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BEIJERBLADET
TILL DIG SOM ÄR PROFFSKUND
499

KR/ST

HJÄLM PLASMA AQ KASK

1.495

KR/ST

BORRHAMMARE 18V DHR202Z SDS+

129

KR/ST

ANKARMASSA FIS V ZERO 300 T

1.195

KR/ST

HANTVERKSBYXA 6902
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s. 5
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DeWalt / Festool

s. 8-9

Porträtt
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Färg och Fasad & Betong

s. 11

Förbrukning
Plattsättning

s. 12-14
s. 15

Personligt skydd

s. 16-17

Kläder & Skor

s. 18-19

Information
Vissa sortiment lagerförs endast på utvalda filialer, för beställningsvaror se beijerbygg.se.
Artiklarna i bladet är nettoprissatta under perioden 2022-01-10 t.o.m. 2022-03-10.
Priserna är exklusive mervärdesskatt samt andra skatter eller avgifter.
Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
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BEIJERBYGG.SE

"MÖTET MED
KUNDERNA GER
MIG ENERGI OCH
GLÄDJE"
Ena stunden träffar han en inköpschef på
ett stort byggföretag och diskuterar in
köp av järnhandelsvaror. Andra stunden
träffar han arbetsledaren på ett lyxigt
villabygge och diskuterar inköp av exklu
siva material.
Joakim Flink är regionsäljare på Beijer i Region Stockholm
och gillar sitt varierande jobb. Hans fokus är att ge stora och
mellanstora byggföretag i Storstockholmsområdet marknadens bästa service - från Grisslehamn i norr till Gnesta i
söder.
– Kunderna vet att jag alltid löser deras problem - hur svåra
de än är, säger Joakim.
För även om Beijer är en stark leverantör och har ett
mycket stort utbud av material och förnödenheter så händer
det att Joakim stöter på "omöjliga" problem. Som nyligen när
arkitekten till en utställning bestämt att entreprenören måste
använda en viss typ av gammaldags spårskruv.
– Ibland får man agera detektiv för att lösa kundernas problem. Jag letade efter skruven i alla våra kanaler och sökte på
nätet över hela världen (och gav upp många gånger) men till
slut hittade jag ett par paket med den rätta skruven!
Joakims arbete består också av att se till att Beijer levererar rätt produkter till kunderna - just in time. Och här har
han stor nytta av sina tidigare erfarenheter. Som tidigare

Beijer Byggmaterial
Kuskvägen 2 · Box 798 · S-191 27 SOLLENTUNA ·
beijerbygg.se

BYGGER DOM SOM BYGGER

byggnadssnickare har han koll på byggets alla faser och
vet vilket material som behövs, och när det behövs. Och
som före detta säljare av järnhandelsvaror har han stenkoll
på produktområdet.
– Beijer är starka på järnhandelsvaror, vi har ett bra
sortiment till bra priser från många olika leverantörer och
varumärken. Så kunderna kan verkligen handla allt från
oss och få allt de behöver på en och samma leverans.
En annan del Joakims arbete är att coacha och bistå
med kompetens till säljarna på Region Stockholms 18
Beijer-filialer.
– Ingen dag är den andra lik. Det gillar jag.

Beijer Byggmaterial AB är Sveriges största bygghandel för proffs med 89 byggvaruhus
över hela landet. Vi har över 100 års erfarenhet av byggmaterialförsäljning och förser
både byggproffs och hemmaproffs med byggmaterial, verktyg och tjänster av hög kvalitet.
Bygg-Ole med två varuhus utanför Stockholm ingår också i vår familj.
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NYHET!
129
KR/ST

ANKARMASSA FIS V ZERO 300 T
ART. NR: 008061668

Ankarmassa för betong och tegel
som är ETA godkänd för gängstång
och armering. Kan användas ner till
-10 grader.

N
VA

ENMÄRK

E
T

S

FIS V Zero är marknadens första Svanenmärkta ankarmassa, som även är bedömd i
Byggvarubedömingen, och Basta. FIS V Zero
är godkänd för infästningar i sprucken och
icke-sprucken betong, full- och håltegel samt
för eftermonterade armeringsjärn.

Miljömärkt trycksak
3041 0083

199

KR/ST

UTBLÅSNINGSPUMP FISCHER ABG

145

KR/FRP

SKIVINFÄSTNING DUOTEC 10

ART. NR: 003734468

ART. NR: 007541528

ART. NR: 006627810

Renblåsningspump för korrekt rengöring av
borrhålet vid montage med ankarmassa.

Borste för rengöring av hammarborrade hål vid användning av injekteringsmassa.

Skivinfästning, den intelligenta kombinationen för höga laster i skivmaterial. Minsta
plattjocklek 12 mm och max 55 mm. Hålrum
behöver vara minst 40 mm. 50ST/FRP.

199

KR/FRP

FIXTAINER DUOPOWER

4

329

KR/ST

RENGÖRINGSBORSTE D8MM

279

KR/FRP

FIXTAINER DUOPOWER 541357

ART. NR: 006928252

ART. NR: 007312417

Sortiment av 3 olika Fischer Duo-Power plugg i
de vanligaste dimensionerna, totalt 210st (120st
6X30, 60st 8X40, 30st 10X50).

Sortiment av 5 olika Fischer Duo-Power och
Duo-Tec plugg i de vanligast dimensionerna, totalt
200st. Duo-Power = 80st 6X30, 50st 8X40, 30st
6X50, 30st 8X65 + Duo-Tec 10st 10X39.

BEIJERBYGG.SE

SÄSONG

419

KR/ST

SNÖSKYFFEL ALUMINIUM

189

KR/ST

SNÖSKYFFEL PLAST

59

KR/ST

GATUSALT 25KG

ART. NR: 004978078

ART. NR: 915700919

ART. NR: 008097132

Praktisk och lätt snöskyffel med plastbelagt aluminiumskaft och ergonomiskt
utformat handtag. Skyffeln är försedd
med ett härdat och tåligt aluminiumblad
som skär enkelt och snabbt genom snön.

Svensktillverkad snöskyffel i kyltålig
plast. Aluminiumförstärkt framkant och
greppvänligt handtag.

