk-
regulering • Spulehåndtag m. 
 lynkobling • Integreret kørevogn, 
manuel slangerulle og rengørings-
middeltank • Leveres inkl. slange, 
dyser og holdere
Nr. 236304

426,- 
KØREPLADE 
• 300 x 115 x 1 cm 
• Sort
Nr. 199913 *

2.296,- 
PALLELØFTER GS22S2
• Løftekapacitet: 2.200 kg • Gaffel-
længde: 1.150 mm • Vægt: 61 kg
Nr. 160419

KGKKGK
- Der er kvalitet til forskel

3.696,- 
GENERATOR E3200 SHHPI
• 230 V • Benzindreven med 
Honda GX 160 motor • Max. præ-
station og lang levetid • 2,6 kW 
• Tank: 3,1 L • Forbrug: 0,9 L/t
Nr. 160391   

GENERATOR OLIE 10/30
• Smøreolie til automotive moto-
rer • Velegnet til alle generatorer

Nr. 172467 8600

KGKKGK
- Der er kvalitet til forskel

Fra

186,- 
RETTESKINNE MED LIBELLE
• Eloxeret aluminium 

2 m Nr. 071410 18600

2,5 m Nr. 072248 22600

3 m Nr. 072247 26600

Fra

106,- 
RETTESKINNE ALU
• Eloxeret aluminium 

2 m Nr. 069082 10600

3 m Nr. 069084 15600

4 m Nr. 069086 20600

5 m Nr. 069087 23600

6 m Nr. 069088 31600

9.996,- 
PLADEVIBRATOR PC1443E
• Let at bruge • Max. sikkerhed • Åbne plader, 
som forhindrer sand, sten o. lign. i at samle 
sig, og sikrer nem rengøring • Stor slagstyrke: 
14 KN • Valset bundplade af højstyrke stål 
• Pladebredde: 40 cm
Nr. 199960 *

20.996,- 
GLITTERMASKINE ST-62
• 5,5 Hk • 4 stk. kombiblade
Nr. 199964 *

2.496,- 
AFRETNINGSSYSTEM 
• Hurtig afretning og med stor præcision • Afretter sandet i 
samme højde som underkanten af sideskinnen • Ingen 
behov for efterreparation • Sættet indeholder: Retskinner: 
1,2 + 2 + 3 m • Sideskinner 2 stk.: 1 + 2 + 3 m
Nr. 059331 *

8.496,- 
PLADEVIBRATOR PC 1214
• 5,5 Hk Honda motor • Let at bruge • Åbne 
plader, som forhindrer sand, sten o. lign. i at 
samle sig • Pladebredde: 35*55 cm • Slag-
styrke: 12 KN • Vibration/frekvens: 
1,44/93 Hz • Leveres inkl. kørehjul
Nr. 250285 *

1.000 kg

796,- 
GRANITSKÆRVER
• 11-16 mm • Grå eller gråsorte granit-
skærver • 1 ton granitskærver dækker et 
område på ca. 15 m2 i et lag på 3-5 cm
Grå med røde nuancer Nr. 134869
Gråsorte Nr. 134867

596,- 

STØBEMIX 
• I bigbag • 500 L 
0-8 mm Nr. 134354 *
0-16 mm Nr. 094599 *

BAKKEGRUS 0-4 MM
• I bigbag • 500 L
Nr. 123135 *

STRANDMØRTEL 0-2 MM
• I bigbag • 500 L
Nr. 093841 *

STRANDSAND 0-2 MM
• I bigbag • 500 L
Nr. 142147 *

Direkte 
 leveret til 

 brofast vej 
i DK

15*Lagerføres ikke i alle forretninger



Optimal 
 isolering og 

 hurtig  montage

Klostersten Tek til 
maskinudlægning

Når mur og 
 belægning danner 
en helhed

Den nye Leca®termblokke ”KlimaPlus” fra IBF har en 
 isoleringskerne af  grafit polystyren. Det giver blokken en 

 forbedret U-værdi i forhold til andre løsninger. 

Hurtig montage
Blokkens unikke L-form gør, at gulvbetonen kan støbes helt 

op imod polystyrenen. Det sparer dig for en arbejdsgang.  
Da blokken samtidig er 2,4 meter lang, sparer du også 

arbejdstid på sætning og samling i forhold til en blok på 
f.eks. 1 meter. Sortimentet omfatter skillerumsplader samt 

udvendige og indvendige hjørner.

IBF Klostersten Tek giver en robust overflade og et rustikt look. 
Belægningen er velegnet til maskinudlægning på større arealer. 
Belægningen består af 5 forskellige formater. De enkelte lag på 

 pallen,  ligger i samme mønster, så du hurtigt og effektivt kan lægge 
belægningen. Klostersten Tek er støbt med specialtilslag af granit, 

som efterfølgende er kuglehærdet. Stenene har en afrundet kant 
og fås i farven solith og hvid marmor.

Østre Havn i Aalborg er et godt eksempel på, hvordan terrasse ringer, 
trapper og belægninger spiller sammen. Til projektet er anvendt IBF 
ParkLine støttemur. Muren har en fin og glat overflade, hvilket giver et 
rent look. De indbyggede indstøbningsbolte gør det let at sætte muren 
på plads med løftegrej. 
IBF Modulserien er anvendt i forskellige mål, hvilket giver variation. 
Serien består af belægningssten, fliser, kantsten, afslutningssten 
– der er mange varianter.

IBF ParkLine støttemur fås i grå farve og følgende mål: 
H 40/80/120/160/200 cm.
Der leveres hjørneelementer til både udvendige og indvendige hjørner. 
IBF Modulserie (belægningssten og fliser) fås i grå farve med affalsede 
kanter. IBF Trappetrin fås i grå farve med skrå eller lige kant. 
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Vidste du at forkert 
 radon sikring har store 

 økonomiske konsekvenser
Se eller gense webinaret 

fra Jackon på 
Bygma.dk/radon

Radonsikring er lovpligtig

Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden. 
Radon kan ikke ses, lugtes eller smages og fremkalder ikke øjeblikke-
lige bivirkninger, men øger f.eks. risikoen for udvikling af lungekræft. 

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at omkring 350.000 huse i 
Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet.

Den dag i dag bygges der boliger uden den lovpligtige radonsikring, og 
det kan både blive et sundhedsfarligt og dyrt valg. Hos Jackon  påpeger 
man vigtigheden af at tænke og bygge radonsikring ind helt fra starten 
af ethvert byggeprojekt. 

Nyhed: Jackon Radon Connect

Vores anbefaling er kort og godt: Tag radonsikrin-
gen med allerede i projekteringen, siger Martin 
Bendix, projektrådgiver hos Jackon Danmark. 

Som en kontrast til de mangelfulde og forældede 
radonsikringer, der både kan have store helbreds-
mæssige og økonomiske konsekvenser, tilbyder 
Jackon komplette og tætte radonløsninger. Bendix 
anbefaler Jackon Radonplade som udlægges 
direkte på et bæredygtigt og afrettet underlag. 

