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GALNA
GOLVLÖSNINGAR

NYHETER

LIVA UPP UNDERLAGET MED
TARKETTS VINYLMODULER
TAPETEN HAR LÄNGE varit ett
välbeprövat alternativ för den som
vill liva upp väggarna lite, men en
motsvarande lösning för golv har
lyst med sin frånvaro. Vi som alltid
närt hemliga tankar på att förvandla
vardagsrummet till ett stort schackbräde och tvinga gästerna att anta
rollen som löpare, bonde, drottning och så vidare – vem tänker på
oss? Eller på oss som alltid drömt
om att återskapa den alternativa

GE DIN VERKTYGSLÅDA

VA D D E N B E H ÖV E R
VERKTYG OCH NYHETER!
AV : N I K L A S N AT T O C H D A G

MILWAUKEES NYA BORR FRUKTAR
INGEN ARMERING

GÖR BETONGEN
TILL EN
SCHWEIZEROST

8

ARMERAD BETONG MÅ vara en glädje för
byggherren, men samma egenskaper som
gör den så gynnsam för krävande husbyggen leder också till att den ogärna låter sig
perforeras i efterhand. Man behöver inte ha
mycket till sjätte sinne för att liksom höra
hur den fnissar elakt när man kommer där
med sin slagborrmaskin. Lyckligtvis går
saker och ting hela tiden framåt, och du
behöver inte längre foga dig i att få se skären på nyslipade borrhuvuden reduceras
till trubbig förnedring. Nya MX4 från Mil-

waukee är ett borr som toppas av en solid
svetsad spets i karbid, vars fyra mejseltänder glatt käkar sig ner även i det mest
motsträviga material samtidigt som värmeutvecklingen hålls nere och armeringsskydd förhindrar åverkan vid kontakt med
armeringsjärn. En förstärkt spårgeometri
förbättrar avlägsnandet av damm och håller vibrationerna på låg nivå. Slitageindikator visar när det är dags att byta borr, vilket
dock kommer ta ett bra tag. Läs mer hos
www.milwaukeetool.se

dimensionen The Black Lodge från
Twin Peaks i vår egen hemmamiljö?
Tarkett, är svaret, som med sina nya
Luxury Vinyl Tiles ger kreativiteten
fritt spelrum. Det modulära golvet
finns att få i ett stort antal mönster och färger, vilka kan varieras
in absurdum med hjälp av olika
läggningssätt. Fungerar lika bra i
nybygge som vid renovering. Baklängestalande liten person ingår ej.
Läs mer hos tarkett.se.

HUVUDSAKEN
HUR PRODUKTUTVECKLAR MAN det som redan har uppnått
fulländning? Man lanserar det i nya färger, förstås! I linje med
denna tes kommer Petzls klassiska hjälmar Vertex Best och Vertex Vent nu i två nya kulörer avsedda för den som behöver (alternativt vill) synas: Dels i en neonfärgad limegrön variant (Petzl
Vertex High Viz), och dels i en mörkgrön färg som ökar synligheten hos exempelvis skyddsombud, som gärna utmärks just med
grönt. Båda hjälmarna är utformade för arbetet både i markplan
och på hög höjd. I övrigt känns modellerna igen från förr, med
pannlampsfästen, hakspänne och utrymme för hörselkåpor. Läs
mer hos www.c2safety.com