Effektivt tö-salt för att motverka halka
på grund av isbildning. Naturligt stensalt
med optimal kornstorlek för att bekämpa
halka på trottoarer, uppfarter eller vägar
vintertid. 25 kg.

595

1.195

195

KR/ST

SNÖSLÄDE PLAST SNOW XPERT

KR/ST

SNÖSLÄDE PLAST PROFFS

KR/ST

ISSMÄLTNINGSMEDEL ISFRITT 10 KG

ART. NR: 900215275

ART. NR: 004978080

ART. NR: 004256890

Snösläde med formsprutad skopa som är
både lätt och stark. Vinklat handtag för bästa
ergonomi.

Utmärkt snösläde för att röja stora
snömängder. Bredd 830 mm.

Medel som är effektivt mot ishalka ner
till -50 C marktemperatur och fungerar
även utmärkt före ett snöfall. Motverkar
återfrysning,är snabbverkande och drygt.
Skadar inte djur eller växter och även
skonsamt mot golv och gräs.

BYGGER DOM SOM BYGGER

ALLA PRISER ÄR EXKL MOMS.
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1.995

KR/ST

SÅGBÄNK GTA3800

3.895

KR/ST

KAP&GERINGSSÅG GCM8 SJL 216MM

4.495

KR/ST

SÄNKSÅG GKT 52 GC

ART. NR: 004974163

ART. NR: 005470737

ART. NR: 007280182

Arbetsbord för kap- och geringssågar
samt kombisågar. Förlängningsbart
upp till 3,8 m. Inställbara upplägg med
längdstopp för precisionsjobb med
långa arbetsstycken.

Kap- och gersåg på 1600W med kapbredd upp till 312mm och kaphöjd upp
till 70mm. Utrustad med mjukstart, dubbel dammutsugningskanal och lasermarkör som tydligt markerar sågsnittet.

Mycket stark cirkelsåg i 18 V-serien. Helt jämförbar med kabeldrivna sågar på 1 620 W. Mycket
kompakt utformning ger ett minimalt avstånd
mellan sågblad och vägg på endast 10 mm.
Levereras utan batteri och laddare.

4.495

KR/ST

CIRKELLASER GLL3-80C M BM1 12V
ART. NR: 006682418

2.795

KR/ST

BORRHAMMARE GBH 18V-26
ART. NR: 006585585

Linjelasern GLL 3-80 C Professional visar 3 x 360° linjer med
utmärkt synlighet. Innovativ
CAL Guard-övervakning och en
Bluetooth®-ansluten smarttelefon möjliggör fjärrstyrning samt
kontaktlösa justeringar och hög
precision.

Borrhammare från Bosch med KickBack
Control och Electronic Precision Control
(EPC) för bättre verktygshantering och
ökat användarskydd. Den kraftfulla motorn har en slageffekt på 2,6 J för snabb
avverkningskapacitet. Levereras utan
batteri och laddare.

1.895

KR/ST

STICKSÅG GST18V-LIS

6

649

KR/ST

VINKELSLIP GWS 7-125

2.295

KR/ST

SKRUVDRAGARE GSR 18V-55

ART. NR: 006102321

ART. NR: 006425607

ART. NR: 900234271

Stark sticksåg i 18 V-serien som ger snabb
avverkning. Smalt grepp ger optimal kontroll även vid sågning underifrån. Enkelt att
byta sågblad med Bosch verktygslösa SDSsystem. Levereras utan batteri och laddare.

Bosch GWS 7-125 är en kompakt vinkelslip
med 125 mm skivdiameter och 720 Watts
motor. Med en vikt på endast 1,9 kg är den en
smidig prodblemlösare. Levereras utan skiva.

Borrskruvdragare på 18V med borstlös motor.
Tålig och kraftfull med en hög prestanda på 55
Nm och 1 750 v/min. Levereras med 2 batterier
5.0 Ah och laddare.

BEIJERBYGG.SE

1.795

2.195

KR/ST

GIPSSÅG DSD180Z 18V

1.995

KR/ST

CIRKELSÅG DHS680Z

KR/ST

TIGERSÅG 18V DJR187Z BL

ART. NR: 006575057

ART. NR: 006267375

ART. NR: 006571292

Gipssåg med effektiv uppsamlare konstruerad för dammfri sågning. Utrustad
med LED-belysning, variabel hastighet
och är välbalanserad och ergonomisk
för att underlätta arbete över huvudet.
Levereras utan batteri och laddare.

Cirkelsåg på 18V med 165mm klinga och
kolborstfri motor. Utrustad med LED-lampor och sågbord i magnesium. Levereras
utan batteri och laddare.

Tigersåg på 18V med kolborstfri motor,
hastighetsjustering och slaglängd
på 32 mm. LED-belysning och smalt
handtag för säker hantering. Levereras
utan laddare och batteri.

2.495

KR/ST

MULTIFRÄS DRT50ZJX5 18V
ART. NR: 006822593

Lätt och smidig 18V multifräs
med 3 baser samt tillbehör
för kantfräs, vinklingsbar
bas samt överhandsfräs.
Kan köras med 6-8 mm
spännhylsor och har inbyggd
mjukstart. Levereras utan
batteri och laddare.

1.849

2.695

KR/ST

SKRUVDRAGARE 18V DDF484RTJ BL
ART. NR: 006607321

Borrskruvdragare på 18V
med kolborstfri motor
och momentläge i 21 steg.
Vridmoment på 54Nm med
varvtal upp till 2000/min.
Levereras komplett i väska
med laddare och 2 stycken
18V 5,0Ah litiumjonbatterier.

KR/ST

SLAGSKRUVDRAGARE DTD154Z BL
ART. NR: 006581416

Kompakt slagskruvdragare med
kolborstfri motor 18V. Vridmoment på 175 Nm och max varvtal
på 3600 rpm. 3 effektlägen/
varvtal. Levereras utan batteri
och laddare.

BYGGER DOM SOM BYGGER

ALLA PRISER ÄR EXKL MOMS.

