Vi finns centralt i Gbg 5 min från Svenska mässan
i Södra Gårda med lager på Tomtegatan 2

Några nöjda kunder: Najad, NIMBUS, Forbina,
Windy, Malö, Ryds, Uttern, Micore, Linder, Arcona
Yachts, Westline Boats, Yamaha Center, Kina båt
& marin, Water Jet Sweden
Harry Hansson marincentrum, Klåveröns varv, Roth Marin, Ingarö
varv, Ö-varvet, Kungshamns marininredning, Lidan marine, Mats maskin & Marin, Sandhamn marine, Syd marin, C.O. Winberg båtvarv,
Lerkils båtvarv, Jensen & Englund marine, Boat manager Gbg, Orust
marincenter, Båtakuten, Premium marin, Sandviks marina m.fl.

RIPACK 3000
Gasdriven krymppistol i väska med 8 m slang,
reduceringsventil, blocknyckel, manual och garantihandlingar. Väskan kan användas att stå
eller sitta på. Värmeeffekt 76 kW, extra gnisttändare som reserv i handtaget
art. nr. R3000

Förlängningsrör
för längre räckvidd ger utökad arbetsradie och
bättre rörlighet utan att behöva flytta stegen
så ofta.
Förlängarna finns i flera utförande och längder samt delbara

art. nr.
COMBO 6-8
COMBO 4-9
A3-6
S3-9
S1-10

Kärra
för gasflaskan med fjädrande slanggenomföring samt med krokfäste för
upphängning av RIPACK 3000
art. nr. GKL

Slangvinda
för stationär installation som ger en
enkel hantering och längre livslängd
för slangen

art. nr. GSV

Skyddsfilm
självhäftande, 50 cm x 100 m, 25 cm x 100 m.
Lämplig att använda till skydd av färgade
skrov, nedgångstrappor, teakdäck, rutor m.m.

art. nr.
3813-31 (50cm)
3813-33 (25cm)

Krympfilm
av särskilt framställd seg och stark
samt UV-beständig krympkvalitet
vikta i flera lager som ger hanterbara rullar med vikt kring 50 kg
art. nr.
BFRA47518
BFRA56018
BFRA65018

(4 m x 75 m x 0,18 mm)
(5 m x 60 m x 0,18 mm)
(6 m x 50 m x 0,18 mm)

BFRA83518
BFRA103018
BFRA122518

(8 m x 35 m x 0,18 mm)
(10 m x 30 m x 0,18 mm)
(12 m x 25 m x 0,18 mm)

Krymptejp
10 cm x 33 m samma sega och starka material som i krympfilmen med
god vidhäftning även vid låga temperaturer
art. nr. BT10

art. nr.
Dragkedjadörr
DOOR90120W
DOOR90180W
70 x 90 cm (90 x 120 cm yttermått)
70 x 150 cm (90 x 180 cm yttermått)
Dragkedja 2 m rak

art. nr. ZIP210W

Ventil
självhäftande i plast för att vädra ut
fukt med kontrollerat flöde

art. nr. BV

Spännband
stumt och starkt fiberband 19 mm x 700 m
art. nr. VGB

Spännverktyg
för att sträcka åt bandet (VGB)

art. nr. VGSV

Stålspänne
19 mm för (VGB) i påse om 100 st.
art. nr. VGS-1

Skyddshandskar

art. nr. SH

Filmkniv

art. nr. FK
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