Derefter kan man normalt udlægge Jackopor eller Jackon Super EPS 
gulvisolering. 

Jackon Radon Connect er et resultat af Jackons egen produktudvik-
ling. Det unikke produkt sikrer den korrekte placering og en optimal 
 forbindelse mellem radonplade og aftræksrør. 

Nemt at lægge ud

Jackon Radonplade med tilhørende Jackon Radon Connect er let at 
udlægge og montere, fastslår bygherren Møllerens Hus A/S, som alle-
rede har taget nyheden i brug. De opsætter et tyvetals lejeboliger i  
Rønde med stor fokus på radonsikring, da der på Syddjurs er meget 
radon i undergrunden. 

Man valgte at radonsikre med Jackon Radonplade og Jackon Radon 
Connect for at lave en trykudligning på ydersiden af konstruktionen 
mod jord, fortæller bygherren. - Derved sikrer man at radon ikke træk-
ker op igennem terrændækket. Dette giver os en tryghed for et sun-
dere indeklima i boligerne.

Radonsikring for 
et sundere indeklima 
i boligerne

Hold radon ude af boligen 
med Jackon Radon Connect
350.000 husstande har for høje grænseværdier af radon. Den skadelige gas  trænger 
ind  gennem revner og sprækker. Derfor giver det god mening at sikre boligen.

Den bedste løsning er et radonsug, der kombineres med andre løsninger f.eks. 
Jackon Radon Solution, som består af radondug og tilbehør. Dugen kan med fordel 
monteres i  kombination med Jackon Radonplade (sugplade). Radonpladen vender 
radon strømmen, så den bortventileres via aftrækskanaler.

Martin Bendix
Projektrådgiver hos 

Jackon Danmark
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896,- 
SIKKERHEDSSKO MADDOX *
• Let og sporty • Slidstærkt, åndbart og vandafvisende microfiber/
tekstil • Skridhæmmende og let ydersål med sålkernen af 
INFINERGY® • ESD • Refleksdetaljer • Stål tåværn og fiber sømværn 
• Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort/rød • Str. 41-46

896,- 
SIKKERHEDSSKO SHARK 7550
• Let sikkerhedssko i smart sneakers design og med Boa® Fit System 
• Fremstillet af miljøvenligt TEXPET- tekstil • Stærkt, åndbart og vand-
afvisende • Skridhæmmende og stødabsorberende • Med ProNose 
• ESD • Alu tåværn og fiber sømværn • Sikkerhedsklasse: S3 SRC 
• Sort • Str. 41-46

SIKKERHEDSSKO REAKTION *
• Let og robust sko af slidstærkt, vandafvisende 
og åndbart læder • BOA® lukning • Sålkernen af 
Infinergy® materiale • Stød absorberende • ESD 
• Refleksdetaljer • Pronose • Komposit tåværn 
og fiber sømværn • Sikkerhedsklasse: S3 SRC 
• Sort • Str. 41-46

 

1.096,-1.096,-

546,- 
SIKKERHEDSGUMMISTØVLER PUROFORT+
• Smudsafvisende og knopdesignet sålmønster, der sikrer det bedste 
fodfæste i alle terræner • Meget slidstærk og bestandig overfor mineral-
ske, vegetabilske og animalske olier, gylle og de fleste kemikalier 
• Sikkerhedsklasse: S5 • Grøn • Str. 41-46

896,- 
SIKKERHEDSSKO ADVANTAGE
• Ultimativ sikkerhedssko • Ekstra slidstærk, fleksibel og stødabsor-
berende sål • Varmeresistent: Op til 300° C • Stødabsorberende og 
svedtransporterende • Refleksdetaljer • ProNose for ekstra slidstyrke 
• ESD • Sikkerhedsklasse: S3 • Sort • Str. 41-46

896,- 
SIKKERHEDSSKO 4001
• Bæredygtigsko med Boa® Fit System • Miljøvenligt, stærkt og ånd-
bart TEXPET tekstil af 100% genanvendt PET plast • ESD • Alu tåværn 
• Fiber sømværn • Sikkerhedsklasse: S1P SRC • Blå/sort • Str. 41-46

996,- 
SIKKERHEDSSKO SENEX PRO
• Let og robust sikkerhedssko med Boa® Fit System • Slidstærk, vand-
afvisende og hurtigtørrende microfiber/Cordura® tekstil • Sålkernen af 
Infinergy® materiale absorberer stød ESD • Læderfri • Refleksdetaljer 
• ProNose for ekstra slidstyrke • Komposit tåværn og fiber sømværn 
• Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46

Vælg ikke fodtøj med øjnene
Det er afgørende, at du vælger den helt rigtige sko. Skoen, der 
 passer til din  arbejdsopgave, og som er behagelig at have på. 
Og det er ikke altid den sko, der først falder i øjnene.

Derfor opfordrer vi til, at du aktivt bruger Bygmas eksperter, når 
du vælger fodtøj. Vi sætter os ind i din arbejdssituation og anbe-
faler det fodtøj, der matcher udfordringerne, og som dine fødder 
bliver glade for. 

Vi kører ofte ud til kunderne for at  undersøge forholdene med egne 
øjne. Og så  udvælger vi de typer fodtøj, vi vil anbefale.

Brug os og vores store erfaring. Det vil dine fødder sætte pris på.

Ny energi til dig, 
der går meget
Elten sikkerhedssko beskytter dine fødder, men de gør mere 
end det. Energien fra hvert skridt, du tager, sendes retur til dine 
fødder. På den måde er hvert skridt lig med ny energi.

Elten holder dine fødder friske hele dagen:
• Absorberer stød og sender energien retur til fødderne 
• Reducerer tendens til trætte fødder

Nyhed

2 *Lagerføres ikke i alle forretninger



896,- 
SIKKERHEDSSKO ROBUST 411
• Ultimativ sikkerhedssko til dig, der arbejder hårdt • Bred pasform 
• Ekstra slidstærk, fleksibel • Åndbar og vandafvisende • Refleks detaljer 
• Pronose med Alu tåværn og fiber sømværn • Olie -,  benzin og varme-
resistent op til 300° C • Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46

996,- 
SIKKERHEDSSTØVLETTER ALLROUND 412
• Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel • Åndbar og vandafvisende 
• Pronose med Alu tåværn og fiber sømværn • Olie -, benzin og varme-
resistent op til 300° C • ESD • Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46

6-pak

96,- 
ARBEJDSSOKKER 
BASIC
• Basis strømpe til hver-
dagsbrug • Sort • 6-pak
Str. 40-43 Nr. 199758
Str. 44-47 Nr. 199759

3-pak

106,- 
ARBEJDSSOKKER 
ALL YEAR
• Let og åndbar hver-
dagsstrømpe med gode 
svedtransporterende 
egenskaber • Sort/grå
Str. 40-43 Nr. 199760
Str. 44-47 Nr. 199761

136,- 
INDLÆGSSÅLER 68201/68202/68203
• Udviklet til fødder med lav svang • Sort • Lav, medium 
eller høj • Str. 40-47
Nr. 145424-145434

49,- 
IMPRÆGNERINGSSPRAY 
• Beskytter glat skind og læder mod fugt og forlænger 
skoens levetid • Nem at anvende og drøj i brug 
• Vandbaseret naturprodukt uden organiske opløsnings-
midler og silicone • 200 g
Nr. 153357

136,- 
LÆDERBALSAM 
68117
• Neutral
Nr. 153356

Det stærkeste fodtøj 
til de hårdeste jobs
BRYNJE sikkerhedssko er udviklet til dig, der arbejder i byggeri, offshore eller tung industri.
Skoene bygger på tusindvis af testtimer fra felten, så du kan regne med fodtøj, der yder 
 maksimal beskyttelse uden at gå på kompromis med komforten.

