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Du sitter nå med vårt ferske magasin og  
vi håper du finner nyttig informasjon.
I dette magasinet finner du både 
produktinformasjon, redaksjonelt stoff 
og ikke minst noen gode kampanjepriser. 
Kampanjeprisene får du uavhengig av 
hvordan du handler hos oss – i en av våre 
butikker, på nett eller via en av våre selgere. 
Prisene gjelder fra 01.09- 31.10.2022.

Er du ute etter andre produkter enn de du 
finner i magasinet så kan vi forsikre deg 
om at vårt komplette sortiment er betydelig 
større enn det lille utvalget du finner her. 
Uansett hvor stort eller lite ditt prosjekt er 
så har vi produktene du trenger. Vi har også 
fagkunnskapen du trenger slik at du får riktig 
produkt på første henvendelse til oss. 
På vår hjemmeside www.heidenreich.no har vi 
en søkefunksjon hvor du kan søke på nrf. nr 
eller produkttekster.  

Her vil du finne produktbilde og evt. 
dokumentasjon. Du kan legge produktene du 
søker opp i en huskeliste. Lagrer du denne 
som pdf kan du maile den til deg selv eller 
en kunde om du ønsker det. Da har du en 
produktliste som dere sammen kan bruke. 
Listen er selvsagt uten din priser så ingen får 
se prisene du har hos oss. 

Vi ønsker deg en strålende høst med gode 
oppdrag

Du finner oss fra Kristiansand i sør til Alta  
i nord – så bare ta kontakt.

Hei Kjetil Grønbakken

Velkommen til høsten hos 
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       – kvalitetsprodukter    
      du kun får hos Heidenreich

Tekniske produkter av høy kvalitet
Produsert etter våre spesifikasjoner, et bredt 
varespekter fra fittings til gulvvarme, ventiler, 
måleinstrumenter, slanger, kar, utslagsvasker, 
isolasjon og mye mer. 1904 lekkasjesikring er 
forebyggende installasjon av beste merke med 
inntil fem sensorer. 

Vis kundene mulighetene med 1904 
Voss Baderomsmøbler  
Du finner de lekre løsningene på nettsiden 
1904produkter.no og i katalogen over 1904  
Voss Baderomsmøbler. Alle møblene i serien  
er ferdig monterte for rask og riktig opphenging 
på vegg. Serien er designet med rene, moderne 
linjer som passer inn i alle baderom, store som 
små. Møblene er godkjente for svanemerket 
bygg.

Skapene i 1904 Voss-serien består av  
servantskap med dører eller skuffer, speilskap, 
overskap og høyskap. De er lette å tilpasse 
rommet med møbleringsvennlige dimensjoner. 
Servantskapene er 35 eller 44 cm dype, i seks 
ulike bredder, fra 40 til 120 cm med tilhørende 
servanter, speil, speilskap og lamper.  
Servantene har et tidløst, minimalistisk design 
 i hvit, blank porselen med overløpssikring.

Solide dimensjoner 
1904 Voss-serien er bygd miljøvennlig og bygd 
for å vare. Alle skrog til skapene er i hvit matt 
eller sort eik med solide 16 mm tykke melanin- 
belagte plater. Alle leveres med beslag for  
veggmontering. 

Dører og fronter er 19 mm melaninbelagte 
MDF-plater. Skuffene er i tre med metallskinner, 
med fullt uttrekk, selvinntrekk og demping.  

1904 er utviklet av Heidenreich for det norske markedet, med vekt på norske  
standarder, brukervennlighet og design. 1904 selges kun gjennom rørleggere og 
er trygt å anbefale til kvalitetsbevisste  forbrukere. 1904-serien omfatter tekniske 
produkter, møbler og sanitærprodukter produsert med høye kvalitetskrav og  
samfunnsansvar.

1904 dusjløsninger
Dusjhjørnene fra 1904 består av Tyin rett dusj- 
hjørne og Toke rett og buet dusjhjørne.
Begge med funksjonell hev/senk, magnet- 
lukking som gir helt tett løsning, 6 mm herdet 
sikkerhetsglass og pulverlakkerte aluminium-
profiler.