PETZL HJÄLMAR I NYA FÄRGER

DIAMANTFEBER
MER GLAMOUR PÅ BYGGET TACK VARA CARAT
VERKTYGSBRANSCHEN BLIR ALLT mer besatt av lyx och flärd,
och vi påminns återigen om denna trend när juvelbesatta diamantverktyg från Carat gör entré på den svenska marknaden
tack vare BIG-gruppen. Det rör sig om ett brett utbud av kapklingor, slipskålar, borrar samt om dessa kompatibla maskiner
och tillbehör. Det skärande sortimentet finns både för torra och
våta applikationer, och för att passa varje behov och plånbok
har man en mängd olika kvalitetsnivåer att välja mellan, från
snåljåpsklassen Ekonomi till oligark- och oljeshejknivån Brilliant.
Givetvis har man även sorterat in produkterna i olika kategorier
baserat på vad de tycker bäst om: Universal är som namnet
antyder en uppsättning allroundklingor, men vi hittar även flera
specialister som Concrete (betong och hårda material) Tiles/
Natural Stone (sten och klinker), Brick/Asphalt för mursten och
asfalt, och vad klingorna i Fibercementgruppen ska användas
till får du gissa själv. Läs mer hos www.big-gruppen.com
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NYHETER

ORDNING I SKÅPET
NYA KONSOLER VISAR VAR
(I SKÅPET) SKÅPET SKA STÅ
FINNS DET NÅGOT sexigare än konsoler till tapp-

vattenfördelare? Ja, det gör det, i och för sig säkert
beroende på vem som svarar, men tillåt oss komma
med en knivskarp motfråga: Hur bra vore Charlize
Theron som flexibel infästning för vattenfördelare?
Du ser. Allting har sin plats. Kan vi gå vidare? Tack.
Nytt från Thermotech är alltså en tvådelad konsol till
tappvattenfördelare, en utökning av det redan befintliga MultiSystem, ett sortiment av rörsystem för
tappvatten och radiotoranslutningar. De förmonterade konsolerna kommer
förmonterade i samtliga
Multifördelarskåp, och underlättar upphängningen
av tappvattenfördelaren,
vilket besparar installatören ett påfrestande
monteringsmoment. Rakt
och snyggt blir det också
oavsett hur mycket man
anstränger sig för att uppnå motsatsen. Läs mer hos
www.thermotech.se

NYHETER

STÄMNINGSHÖJARE
PÅ TOALETTEN
HÖJ- OCH SÄNKBAR TOALETT
TACK VARE VIEGA

GRATTIS GLASÖGONORM!
SKYDDSGLASÖGON MED SLIPADE
GLAS FRÅN HONEYWELL
SKYDDSGLASÖGON I ALL ära, men vad händer om du har synfel redan?

Blir du tvingad att köra dubbel och ser ut som en galen professor, eller
måste du skaffa kontaktlinser som en annan rockstjärna? Icke: Honeywells
nya sortiment av skyddsglasögon erbjuder slipade linser. I serien hittar
vi först och främst glasögonen SW12 och SW09R, för optimalt skydd i
extrema miljöer. Urvalet av styrkor är brett, designen sportig och formen
bekväm. Glasmenyn består av enkelslipade, bifokala, progressiva och avancerade progressiva glas, i tre olika linsmaterial: Polykarbonat, CR39 och
härdat glas. Läs mer hos www.honeywellsafety.com/nordic

HUR VI VILL ha våra toalettbesök
är en mycket personlig fråga, och
var och en tenderar att ha bestämda
åsikter. Vissa vill dingla med benen
när de intar porslinstronen, andra vill
kunna ta spjärn med båda fötter mot
marken och ha knäna i höjd med öronen. Då det i regel anses opraktiskt
att installera mer än en toalettstol
i samma rum har vi hittills tvingats
finna kompromisslösningar, vilket ju
per definition innebär att ingen blir
nöjd. Men inte längre: Viegas nya
Ecpo Plus gör det möjligt att medelst
ett enkelt knapptryck höja och sänka
toalettstolen. Eco Plus är kompatibel med alla sorters vägghängda
toalettstolar, och fixturen döljs av en
diskret panel av säkerhetsglas där
endast manöverknappen vittnar om
underverket. Höjden kan justeras i ett
intervall på åtta centimeter. Läs mer
hos www.viega.se