1.495

KR/ST

BORRHAMMARE 18V DHR202Z SDS+
ART. NR: 006076371

Lätt och kompakt sladdlös kombihammare på
18V. Med tre funktioner: hammarborrning, borrning och bilning. SDS-plus fäste, borr upp till
20mm. Levereras utan batteri och laddare.
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NYHET!
1.895

NYHET!
2.295

1.995

ART. NR: 008043981

ART. NR: 007840565

ART. NR: 006630405

Tigersåg 18V med kolborstfri motor och
verktygsfritt bladbyte. Variabel hastighet och
LED belysning. Levereras utan batteri och
laddare.

Cirkelsåg 18V med klingdiameter på 165
mm som kombinerar hög prestanda och
mångsidighet. kolborstfri motor som levererar 4950 varv/minut för snbb och exakt
kapning. Maximalt snittdjup 55 mm vid 90
grader. Levereras utan batteri och laddare.

Kors-/linjelaser, upp till 4 gånger mer synlig än
röd laser. Självnivellerande med exakthet på
+/-0,3 mm på 10 meters avstånd vid nivellerande
användning. Inkluderar väggfäste och magnetiskt
fäste för ytor av metall. IP 54 klassat hölje med
skyddande kåpa och tjockt glas som skyddar
lasern.
Avståndsmätare på köpet*

KR/ST

KR/ST

TIGERSÅG DCS382N-XJ 18V XR

CIRKELSÅG DCS565N-XJ 165MM

KR/ST

KRYSSLINJELASER GRÖN

NYHET!
1.695

KR/ST

SLAGSKRUVDRAGARE DCF850NT-XJ 18V
ART. NR: 008043976

Slagskruvdragare 18V med ultrakompakt design
med en diameter på endast 100 mm, vilket gör den
mycket bekväm i trånga utrymmen. Kolborstfri motor
med en effekt upp till 205 Nm. Levereras utan batteri
och laddare.

2.895

KR/ST

KOMBIKIT BORR-SLAGSKR.DR 18 V

1.895

KR/ST

1.995

KR/ST

MULTITOOL OSCILL DCS356NT XR

SKRUVDRAGARE DCD708P2T TSTAK

ART. NR: 006425414

ART. NR: 007313723

ART. NR: 007543840

Smidigt combopaket, med borrskruvdragare
DCD791 & slagskruvdragare DCF887 levereras
med 2st 5,0ah batterier, snabbladdare och en
praktisk förvaringsväska.

Multiverktyg med djupstopp, LED-ljus,
dammutsugsadapter för användning med
DeWalts dammsugare samt tillbehörsadapter
för användning med de flesta oscillerande verktygen på marknaden. Levereras med 35-delars
tillbehörsset och förvaringsväska, utan laddare
och batteri. Extra sågbladskit på köpet*

Kompakt borrskruvdragare 18V med kolborstfri
motor och LED belysning. Två hastigheter och
med en vikt på 2,1 kg gör maskinen lätt att använda under långa arbetspass. Levereras med
2 x 5,0 Ah batteri och multiladdare i TSTAK
väska.

*GÄLLER ENDAST VID KÖP I BUTIK
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3.695

KR/ST

CIRKELSÅG 18 V HKC 55 EB-BASIC

1.595

KR/ST

STYRSKENA FSK 250

1.995

KR/ST

HÖGTALARE TOPROCK

ART. NR: 007811173

ART. NR: 914104474

ART. NR: 007616646

Cirkelsåg på 18V med borstfri
EC-TEC-motor. Utrustad med 165mm
klinga och varvtal på 4500 varv/min.
Levereras utan laddare och batteri.

Kapskena med en såglängd på 250mm för
exakt styrning. Passar till Festool HKC 55,
HK 55 och HK 85.

Bluetooth-högtalare i systainer-format, med
fyra kvalitetshögtalare och innovativ utformning som ger ett härligt ljud. Möjlighet till
förvaring då högtalarna sitter i locket.

2.595

KR/ST

OMRÖRARE MX 1000 RE EF HS2
ART. NR: 007756530

Slipp dammoln när du blandar med MXomrörarna och MX-utsuget, som enkelt kläms
fast på hinkens kant. Stark motor och robust
transmission garanterar maximal kraft och
lång livslängd. ErgoFix-höjdjustering med
integrerad snabbytesfunktion. Mjukstart
förhindrar att materialet stänker.

2.295

KR/ST

SKRUVDRAGARE T 18+3-BASIC
ART. NR: 007515100

895

Flexibel 18V skruvdragare med ett maximalt vridmoment på 45 Nm och ett
tomgångsvarvtal på upp till 1500 varv/min. Skruvdragaren är ergonamiskt Cformad och har en robust, underhållsfri och borstlös EC-TEC-motor. Levereras
utan laddare och batteri.

KR/ST

LADDARE SCA 8
ART. NR: 914104491

Batteriladdare för Festool Li-jon batterier
på 10V-18V.

5.695

KR/ST

DAMMSUGARE CTM MIDI I CLEANTEC
ART. NR: 007033562

995

KR/ST

BATTERI BP 18 LI 5,2 AS
ART. NR: 914104490

Festool 18V 5,2Ah Li AS batteri.

BYGGER DOM SOM BYGGER

ALLA PRISER ÄR EXKL MOMS.

M-klassad våt- och torrdammsugare med
en effekt på 1200W och en filtersäcks
volym på 12,5 l. Smarta detaljer som
intuitiv touchmanövrering, invändig slangförvaring och genomtänkt kabelavtagning.
Med Bluetooth®-teknologi.

9

BEIJER SÄKRAR
VÅRA PROJEKT
Nicklas Eriksson är inköpschef på bygg
firman Viktor Hanson. Han har en central
roll i företaget som har ett starkt fokus på
att säkra kvaliteten i byggprojektens alla
led - från planering, inköp och produktion
till slutprodukt.

