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Arbetsstationen är utrustad med allt som krävs för ett  
effektivt spackel- alternativt färgprojekt:

• Spackel- eller färgspruta
• Instruktion (igångkörning och rengöring) på svenska och engelska
• Slangvinda med 65 meter slang (spackel)
• Elcentral med inbyggd jordfelsbrytare
• 25 meter 3-faskabel och 25 meter 230V-kabel
• Värmefläkt på 2000W
• LED-belysning
• Brandsläckare
• Ramper

YRKESMÅLERI

FASAD/GOLV

INDUSTRI
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Det har varit stort intresse för den mobila arbetsstationen när den visats upp för de stora måleriföretagen.

Spar tid och hantering med 

Anti-Corrosions  
mobila arbetsstation

DEN MOBILA ARBETSSTATIONEN kan man anting-
en köpa eller hyra. Då får du den utrust-
ning som krävs till ditt målningsprojekt. 
Arbetsstationen är komplett utrustad med 

en Graco spackel- alternativt färgspruta samt 
slangvinda med 65 meter slang. Med slangen 
når du långa sträckor, upp till femte våningen i 
ett lägenhetshus eller till flera villor/radhus.  >>  

YRKESMÅLERI

Tid är pengar och det gäller att ha de rätta verktygen för att kunna 
arbeta så effektivt som möjligt. Anti-Corrosions nya mobila arbets-
station är en tidsbesparande och ergonomisk lösning för större 
entreprenader och projekt.
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>>  Sprutspackling 
– Normalt krävs det mycket tung, manuell han-
tering vid sprutspackling. Maskin och spackel 
ska transporteras eller bäras upp till den aktuella 
platsen eller våningen och sen flyttas till näs-
ta plats. Då det förbrukas mycket spackel är 
det mycket vikt att släpa på. Med den mobila 
arbetsstationen är det bara att parkera i anslut-
ning till fastig heten, ladda i spackel i maskinen 
(balja med volym på upp till 145 liter, drygt 9 
säckar), dra upp slangen till lägenheten och 
sen köra igång. När du ska sprutspackla nästa 
lägenhet eller småhus är det bara slangpaketet 
du behöver dra med. Det här gör att man spar 
mycket tid samtidigt som  ergonomi och arbets-
miljön förbättras betydligt, säger Anders von 
Kraemer, Anti-Corrosion och fortsätter: 

– Vi har nyss avslutat vår turné Painters 
Day med Flügger. Här visade vi upp vår mobi-
la arbetsstation för många yrkesmålerier och 
intresset var mycket stort. Speciellt de större 
måleriföretagen ser stora fördelar med att nyttja 
lösningen vid till exempel nyproduktion av villor 
och radhus. Vi har också testat ett antal olika 
spackelkvaliteter där det går att använda maski-
nen och spruta spackel upp till femvåningshus 
utan problem. När sedan arbetsdagen är färdig 
rullar man in arbetsslang, krokar på trailern och 
åker vidare till sin verkstad eller garage där man 
tryggt kan förvara trailern.Med 65 meter slang når du långt.

Enklare och effektivare spackel- alternativt färgprojekt – det 
är bara att fylla på spackel/färg i maskinen, dra ut slangen 
och köra igång.

Med en totalvikt på 1100 kg så det krävs bara B-körkort för att dra släpet. 
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Spar tid och effektivisera ditt nästa större projekt – hyr en mobil 
arbetsstation från Anti-Corrosion. Kontakta oss för en demo!

Vagnen är värme isole rad och med värme fläkten (2000W) kan man behålla 
viss grundtemperatur på frostfri nivå.

De mobila arbetsstationerna 
är som standard utrustade 
med en Graco spackelspruta 
(antingen DUTY MAX EH300 
eller APX8200) med hög 
kapacitet alternativt en Mark 
VII för sprutmålning.   