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

Gør det enkelt at håndtere 
virksomhedens indkøb af arbejdstøj

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

Spar tid med

BYGMAS TØJSHOP

BRED PASFORM
Ekstra plads giver ekstra komfort.

ESD-GODKENDT
Minimerer statisk elektricitet.

PRONOSE
Ekstra slidstyrke til ét af skoens 
mest udsatte områder.

FLEKSIBELT FIBER-
SØMVÆRN
Beskytter dig mod at træde 
skarpe genstande gennem sålen.

GELENK
Stabiliserer og modvirker vrid. 
Fordeler trykket til hele sålen.

YDERSÅL AF NITRILGUMMI
Ekstra slidstærk og � eksibel sål, der modstår 
varme op til 300 °C.



SIKKERHEDSSKO EB22B
• Let sikkerhedssko med BOA lukning • Overdel i åndbart 
textilmateriale • Svedtransporterende inderforing 
• Tåhætte i aluminium • Blødt sømværn • ESD 
• Sikkerhedsklasse: S1 SRC • Sort • Str. 41-46

Frit valg 
896,-

Frit valg    
996,- 

746,- 
SIKKERHEDSSKO EB25S
• Ekstremt lette og med NRG55 sålsystem 
• Svedtransporterende • Skridhæmmende EVA sål 
• Antistatisk • ESD • Oliebestandig 
• Sikkerhedsklasse: SRC • Sort • Str. 41-46

1.146,- 
SIKKERHEDSSANDALER EN48B
• Sandalen har en skridhæmmende og slidstærk gummi 
ydersål og NRG55™ mellemsål, som sammen giver 
 perfekt stødabsorbering og holdbarhed• Slid stærkt og 
åndbart nubuck læder• Boa® lukning• Sikkerheds-
klasse: S1 SRC• Sort• Str. 41-46

SIKKERHEDSSKO 70333 *
• Vandafvisende og åndbart tekstil og microfiber materiale • Metalfri • Tåhætte: Fiberglas • Blødt sømværn 
• BOA lukning • Antistatisk • Stødabsorbering • Oliebestandig ydersål • Varmebestandig ydersål 
• Sikkerhedsklasse: S3 • Sort • Str. 41-46

SIKKERHEDSSKO 74661
• Fuldnarvet læder med for i svedtransporterende Drilex-textil • BOA lukning • Sål: Vibram PU-sål, stødab-
sorberende, slidstærk og skridhæmmende • Tåværn: Stål • Sømværn: Non-metal fiber • Sikkerhedsklasse: 
S3 • Sort • Str. 41-46

1.046,- 
SIKKERHEDSSKO 70645 *
• Let og vandtæt Goretex • Blødt sømværn og fiber-
glas tåhætte • BOA lukning • Stødabsorberende 
• Skridhæmmende gummi ydersål • PU slidnæse 
• Sikkerhedsgodkendelse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46

946,- 
SIKKERHEDSSKO 70572*
• Ekstrem åndbar og komfortabel sikkerhedssko 
• Med slidstærk og skridhæmmende ydersål 
• Overdelen i GriAirTM tekstil • Boa® Fit System 
• ESD • Sikkerhedsklasse: S1 SRC • Sort • Str. 41-46

4 *Lagerføres ikke i alle forretninger



SIKKERHEDSSKO EB17B
• Ekstrem åndbar Airmesh textil • Svedtransporterende • NRG55 mellemsål • Boa® lukning • Tåhætte: 
Komposit • Slidnæse • Blødt sømværn • Skridhæmmende • Metalfri • Antistatisk • ESD • Oliebestandig 
• Sikkerhedsklasse: S1 • Sort • Str. 41-46

SIKKERHEDSSKO EB22 *
• Med et klassisk look og en overdel i åndbart textilmateriale 
samt en mellemsål, Vismo® NRG 55 som returnerer 55% energi 
tilbage til brugeren og samtidig skaber en enorm stødabsor-
bering • Skridhæmmende • Olie og syrebestandig • ESD 
• EN 20345 • Sikkerhedsklasse: S1 SRC • Sort • Str. 41-46

Frit valg 
1.196,-

SIKKERHEDSSKO EB59B*
•  Vandafvisende sikkerhedssko • Skridhæmmende og slidstærk gummi ydersål • NRG55™ for stødabsorbering 
og holdbarhed • BOA • Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46

2 par

76,- 
ARBEJDSSTRØMPER 60350
• Tynd strømpe • Svedtransporterende • Sort • 2-pak
Str. 39-42 Nr. 220490
Str. 43-46 Nr. 220491

66,- 
SOKKER FRESH
• Svedtransporterende • Højre/venstre strikket • Tactel gør sokken 
meget åndbar og hurtigtørrende • Ekstrem blød om fødderne • Air 
zonerne giver høj svedtransporterende effekt • Comfort elastik zoner 
giver optimal pasform
Str. 39-42 Nr. 189251
Str. 43-46 Nr. 189252

56,- 
SOKKER CHILL
• Svedtransporterende effekt • Højre/venstre strikket • Lav i 
skaft • Luft kanaler giver høj åndbarhed • Comfort elastik zoner 
giver optimal pasform
Str. 39-42 Nr. 189255
Str. 43-46 Nr. 189256

5*Lagerføres ikke i alle forretninger



Den originale HKSDK R2 blev introduceret for 20 år siden. Siden da er der solgt mere end 400.000 par 
sikkerhedssko i Skandinavien. R2 er 6. generation af skoen, og den indeholder den nyeste teknologi. 
AIR-systemet er forbedret med 24%, og vægten er reduceret. Skoene er samtidig blevet re-designet, 
så den nu er ultra let og super soft.