FAKTA
BYGGFIRMA VIKTOR HANSON:
I början av 1900-talet sökte sig dalmasen Viktor Hanson till huvudstaden i hopp om en karriär inom byggbranschen. Stockholm befann
sig i en bygg-boom, och efter att ha utbildat sig grundade den unge
byggnadsingenjören firman Viktor Hanson. Genom åren har företaget
legat bakom några av Stockholms mest namnkunniga byggnader
– bland annat restaurang Blå Porten vid Liljevalchs konsthall på
Kungliga Djurgården och Medborgarhuset på Södermalm.

– Beijer är en av två leverantörer av byggvaror till våra projekt. De
levererar allt från mindre byggmaterial till fönster och dörrar. Beijer
är också en viktig spelare i vårt miljö- och hållbarhetsabete, de
säkrar att det material vi köper uppfyller våra krav, berättar han.
Nicklas Eriksson ansvarar för kalkylavdelningen och arbetet med
företagets hållbarhetsrapporter.
– Jag har också en operativ roll där jag bland annat deltar i
företagets strategiarbete, utformar ramavtal och gör förfrågningsunderlag.
Viktor Hanson är ett familjeägt byggföretag och omsätter cirka
en halv miljard årligen. Företaget har ca 75 anställda, 45 tjänstemän
och ett 30-tal yrkesarbetare. Två tredjedelar av omsättningen kommer från byggandet av bostäder för bostadsrättsföreningar i egen
regi, resterade tredjedel från olika ROT-projekt. Bostadsprojekten är
oftast i 200-miljonersklassen. Projekten genomförs som totalentreprenader där personal från Viktor Hanson bemannar arbetsledning
samt delar av yrkesarbetarkåren.
– Det är en fördel med egen personal i projekten. På så sätt
säkerställer vi kvaliteten på produkten. Vi väljer också underentreprenörer med omsorg och kontrollerar dem noga och regelbundet.
Nicklas fortsätter med att berätta om ett större och spännande
ROT-projekt där Beijer har levererat det invändiga materialet. Det är
renoveringen av Maskinhallen, Tekniska museets största utställningshall. Byggnaden är välvd och har högt i tak. Här byts bland annat plåttak, takkonstruktionen förstärks, nya takfönster monteras,
väggbeklädnaden och alla tekniska installationer byts ut. Byggnaden är grönklassad vilket betyder att den har högt kulturhistoriskt
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värde. Det ställer extra höga krav på material och utförande.
– Maskinhallen ska likna originalutförandet så mycket som
möjligt efter renoveringen. Och eftersom byggnaden är från mitten
av 1930-talet har det ställt oss inför en hel del utmaningar. Där har
Beijers regionsäljare Joakim Flink varit till stor hjälp. Han har nosat
upp material med utseende och funktion som arkitekten godkänt.
Han fortsätter – Det är oerhört viktigt med rätt kontaktperson
hos våra leverantörer och vi har en bra dialog med Joakim. Han hjälper oss också med att säkra leveranserna till våra övriga projekt.
För som alla vet har det senaste dryga året inneburit utmaningar
både för leveranser och priser.
– Beijer har lyckats bra med att leverera beställt material, trots
marknadssituationen.
Vad gäller framtiden för byggfirman Viktor Hanson så ser den
mycket ljus ut.
– Vår projektbank ser väldigt bra ut. Vi växer i Stockholm och det
vill vi fortsätta att göra - med kvalitet och hållbarhet i fokus. Vi har
därför beslutat att alla våra kommande bostadsprojekt ska Svanenmärkas, säger Nicklas Eriksson.

FAKTA SVANENMÄRKNING:
I ett Svanenmärkt hus ställs höga krav på material som används för att kunna
säkerställa en sund boendemiljö och minskad miljöpåverkan. Det Svanenmärkta
huset har en låg energianvändning och höga krav har ställts på en kvalitetssäkrad
byggprocess.

BEIJERBYGG.SE

NORDSJÖ MASTER
- KVALITETSFÄRG
FÖR HANTVERKARE
AkzoNobel har tagit fram ett produktsortiment
speciellt framtaget för hantverkare - Nordsjö Master.
Svanenmärkta produkter för inomhusmålning.
MASTER PRODUKTSORTIMENT FÖR HANTVERKARE
VÄGGFÄRG som ger en fin yta på väggarna. Den finns i tre olika glansgrader
och fungerar på puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm.
SNICKERIFÄRG finns som halvmatt eller halvblank och ger en fin yta som är
hård och hållbar. Den är avsedd för inomhusmålning av dörrar, karmar och
paneler men även rostbehandlat järn och metall.
SPACKEL och GRUNDFÄRG ingår också i sortimentet.

SVANENMÄRKT
KVALITETSSORTIMENT

N
VA

ENMÄRK

E
T

S

Produkterna är lätta att
applicera och har en
mycket god täckförmåga.
Hela sortimentet är
Svanenmärkt.

Miljömärkt trycksak
3041 0083

SPECIALISTGRUPP FASAD & BETONG
Jörgen Österlind, försäljningschef Fasad & Betong, kan du
berätta lite om Beijers specialistavdelning Fasad & Betong.
– Vi är experter på tegel, puts och
betong och erbjuder en rad tjänster
som till exempel projekteringsstöd,
utdragstester på fasader, brytning av
putsfärg och putsanalys.
På våra specialistcenter i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt från
avdelningens utesäljare i övriga landet,
får du kvalificerad hjälp av våra erfarna
och kunniga medarbetare. Sammantaget har avdelningen många års
erfarenhet från olika typer av komplexa
byggprojekt. Tack vare det behärskar
medarbetarna på specilistgruppen
Fasad & Betong alla förekommande
metoder och produkter och gör oss tillförlitlitliga och säkra i våra leveranser.

BYGGER DOM SOM BYGGER

ALLA PRISER ÄR EXKL MOMS.