PUTS VÄCK MED
NÄSTAN ALLT
SENASTE NYTT FRÅN Relekta är en miljövänlig lösning för
borttagning av inte nödvändigtvis miljövänliga saker såsom
härdad fogmassa, byggskum, limrester, graffiti (!), färg, lack
och sot. Remove All, som den heter, ingår i Tec7-serien och är
alltså ett både kraftigt och vattenlösligt rengöringsmedel som
för den skull inte lämnar dig med rykande fingerstumpar efter
användning: Skonsamt mot huden, rentav. Remove All avdunstar mycket långsamt, och blir därför kvar länge på plats medan det luckrar och och bryter ner till resterna lätt kan skrapas
bort. Utöver redan nämnda offer gör den även processen kort
med tejp, tryckfärg, bläckfläckar, lösningsmedelsbaserad lack, sot, koks, kolavlagringar och
härdad olja eller fett. Läs mer hos www.tec7.se

NYA MUTTERDRAGARE

FÖR TRÅNGA LÄGEN

NYTT MILJÖVÄNLIGT
RENGÖRINGSMEDEL
FRÅN RELEKTA

EN AV VÄRLDENS STÖRSTA tillverkare av kraftverktyg, amerikan-

ska Ingersoll Rand, har tagit fram två kompakta pneumatiska mutterdragare för trånga utrymmen. 35Max och 15QMax är kompakta
men starka dragare som passar för att snabbt lossa eller skruva fast
en rad olika fästdon i trånga utrymmen. Varje verktyg har tre effektlägen liksom maximalt lossdragningsmoment i alla lägen.
Effektreglaget och fram- och tillbakaknappen är placerade på baksidan av verktyget för att vara så lättmanövrerade som möjligt även
om utrymmet är begränsat. Den nya ergonomiska utformningen
och ”Twin Hammer”-mekanismen reducerar vibrationerna för att
ge användaren bättre kontroll vid användningen. Båda verktygen
väger runt kilot och är 117 millimeter långa. Läs mer på www.irtools.
com/35MAX

DEN MODERNA HANTVERKAREN
6 2 01 6

10

11

NYHETER

NYHETER

NEJ, DET ÄR INTE JORDENS
UNDERGÅNG – DET ÄR EC750E

LYS UPP DIN VARDAG
WORKER PLUS LÅTER DIG SE
OCH SYNAS
VEM AV OSS har inte någon gång drömt
om att vara en bil? Modern vetenskap
har upprörande nog misslyckats med att
hitta ett sätt att förverkliga drömmen,
men molnet har en silverkant: Nya arbetarselen Worker Plus, som för all del inte
ger dig fler hästkrafter eller nitroinjektion,
men väl vitt ljus fram och rött ljus bak. Du
får därmed en ljuskälla över bröstet som
lyser upp dina arbetsuppgifter medan
du håller båda händerna fria, samt positionsljus bakåt som hindrar andra arbetskamrater som också önskar att de vore
bilar, men som inte lärt sig att behärska
fartbegränsningarna, från att köra på dig
bakifrån. LED-ljuset kontrolleras med fyra
touchknappar på remmens vänstra sida,
och batteriet räcker för att hålla dig upplyst under hela arbetspasset. Läs mer hos
www.4light.se

TUNGA
NYHETER
DEN BLEV KLAR först i april nere i München,

där den uppges ha fått känsliga själar att
kasta vatten ofrivilligt, och konnässörer att
gråta av glädje: Volvo Construction Equipments splitternya EC750E, en bandgrävare
med en maskinvikt på inte mindre än 75
modiga ton. Det är en skönhet i traditionsenligt gulsvart klädnad värdig episka dikter,
och inte heller innanmätet lär göra någon
besviken: Under huven mullrar en D16-motor

som uppfyller Steg IV och ger ekipaget
502 hästkrafter, utan att för den skull vara
oansvarig med bränsleekonomin. EC750E är
den största grävmaskinsmodellen som marknadsförs på den svenska marknaden, och
detta första exemplar är bara en försmak av
vad som komma skall då de första fabriksleveranserna sker under hösten. Närbelägna
seismografer förvarnas härmed. Läs mer hos
www.volvoce.com