SPECIFIKATIONER:
Tåbeskyttelse Ja, Aluminium
Sømværn Ja, Techfiber
Antistatisk Ja, ESD
Skridfast Ja
Olie-, syre- og benzinresistent Ja
Varmeresistent Op til 150°C
Godkendelse EN345 S1-P

Ja, Aluminium
Ja, Techfiber

Op til 150°C
EN345 S1-P

1.196,- 
SIKKERHEDSSKO B3
• High-tech sikkerhedssko med ekstra bred pasform • Robust og 
stærk og let • Tåbeskyttelse: Aluminium • Sømværn: Techfiber 
• ESD • Skridfast • Olie-, syre- og benzinresistent • Varmeresistent: 
Op til 150°C • EN345 • Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46

SIKKERHEDSSANDALER NEW R2
• Ultra let og super soft sikkerhedssandal 
• Aluminium tåbeskyttelse • Sømværn: Techfiber 
• Skridfast • Olie, syre- og benzinresistent 
• Varmeresistent: Op til 150°C • Sikkerhedsklasse: 
S1-P • Sort • Str. 41-46

 

1.196,-1.196,-

1.396,- 
SIKKERHEDSSKO Z5
• Med innovativt design, samtidig med, at den er stærk og komfortabel 
• Tåbeskyttelse: Aluminium • Sømværn: Techfiber • ESD • Skridfast 
• Olie-, syre- og benzinresistent • Varmeresistent: Op til 150°C 
• EN345 • Sikkerhedsklasse: S3 • Sort/blå • Str. 41-46

266,- 
INDLÆGSSÅLER PUMP-IT *
• Ergonomisk pasform • Letvægt • Klima-kontrol • Str. 41-46

1.346,- 
SIKKERHEDSSANDALER Z2 *
• En let, fleksibel sikkerhedssandal, som især er velegnet til indendørs 
arbejde • Tåbeskyttelse: Aluminium • Sømværn: Techfiber • Antistatisk: 
ESD • Skridfast • Olie-, syre- og benzinresistent • Varmeresistent: Op til 
150°C • EN345 • Sikkerhedsklasse: S1-P • Sort/blå • Str. 41-46

1.396,- 
SIKKERHEDSSKO TX1
• Komfortable og flexible letvægts sikkerhedsko med den nye tek-
nologi “Trans Am” AIR-sål • Sømværn: Whitelayer® • Tåkappe: Neo-
stål • Bred pasform • ESD • Olie, syre og varmebestandig (150°C) 
ydersål • Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46

1.496,- 
SIKKERHEDSSTØVLETTER GL6 *
• Åndbar og vandafvisende mikrofiberoverdel • Snøre lukning • Ekstra 
snudeforstærkning • Tåkappe: Aluminium • Sømværn: Whitelayer® 
• Olie- , benzin- og syrebestandig sål • Stød absorberende sål 
•  Skrid hæmmende sål • Tåler varme op til 150° C • Anti statisk 
• Sikkerheds klasse: S3 SRC • ESD • Sort • Str. 41-46

Sikkerhedssandalen, der 
er super let og super soft 

6 *Lagerføres ikke i alle forretninger



146,- 
SWEATSHIRT 20384
• 60% økologisk bomuld/40% genanvendt 
 polyester • Moderne pasform • Høj slidstyrke 
• Rund hals • Rib i hals, i nedre kant og ved 
håndled • Grå • Str. M-XXL

56,- 
T-SHIRT 20482
• Bæredygtig • Moderne pasform • Flere 
farver • Str. M-XXL

Pr. stk. v/50 stk.

30,- 
T-SHIRT CALAIS
• 100% bomuld • Moderne, mere kropsnær 
pasform med rigtig god bevægelsesfrihed 
• Rib i hals • Ekstra polstring over syningen i 
nakken • Mange farver • Str. M-XXL

Pr. stk. v/10 stk. 3600

Pr. stk. v/10 stk.

86,- 
SWEATSHIRT CARVIN
• 60% bomuld/40% polyester • Kæmmet bomuld er 
fugtabsorberende og behageligt at bære ind mod 
huden • Børstet inderside • Rib i hals, ærmer og ned-
re kant • M.marine, grå, antracit og sort • Str. M-XXL

196,- 
SWEATSHIRT MED HÆTTE 8024
• 65% polyester/35% bomuld • Indvendig micro-
fleece • Sort og forrest green • Str. M-XXL

46,- 
T-SHIRT 2502
• 100% bomuld • Klassisk T-shirt i bomuld med 
masser af plads til firmaprofilering • Forstærket 
skuldersøm og nakke • Flere farver • Str. M-XXL

Er du én af dem, der tænker på bæredygtighed og miljø? Så er 
du ikke alene. Flere og flere efterspørger miljøvenlige produkter, 
og det har vi gjort noget ved. Vi tilbyder to vandbaserede logo-
tryk, ElastoSoft og UltraFlex, begge er allround logotryk. 
ElastoSoft er udviklet med særlig høj strækbarhed, og UltraFlex 
er en vinder, når det kommer til industrivask og høj slidstyrke.

Derudover er begge logotryk OEKO-TEX® certificerede, som er 
 verdens førende sundhedsmærkning for tekstile produkter. 

Vi anbefaler ElastoSoft og UltraFlex, når du skal have miljø-
venligt logotryk og vægter strækbarhed og/eller slidstyrke højt.

Læs mere på bygma.dk/logotryk

Miljøvenligt 
logotryk

Læs mere 
om logotryk på
bygma.dk/

logotryk

Flere 
 farver

Flere 
 farver

Flere 
 farver

Nedenstående priser er ekskl. tryk
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HI-VIS STRETCH ARBEJDSBUKSER 19479
• 92% polyester/8% elastan • Fluorescerende og 
med reflekser • Vandafvisende finish • 4-vejs 
strækstof med lav vægt og god slidstyrke 
• Ergonomisk formede bukseben • Mange 
 lommer • Kan forlænges med 3 cm • Kl. 2 
• Hi-vis gul/sort • Str. C48-C56

496,-
HI-VIS STRETCH 
ARBEJDSBUKSER 19879
• 92% polyester/8% elastan 
• Fluorescerende kontrastfarve og 
med reflekser • Vand afvisende 
• 4-vejs strækstof med god slid-
styrke • Bukseben er ergonomisk 
formede • Mange lommer • Skridt 
længden kan forøges med 3 cm 
• Kl. 1 • Sort/hi-vis gul • Str. C48-C56

106,- 
BÆLTE 17044
• Med regulerbart spænde 
• Sort • One size
Nr. 202378

76,- 
KNÆBESKYTTERE WATERLOO
• Formpresset Evazote® • Passer 
til alle MASCOT® bukser med 
knælommer • Grå • One size
Nr. 047736

696,-
HI-VIS SOFTSHELLJAKKE 19002
• 100% polyester • Åndbar, vindtæt og vandafvisende • Fluorescerende 
og med skrå, tværgående reflekser • Moderne, mere kropsnær pasform 
med høj krave • Kl. 2 • Hi-vis gul • Str. M-XXL

396,-
HI-VIS T-SHIRT 19082
• 50% polyester/50% bomuld • Fluorescerende og med skrå, 
tvær gående reflekser • Moderne pasform • Behagelig bomulds-
inderside • Rund hals • Kl. 2 • Hi-vis gul/sort • Str. M-XXL

596,-
HI-VIS SOFTSHELLJAKKE 19202 *
• 100% polyester • Åndbar, vindtæt og vandafvisende • Moderne, mere 
kropsnær pasform med god bevægelsesfrihed • Høj krave • Tofarvet 
• Flere lommer • Reflekseffekter • Hi-vis gul/sort • Str. M-XXL

 

496,-496,-
126,- 
KNÆPUDER LIKASI
• Sort • Onesize
Nr. 117869

Synlighed, bevægelses frihed og 
masser af funktionelle detaljer
MASCOT® ACCELERATE SAFE er hi-vis-beklædning til dig, der arbejder i høj-risiko-
områder. Det fluorescerende materiale holder dig synlig i dagslys, og reflekserne 
gør dig synlig i mørke.