Vi strävar alltid efter att aktivt delta i
planeringen av projekten. Det är bra
om vi får möjlighet att komma in tidigt i
byggprocessen och gå igenom projektets specifika förutsättningar vid ett
startmöte. Då kan vi tillsammans med
dig som kund medverka till att planera
en optimal utformning av beställning,
produktlösning, leveranser, med mera.
Tack vare att vi erbjuder ett brett
produktsortiment från marknadens
ledande leverantörer kan vi leverera allt
material, något som kunderna upp
skattar.
Självklart erbjuder specialistgruppen
Fasad & Betong en miljöanpassad verksamhet med hållbart byggande i fokus.
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FÖRBRUKNING

Från

45

89

KR/FRP

KR/ST

995

KR/ST

BATTERI LR03 AAA 12P

CASCO SKELETTPISTOL 300ML

ARBETSBOCK 55AB W 55AB-2

ART. NR: 900222633

ART. NR: 900249867

ART. NR: 005368577

Pris: 45 KR/FRP
BATTERI LR6 AA 12P

Kraftigare modell av fog
pistol i metall. Försedd med
antidroppfunktion.

En stabil och säker arbetsbock som klarar
höga påfrestningar och daglig användning.
Utrustad med djupa, bekväma steg och en
väl tilltagen plattform med rejält halkskydd.

32

49

ART. NR: 900222619

Pris: 49 KR/FRP

35

KR/ST

KR/ST

KR/FRP

99

KR/ST

BYGGTEJP ORANGE 50MMX33M

SKYDDSTEJP RIVBAR 50MMX33M GUL

WIPES NITOR ALLROUND 30ST

TORPEDPASS TVPM 20 MAGNET

ART. NR: 900208042

ART. NR: 900208048

ART. NR: 900222091

ART. NR: 900051875

Bygg och skyddstejp av mjuk och
smidig PVC med mycket god vidhäftning även på orena ytor. Särskilt
lämplig för skarvning, tätning samt
fixering av exempelvis skyddsfilm vid
fasadarbeten. 50 mm x 33 m.

Enkelhäftande räfflad tejp, mjuk
PVC-film och ett gummihäftämne.
Tejpen har god väderbeständighet
och begränsad UV-beständighet och
är lätt att riva. 50 mm x 33 m.

Effektiva rengöringsdukar för
borttagning av fett, olja, lim och
färg. Mått 200x280 mm. 30 st.

Ett slagtåligt vattenpass i röd ABSplast, med magneter på undersidan.
Okrossbara rörlibeller med mycket
hög genomskinlighet och hållbarhet.
Tolerans i normalläge ±1,5 mm/m.

55

395

39

39

KR/ST

KR/ST

KR/ST

KR/ST

METERSTOCK BEIJER 2M

SNICKARHAMMARE TC 20 XL

SÄKERHETSKNIV SK

MURARSNÖRE FLUO GUL 1,3MMX120M

ART. NR: 900133329

ART. NR:004429582

ART. NR: 004429576

ART. NR: 004509912

En meterstock tillverkad i Hultafors
av glasbjörk med värmebehandlade
leder av svenskt stål. Metrisk gradering i svart på båda sidor med röda
decimetersiffror. Längd 2m.

Ergonomiskt utformad hammare,
smidd i ett stycke för ökad tålighet
med vibrationsdämpande uretanplugg.

En kniv utformad med en trubbig
spets, utvecklad och anpassad
för att minimera stickskador. Unik
funktion för att fästa hölstret runt
knappen på yrkeskläderna.

3-slagna linor av 100% polyestersilke.
För raka linjer vid murning. Använd
tillsammans med murarkloss.

169

KR/ST

FASONSAX WISS
Fasonsax med svagt tandade skär
av molybdenstål, för upp till 1,5 mm
tjock plåt.
ART. NR: 900147564

GRÖN HÖGER

429

KR/ST

ART. NR: 900147565

GUL

RAK

FLOORCOVER PROTECT 80 20M2

ART. NR: 900147563

RÖD

VÄNSTER

ART. NR: 900221926

Floorcover protect 80 20m²
skyddsplast, självhäftande
800 mm bred.

12

BEIJERBYGG.SE

FÖRBRUKNING

1.795

2.995

KR/ST

1.495

PROFIT HÅLSÅGSSATS 10 DELAR

PROFIT HÅLSÅGSSATS 13 DELAR

VIKING ARM

ART. NR: 006003408

ART. NR: 006003409

ART. NR: 007841637

Hålsågssats för bygg, VVS, el och
ventilation. En effektiv hålsåg för trä,
plast, laminat, leca. 35-105 mm.

Hålsågssats för bygg, VVS, el och
ventilation. En effektiv hålsåg för trä,
plast, laminat, leca. 35-133 mm.

Viking arm är din hjälpande hand som kan
justeras med millimeterprecision. Kapcitet
på 150 kg och ett lyftmått på 250 mm.

KR/ST

75

KR/ST

FOGSKUM SIKABOOM
157 - ALLSEASON
ART. NR: 007617471

Ett enkomponets
fogskum för året runt
användning i tempraturer mellan -10 C till
+40 C. Innehåll 750 ml.

85

KR/ST

79

KR/ST

CASCO SUPERFIX+ VIT
300ML
ART. NR: 007421793

Monteringslim med
tätningsegenskaper och
utmärkt vidhäftning
till de flesta material,
utom feta plaster. Har
god beständighet mot
vatten, värme och kyla,
samt mot många olika
kemikalier. 300 ml.

KR/ST

FOGMASSA CASCO
MULTITECH VIT

129

ART. NR: 008005383

LIM TEC7 VIT 310ML

FOGSKUM SIKABOOM-163 EVOLUTION

ART. NR: 004267701

ART. NR: 007826560

Miljövänlig MS-polymerlim och fog-och tätningsmassa. Tec7 är ett
monteringslim, trälim,
polyuretanmassa, silikon, sanitet-fogmassa,
akryl, butyltätning, nåtmassa och fönsterkitt.

PU-fogskum Boom 163, är ett vitt
1-komponents, expanderande PUskum med mycket lågt isocyanatinnehåll. Dess lågtryckexpansion och
flexibilitet gör det mycket lämpligt
för fogning runt dörrar och fönsterkarmar.

En elastiskt lim- och
fogmassa för krävande
applikationer både
utomhus och inomhus.
Lämplig för golvfogning, tål rörelse, stötar,
vibrationer och stora
temperaturvariationer.
300 ml. Vit.

BYGGER DOM SOM BYGGER

ALLA PRISER ÄR EXKL MOMS.