LUGNT, TYST OCH VACKERT MED
DÖRRAR FRÅN SWEDOOR

STARKARE ÄN DEN SER UT
KOMPAKT OCH ERGONOMISK
18-VOLTSSLAGSKRUVDRAGARE
ÄR DET MÖJLIGT att ha för många slagskruvdragare i

18-voltsklassen? Själva frågan är bisarr. Går det att vara
för lycklig? Kan man ha det för bra? Ett välkommet nytillskott till din samling är därför Makitas nya DTD152, som utöver sina fina prestanda håller sig effektiv, kompakt och smidig. Jämfört med föregångaren har man trimmat upp både
varvtal och slagfrekvens, vilket innebär att maskinen jobbar
hårdare på kortare tid och därmed ger dig mer tid över till
annat. Handtaget är icke desto mindre utformat för att skona
hand och handled från utmattning under långa pass. I rena
siffror vill vi avslutningsvis rikta uppmärksamheten mot ett vridmoment på 165 Nm, varvtal på
0-2900 per minut samt en genomsnittlig
laddningstid på fikarastsvänliga 36 minuter. Läs mer hos www.makita.se

SNYGG, STARK
OCH SCHHH
ÄVEN OM DET är trevligt med dörrar som ser kul ut väljer de

flesta att prioritera andra saker, som exempelvis förmågan att
neutralisera Bosse Bus bräckjärn och att låta dig sova gott när
det är efterfest i trapphuset. Men du behöver inte välja: Nya Silence från Swedoor erbjuder både tystnad, trygghet och festlig
färg, av extra intresse för den som bor i loftgångslägenhet eller
villa i anslutning till trafikerad väg. Ljudisoleringen är i toppklass,
upp till 43 dB, för kanske första gången i kombination med resolut inbrottssäkerhet – tillvalet RC3 har bevisats stå emot fem
minuters ihållande inbrottsförsök med skruvmejsel och kofot, vilket bör vara tillräckligt för att grannen ska börja undra vad som
pågår. Läs mer hos www.wedoor.se
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NYHETER

GREPPA

KLASSIKER I
NYVERSION

EN MJUK SKIFTNYCKEL
DET SKA VARA bekvämt att hålla i även

en skiftnyckel, tycker man på Würth.
Därför lanserar man en skiftnyckel med
greppvänligt gummiklätt handtag.
Skiftnyckeln finns i två storlekar – 150x63
millimeter och 200x72 millimeter och kostar cirka 500 kronor per styck exklusive
moms. www.wurth.se

HITACHI UPPDATERAR
SLAGBORRSUTBUDET

GÅ INTE PÅ EN NIT
ETT MUNSTYCKE FÖR
ALLA NITAR
NITAR ÄR SMÅ och flyktbenägna saker,

och endast ett mycket tränat ögat förmår
att se skillnad på de millimeterdecimaler
som skiljer en dimension från en annan.
Det är lätt att nita fel, och ännu lättare att
montera fel munstycke på maskinen, vilket
blir en källa till frustration, kostar värdefull
tid och blir en av alla de små med betydelsefulla detaljer som gemensamt konspirerar för att förstöra din dag. Nya Vario
Nose är ett universalmunstycke för nitar till
nitmonteringsverktyget Ecoriv 1, som låter
dig anpassa dig till olika nitdimensioner
utan att behöva skifta munstycke alls. Du
för låsringen bakåt, vrider fram korrekt
munstycke och kan därefter nita av hjärtats lust. Vario Nose är anpassat för nitar
med diametrarna 2,4, 3,0, 3,2, 4,0 och 5,0
millimeter. Läs mer hos www.ejot-avdel.se