Elastisk stof med maksimal bevægelsesfrihed
Strækstoffet er elastisk i alle retninger. Det giver en unik bevægelsesfrihed. 
Og den bløde bagside gør, at bukserne nærmest ikke mærkes mod huden. 
Samtidig tåler stoffet industrivask ved 60° grader. 

Masser af praktiske lommer 
Buksernes har forlommer, baglommer, lårlomme, tommestoklomme (med 
Kevlar®-forstærkninger) og lommer med klap foran på låret. Lårlommen har en 
foret telefonlomme, skjult trykknaplukning og aftagelig ID-kortholder. Som ekstra 
detalje er der en skjult hammerstrop i højre side. Lommerne er fuldt integrerede i 
designet. Det gør, at du kan fylde lommerne op, uden at det generer dig, når du går.

Fleksible knælommer med høj slidstyrke 
Knæpudelommerne er lavet af en meget slidstærk CORDURA®, der er testet 
til at være syv gange stærkere end bomuld. Knæpuderne indsættes nedefra, 
og  placeringen kan justeres. 

Klasse 
2

Nyhed 
i Bygma

Klasse 
2

Klasse 
2

Klasse 
1

Begrænset 
antal

8 *Lagerføres ikke i alle forretninger



696,- 
STRETCH ARBEJDS BUKSER 17031 *
• 93% nylon/7% elastan • Elastisk i alle 
 retninger • Høj slidstyrke og vandaf-
visende • Hænge- og /knælommer af 
 slidstærk CORDURA® • Effektiv ventilation 
ved knæ området • Refleks effekter • Sort 
eller hvid • Str. C48-C56

356,- 
STRETCH HÅNDVÆRKER -
SHORTS 17149
• 93% nylon/7% elastan • Vand-
afvisende finish • Strækstof 
med lav vægt og høj slidstyrke 
• Aftagelige hænge lommer 
• Mange lommer 
• Sort • Str. C48-C56

646,- 
STRETCH ARBEJDS-
KNICKERS 17049
• 92% nylon/8% elastan • Vand-
afvisende med refleks effekter 
• 4-vejs strækstof med høj slid-
styrke • Ergo nomisk pasform 
• Hænge- og knælommer • Sort 
• Str. C48-C56

496,- 
STRETCH ARBEJDS   BUKSER 
17179
• 92% nylon/8% elastan • Har en 
vandafvisende finish • 4-vejs 
strækstof med lav vægt og høj 
slidstyrke • Lav talje • Ergo-
nomisk formede bukseben 
• Mange lommer • Refleks-
effekter • Sort • Str. C48-C56

526,- 
STRETCH OVERALL 18569
• 65% polyester/35% bomuld 
• Elastisk materiale der giver 
en unik bevægelsesfrihed 
• Ergonomisk formede bukse-
ben • Knælommer i slidstærk 
CORDURA® • Tre forskellige 
benlængder • Sort • C48-C56

596,- 
SOFTSHELL STRETCHJAKKE 
DRESDEN UNIQUE
• 100% polyester • Øget sikkerhed ved 
hjælp af store men diskrete, mørke 
refleksstriber • Fleksibel lynlås skjult 
bag stof, så snavs og støv ikke ødelæg-
ger den • Sort • Str. M-XXL

696,- 
SKALJAKKE 17001
• 87% polyamid/13% elastan • Åndbar, 
vind- og vandtæt • Stretchstof kombi-
nerer en lav vægt med en meget høj 
slidstyrke • Elastisk i alle retninger 
• Reflekseffekter • Godk. iht. EN343 
• Sort/m.antracit • Str. M-XXL

346,- 
FLEECEJAKKE 17103
• 100% polyester • Microfleece med 
lynlås • Moderne pasform • Grå/sort 
• Str. M-XXL

396,- 
TERMOJAKKE 17115 *
• Tofarvet • Vandafvisende • CLIMASCOT® 
Lightweight Insulation • Høj krave • Flere 
lommer • Ergonomisk formede ærmer 
• Strækstof i siderne • Reflekseffekter 
• Sort/antracit • Str. M-XXL

136,- 
HÆTTETRØJE GIMONT
• Kæmmet bomuld er fugtabsorbe-
rende og behageligt at bære ind 
mod huden • Børstet inderside 
• Moderne, mere kropsnær pas-
form • Rib i nedre kant og ved 
håndled • Lys grå • Str. M-XXL

Uanset hvordan vejret er … 
Bygma hjælper dig med tøjet

9*Lagerføres ikke i alle forretninger



496,- 
KLATREHJELM PLASMA HI-VIS
• Special fremstillet Hi-Tec klatrehjelm, vel egnet til 
professionelt arbejde og rednings opgaver • Let, kom-
fortabel og robust • 10 ventilations åbninger med alu 
gitter • 4-punkts hagerem • Justeringsmulighed for str. 
• Inderhjelmens polstring er lavet i tekstil, som tørrer 
hurtigt • Str. 51-63 cm • CE EN397 LD • Hi-vis gul
Nr. 221130 *

1.196,- 
FALDSIKRINGSSÆT BASIC 1
• Indeholder: Faldsikringssele FS2002 • 10 m line 
• Integreret glidelås • 2 stk. karabinkroge • 1 m 
monteringsstrop
Nr. 184262

4.696,- 
FALDSIKRINGSSÆT BASIC 4
• Faldsikringssele FS2025 • Faldstoptalje med 10 m wire 
• 1 m stålslynge FS803 inkl. karabinkrog • Godkendt til 
horisontal brug, dog max.100 kg belastning • Inkl. taske 
til transport og opbevaring
Nr. 184264 *

Frit valg pr. del

396,- 
REGNJAKKE ALTA SHELTER
• 85% polyester/15% bomuld 
• Lynlås foran • Refleksbånd 
• To lommer foran med flapper 
• Trykknapjustering ved man-
chetter • Click-on-strop på inder-
siden af sømmen til ID-kortholder 
• Forlænget ryg • Kl. 3 • Hi-vis gul 
• Str. M-XXL

REGNBUKSER ALTA SHELTER
• 85% polyester/15% bomuld 
• Vandtæt, åndbar basisoverall til 
dage hvor stor synlighed er 
påkrævet • For lomme og mesh-
foring • Justerbare seler • Kl.2 
• Hi-vis gul • Str. C48-C56