KR/ST

149

KR/ST

13

EL & BELYSNING
495

KR/ST

KABELVINDA 4-VÄGS

279

ART. NR: 004256867

99

KR/ST

VÄRMEFLÄKT 2 KW RAPTOR

Kompakt kabelvinda med 4 uttag, försedd med överhettningsskydd och självstängande lock. Kabeldimension 3G1,5.
IP44 Godkänd för utomhusbruk.

ART. NR: 900234764

Stabil värmefläkt med
bärhandtag och steglös
termostat. Tre effektlägen
Fläkt/1000 W/2000 W.
IP 24 230 V.

KR/ST

GRENUTTAG 3-VÄGS
ART. NR: 004706765

3-vägs grenuttag med självstängande
lock, 0,5 m. Kabeldimension 3G1,5.
IP44 Godkänd för utomhusbruk.

Från

1.495

549

119

KR/ST

SKARVSLADD RAPTOR

ART. NR: 006511839

Motorkabel

16A 10m

549 kr

ART. NR: 900249079 Längd 20 m.

ART. NR: 006511840

Motorkabel

16A 20m

849 kr

ART. NR: 900249080 Längd 25 m.

ART. NR: 001708392

Motorkabel

32A 20m 1 595 kr

KR/ST

LEDSLINGA SUNLIT MARELD 20M

789

SKARVSLADD FÖR UTOMHUSBRUK. IP44 230 V.
ART. NR: 900249078 Längd 10 m.

KR/ST

ARBETSLAMPA BLAZE 2800 MARELD

549

119 kr
219 kr
249 kr

KR/ST

ARBETSLAMPA FLASH 1000 RE

ART. NR: 007300156

ART. NR: 006969993

ART. NR: 006713559

Ledslinga lämplig för trapphus, his�schakt samt allmänbelysning på byggarbetsplatser. På en strömkabel kan
upp till 60 meter ledlist seriekopplas.
Strömkabel köps separat.

En flexibel arbetslampa med COB-led
teknik. Försedd med 5 meter kabel,
magnetfäste och handtag i bakkant.
Ingen laddare behövs, den laddas
genom strömkabeln som medföljer
lampan.

Uppladdningsbar, liten, smidig och stöttålig lampa. Perfekt storlek för verktygslådan. Försedd med USB-uttag och
med möjlighet att välja hel och halvljus.
Batteri och laddare ingår.

1.695

2.495

2.849

KR/ST

ARBETSLAMPA VAPOR 6500 MARELD

14

Från

KR/ST

MOTORKABEL 3-FAS RDOE
Komplett monterad med uttagsdon av högsta kvalitet
enligt CCE system. Kabel RDOE.

KR/ST

ARBETSLAMPA MARELD SHINE 4000

KR/ST

ARBETSLAMPA SHINY 5000 RE APP

ART. NR: 006969995

ART. NR: 007143637

ART. NR: 007615220

En kraftfull lampa med SMD-teknik.
Belysning från tre olika ljuskällor som
kan vinklas för bästa möjliga effekt.
Välj själv om du vill använda huvudpanelen eller bara sidopanelerna.
Försedd med extra eluttag bak.

Uppladdningsbar lampa med extra lång
driftstid med konstant lumenspridning. Går att driva med kabel om man
vill spara batteri, och är försedd med
nödljusfunktion.

Uppladdningsbar arbetslampa med extremt starkt ljus. Försedd med klämma/
clips för enkel fastsättning. Lampan
är försedd med appfunktion där man
kan styra av/på, dimra, sätta timer och
parallellkoppla upp till 100 enheter till en
telefon.

BEIJERBYGG.SE

PLATTSÄTTNING

199

99

KR/ST

RENGÖRINGSBALJA 10L SET

KR/ST

RENGÖRINGSPLATTA HYDRO 150X300

ART. NR: 004539877

ART. NR: 004528754

Rengöringsbalja 10 liter, för fogning och
rengöring av byggkeramiska plattor.
Innehåller urkamningsrulle, rengöringsplatta, fogplatta och lock.

Rengöringsplatta med 30 mm Hydro
svamp för rengöring efter fogning. Den
har öppna celler vilket förhindrar att
smuts och fogrester fastnar i svampen.

129

KR/ST

FIXKAM SOFTGRIP 280/6X6MM

99

KR/ST

FOGPLATTA 934034 120X300MM

27

KR/FRP

KAKELKIL PLAST RÖD 30MM 100ST

ART. NR: 004509966

ART. NR: 004528150

ART. NR: 004510238

Fixkam med Softgriphandtag för ett
mer ergonomiskt grepp. 130 x 280 mm
stål med 6X6 mm tandning på en långoch kortsida. För sättning av plattor
med storlekar från 10 x 10 cm till 20 x
30 cm.

Fogplatta 300mm med extra kraftigt
plasthandtag, 8 mm gummiplatta.För
fogning av vägg och golv.

Kakelkil i plast för ojämna underlag och
jämn fogbredd, perfekt för marmor och
natursten.

149

79

18

KR/ST

PAPEGOJTÅNG SOFTGRIP

KR/PAR

FOGPADDEL SILIKON 2ST/FRP

KR/FRP

KAKELKRYSS TILER 3MM 100ST

ART. NR: 006196985

ART. NR: 004528762

ART. NR: 005420455

Professionell keramiktång med käftar av
hårdmetall och softgriphandtag. Klipper
i alla byggkeramiska material. De små
böjda käftarna gör att tången kommer åt
att klippa på svåråtkomliga ställen.

Silicon paddel för raka och jämna
silikonfogar. Med softgriphandtag. 2
st/frp.

Kakelkryss 3 mm i plast. Ger jämn
fogbredd vid plattsättning. Modell med
korta ben och rund kant. Kan sitta kvar
när fixet har stelnat då de täcks av fogen.

79

119

45

KR/ST

BLANDARE TEBO 80 CHUCK

KR/ST

DIAMANTSKIVA 125MM KAKEL PL

KR/ST

MURBRUKSHINK 17L PLAST GRÖN

ART. NR: 900224337

ART. NR: 004104611

ART. NR: 900054141

Allroundblandare med två blad som trycker
ner materialet. Rörelsen gör att man slipper
stänk och förebygger klumpbildning vilket är
perfekt vid blandning av flytande och lätta
material. Utmärkt för material som t.ex. fix,
fog, mur-/putsbruk.