YRKESMÅLERI

Graco APX 8200
Max arbetstryck: 207 bar
Motoreffekt: 3 kw, 230 volt
Behållare: 80 liter
Max rek slang längd:  65 m                

Graco EH 300HI
Max arbetstryck: 230 bar
Motoreffekt: 5,5 kw, 380 volt
Behållare: 90–145 liter
Max rek slang längd:  65 m
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Restaureringen av  
Storkyrkan i Stockholm  
– ett utmanande projekt 
M3 Bygg är generalentreprenör för restaureringen av exteriören 
av Storkyrkan i Gamla Stan. Arbetet omfattar kyrkans fasader och 
tak ytor samt gårdens paviljongbyggnader med anslutande murar 
och grindar. Syftet med åtgärderna är att byggnaden utvändigt ska 
återfå det utseende kyrkan hade på 1700-talet. Ett uppdrag som 
kräver god kunskap och erfarenhet av alla inblandade. Puts & Tegel, 
underentreprenör med ansvar för fasadarbetena, hyr Cura 3900 
skruvpumpar av Anti-Corrosion för projektet och Målarkalk leve-
rerar kalk, tillverkad på traditionellt sätt.

PUTS & TEGEL behärskar allt inom puts och mur-
ning och har lång erfarenhet av arbete med 
traditionella hantverksmetoder och klassiska 
material. Företaget anlitas ofta då det gäller 
komplexa renoveringar av kulturbyggnader. 
Under 2020 påbörjades det omfattande reno-
veringsarbetet med att lägga om taket, putsa 
om tornet, måla om fasaden samt laga och 
byta ut skadad sten på Storkyrkan. Puts & Tegel 

började sitt arbete hösten 2020 med att först 
genomföra en lättare renovering av skeppen på 
Storkyrkan och har nu därefter tagit sig an tor-
net. Ansvarig projekt ledare är Mattias Belsby:

– Först knackade vi ner fasaden till tegelrent, 
därefter kör vi tegelgrund och sen två utstock-
ningar, cirka 1 cm. Den totala ytan är cirka 2000 
kvm och vi har sprutat på bruket med de två 
Cura 3900-maskiner vi hyrt av Anti-Corrosion.
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Hyr Cura-pumpar
Cura 3900 är en skruvpump med hög kapacitet, 
speciellt designad och konstruerad för applicering 
av stora ytor på till exempel fasad och betong etc. 
Maskinen kan pumpa och spruta material såsom 
exempelvis spackel, brandskydd, puts, bruk och 
andra mineralbaserade 
material med upp till  
7 mm kornstorlek.

– Vi äger själva ett 
antal Cura-maskiner, 
men de täcker inte 
behovet när det är hög - 
tryck och därför hyrde 
vi nu maskiner från Anti-Corro - 
sion. I det här fallet försågs de 
med 60 meter långa materialslangar för att vi 
skulle klara höjden på tornet, säger Mattias 
Belsby.

Tradionellt tillverkat kalkbruk
Målarkalk har levererat det traditionella puts-
bruket som används vid projektet på Storkyrkan.

– Vi är ett nischföretag, jobbar bara med kalk-
bruk och vi producerar det på ett traditionellt sätt, 
från berg på Öland och Gotland. Ett hantverk där 
vi omvandlar berg till bindemedel. Till Storkyrkan 
har vi levererat hydraulisk Ortokalk från Öland 
och Hansakalk från Gotland. Ortokalken och sand 
blandas med Hansakalken för att få de egen-
skaper och yta som krävs vid äldre kulturbygg-
nader. Storkyrkan är det största storskaliga >> 

Jan Tanskanen, Puts & Tegel, vid en av Cura-pumparna som använts flitigt vid restaureringen av Storkyrkan.