GRÖNT ÄR SKÖNT

DEWALT UPPDATERAR SINA
KAP- OCH GERSÅGAR

DEWALTS KAP- OCH gersåg på 216 millimeter har tjänstgjort länge och sällat
sig till branschens klassiker. Det är därför med blandade känslor som vi nås
av nyheterna att flera uppdaterade modeller är på ingång, och vi hoppas innerligt att även du som väljer att investera i någon av dessa inte glömmer din
gamla 216 mm, och hittar ett sätt att tröstköra den även i framtiden, varför
inte som ersättare till den slöa brödkniven. Men låt oss ta ett titt på framtiden
istället för att deppa ihop helt: DWS774, DWS773, DWS777 och DWS771 har
alla försetts med bättre precision, högre prestanda och längre hållbarhet.
Apropå det förstnämnda rör det sig om en varaktig noggrannhet på 0,15
grader. LED-ljus lyser upp arbetsstycke och såglinje, tre av fyra kommer med
XPS-systemet som standard, och generöst nog har man sett till att dammutsuget är kompatibelt inte bara med de egna produkterna, utan samtliga på
marknaden. Du som älskade de integrerade glidstängerna i den
tidigare versionen kan vara lugn: De finns även här, lika integrerade som någonsin. Läs mer hos www.dewalt.se

DET VANKAS NY slagborr från Hitachi, en glad nyhet som man inte kan höra för ofta. Nya
DV18DBL2 innebår att tidigare modellerna DV18DBL och DS18DSDL tvingas ut i förtidspension, och vi kan inte annat än att önska dem lycka till på kolonilotten. DV18DBL2 stoltserar
med trevligheter som snabbchuck, hög/lågväxel, steglös höger-vänstergång med konstant
kraft, elektronisk brytare och motorbroms. En batterindikator berättar när krämen är på väg
att ta slut, LED-ljus finns på plats där man numera tar det för givet, och en bälteskrok finns
installerad för dig som gärna vill visa upp den även utanför bygget. Den som är oskyldig kan
kasta första stenen. Läs mer hos www.hitachi-powertools.se

KLINGA MINA KLOCKOR
NYA DIAMANTKLINGOR FRÅN NORTON
NY MÅNAD, NYA diamantklingor från Norton, branschens kanske flitigaste varumärke. Man

önskar att det fanns mer grejer att kapa, alternativt att de inte förbättrade produkternas
livslängd hela tiden, så att man hann slita ut dem tillräckligt ofta för att få köpa nytt varje
månad. Nytt för den tidiga sommaren är ett antal nya klingor som går under namnet Duo
Extreme, avsedda för betong och vad som refereras till som ”andra byggmaterial”. Slipsegmenten har försetts med ny teknologi kallad Infiltrated High
Density – iHD för kompisarna – som uppges effektivisera kapningen med inte mindre än 20%. Denna gör
densiteten homogen utan behov av högt tryck…
ja, 20% alltså. Diamantinnehållet är dessutom
mycket generöst, fördelar på höga segment
som lasersvetsats på stambladet med
enorm hållfasthet till följd. Mycket bling
för pengarna alltså. Klingorna finns i
dimensionerna 115 till 400 millimeter och
passar lika bra i din vinkelslip som i din
handhållna kapmaskin eller golvsåg. Läs
mer hos. www.saint-gobain.com
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ÄNNU EN ANLEDNING
ATT TRALLA

NY INSEXHYLSA
FRÅN WÜRTH

POLATRALL FRÅN SETRA
HÅLLER ÖVER VINTERN

NU KAN DU som är på jakt efter en

insexhylsa till Volvo- och VAG-bromsok
även hitta det du söker i någon av
Würths allt fler butiker runtom i landet. Det är en 1/2 tums insexhylsa 11
millimeter som passar till bland annat
bromsok till Volvo och VAG-gruppens
bilar. www.wurth.se