Diamantkapskiva för exakta, rena snitt
utan avbrutna kanter i mjuka och hårda
kakelsorter.

Murbrukshink i plast med krafitg handtagsbygel i stål. Volym 17 liter.

BYGGER DOM SOM BYGGER

ALLA PRISER ÄR EXKL MOMS.

15

PERSONLIGT SKYDD

1.695

795

KR/ST

HÖRSELKÅPA ZEKLER SONIC 550
ART. nr: 007815524
Hörselkåpa med bullerdämpande mikrofon och den allra senaste Bluetooth®
tekniken. Ditt tal förstärks medan buller
runt omkring dig stängs ute.

3.495

KR/ST

HJÄLM GUARDIO MIPS
ART. NR: 900232458

Lätt och bekväm skyddshjälm för bygg- och industri som är en godkänd
enligt EN 397. Den första skyddshjälmen med skyddssystemet MIPS.
Smidig rattjustering gör att hjälmen passar de allra flesta huvudtyper,
storlek 53-61 cm. Utrustad med 4-punkts hakband, integrerat fäste för
hörselskydd samt fästen för pannlampa. Finns i flera färger.

KR/ST

HÖRSELKÅPA WS ALERT XPI 3M
ART. NR: 007312960

499

Avancerade hörselkåpor med mobil
applikation, bullerdämpande mikrofon
och den allra senaste Bluetooth®
MultiPoint tekniken. Nivåberoende
funktion för omgivningsljud samt
inbyggd FM-radio.

399

KR/ST

HALVMASK BASIC PACK SR 900 SUNDSTÖM

16

KR/ST

HJÄLM PLASMA AQ KASK
ART. NR: 006884385

Lätt och kompakt skyddshjälm som är en godkänd enligt EN 397.
Skyddshjälmen har en vikt på endast 390 gram, storlek justeras med
ratt mellan 51-63 cm. Finns i flera färger.

349

KR/ST

45

KR/ST

PANNLAMPA GLEAM 200 MARELD

SKYDDSGLASÖGON 36 KLAR LINS

ART. NR: 006851364

ART. NR: 006713569

ART. NR: 006422633

Komplett kit med halvmask SR 900 förpackat i förvaringsbox för dammfri förvaring. Boxen innehåller halvmask SR 900 M,
partikelfilter SR 510 P3 R, 5 st förfilter SR
221, förfilterhållare, rengöringsservett och
bruksanvisning.

Stöttålig pannlampa med zoom för att
kunna justera fokus. Flera ljuslägen som
kan anpassas efter ditt behov. Gummi
beklädd på insidan för att ett bra fäste på
huvudet/hjälmen.

Lätta skyddsglasögon i stilren design
med tunna skalmar. Väger endast 16g.

BEIJERBYGG.SE

PERSONLIGT SKYDD

199

KR/FRP. 12-PACK!

MONTAGEHANDSKE RAPTOR FLEX
ART. NR: 900249840
Stickad handske i nylon som är doppad i
en PU- och nitrilblandning i innerhanden
och över fingertopparna. OEKO-TEX®
certifierad. Finns i storlekarna 8-11.

129

KR/PAR

ARBETSHANDSKE GUIDE 16 HP
ART. NR: 005531376
Slitstark arbetshandske med extremt bra
grepp. Förböjd passform och förstärkningar på pekfinger samt fingertoppar.
Finns i storlekarna 8-12.

55

KR/PAR

HANDSKE RAPTOR WINTER DRY

ART. NR: 900249900

En fodrad hanske som är helt vattentät.
Med dubbel latexdoppning får du ett
perfekt grepp oavsett underlag. Finns i
storlekarna 8-11.

Fodrad vinterhandske med mjukt och
smidigt getskinn i handflatan och på
fingertopparna och polyester på ovansidan. Finns i storlekarna 8-11.

39

99

KR/ST

VARSELVÄST RAPTOR

KR/PAR

HANDSKE GUIDE 5148W

ART. NR: 900249907

ART. NR: 005019372

Varselväst i 100 % polyester med breda
reflexband och kardborrstängning.
EN 20471 klass 2. Finns i storlekarna
M/L, XL/2XL och 3XL/4XL).

Varm och skön arbetshandske som är
vattentålig och helfodrad med ett mjukt
fleecematerial. Ovansidan är gjort av
ett stretchigt spandextyg. Lämplig för
utomhusarbete inom bygg, anläggning
och hantverk. Finns i storlek 8-12.

KR/ST

FALLSKYDDSKIT REP WORKER
ART. NR: 007249857

Fallskyddskit anpassat för
arbete på tak. Innehåller
Worker Base-sele, en 15
meters justerbar fallskyddslina samt en sling, allt förpackat i en praktiskt väska.

ALLA PRISER ÄR EXKL MOMS.

KR/PAR

HANDSKE RAPTOR WINTER SUP

ART. NR: 900249896

1.495

BYGGER DOM SOM BYGGER

79

995

KR/ST

FÖRSTA HJÄLPEN-STATION
490920
ART. NR: 006006356

Första hjälpen-station
innehållande bla plåster
automat, blodstoppare,
brännavkylare, ögon- och
sårrengöringsspray, sårtvättare mm.

17

KLÄDER & SKOR
1.195

1.295

KR/ST

KR/ST

VINTERJACKA VARSEL

HANTVERKSBYXA 6902

ART. NR: 006745957

ART. NR: 006306436

Fodrad varseljacka avsedd för
alla typer av arbeten i kalla och
våta vinterförhållanden. Jackan
uppfyller kraven för varselplagg.
Certifierad enligt EN ISO 20471
klass 3. Finns i flera storlekar och
färger.

Mycket lätt arbetsbyxa
med hölsterfickor och
kroppsanpassad skärning som kombinerar
ventilerande stretchtyg
med CORDURA®förstärkningar för optimal
rörelsefrihet, temperaturreglering, slitstyrka och
komfort. Finns i flera
storlekar och färger.