FASAD/GOLV
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På byggställningen 
stod den ena Cura- 
maskinen, som  
pumpade upp bruket 
30 meter där nästa  
maskin var placerad.  
Denna Cura-maskin 
pumpade sen upp  
till toppen av bygg-
naden 60 meter”

60 m

50 m

40 m

30 m

20 m

10 m
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>> projektet med det här materialet i modern 
tid och den totala mängd kalk som gått åt hit-
tills är uppåt 180 ton, säger Oscar Nymberg, vd 
Målarkalk och fortsätter:

– Vi har en egen maskinpark med cirka 30 
stycken uthyrningsmaskiner. Maskinerna servas 
och kvalitetkontrolleras regelbundet av Anti-
Corrosion. Och om någon entreprenör vill hyra 
en Cura-pump så hänvisar vi till Anti-Corrosion. 
De ger bra service och vi vet att deras maskiner 
klarar uppdragen.

Logistisk utmaning
Projektet på Storkyrkan innebär flera utmaning-
ar, förutom byggnadens höjd så var logistiken 
det stora problemet. 

– Kyrkan ligger centralt i Gamla Stan och 
lastbilar får endast köra in vissa tider och dess-
utom finns det inga ytor att ställa material på. 
Därför fick vi ha ett mellanlager ute hos oss i 
Länna och sen därefter transportera in det i 

FASAD/GOLV

omgångar till Storkyrkan, där det placerades 
på byggställningen fem meter ovan mark. Här 
kunde vi maximalt ha upp till 8 ton bruk åt 
gången och då det gått åt 180 ton så har det 
blivit några lastbilslass. På byggställningen stod 
också den ena Cura-maskinen, som pumpa-
de upp bruket 30 meter där nästa maskin var 
placerad. Denna Cura-maskin pumpade sen 
upp till toppen av byggnaden 60 meter, säger 
Mattias Belsby och fortsätter:

– Vi har haft 10 man igång på det här pro-
jektet och tack vare bra samarbete med alla 
leverantörer och övriga inblandade har det 
fungerat som planerat. Nu gör vi en paus i 
arbetet då oktober är sista månaden för att 
spruta kalkbruk, sen blir det för kallt och fuk-
tigt. Nästa år kommer vi fortsätta med ytputs 
på allt och sen lägga på fem gånger kalkfärg. 
Under 2022 kommer hela projektet vara klart 
och Storkyrkan ska då ha återfått sin forna 
glans.

Taqi Al-Araji, Jan Tanskanen och Musse Saleh från Puts & Tegel i glatt samspråk.
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”GRACO POWERFILL 3,5 SPAR SÅ MYCKET KROPP”

Philip Andersson, P.P Anderssons Målerifirma

Hur länge har ni kört med maskinen?
– Vi har använt Powerfill i cirka två månader. Den har gått i stort  
sett varje dag sen vi köpte den och det fungerar jättebra. 

Hur använder ni den?
– Vi använder den till att fylla upp vår bazooka med spackel. Det tar 
kanske 20 sekunder att fylla och allt vi behöver göra är att trycka på  
knappen så fyller den upp den mängd vi programmerat.

Vad är den största fördelen?
– Tidigare har vi behövt pumpa spacklet manuellt. Ett tungt och 
tidsödande jobb, där man står hukad i en dålig position. För ett 
jobb i ett vanligt sovrum fyller vi kanske bazookan tre gånger, 
så ska man göra det för hand blir det en hel del pumpande. 
Med Graco Powerfill blir vi inte lika trötta och slitna och vi 
spar kroppen en hel del. Det här är ett jättebra tillskott i vår 
maskinpark och vi planerar nu att investera i ytterligare en 
Powerfill.

 
”DET HÄR ÄR EN AV DE STÖRSTA  
FÖR BÄTT RINGAR SOM KOMMIT PÅ MÅNGA ÅR”

Jan Sandberg, Sagab Måleri

Varför köpte ni Graco Powerfill 3,5?
– Vi jobbar bara med nyproduktion och har pumpat 
spackel i boxar och bazooka nästan oavbrutet i 20 år. 
Det är inte jättetungt att pumpa, men ett onödigt arbete. 
Nu kan man istället få en kort vilopaus medan Powerfill gör 
jobbet. Att handpumpa är en belastning och jag ser det här 
som en av de största förbättringar som kommit på många år.

