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Geo-Fennel
FLG-40
Super green!
• Enastående synlighet, upp till 40 m!
• En klar smal laserlinje!
• Mycket lång vertikal linje med 150° spridningsvinkel
(utöver zenit)
• Extremt robust konstruktion lämplig för användning på
de mest krävande arbetsplatser – dropp testad från 1 m.
• Den robusta, tekniska designen gör en transportsäkring
onödigt.
Art.nr. 021333140		

Pris 2.495:-

Leica Disto D1

Nyhet!
Genom att trycka på en knapp på Leica DISTO™ D1
mäter du höjder, avstånd snabbt och på tillförlitligt
sätt. Komplicerade eller farliga mätsituationer där
stegar kan vara nödvändiga hör nu till det förflutna.
Funktionaliteten av DISTO™ D1 kan utökas med
Leica DISTO™ skiss app. Med denna app kan du överföra mätresultat till smarta telefoner eller surfplattor
och vidarebefordra dem.
• Bluetooth® Smart för dataöverföring till smarta
telefoner och surfplattor
• Gratis App Leica DISTO™ skiss
• 40 m räckvidd
• XRange Power Technology
• Klar, belyst, tre rader
• IP 54 damm- och stänkvattenskyddad

Art.nr. 011025103

Pris 995:-

Tel. 08-31 54 00. Säljare Mälardalen och norrut: Mats Nilsson 0705-75 81 50
		
Säljare södra Sverige: Niklas Ivarsson 0706-72 73 17

Priserna är exkl. moms. Mer info om vårt
produktsortiment på www.alesto.se
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GEO 3X HP

Leica Disto 410

Geo Fennels lilla kraftfulla Geo3X HP
korslaser. Projicerar 3 stycken röda
linjer med 90° mellan varandra samt
att de 2 lodräta korsar varandra i
taket rakt ovanför lasern. Geo3X HP
har även 1 lodlinje rakt nedåt.

har digital målsökare med 4x zoom
och en stor 2,4” färgskärm, så att
det går att se vart du mäter även
i solljus. Den är bygg för att klara
de tuffa krav som man ställer på en
byggarbetsplats, vatten och dammtät enligt IP65. Mäter upp till 150 m,
toleransen ±1 mm.

Artikelnummer 021133143

Ordinarie pris 1.995:-

Kampanjpris
1.795:-

Artikelnummer 011025117

Ordinarie pris 3.895:-

Kampanjpris
3.500:-

Tusch pennor
från Schneider som är EMAS-certifierade Permanent marker.
SVART Art.nr. 171735140

RÖD Art.nr. 171735141

Pris 10:-

Pris 10:-

ZIRCON
regelsökare
HD 55
Detekterar trä- och metallreglar. Två
söklägen, för 19 mm och för 38 mm
djup. Varnar för spänningssatta elledningar ner till 51 mm djup.
Artikelnummer 180643152

Ordinarie pris 355:-

Kampanjpris
299:-

Bleispitz Dry
Penna
Bleispitz Dry är en djuphålsmärkare
med 45 mm lång spets i rostfritt
stål. Pennan är helt gjord i metall.
Frammatning av stift via tryckknapp. Integrerad vässare i tryckknappen.
Artikelnummer 171756110

BLÅ Art.nr. 171735142

129:-

Pris 10:-

Kampanjpriserna gäller till och med april 2017

Priserna är exkl. moms. Mer info om vårt
produktsortiment på www.alesto.se
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FLIR C2
är världens första fullutrustade värmekamera i
fickstorlek konstruerad för experter och entreprenörer inom byggbranschen. Värmekameran
är utrustad med pekskärm och MSX-funktion
som skapar en detaljrikbild.
Tack vare kompakt format
och låg vikt på bara 130 g
är värmekameran lätt att
ha med sig och ryms i
alla fickor.
Art.nr. 130045113

Pris: 6.500:-

FLIR TG165
IR termometer som visar värmebild
vilket gör att du kan se temperaturavvikelser direkt i displayen. Du kan
även spara bilder direkt i minneskortet.
Art.nr. 130445110

Ordinarie pris: 3.995:-

Kampanjpris
2.995:-

Gör om din
smartphone till
en värmekamera
FLIR ONE kan hjälpa dig att hitta
eventuella värme- eller köldläckor så
att du kan optimera energieffektiviteten i hemmet, hitta fukt och eventuella läckor i tak, väggar och golv
innan mögel bildas och hitta källan till
överbelastade elanslutningar. Det här
verktyget är hemmafixarens bäste vän
och en verklig måste ha-pryl.

FLIR One för iOS
Ord. pris 2.895:-

Art.nr. 130045105

Kampanjpris 2.495:-

FLIR One för Android
Ord. pris 2.895:-

Art.nr. 130045106

Kampanjpris 2.495:-

FLIR MR77 fuktmätarpaket
Gör icke förstörande fuktmätningar
upp till 19 mm under materialets
yta med den integrerade stiftlösa
sensorn.
Kolla fuktnivåer i svåråtkomliga
områden med den externa stiftsonden med 76 cm kabel på FLIR MR77.
Eller använd hammarelektroden i
syllar eller grövre virke.
Läs snabbt av punkttemperaturer
med den kontaktlösa IR-termometern med laserpekare. Stor, tydlig
LC-bildskärm visar samtidigt värden
för fukt, relativ luftfuktighet och lufttemperatur.

Priserna är exkl. moms. Mer info om vårt
produktsortiment på www.alesto.se

Art.nr. 120145420

Ordinarie pris: 8.890:-

Kampanjpris
6.995:-

Kampanjpriserna gäller till och med april 2017
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Rugby 640 G paket
Nya Rugby 640 Grön är en bygglaser med både
horisontal och vertikal självnivellering. Den har
fyra rotationshastigheter och fyra olika scanningsvinklar. Lasern har IP-klass 67. I paketet ingår laser
i hård väska med alkalinebatterier, mottagare
Rod-Eye 120G med mm visning, aluminiumstativ
och 2 m 2-delad laserstång.
Art.nr. 031525410

Pris 14.995:-
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Icom
IC-F2000D

IC-F29SR

Liten smidig analog och digital
komradio i ett robust, vattentätt utförande för alla typer av
användare. Till exempel
industri, hotell, nöjesparker,
vakter, fastighetsförvaltning
med mera. Ergonomisk design
och låg vikt (240g) IP67.

Liten smidig, licensfri analog
komradio i ett robust, vattentätt utförande för alla typer
av användare. Till exempel
industri, hotell, nöjesparker,
vakter, fastighetsförvaltning
med mera. Kompatibel med
Peltor LiteCom. Ergonomisk
design och låg vikt (240g)
IP67.

Art.nr. 171348122

Pris 3.500:-

Art.nr. 171348110

Pris 2.500:Din återförsäljare

Säljsupport:
Mats Nilsson 0705-75 81 50 Säljare Mälardalen och norrut
Niklas Ivarsson 0706-72 73 17 Säljare Syd
Ewa Nilsson 0738-199636 Innesäljare

Kampanjpriserna gäller till och med april 2017

Priserna är exkl. moms. Mer info om vårt
produktsortiment på www.alesto.se

