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DRONCO 125mm diamantklinger - 3stk.
I dette sæt får du 3 forskellige højkvalitets diamantklinger fra DRONCO - Alle i 125mm.
1 stk. 125x22,23mm. U3 universal klinge til beton, sten og andre hårde materialer.
1 stk. 125x22,23mm. S3 klinge til tagsten, mursten, granit samt diverse.

169kr.
Tá ét sæt for

1 stk. 125x22,23mm. F3 klinge til alle slags fliser.
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ENERGIZER pandelamper
Rigtig gode pandelamper fra energizer får du her til spotpris.
Vælg mellem 150 lumen eller 250 lumen pandelamper.
- 150 lumen med 3 lysfunktioner - hvidt spotlys, hvidt flood-lys
samt spot og flood sammen. Medfølger 3 stk. AAA batterier.
- 250 lumen med 3 lysfunktioner - hvidt spotlys, hvidt flood lys samt
rødt til nattesyn. Vandafvisende of fald-testet. Medfølger 3 stk. AAA batterier.

150 Lumen - Kun 79kr.
250 Lumen - Kun 99kr.

40 stk. FUJITSU PREMIUM AA eller AAA batterier
- PREMIUM Power batterier fra Fujitsu har et ekstra højt strømindhold.
- Specielt velegnet til det mere krævende udstyr.
- Anti lækage teknologi, hvor der garanteres at
de ikke lækker i op til 10år.

90kr.
Pr. kasse
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Restsalg af bræddebolte & Franske skruer fra
Arvid Nilsson - Gælder kun så længe lager haves.
- Bræddebolt i varmforzinket stål anvendes i trækonstruktioner udendørs.
- Inklusiv møtrikker.

Priseksempel: 10x75mm 50stk. 110kr.
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- Fransk træskrue med 6 kantet hoved er
en klassisk træskrue med mange anvendelsesmuligheder.
- Den er velegnet til brug der hvor der stilles store krav til lang
holdbarhed. Skruen er varmzorzinket og kan anvendes udendørs.

Priseksempel: 10x100mm 50stk. 55kr.

Fein Multitalent 250 QSL Quick Start + 10 Klinger
- 250W maskine fra FEIN - 230V.
- Leveres i kuffert med 11 dele tilbehør.
- Vælg dertil 10 klinger fra RW (34/68mm
til træ eller BIM)

1250kr.
Pr. sæt

Superflex Vandtæt montagehandske - SKARP PRIS!
- Vandtæt dobbeltdyppet nitrilhandske i farven
blå til de fleste montageopgaver, der kræver
god fingerføling i et forholdsvist vådt miljø.
- Diablu er vandtæt til håndleddet med et ekstra
slidstærkt lag nitril i håndfladen.
- Findes i str. 8-11, 144 par i en karton.

19kr.
Pr. par
v. 12 par

Sommerjakke fra CARHARTT
- Super lækker sommerjakke fra Carhartt.
- 1.75-ounce / 59 gram, 100% nylon Cordura skal.
- Nylonfór til 100 gram polyester Isolering.

KUN 699kr.
pr. stk.

- Mock neck krave,
- Brystlomme venstre side,
- To store frontlommer, med skjult trykknap lukning
- To inderlommer, en med lynlås lukning
og en med hook-and-loop lukning
- Fås i blå eller sort str. S-2XL

BlueStar FFP2 Støvmaske m. ventil 20 stk.
- Engangs filtermakse med ventil
- Blød næsepude sikrer god tætning og komfort
- Næseklemme for god pasform og mindre lækage
- Lav indåndingsmodstand
- Leveres i praktisk dispenser.

Pr. kasse

100kr.

Hultafors / DEFI Kridtsæt
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- Her får du den populære kridtsnor fra Hultafors (CLP30) på 30m.
- Dertil 2x 400g kridtpulver (Vælg mellem farverne rød, blå, gul, hvid eller sort).

199kr.

RW Bajonetsavsklinge til murværk
- 215mm carbide bajonetsavklinge til anvendelse i flere forskellige typer materialer,
heriblandt blødt samt hårdt murværk.

5 stk.

- Passer til alle gængse bajonetsave.

500kr.
DURACELL Mobiltilbehør
Ladekabel til din telefon vælg mellem følgende:
Lightning (iPhone) til USB 1M i hvid
Lightning (iPhone) til USB 2M i hvid
(Duracell i samarbejde med Apple)

95kr.

MikroUSB til USB 1M i sort
MikroUSB til USB 2M i sort

30kr.

Duracell 12V Biloplader med
1 x 2400mA USB

69kr.

stk.

stk.

stk.

Gælder så længe lager haves eller til d. 30/04-2018
Der tages forbehold for udsolgte varer.
Alle priser er ekskl. moms.
Bestil direkte hos vores konsulenter:
For Fyn og Sjælland, Glenn Hansen på tlf. 20 67 14 64 eller glenn@smvkt.dk
For Jylland, Nora Pedersen på tlf. 22 96 67 99 eller nora@smvkt.dk
For Ikast samt nærområde, Björn Häbel på tlf. 22 69 67 67 eller bjorn@smvkt.dk
eller på webshoppen www.smvkt.dk
Besøg vores nye butik for både erhverv og private.
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