Hur fungerar den?
– Den fungerar otroligt bra framför allt till bazooka, som sväljer 
mycket spackel. Det går relativt snabbt att fylla och den drar 
inte mycket batteri, så det räcker till gott och väl. Den är också 
lätt att transportera.

Hur många maskiner har ni?
– Vi har köpt fem stycken Powerfill som vi haft i några månader 
nu. De går hela tiden och vi är jättenöjda med maskinerna.

Positiva tongångar om 

Graco Powerfill 3,5
Graco Powerfill är en ny serie batteridrivna och programmerbara 
pumpar för ergonomisk påfyllning av spackel i spackelboxar och  
bazookas. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till två företag 
som använder produkten sen en tid tillbaka. 

Graco Powerfill 3,5

•  En ny serie batteridrivna 
pumpar för påfyllning av 
spackel i div. handverktyg.

• Möjliggör att snabbt och 
exakt, med ett enkelt 
knapptryck, fylla spackel i 
box eller bazooka.

• Kan programmeras och 
mäta volymen spackel 
som fylls på i t.ex. en 
spackelbox. Volymen 
sparas i ett minne på 
pumpenheten.
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Rasmus Sandberg fyller box.

YRKESMÅLERI
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Välkommen till vår nya webb!
Gå in och bekanta dig med Anti-Corrosion.com, som fått en helt ny 
layout och flera nya funktioner. 

WEBBSHOP 
Nu kan du i vår webbshop snabbt  
beställa det du behöver. Klicka på pro-
dukten för beställning eller mer info, 
dokument, reservdelar etc.
Spana in webbshopen då och då så att 
du inte missar de extra  kampanjerna 
som ibland dyker upp där.  
Du som är kund hos oss kan maila till  
kundorder@anti-corrosion.com för  
att få inloggning till nya webbshopen.

MEDIAARKIV
I vårt mediaarkiv hittar 
du information kring det 
mesta, bland annat video, 
broschyrer, kataloger, 
manualer, sprängskisser 
och artiklar. 
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Allt mer blästring och lackering av  
entreprenadmaskiner för SMEAB med 
maskiner från Anti-Corrosion
SMEAB i Köping arbetar dels med entreprenadverksamhet dels med 
reparation av entreprenadmaskiner, en verksamhet som växer delvis 
tack vare satsning på kvalitetsutrustning för blästring och målning.

JOHAN WIBORG, DELÄGARE i SMEAB berättar:
– SMEAB arbetar sen tidigare med allmän entre-
prenadverksamhet, allt ifrån infrastrukturprojekt 
som att gräva ned kraftledningar, fiber och stora 
vägprojekt till mindre grävjobb. Själv hade jag en 
egen reparationsfirma och smidesverkstad och 
2020 slog vi ihop verksamheterna då vi såg att vi 
kunde uppnå synergieffekter. Dels behövde före-
tagets egna maskiner underhållas och repareras 
dels fanns det ett allt större intresse från andra 
entreprenadföretag. 

Johan har haft kontakt med Robert Johansson på 
Anti-Corrosion under flera år och därför var det 

naturligt att kontakta honom då man i och med  
den gemensamma satsningen och den ökade 
efterfrågan ville investera i nya maskiner.   

– SMEAB har det senaste året köpt såväl ny 
lackerings- som blästerutrustning av oss. En liten 
Graco lågtrycksspruta för lackering av finare 
topplacker och klarlacker, en Wiwa Phoenix 53:1 
högtrycksspruta för större objekt. Klarar de flesta 
tunga och lätta industrifärger. Dessutom en all-
roundpump utrustad med lyft för enkel hantering 
av burkar under pumpen samt en Clemco 100 
liters blästertunna komplett med slang, pneu-
matisk av- och på-funktion (dödmansgrepp) och 
munstycken, säger Robert Johansson.

