Specialerbjudande

Mars - Maj 2018

Monteringshandske SV
Monteringshandske i svinläder med ovanhand i svart
nylon. Klassisk slitstark modell.
Bekväm och funktionell.
Perforeringen från svinborsten
gör att materialet andas.
Storlek 9 & 10
12 par / frp

Pris: 24:- (ord. 32:-)

Limbehållare TS Boy
En praktisk behållare för olika slags
lim. Består av pensel, behållare & kork.
Efter användandet sätts korken på över
penseln och öppningen.

ERNST P. AB
Möbelgatan 5
431 33 Mölndal

Art nr

Storlek

021-090
021-150

0,9 liter
1,5 liter

Tel: 031-703 07 70
info@ernstp.se
ernstp.se

Nu

Ord.

135:- 165:155:- 188:-

Danish Oil Orginal
Danish Oil är en träolja baserad på en blandning av Kinesisk Träolja och speciella vegetabiliska oljor som under
tillverkningen blandats med Hartser. Danish Oil har kort
torktid, ger en hård yta som inte klibbar och ett långvarit
skydd

Art nr: 001-500 500 ml
Art nr: 001-001 1 liter
Art nr: 001-005 5 liter

Pris: 95:Pris: 159:Pris: 595:-

Kortidsmask 3M 4251 A1P2
Ett andningsskydd mot organiska ångor och
grovt damm. Masken ligger helt klar för användning i en hermetiskt försluten foliepåse. Exempel
på användningsområden: målning och lackering
med roller / pensel, limning, avfettning, laboratorier. Nominell skyddsfaktor: 12
Art nr: 110-001

Pris: 259:Skruvdragare TXS Li 2,6 Ah
*Övertygande ergonomi och låg vikt (0,9 kg)
*Kompakt och perfekt balanserad T-form
*CENTROTEC-system för snabbt verktygsbyte
*Litiumjonteknik för lång drifttid
*Integrerad LED-belysning och laddningsindikator
Leveransomfattning

Batteriladdare MXC
Snabbchuck FastFix 10 mm
2 batterier BP-XS 2,6 Ah
Verktygschuck WH-CE CENTROTEC
CENTROTEC bitshållare
i SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Pris: 1995:-

ernstp.se

Reparationsset EXPRESS
Med Reparationsset Express repareras
skador i trä, laminat, kork, linoleum, plast
mm. snabbt, lätt och ekonomiskt.
Används till golv, möbler och andra inredningar. Smältaren drivs med gas, så den är
lätt att ta med och använda överallt.
Innehåll: Bruksanvisning, 20 nyanser hårdkitt à 15 gram, smältare, gas, reparationslack matt och halvmatt, skalpell, plastspatel och nylonslipduk. Art nr: 041-030

Pris: 1055:- (ord. 1 195:-)

Limknekten Alex
En slitstark och tillförlitlig limknekt. Utrustad med elförzinkad
skena av fjäderstål som inte rostar. Slitstark löpare som är lätt att
flytta. Kraftiga hack på skenans undersida.

Art nr
018-060
018-080
018-100
018-120
018-150

Spännvidd
650 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

Pris
249:269:289:299:319:-

Ord.
pris
295,00
315,00
338,00
358,00
378,00

ernstp.se

Kvistfyllnad fyller snabbt stora och små kvisthål/skador

Speciellt bra till utfyllnad av trä, t ex kvisthål och
andra skador. Fäster bra på många olika ytor.
Färgade stänger av polyamid som smältes i limpistol.
Finns i ett flertal nyanser. Diameter 12 mm.
10 stänger i varje påse.
160 180° C

180° C

200° C

Välj rätt nyans och
justera smältpunkten
på limpistolen rätt

Det är mycket lätt:
Kvistfyllnaden smältes rakt ner i skadan. Sen kyls
den ner och överflöd skärs bort. Lätt slipning och sen
färdig för ytbehandling.
Starta upp erbjudande:
Kvistfyllnad startsats. Ett bra sätt att komma igång
med reparationer med kvistfyllnad.
Innehåller:
020-016 Limpistol BCD 360 (med inställbar temperatur)
020-017 Kyljärn
020-015 Skärjärn
Kvistfyllnad - 3 påsar valfri nyans

1 995:- (ord. 2650-)

Leveransbestämmelser - ERNST P. AB
Beställ genom att ringa våra säljare eller kontoret. Eller besök vår webb shop
som har öppet 24 timmar om dygnet. Beställ för 5000:- eller mer så bjuder vi på
fraktkostnaden. På order under 500:- tillkommer expeditionsavgift på 50:-. Med
reservation för tryckfel och slutförsäljning. Alla priser angivna exklusive moms.

ernstp.se