Allround Hi-Vis stretchbukser 6243
• Varmeforseglede refleksbånd
• Cordura® stretch forstærkede 
 KneeGuard Pro lommer
• 2-vejs og 4-vejs stretch giver fleksibilitet
• Cordura® forstærkede hylster- og lårlommer
• Slimfit og forbøjede ben
• Str. C48-C56

546,-

Hi-vis T-Shirt 2534
•  Høj synlighed i kl. 1 (EN 20471)
•  Store områder til beskyttelse mod snavs 
•  Elastisk refleksbånd giver optimal 

 bevægelsesfrihed
• Brystlomme med lomme til kuglepen
• Str. M-XXL

196,-

Allround Hi-vis Stretchjakke 1539
•  Grundmaterialet er 2-vejs stretch
• Varmeforseglede refleksbånd
• CORDURA® forstærkninger på udsatte steder
• Forbøjede ærmer for bevægelsesfrihed
• 2-vejs lynlås, som giver nem adgang til værktøj 
• Lommer med lynlås og brystlomme til ID-kort
• Str. M-XXL

796,-

Gør dig synlig, så vi  
undgår ulykker
Sådan fungerer Hi-vis-tøjet
Det fluorescerende materiale (neonfarverne) gør dig synlig i dagtimerne 
– også selvom det er diset eller tåget. Refleksmaterialet gør dig synlig i 
mørke. Som supplement til de to synlige materialer fås en lang række 
kontrastfarver. 

AllroundWork er en kollektion, hvor der er lagt stor vægt på pasform og 
komfort, hvilket gør tøjet velegnet til hverdagsbrug.

• 2-vejs lynlås, som giver nem adgang til værktøj 
• Lommer med lynlås og brystlomme til ID-kort

Klasse 
1

Klasse 
3

Klasse 
2

Klasse 
2
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116,- 
KNÆPUDE 9110
• Gul • One size
Nr. 114862

296,- 
LÆDERBÆLTE 9034
• 100% læder • Slidstærkt, klassisk læderbælte med robust 
spænde • Bredde: 45 mm • Sort 
90 cm Nr. 142922
110 cm Nr. 142923
130 cm Nr. 142924

STRETCHBUKSER 6241
• Stretch arbejdsbukser med street look og 
smallere ben • Stretch Cordura® på knæ 
 kombineret med 4-vejs stretch bagpå sikrer 
stor fleksibilitet og komfort • Avancerede 
KneeGuard Pro knælommer med ekspansions 
læg holder knæpuderne i optimal position 
• Sort • C48-C56

376,- 
FLEECE HÆTTETRØJE 8041
• Moderne hættetrøje i mesh fleece 
for øget åndbarhed og et råt moder-
ne look • Forsynet med børstet 
inderside • Suveræn pasform og 
bevægelsesfrihed • Sort • Str. M-XXL

446,- 
STRETCH SHORTS 6141
• 47% bomuld/31% polyester/22% 
elastan • Slim fit pasform og hyl-
sterlommer • 4-vejs stretch bagpå 
og i skridtkile for ekstra fleksibili-
tet og komfort • Cordura® forstær-
kede lommer • Sort • Str. C48-C56

256,- 
KNÆPUDE 0418
• 100% polyethen • Fyld af 
polyethylenkugler gør knæ-
puderne lette og åndbare 
• Sort/grå • One size
Nr. 114863 *

596,- 
ALLROUND SOFTSHELL-
JAKKE 1200
• 100% polyester • Vindtæt og 
vandafvisende • Maksimal 
bevægelses frihed • For længet ryg 
• Fleeceforet  krave • Refleks-
detaljer • Sort og navy/sort 
• Str. M-XXL

696,- 
STRETCHBUKSER 6214
• 60% bomuld/40% poly-
ester • Kraftig kvalitet med 
fantastisk  pasform og 
 forbedret funktionalitet 
• Forbøjede ben og skridtkile 
• KneeGuard® Pro system 
certifi ceret iht. EN 14404 
•  For stærkninger på knæene 
og  kraftige lynlåse • Flere 
lommer • Sort • Str. C48-C56

596,- 
ARBEJDSSHORTS 6108
• 84% polyamid/16% elastan 
• 4-vejs letvægts stretchmateriale 
• Aftagelige hysterlommer 
• Tommestok lomme med knivholder 
• Refleksdetaljer bagpå og bag-
lommer med lynlås • Stretch cargo 
lomme med lynlåsrum og ID-kort 
holder • Sort eller hvid 
• Str. C48-C56

86,- 
HAMMERHOLDER 9716
• Avanceret, slidstærk ham-
merholder med ergonomisk 
design • Vinklet for let 
adgang og komfortabel 
 placering af hammeren
Nr. 121686

Snickers stretch 
er bukserne du 
ikke har lyst til 
at tage af igen
Stretchstoffet er elastisk i alle retninger. 
Det giver en fantastisk bevægelsesfrihed, 
hvor intet strammer eller generer. 

MASSER AF SMARTE DETALJER:
•  Effektiv ventilation ved knæområdet via lynlås på siden

•  Lyn op og indsæt knæpuder, når behovet melder sig

•  Slidstærke CORDURA® hængelommer, der nemt kan 
lynes af, når du ikke skal bruge dem

•  Bukserne fås i 3 benlængder (76, 82 og 90 cm), 
så knælommer og andre detaljer er placeret, hvor 
du har brug for dem

•  Det multifunktionelle stretchstof er slidstærkt 
og vandafvisende

 

496,-496,-

11*Lagerføres ikke i alle forretninger



246,- 
T-SHIRT SAFETY 9544 *
• 55% bomuld/45% polyester • Moderne pasform 
• Behagelig og lækker • Fremstillet i behagelig pique 
stof • Rib i hals • Kl. 2 • Godk. iht. EN20471 
• Hi-vis gul/sort • Str. M-XXL

596,- 
SOFTSHELLJAKKE SAFETY 1158 *
• 100% polyester • Moderne pasform • Vind- og 
vand afvisende • God komfort og bevægelighed 
• Strækbar kvalitet • Reflekslynlås i front • Mange 
lommer • Vindfang i ærmer • Kl. 2 • Godk. iht. 
EN20471 • Hi-vis gul/sort • Str. M-XXL

396,- 
SIKKERHEDSBUKSER SAFETY 2546 *
• 56% polyester/34% elastan/10% bomuld 
• Moderne pasform • Super stretch • Mange 
funktionelle lommer • Kan forlænges med 6 cm 
• Kl. 1 • Hi-vis gul/sort • Str. C48-C56

696,- 
SKALJAKKE SAFETY 1146 *
• 100% polyester • Moderne pasform • Åndbar, vand- 
og vindtæt • Skjult lynlås og velcrolukning • Mange 
lommer • Aftagelig hætte • Kl. 3 • Godk. iht. EN20471 
• Hi-vis gul/sort • Str. M-XXL