Nya maskiner ett lyft för verksam-
heten
– De nya maskinerna har fungerat mycket bra och 
inneburit ett riktigt lyft för verksamheten. Tidigare 
så gick det inte en dag utan att vi hade stillestånd 
på vår gamla blästerutrustning. Det vara bara strul 
och man fick lägga tid på att rengöra och juste-

ra. Det är skillnad som natt och dag med den 
nya utrustningen. Allt bara fungerar som det 
ska och så här i efterhand ångrar man att vi 
investerade i nya maskiner tidi gare. Det hade 
besparat oss mycket besvär och tid, säger 

Johan Wiborg och fortsätter:
– Vi har inriktat oss på blästring 

och målning av lantbruks- och entre-
prenad maskiner, nu kan vi köra för 
fullt och det finns hur mycket jobb 

som helst. Vi är nu inne på vår fjär-
de last maskin, vilket innebär tre till fyra 
veckors jobb och däremellan är det bland 
annat blästring och lackering av allt ifrån 

lastväxlarburkar och maskinflak till lastbils-
ramar. Så verksamheten rullar på bra och 

med maskiner av hög kvalitet kan vi nu också 
jobba effektivt.

Det är skillnad 
som natt och 
dag med den nya 
utrustningen”

Johan Wiberg, SMEAB.

INDUSTRI
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Nya medarbetare på Anti-Corrosion

Johan Rehnvall 
Säljare, Malmö

Berätta lite om din 
bakgrund.
– Jag har 15 års erfaren-
het av färgförsäljning i 
fackhandeln riktat mot 
både företag och privat-
personer. Närmast kom-
mer jag från Woody i 
Löddeköpinge, där jag 
var ansvarig för att utveck-

la företagets färgförsäljning. När det visade sig att Anti-
Corrosion sökte en teknisk säljare såg jag tillfället att få 
bredda min kompetens inom försäljning. 

– Nu har tiden gått och jag trivs mycket bra. Introduktionen, 
som nyanställd, har varit gedigen då jag fått inblick i oli-
ka moment och god handledning av äldre kolleger. Under 
introduktionstiden har jag växlat mellan teori och praktik, 
vara ute på fältet, vara i verkstaden och där ingående fått 
utföra service samt även reparera produkterna, som vi på 
Anti-Corrosion säljer.

Vilka typer av företag jobbar du mot?
– Mina kunder är byggnadsmålerier såväl stora som små, 
samt vårt återförsäljarnätverk i södra Sverige. Jag säljer, 
informerar om nyheter samt utbildar kring våra produkter. 
Marknaden är tuff, men jag får bra respons av kunderna 
och försäljningen utvecklas positivt.

Martin Larsson
Servicetekniker, 
Göteborg

Du valde att åter vända 
till Anti-Corrosion – 
berätta.
– Jag har tidigare arbetat 
på Anti-Corrosion under 
10 år, men slutade för ett 
och ett halvt sen för att 
testa att jobba med annat. 
När den här tjänsten nu 
blev ledig fick jag förfrågan från Anti-Corrosion och det 
var inget svårt beslut att tacka ja. Jag trivs väldigt bra med 
företaget, arbetsuppgifterna och kollegorna.

Beskriv dina arbetsuppgifter.
– Det är ett varierande jobb som består av att dels vara på 
verkstaden och utföra service samt rengöra färgsprutor dels 
åka ut till våra kunder på byggen och hämta/lämna färg-
sprutor samt även reparera på plats om möjligt.

Michael Wennerholm 
Butik/lager, Sundbyberg

Hur länge har du arbetat på Anti-Corrosion?
– Jag började i mitten av maj. Det här är en helt ny 
bransch för mig då min bakgrund är att jag tidigare job-
bat som fritidsledare i 20 års tid. På fritiden driver jag 
en idrottsförening i amerikansk fotboll, där jag är både 
tränare och administratör. Jag har stor vana av att möta 
och jobba med människor och att ha koll på många saker 
samtidigt. Jag såg i en annons att Anti-Corrosion hade 
den här tjänsten ledig och tyckte det lät intressant sam-
tidigt som jag var mogen att sadla om.