TRÄPRODUKTER UTE I nordisk miljö gör

sig egentligen bäst i trädform, eftersom
naturens krafter annars omedelbart börjar smida planer på att vandalisera dem
med mögel, röta, fukt, frost, UV-strålning
och massa annat hemskt. Trall är särskilt
utsatt, lågt placerad som den är. För att
råda bot på situationen kommer nu Polartrall från Setra, tillverkad av senvuxen furu
från området kring polcirkeln. Tätt mellan årsringarna, med andra ord, med stor
andel kärnved och småkvistig struktur för
att ge uteplatsen både personlighet och
hållbarhet. Trallen finns i fingerskarvad
variant och levereras i långa längder med
hela sex meter långa trallbrädor. Läs mer
hos www.setragroup.com

KOMMER VAKUUM ERSÄTTA
TRYCKLUFT I SPIKPISTOLER?

ETT LYFT FÖR DIN ARBETSMILJÖ
LÅT INTE HÅRT ARBETE PLATTA TILL DIG
ATT LYFTA STENPLATTOR manuellt är en

SPIKEN
I KISTAN
AEG SLÄPPER NYTT, och man har inte
väntat förgäves: Två nya spikpistoler
släpps, båda två utrustade med ett helt
nytt system som förlitar sig på vakuumtryck. Fördelarna är många, visar det sig:
Dels har cylinderns vikt kunnat bantas ner
med upp till 20%, och det finns inte längre
något behov varken av kompressorer,
slangar eller gaspatroner. Till på köpet blir
maxtrycket högre, och någonstans här

uppgift perfekt lämpad för dig som verkligen
hatar dina fingertoppar och din korsrygg,
och vill visa dem vem det är som bestämmer. Du som föredrar att undvika ryggskott
och föredrar att behålla naglarna där de sitter rekommenderas istället andra lösningar,
varav en är de nya vakuumlyftarna från tyska
Wimag, marknadsförda av Epox Maskin AB.
Det finns hela fem att välja mellan, var en

och med en egen paradgren att para ihop
med dina behov, men kort kan nämnas att
det finns två grundtyper: Den första skapar
ett lufttätt utrymme mellan sten och lyft, och
suger därpå ut all luft från detsamma varpå
stenen kan lyftas. Den andra tekniken är baserad på en turbofläkt, som både ser till att
lyften fäster snabbt och heller inte bryr sig
nämnvärt om att kontaktytan är tät. Läs om
samtliga modeller hos www.epox.se

börjar man ana att endast ett vattentätt
patent kan hindra detta från att bli framtiden för hela produktkategorin. Modellerna heter B16N18 och B18N18, var och en
bestyckad med LED-ljus, bälteskrok och
chassi i magnesium. Kapacitet per laddning ligger på 1500 respektive 1400 dyckert per laddning, med en hastighet på 120
spikar i minuten om man så vill. Läs mer
hos www.aeg-powertools.eu

GÖR RENT HUS
MED KOMPAKT BLÅS
DEN ÄR SMIDIGARE och mycket
mera mobil än en dammsugare. I
alla fall om man behöver blåsa rent i
elskåp, trånga utrymmen eller hörn.
Batteridrivna blåsaren Panasonic EY37A1x Dual Voltage 14,4/18 V är liten,
kompakt och smidig. Den levereras
naken www.panasonictools.se
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NYHETER

NÄRA ÖGAT
NYA LÄTTA SKYDDSGLASÖGON
HÅLLER DIG KLARSYNT
”MAN KAN FÅ den i ögat.” Din mamma

visste det, och till skillnad från allt snack
om kramp i vattnet efter maten och att
du kunde bli närsynt av att läsa serietidningar i skum belysning hade hon rätt den
gången. Man KAN få den i ögat, och det
är inte bara fruktansvärt oskönt, utan kan
även leda till plågsamma insikter om att
lapp för ögat inte tillnärmelsevis lika coolt
IRL som det framställs inom piratmedia. Å
andra sidan ska vi inte glömma näsan heller: I dessa tider av identitetspolitik måste
man väga allas behov mot varandras, och
är det verkligen rättvist att näsroten ska
få ha det obekvämt hela tiden bara för att
ögat ska räddas ibland? Som tur är har
Zekler tagit fram en produkt som gör alla
glada: Ett par skyddsglasögon som väger knappt 16 gram. Så nära att inte bära
glasögon som att bära glasögon kommer.
Zekler 36 heter modellen. Läs mer hos
www.zekler.com/se

