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Månedens fokus
Juli 2018

Drift- og vedlikeholdsprodukter

Havbruk / Entreprenør / Offentlig sektor / Olje & Gass

KR 1010273-500

VH4590-0015

VH5090-1423

Lett kompakt og ekstremt kort bor-skrutrekker. 
Metabo Quick system: Hurtigbytte av verktøy for fleksibelt arbeide. 
Spindel med innvendig sekskant for skrubits;arbeide uten chuck. 
Med praktisk beltekrok som kan festes uten verktøy på høyre eller venstre side. 
Med Quick vinkeladapter for boring og skruing på trange steder.

VB1010642

Lite pipe og bitssett som har lav vekt og tar liten plass, passer 
perfekt til båt, camping og sykkelturer!

sommerfokus med noen utvalgte produkter med god «jubileumspris» som varer fra 
25/06 til 31/08 

BORSKRUTREKKER

1.499,-

349,-

PIPE OG BITS SETT

BITS SETT

99,-
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Juli 2018
Havbruk / Entreprenør / Offentlig sektor / Olje & Gass

CW10161-6

KR1010273-500KR10181-500

CS10135

Rengjør vinduer, ruter og glatte flater på få 
sekunder. Fjerner organisk forurensing og prob-
lemsmuss som fett, nikotin, sot, gummirester, 
blyantstreker, trafikkfilm, insekter og matrester i 
en fei! 
•Inneholder ikke skuremidler eller ammoniakk, 
etterlater ingen flekker eller riper.

Profesjonell pumpe produsert i messing 
og tank i rustfritt stål gir ekstrem robus-
thet under alle forhold. Pumping med 
ergonomisk håndtak. Med bærereim for 
praktisk håndtering 

Kraftig rengjøringsmiddel basert på naturlig 
oransje terpener, for sikker rengjøring av 
maskineri og utstyr under vedlikehold

De er lette som en pute, men når FloodSax kommer i kontakt med vann, sveller de opp ila 
kort tid og blir tunge og stabile som sandsekker. Enten det er for brannvesenet, for sam-
funnssikkerhet og beredskap, til forretningsbygg, private husholdninger etc så beskytter  
man hus og eiendommer mot dyre vannskader, raskt og effektivt, ved bruk av FloodSax.  
Vekt tørr tilstand: Ca 0,7 kg for 5 stk. Vekt med vann: Ca 20-25 kg.

Tlf.: 32 84 40 80 
E-post: dvhp@tess.no
www.tess.no
Postboks 1540 - 3007 Drammen

2.350,-

TRYKKSPRØYTE

RENGJØRINGSMIDDEL

149,-

SKUMRENS

99,-

FLOODSAX 625,-

Vi har produktene du trenger til  drift og vedlikehold av båt og andre fritidsaktiviteter


