
Uutuus!

- Puskureiden korjaukseen ja maalaukseen
- Kevyt ja näppärä siirrellä
- Lukittavat pyörät.

“RED” MAALAUSTELINE 
PUSKUREILLE

249 €
(alv 0 %)

Vankkatekoinen teline 
ammattikäyttöön.

JUMBO JA STANDARDI
X-TELINEET

1 2

87 €
(alv 0 %)

Jumbo X-teline 
on galvanoitua 
terästä. Siinä on 
kaksi puskuritukea, 
jotka estävät puskurin 
taipumisen lämmössä. 
Teline on säädettävä, 
ja se voidaan lukita eri 
asentoihin. 

Standardi 
X-teline on 
pulverimaalattu 
himmeän har-
maaksi. Maalaus-
telineen korkeus 
on säädettävissä. 

70 €
(alv 0 %)

Ruiskutusteline

PYÖRIVÄ 
RUISKUTUSTELINE

131 €
(alv 0 %)

Vakaa ja helposti liikuteltava 
teline, johon ruiskutettavat levyt 

voi kiinnittää erilaisiin asentoihin.

Telineeseen kuuluu jatke, jotta useita osia 
voi ruiskuttaa yhtä aikaa. Varustettu maali-
ruiskun pitimellä. Rakenne sinkittyä terästä.

1 2
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Tehokkuutta toimintaan kärry- ja telineratkaisuilla

179 €
(alv 0 %)

Viisi paperikokoa, maks. 120 cm. 
Mitat: lev. 165 x syv. 59 x kork. 134 cm

292 €
(alv 0 %)

251 €
(alv 0 %)

PIENI 
PAPERIKÄRRY

Paperikärryt
Kaikissa malleissa on mukana 

teipin annostelijat joka rullalle!
Paperia vedettäessä annostelija kiinnittää siihen automaatti-
sesti teipin, jolloin suojaustyö sujuu nopeasti ja vaivattomasti. 

Telineet ovat helposti liikuteltavia, joten saat paperit, kalvot ja 
teipit aina lähelle suojattavaa kohdetta. Rullat pysyvät hyvässä 
kunnossa ja järjestyksessä, ja lisäksi pidät lattiatilan vapaana.

Mukana kaksi pidikettä varateippirullille!

KESKIKOKOINEN 
PAPERIKÄRRY

SUURI 
PAPERIKÄRRY

Kolme paperikokoa: 30, 60 ja 90 cm.  
Mitat: lev. 135 x syv. 59 x kork. 110 cm 

421 €
(alv 0 %)

PIENI TYÖKÄRRY

KESKIKOKOINEN 
TYÖKÄRRY

755 €
(alv 0 %)

Kärry on varustettu jäte-, purkki- ja ilmalet-
kutelineillä, joten työt sujuvat tehokkaasti. 
Hiomakone ja -tuki sopivat kätevästi hyllyille.

Muut tuotteet, kuten tasoitteet, hiomapaperit 
ja teipit, voi säilyttää käden ulottuvilla koho-
reunahyllyillä. 

Mitat: lev. 170 x syv. 120 x kork. 55 cm

Mitat: lev. 85 x syv. 40 x kork. 100 cm

Pieni työkärry, jossa on 
roskapussin pidike. Tarvit-
tavat työkalut voi säilyttää 
kätevästi käden ulottuvil-
la. Kärryyn on saatavissa 
useita erilaisia pidikkeitä. 

Premium X-teline

Laadukas, kasaan taittuva teline, jonka kor-
keutta ja leveyttä voidaan säätää kahden 
ketjun avulla. 

Telineen jalat on yhdistetty tangolla, ja se 
pysyy tukevasti pystyssä myös ritilälattialla.

PREMIUM X-TELINE

59,50 €
(alv 0 %)

RUISKUTELINE

32 €
(alv 0 %)

Kolme paperikokoa: 30, 60 ja 90 cm.  
Mitat: lev. 145 x syv. 67 x kork. 100 cm
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Ruiskuteline
Magneettikiinnityksellä

Näppärä ruiskuteline 
kahdelle ruiskulle. 

Teline on helppo kiinnittää seinään 
kahdella ruuvilla, joille on kohdat 
valmiina. Mukana pidike myös let-
kulle.

Nämä työkärryt on saatava jokaiseen 
maalaamoon ja korjaamoon!

Kun pidät kaikki maalarin työkalut ja tarvik-
keet samassa kärryssä, maalaamo pysyy hy-
vässä järjestyksessä. 
     
Kärryissä on myös teline roskapussille, joten 
työskentelytila pysyy siistinä. Aikaa säästyy, 
kun kaikki tarvittava on käden ulottuvilla. 

Työkärryt



5 kpl / laatikko
Värikoodatut renkaat ja telineet 

Renkaat kiinnitetään pullojen kansiin, jolloin ne 
on helppo erottaa toisistaan, ja väärää tuotetta 
ei vahingossa päädy pulloon täytön yhteydessä. 
Pullotelineet voidaan kiinnittää metalliin vahvo- 
jen magneettien avulla ja mihin tahansa pintaan  
2 ruuvilla, joille on telineessä valmiit kohdat.

VÄRIKOODATUT 
RENKAAT JA TELINEET

45 €
(alv 0 %)

Järjestä maalaamosi käyttämällä  
pumppupulloissa värikoodattuja  

renkaita ja magneettitelineitä! 

LSP20 Paineruiskupullo 1L
on saatavilla erikseen. 

Sekoitusastiateline

Seinään kiinnitettävässä sekoitusastiatelineessä 
säilytät kupit ja kannet järjestyksessä. 

SEKOITUSASTIA-
TELINE

70 €
(alv 0 %)

Sekoitusastiateline
Kahdelle sekoitusastialle

TELINE KAHDELLE 
SEKOITUSASTIALLE

43 €
(alv 0 %)

Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa 
pidikkeessä on paikat kahdelle sekoituskupille. 
Pidike on saatavissa erikokoisille ja -merkkisille 
kupeille:

- Pidike kahdelle Unilux 750ML sekoituskupille 
- Pidike kahdelle 3M 400ML PPS sekoituskupille   
- Pidike kahdelle Colad 700ML sekoituskupille
- Pidike kahdelle Finixa 650ML sekoituskupille

Telineeseen mahtuu 
neljä erikokoista 

sekoitusastiaa ja kantta.
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