995

KR/ST

ARBETSBYXA STRETCH HF AW
ART. NR: 007489554

Stretchig varselbyxa med smal passform och maximal komfort. Ger optimal
arbetskomfort och säkerhet. CORDURA®förstärkta knäskyddsfickor. Certifierad
enligt EN ISO 20471 klass 2. Finns i flera
storlekar och färger.

149

KR/ST

MÖSSA ALLROUNDWORK
Fiskarmössa i ull som passar lika bra på byggställningen som på stan. En perfekt kombinationen av
stil och komfort i retro-look.

599

ART. NR: 006529268 Svart

ART. NR: 008033857

ART. NR: 006529267 Marinblå

549

KR/SET

UNDERSTÄLL AW STÅLGRÅ

ART. NR: 006529266 Ljusgrå

Varmt och funktionellt baslagerställ framtaget för
utomhusarbete kalla vinterdagar. Tillverkade av ett
2-lagers tyg, Frottén på insidan ger bra isolering och komfort samtidigt
som polyestern effektivt transporterar fukt. Finns i flera storlekar.

KR/ST

HOODIE FLEECE FW GRÅ/SVART
ART. NR: 006971963

Hoodie med fleecefoder som värmer,
elastisk design som ger rörlighet och
komfort vid intensivt arbete. Finns i
flera storlekar och färger.

1.795
995

KR/PAR

SKYDDSKÄNGA HUDSON BAY
ART. NR: 900250476

Vinterfodrad känga med ovandel i läder och fält på
sidorna i Canvas textil samt dragkedja. Innersula
med mycket god dämpning. Tåhättan är tillverkad av
komposit och spikskyddet APT textil som ger bättre
isolering mot kyla. Finns i storlekarna 36-46.

18

KR/PAR

SKYDDSKÄNGA 949 SVART/LIME

2.495

KR/PAR

SKYDDSKÄNGA TIGRIS GTX HI

ART. NR: 006958553

ART. NR: 007567371

En rejäl vattenavvisande skyddskänga
med Boa® snörningssystem som ger
jämnt tryck över foten. Fullnarvigt,
impregnerat skinn i ovandel. Yttersula i
värmebeständigt nitrilgummi som ger en
tålig och slitstark sula med mycket bra
fäste. Finns i storlekarna 35-48.

Tigris GTX AG High erbjuder en unik
kombination av grepp, låg vikt, enastående dämpning och god andningsförmåga. Produkten integrerar Arctic Grip
Pro-funktion från Vibram® med GORETEX® vattentäthet och isolering. Finns i
storlekarna 36-48.

BEIJERBYGG.SE

KLÄDER & SKOR

799

KR/ST

HANTVERKSBYXA RAPTOR
ART. NR: 900232505

Hantverksbyxa med fyrvägs stretch med låg vikt och
hög slitstyrka. Avtagbara, ergonomiska hängfickor
av slitstark CORDURA®. Benlängden kan ökas med
3 cm. Finns i flera storlekar och färger.

379

KR/ST

FLEECETRÖJA RAPTOR
ART. NR: 900232525

Tvåfärgad fleecetröja med
dragkedja och hög krage.
Bröstficka och fickor fram
med dragkedja. Finns i
flera storlekar och färger.

995

KR/ST

VINTERJACKA RAPTOR
ART. NR: 900232520

Ventilerande, vindtät och vattentät
jacka med tejpade sömmar. Reflexer ger
extra synlighet. EN-certifiering: EN342,
EN343. Finns i storlekarna M-3XL.

1.195

KR/ST

VINTERJACKA OXFORD
ART. NR: 007158784

vinterjacka är utrustad med
ett Helly Tech® Performancemembran och Primaloft®isolering, vilket håller dig
varm, torr och bekväm i både
regn och snö. Finns i flera
storlekar och färger.

695

FRÅN
KR/ST

HANTVERKSBYXA OXFORD
ART. NR: 007211760

Hantverksbyxa med bra hållbarhet utan att kompromissa
med komfort. Tvåvägsstretch
för rörelsefrihet och förstärkt
tyg vid knä och ankel skyddar dig och byxorna från
dagligt slitage. Finns i flera
storlekar och färger.

BYGGER DOM SOM BYGGER

ALLA PRISER ÄR EXKL MOMS.

249

KR/ST

UNDERSTÄLL LIFA
Genom att blanda Lifa® med merinoull
får man den bästa av två världar. Medan
Lifa® avlägsnar svett från kroppen säkerställer merinoullen att du håller dig varm.
Utformad för hög aktivitet under kalla
dagar. Finns i flera storlekar.
TRÖJA

ART. NR: 006883166 349 kr/st

BYXA

ART. NR: 006850675 249 kr/st

19

BEIJERBLADET_FY22_SC2

SKANNA DINA VAROR MED MOBILEN
Ladda ner appen
Beijer Skanna till
din mobil och slipp
stå i kö.

Handla smidigt och checka ut utan köer, använd vår nya lättjobbade app
för mobiltelefon - Beijer Skanna. Med appen i din mobil handlar du snabbt
och enkelt både i butiken och på bygglagret. Givetvis till dina befintliga
avtalspriser!
Du handlar i Beijer Skanna genom att - med mobilen - skanna streck
koden på artikeln eller prisetiketten på hyllkanten. Precis som vid ett
vanligt köp skickas fakturan enligt företagets krav på märkning.
För att logga in och börja använda Beijer Skanna behöver du en
e-handelsinloggning.

Skanna QR-koden för att ladda ner
Beijer Skanna appen.

SÅ HÄR FUNGERAR DET
•
•
•
•
•
•

20

Ladda ner Beijer Skanna från Appstore eller Google Play
Logga in med ditt e-handelsinlogg
Skanna QR-koden på START-skylten som är uppsatt på ditt Beijervaruhus
Välj arbetsplats eller projekt
Skanna det du behöver
Avsluta genom att skanna AVSLUTA-skylten och ange koden för utpassering
via bom eller visa upp den i kassan

BEIJERBYGG.SE