NYHETER

DAGS ATT MASKA

STORLEKEN
HAR BETYDELSE
KLINKERSTORLEKARNA BARA VÄXER, i

enlighet med konsumenternas önskemål,
och inom kort lär väl folk kräva att badrumsgolvet består av en enda sammanhängande klinkerplatta som måste formskäras efter golvyta och avloppsbrunn
och sättas på plats med kran efter att taket lyfts av. Ur led är tiden. Nåja: Aningen
lättare att arbeta med stora plattor blir
det tack vare Ardex nya storformatsfix X
78, ett flexibelt plattsättningsbruk med
en blöt och plastificerad konsistens särskilt framtagen för att täcka hela plattan
och därmed både göra jobbet lättare
och minska risken för sprickbildning. Läs
mer hos www.ardex.se

NYA ANDNINGSMASKER
FRÅN HONEYWELL

…MEN MED RÄTT FIX ÄR
INGENTING OMÖJLIGT

NY SKYDDSKO MED STORT
SJÄRFÖRTROENDE

DRA HETER EN ny generation borr med

TORRT PÅ
FÖTTERNA

utbytbara borrspetsar från Kyocera.
Borren har en enkel och robust skruvinspänning av borrspetsen, vilket ger hög
tillförlitlighet. Variabel spiralvinkel förstärker borren och förbättrar spåntransporten. Borrspetsen är S-formad för att ge
god självcentrering. Borren finns i diameterområdena 7,94-25,5 millimeter och i
längderna 3xD/5xD och 8xD.
www.kyocera-unimerco.se

ATT SOM ARBESKO kalla sin nya skyddssko Ultimate X880 för årets mest spännande produktnyhet kan eventuellt kännas som lite av en överdrift även för den mycket fotsäkerhetsmedvetne, men därmed inte sagt att den nya produkten är på något sätt ointressant. Tvärtom. Och
man måste respektera framåtandan. Det handlar alltså om en synnerligen sportig skyddssko
som förenar ideal som flexibilitet, lätthet, estetik samt förmågan att hindra tårna från att krossas när cementblandaren välter. Ett luftigt meshfoder passar utmärkt under varma sommarmånader då tåbärsen i den oventilerade fotbeklädnaden riskerar att när som helst få besök
av tjänstemän från UNODA, den FN-myndighet som tillser avrustningen av kemvapen. Hälen
är försedd med bekväm och stötdämpande gelkudde, spiktrampskyddet är mjukt och sulan
utförd i halksäkert nitrilgummi. Läs mer hos www.arbesko.se

BORREN DU ENKELT
BYTER SPETS PÅ

OAVSETT OM DU är blyg eller mån om att
bevara luftvägarna intakta upp i mogen
ålder kan du ha mycket glädje av Honeywells nya sortiment av filtrerade halvmasker för engångsbruk, den så kallade
800-serien. Produkterna uppfyller alla
standardkrav du kan tänka dig och förmodligen några till, och erbjuder lågt andningsmotstånd i lungfientliga miljöer där
obehagliga partiklar gömmer sig i damm,
dimma eller ånga. Maskerna finns att få
både med och utan ventil, och justeras enkelt och snabbt för bästa passform. Skyddet är utformat för att hålla i åtta timmar,
vilket får räknas som en full arbetsdag för
de mer lyckligt lottade av oss. Läs mer
hos www.honeywellsafety.com/nordic

DEN MODERNA HANTVERKAREN
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