446,- 
SWEAT CARDIGAN SAFETY 8025 *
• 100% polyester • Moderne pasform • Børstet 
inderside • Reflekslynlås i front • Mange lommer 
• Vaffelstruktur på forstykke og hætte • Rib i 
ærmer og bund • Strækbare reflekser • Kl. 2 
• Godk. iht. EN20471 • Hi-vis gul/sort • Str. M-XXL

446,- 
SIKKERHEDSBUKSER SAFETY 2544 *
• 56% polyester/34% elastan/10% bomuld 
• Moderne pasform • Super stretch 
• Høj komfort og bevægelighed • Mange 
lommer • Kan forlænges med 6 cm • Kl. 2 
• Hi-vis gul/sort • Str. C48-C56

346,- 
SIKKERHEDSSHORTS SAFETY 6546
• 56% polyester / 34% elastan • Strækbare 
og funktionelle fluorescerende shorts med 
moderne pasform • Mange lommer • Kl. 1 
• Hi-vis gul • Str. C48-C56

Sikkert, 
praktisk og 
komfortabelt
Stretch er det gennemgående tema i basic serien. 
Bukserne i 2-vejs stretch føles som en 4-vejs 
stretch, på grund af meget elasticitet. Der er også 
stretch i mange af overdelene. De skrå reflekser 
sørger for sikkerheden i mørke. Alle underdelene 
har et kliksystem, hvor der er muligt at klikke 
værktøjslommer på efter behov. 

F. ENGEL giver dig sikkerhed og:
• Moderne pasform
• Knæforstærkning/knælommer
• Funktionelle lommer
• Kliksystem til hængelommer

Klasse 
2

Klasse 
2

Klasse 
2

Klasse 
1

Klasse 
2

Klasse 
3

Klasse 
1

12 *Lagerføres ikke i alle forretninger



446,- 
FIBERJAKKE X-TREME 1362
• 100% polyester • Smart og lækker fiberjakke 
• Behageligt strækfor • God overgangsjakke • Høj 
krave og lynlås i front • Strækbart panel i ærmer/siden 
• Mange funktionelle lommer • Elastisk afslutning i 
bunden • Ribafslutning ved ærmer • Sort • Str. M-XXL

446,- 
STRIKKET SOFTSHELLJAKKE X-TREME 1363 *
• 100% polyester • Smart og lækker strikket 
 soft shelljakke bonded med fleece på indersiden 
• Høj krave og lynlås i front • Flere lommer 
• Justerbare manchetter • Sort/antracit eller 
hvid/antracit • Str. M-XXL

COMBAT BUKSER 2761
• 65% polyester/35% bomuld /10% elastan • Optimal pasform med hængelommer 
• Ergonomisk formet og forstærket knæparti • Funktionelle lommer • Kan forlænges 
• Sort • Str. 84-100

 

296,-296,-

296,- 
SOFTSHELLJAKKE 1265
• 100% polyester • Vind- og vandafvisende 
• Funktionel og super blød • Blød fleece indvendig i 
kraven • Justerbar bund og manchetter • Flere 
 lommer • Sort • Str. M-XXL

216,- 
SWEATSHIRT MED HÆTTE 8023
• 65% polyester/35% bomuld • Indvendig fleece 
• Sort • Str. M-XXL

216,- 
STRIKTRØJE 8017 *
• Behagelig, ribstrikket sweater med høj krave 
og lynlås • Kanvasforstærkninger på skuldre 
og albuer • Antracit • Str. M-XXL

326,- 
HÅNDVÆRKERSHORTS X-TREME 6366
• 73% Nylon/17% bomuld/10% elastan • Stræk 
• Moderne pasform • Slidstyrken og åndbarheden 
er i top • Mange funktionelle lommer • Sort 
• Str. 84-100

76,- 
KNÆPUDE 9080
• Ergonomisk • Sort 
• 100% EVA • One size
Nr. 156731

13*Lagerføres ikke i alle forretninger



746,-
STRETCH HÅNDVÆRKER-
BUKSER CHELSEA EVOLU-
TION 77441
• 93% polyamid/7% elastan 
• Moderne pasform og 
 forbedrede lomme løsninger 
• Cordura®-materiale-
forstærkning på knæene 
• Kan strækkes i fire retninger 
• YKK®-lynlås • Leddelte knæ 
• Hænge lommer • Sort 
• Str. C48-C56

116,- 
T-SHIRT CHELSEA EVOLUTION *
• 57% bomuld/ 38% polyester/5% • HH 
WorkWear-logo • Normal pasform • Melange-
look på stof • Nakkestrop • Grå eller sort 
• Str. M-XXL

446,- 
HÆTTETRØJE CHELSEA EVOLUTION
• 80% bomuld/20% polyester • Lækker Helly 
Hansen workwear hoodie • Dobbelt for i 
hætte • YKK lynlåse • Sportslig pasform 
• Grå eller sort • Str. M-XXL

596,- 
STRETCHJAKKE CHELSEA EVOLUTION 72146
• Godt design i en lækker kvalitet • Elastisk 
stof giver høj komfort • God som sweatshirt i 
kulden og lækker som overtøj forår og sommer 
• Sort • Str. M-XXL

3-pak

69,- 
ARBEJDSSTRØMPER 
MANCHESTER
• 71% cotton/6% polyamid/
3% Elastan • Mesh ventilation 
for åndbarhed • Ankel flex 
• Sort  
Str. 39-42 Nr. 255557
Str. 43-46 Nr. 255558

996,-
HÅNDVÆRKER BUKSER 
MAGNI
• 93% polyamid/7% elastan 
• YKK-lynlås • Leddelte 
knæ med let stof bag på 
knæene for større komfort 
• Mange lommer • Kan 
forlænges med 5 cm • Sort 
• Str. C48-C56

276,- 
FLEECEJAKKE OXFORD
• 100 % polyester • Let Oxford-fleece er 
perfekt som et ekstra lag • Polartec® 
 genanvendt fleece • YKK®-lynlås 
• Stiklommer • Sort • Str. M-XXL

876,-
STRETCH 
HÅNDVÆRKERBUKSER 
KENSINGTON
• 94% polyamide/6% elastan 
• 4 -vejs stretch kvalitet 
• Stretch Cordura forstærk-
ninger • Aftagelige hænge-
lommer • 2 x ekstra ben-
længde indbygget slank 
pasform • YKK lynlåse 
• Sort • C48-C56

4-vejs stretchbukser fra 
Helly Hansen Workwear

•  4-vejs stretch

•  Knæpudeholder, hængelommer, 
håndværkerdetaljer

•  En del af Helly Hansen 
EVO koncept

 God

•  Nyudviklet 4-vejs stretch 
– markedets stærkeste

•  Ekstrem slidstærk kvalitet, 
 fantastisk pasform

•  Aftagelige hængelommer

• Håndværkerdetaljer

Bedre

•  Original 4-vejs stretchbukser 

•  Aftagelige hængelommer og 
alle håndværkerdetaljer

•  Vandafvisende og åndbar

•  Varm om vinteren, kølig om sommeren

Bedst

14 *Lagerføres ikke i alle forretninger



126,- 
SIKKERHEDSHJELM EVO 
LITE AJB
• ABS-plast, letvægt 
• Ventilations huller 
• Temperatur (-20°C - +50°C) 
• Indstillelig i str. 53-64 
• Godk. iht. standarden EN397
Nr. 123585