Berätta om dina arbetsuppgifter.
– Jag har ansvar för butik och lager. Det är ett omväxlande jobb som innebär allt ifrån 
kundkontakt i butiken till att ta emot inleveranser, lagerhantering, plocka och skicka artiklar 
samt se till att butik och lager ser fräscht ut. Det finns alltid att göra vilket passar mig bra 
då jag inte tycker om att sitta still.

 
Mikael Rahm
Filialchef, Göteborg

När började du på Anti-Corrosion?
– Jag började i midsomras efter att tidigare ha arbetat 
på Färg & Kakelhuset i Uddevalla, Happy Homes i 15 år. 
Här jobbade jag som innesäljare med inriktning måle-
rier samt även som inköpare och ansvarig för lager och 
affärssystem. Kände att det nu var dags för mig med en 
ny utmaning och att ta nästa steg och då passade den 
här tjänsten perfekt. En stor del av arbetet är att som 
teknisk säljare besöka kunder och återförsäljare.

Hur är marknaden i Göteborg?
– Den är bra, det byggs mycket i Göteborg och det är bland annat ett stort uppdämt behov 
av bostäder. Många målerier i regionen använder våra produkter så det är fullt upp, såväl 
när det gäller service som nyförsäljning.

 
Wlodek Parczuk
Servicetekniker, Sundbyberg
 
Vad har du för bakgrund.
– Från början är jag utbildad till konditor som jag även 
har arbetat som. Därefter 20 år som lackerare på olika 
snickerier i Stockholm.
 
– Jag har alltid varit intresserad av tekniken med att appli-
cera färg och även blästring. Så med erbjudande att börja 
som servicetekniker på Anti-Corrosion kändes valet lätt. 
Gillar att jobbet är mångsidigt, inne på verkstan samt ute 
på olika arbetsplatser.
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Kampanjer – Vinter 2021/22

Munstyckskampanj
Vändbara munstycke!

Köp 4st – betala för 3st
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Graco ST Pro 595 HB
Smidig utrustning med bra kapa-
citet. Klarar de flesta färgerna oför-
tunnade. Nya ProConnect-pumpen 
med snabbfäste. Smart Control 3.0. 
Levereras med 15m ¼” färgslang, 
vippända och nya Contractor PC 
pistol med LP517 munstycke.

Kampanjpris: 28.900:- 
Ord.pris: 41.000:-

969:-/mån*

Graco Mark V std
Graco Mark V std, den stora färgsprutan 
för de riktigt stora projekten med en över-
lägsen prestanda 4,3 l/min. Stor kapacitet 
vid långa slanglängder eller när fler opera-
törer vill sprutmåla. Går att kopplas ihop 
med storemballage. Utrustningen för både 
vägg & takfärger, väv lim, brandskydd 
och silikatfärger mm. Klarar i stort sett de 
flesta inom eller utomhus färger. 
Levereras med 15m 3/8” slang, Texspray-
pistol med valfritt vändbart munstycke.

Kampanjpris: 54.900:-
Ord.pris: 68.500:-

1.816:-/mån*

*Kalkylerat på 36 mån, kvartalsvis betalning, med 10 % restvärde inkl. stöldskyddsförsäkring med endast 1.000:- självrisk, lås och 
kätting samt uppläggningsavgift. Samtliga priser gäller exkl. moms och frakt till och med 220228 eller så långt lagret räcker.
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Wiwa Profit 33:1
Wiwa Profit 33:1 på treben-stativ eller på väggkonsol med  
6 l färgbehållare. Levereras komplett med pistol och 7,5 m slang 
samt filterhus. Prestanda upp till 250 bar och munstycks storlekar 
på max 0,17” Kapacitet 27 ccm. Självklart är pumpen helt i rost-
fritt stål, så inga problem att spruta vattenburna färger. Perfekt 
för snickerilackering och lättare lego-industri målning!   