SIKKERHEDSHJELM ALPINWORKER
• 6-punktsophængt indtræk • Ventilationshuller • Micro skygge 
• Temperatur -30° C til +50° C • Med clips til fastgørelse af pandelamper 
med hovedbånd • Indtrækket har 4 dybdeindstillinger • Med 4-punkts 
hagerem • Integreret hjelmbrille • Str. 53-66
Hvid Nr. 202058 *
Gul Nr. 202059 *

 

196,-196,-
Pr. par v/144 par

16,- 
ARBEJDSHANDSKER NINJA MAXIM
• Nylon-/lycrastrik med NFT-belægning 
• Handsken er testet iht. standarderne 
EN420 og EN388 • Sort/grå

Pr. par v/12 par 1800

Str. 8 Nr. 002918
Str. 9 Nr. 002919
Str. 10 Nr. 002920
Str. 11 Nr. 002921

226,- 
GVS HALVMASKE ELIPSE
• Med P3 filtre • Beskytter 
mod faste og væskefor-
mige partikler • Med udån-
dingsventil • Str. M/L
Nr. 204771

296,- 
GVS HALVMASKE SPR496
• Med A2-P3 filtre 
• Beskytter mod organiske 
dampe og partikler • Med 
udåndingsventil • Str. M/L
Nr. 202056

1.996,- 
TRÅDLØST HØREVÆRN 
HOWARD LEIGHT
• Digital FM radio • Bluetooth 
• Dæmpningsværdi 
H: 32/ M: 30/ L: 25 dB • SNR 32 
• Bluetooth • Tlf kan høres og 
betjenes via høreværnet • Kan 
gemme op til 10 stationer
Nr. 231699 *

96,- 
ENGANGSMASKE 420700
• FFP2-V • 12 stk./pk.
Nr. 185173

46,- 
ARBEJDSHANDSKER SHOWA DUAL
• Polyester/nylon • Sømløs handske 
med ribkrave • Kategori: II • Åndbar 
• Heldyppet med blå latex og ekstra 
håndfladebelægning i sort latex foam 
• Uigennemtrængelig for vand
Str. 7 Nr. 168117
Str. 8 Nr. 168118
Str. 9 Nr. 168116

Kloge håndværkere 
bruger hovedet

Valg af hjelm
Hjelmen skal passe til de risici, der er forbundet med arbejdet, og den skal være 
komfortabel at have på. Du bør også overveje, om hjelmen skal kombineres med 
andet udstyr som for eksempel høreværn, nakkeslag, pandelampe, øjenværn, visir, 
hagerem eller en hjelmhue i koldt vejr. Der kan være opgaver, som kræver en særlig 
farve eller facon på hjelmen: For eksempel bør en anhuggerhjelm have en kraftig 
signalfarve, så kranføreren let kan se bæreren. 

Hjelmens levetid 
Brugstiden for en sikkerhedshjelm fremgår af brugsvejledningen (normalt 3-5 år). 
Vær opmærksom på at vind, vejr og UV-stråler langsomt nedbryder materialet og 
forringe hjelmens styrke. Nogle hjelmtyper er forsynet med en UV-indikator, som 
viser, hvornår hjelmen skal kasseres. En hjelm, der har fået et kraftigt slag, eller er 
blevet misfarvet af sollys, skal straks kasseres. 

Pas på med sprittusch og klistermærker 
Sprit og visse typer lim nedbryder plasten og forringer holdbarheden på skalmate-
rialet. Derfor må der ikke skrives på hjelmen med tuschpen, og der må kun anven-
des godkendte hjelmklistermærker.

Kom ind i din lokale Bygma og hør mere.

Brug af sikkerhedshjelm er et lovkrav, når du 
be� nder dig på en byggeplads. 

15
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Du � nder Bygma 58 steder i Danmark

Find adresser og 
tlf. nr. på Bygma.dk

Tryksag
5041 0004

SVANEMÆRKET

Brugt papir bør så vidt muligt 
afl everes til  genanvendelse

EU Ecolabel : DK/28/002Alle priser er ekskl. moms. 
Avisen gælder fra den 12. april 
til og med den 30. april 2021

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

1) Bygma Thisted åbner i 2022, henvendelse i Bygma Viborg indtil åbning



Handsker, sko og workwear:

Professionel 
fra top til tå

596,- 
HÅNDVÆRKERBUKSER 
X-TREME 2366
• 73% nylon/17% bomuld 
• Moderne pasform • 4 -vejs 
stræk hvor slidstyrken og 
åndbar heden er i top 
• Ergonomisk formet 
 knæparti • Mange lommer 
• Sort • Str. 84-100

446,- 
RADIOHØREVÆRN HOWARD
• Justerbar hovedbøjle • Digital søgning • LCD-
display • Dæmpnings værdi: H: 29 M: 27 L: 22 dB 
• SNR 29 • Driftstid: 111 timer • Leveres inkl.  
2 x AA batterier
Nr. 150326

1.396,- 
SIKKERHEDSSKO TX55 EXPRESS
• Letvægts microfiber materiale • Air-system 3.0 
• Sømværn: Whitelayer® • Tåkappe: Neo-stål • ESD 
• Olie, syre og benzinbestandig • Varmebestandig: 
Op til 150°C • Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort  
• Str. 41-46

ARBEJDSHANDSKER NINJA EVOLUTION
• Tynd, sømløs handske af nylon/ polyester/spandex 
med strikket rib • Halvdyppet i Nitril-foam • Handsken 
er touch-følsom i  tommel- og  pegefinger • Produceret 
iht.  OEKO-Tex® Standard 100 • Kategori: II • Godk. iht. 
EN 388, EN 420, EN 407
Str. 8 Nr. 254610
Str. 9 Nr. 254611
Str. 10 Nr. 254612
Str. 11 Nr. 254613

Max. greb,  
max. føling,  
max. mobil

Vend avisen og se  
ENTREPRENØR

Masser  
af fede 

nyheder

Pr. par v/12 parPr. par v/12 par

19,-19,-
Nyhed

996,- 
SIKKERHEDSSKO FM1
• Åndbart og fugtabsorberende • Ekstremt lette og flek-
sible • Sømværn: Whitelayer® • Letvægts tåkappe 
• Metalfri og skridfast • Olie og syre bestandig ydersål 
• Varmebestandig: Op til 300°C • Sikkerhedsklasse: S1-P 
• Sort/blå • Str. 41-46

Alle priser er ekskl. moms. Avisen gælder fra den 12. april til og med den 30. april 2021