Alternativt kan utrustningen fås i 
Air-Mix utförande med pistol, slang-
paket och extra luftregulator. 

Wiwa Profit 33:1 HT        
Kampanjpris: 23.500:-
Ord.pris: 28.200:-

858:-/mån*

Wiwa Profit 33:1 Air-Mix        
Kampanjpris: 28.500:-
Ord.pris: 34.980:-

1.003:-/mån*

Wiwa Phoenix GX 53:1 
Wiwa Phoenix 53:1 på vagn med filterhus. Komplett 
med 15 m ¼” stålslangpaket ochGraco XTR-5 pistol. 
Prestanda upp till 410 bar och munstycksstorlekar på 
max 0,19”. Kapacitet 40 ccm.  
Självklart är pumpen helt i  
rostfritt stål, så inga problem  
att spruta vattenburna och  
krävande epoxifärger. Perfekt  
utrustning för allmän 1K /2K  
metall- och rostskyddsmålning!   

Kampanjpris: 32.900:-
Ord.pris: 41.750:-

1144:-/mån*
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Blästerhjälm  
Apollo-100
Enklare modell av Apollo-600 men 
fortfarande Clemco-kvalitet. Siktruta av 
plast med avdragbart siktfolie (alterna-
tivt glas). Lättviktskappa av bävernylon 
samt luftregulator med bälte.

Kampanjpris: 3.000:-
Ord.pris: 3.700:-

Blästerhuva ACS951
För blästring där en blästerhjälm är 
klumpig t ex vid trånga utrymmen eller 
på ställningar. Komplett med bälte 
med luftjustering, utrym ningsfilter och 
varningsvissla.

Kampanjpris: 3.500:-
Ord.pris:  4.400:-

Andningsluftfilter CPF-20
CPF-luftfiltret renar andningsluften genom en 
flerstegspatron med flera filtreringsmaterial. 
Rekommenderas till blästrare eller för  
användning i andra tuffa miljöer.

Kampanjpris: 4.100:-
Ord.pris: 5.100:-

Filterpatron till CPF-20

Kampanjpris: 650:-
Ord.pris: 855:-

20% 
på alla sikt folier, 

linser och skydds-

glas till dessa 

hjälmar/mask

Blästerhjälm Apollo-600
Enligt många marknadens bästa bläster-
hjälm. Stort siktfält med avdragbart sikt-
folie. Ljudisolerad hjälm med lättviktskappa 
av bävernylon. Luftregulator med bälte.

Kampanjpris: 3.600:-
Ord.pris: 4.600:-



Avsändare: 
Anti-Corrosion Sverige AB
Järnvägsgatan 11
172 75  Sundbyberg

Adressändring:  
info@anti-corrosion.com

FASAD/GOLV

Stockholm
Järnvägsgatan 11 
Sundbyberg
Tel: 08-629 07 00

Göteborg
Möbelgatan 6 
Mölndal
Tel: 031-779 73 30

Malmö
Kabingatan 13
Tel: 040-18 70 22

Härnösand
Kattastrand
Tel: 0611-214 63 www.anti-corrosion.com
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B

Puts- och betongslangar
25 mm (1”) eller 32 mm (1 ¼”) i längder 
om 20, 40 eller 60 meter.

Slangvinda

-20%

Passa på att fylla på förrådet med slitdelar. 
20% rabatt på slangar, skruvar och mantlar 
samt pistoler med munstycken.

Mantlar och skruvar

-20%

Pistoler och munstycken
Pistoler och munstycken för sprutning  
av färg och puts på fasad. 

-20%

Fjärrstyrning av 
fasadpump

Kampanjpris: 
4.795:-
Ord.pris: 5.990:-

Samtliga priser gäller exkl. moms och frakt till och med 220228 eller så långt lagret räcker.