Sørg for å ha katalogene
Vi har laget egne kataloger for 1904 Voss 
Baderomsmøbler og 1904 lekkasjestopper.  
Her er alt kundene dine vil få lyst på. Og for 
egen del, kan det være lurt å se nøyere på  
katalogen for «Sanitær og Installasjon»,  
Conel Drain og RM pressfittings systemer.
Produktserier du kan stole på.  Og alt vises 
selvsagt på nettsiden 1904produkter.no 

I tillegg til 1904 sortimentet så har Heidenreich 
et bredt utvalg av produkter hvor de har  
enerettene for det norske markedet. Dette 
gjelder b.la. Vigour sitt elegante One armatur 
og det støysvake, innendørs avløpssystemet 
Conel Drain, i tillegg til Raccoderie sitt press- 
fittingssystemer.

SANITÆR OG  
SANITÆR OG  

INSTALLASJON
INSTALLASJON

1904 – TRINNITY – VIGOUR 

RACCORDERIE  – CONEL – PREIS

LEKKASJESIKRING

FOREBYGG VANNLEKKASJER – MONTER LEKKASJESIKRING
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VI

BMI Norges nye og komplette
tettesystem Icopal Ventex, 
inneholder to favoritter blant 
håndverkere. 

Én tape til en rekke formål og 
bruksområder både ute og inne

Icopal Ventex MultiFlex Tape 
kan benyttes til alt du bruker en 
byggtape til. Tapen har nemlig 
SINTEF Teknisk Godkjenning til 
både vindsperrer, dampsperrer 
og gips, ubehandlet, malt og 
beiset tre, samt metall og 
asfaltimpregnerte trefiberplater. 
Dermed kan håndverkere bruke 
én tape til hele arbeidet ved 
lufttetting av bygg.

Tilbakemeldingene fra snekke-
re, rørleggere og elektrikere er 
at det brede bruksomfanget gir 
enorm trygghet.

– At håndverkeren alltid vil ha 
med seg riktig tape, minimerer 
risikoen for å gjøre feil, og gjør 

det enklere å oppfylle kravene til 
lufttetting i nye konstruksjoner, 
sier Simen Kandola, produktsjef 
i BMI Norge.

Ventex MultiFlex Tape er 25  
meter lang og kommer i tre 
bredder, på 100, 75 og 60 mm. 
Sistnevnte finnes både med og 
uten splitt i avrivningsfolien.  
Med merker for hver centimeter, 
kan lengder også måles opp uten 
tommestokk. Akryllimet gjør at 
tapen kleber ned mot minus 20 
grader, og den fester også på 
fuktige underlag.

Icopal Ventex Mansjetter – 
sikrer energieffektive og 
tette bygg

Også de kjente rørmansjettene 
fra BMI videreføres i den nye  
produktserien Icopal Ventex.  
Disse gjør tetting rundt gjen-
nomføringer enkelt og tidseffek-
tivt, og har en essensiell plass i 
verktøykassen.

– Mansjettene er forbedret med 
PE-folie med akryllim, som gjør 
dem enda mer robuste, forklarer 
Simen Kandola, produktsjef i BMI 
Norge.

Mansjettene har SINTEF Teknisk 
Godkjenning, og finnes i en rekke 
dimensjoner som passer alle rør.

Inngår i komplett tettesystem 
fra BMI Norge

Icopal Ventex MultiFlex Tape og 
Icopal Ventex Mansjetter inngår i 
det nye og komplette Icopal 
Ventex Tettesystemet, med 
opptil 30 års systemgaranti. 
Utvalget av undertak, vindsper-
rer, mansjetter, tape og viktig 
tilbehør gjør det enkelt og 
effektivt for håndverkeren å 
velge riktige kvalitets- produkter. 

Ny tape og kraftigere 
maNsjetter i icopal 
VeNtex tettesystem

VeNtex®

Les mer på
ventex.bmigroup.com

cimberioas

www.cimberio.no

Vannbaserte varme- og kjøleanlegg fungerer best når de er rene!

TF1 OMEGA FILTER 3/4’’ - 1’’ TF1 OMEGA+ FILTER 1 1/4’’ - 1 1/2’’TF1 TOTAL FILTER 22/28 mm
inkl FILTER FLUID+ PROTECTOR

8525515 - 22 mm
8525516 - 28 mm

50 l/min

8525666 - 3/4”
8525667 - 1”

50 l/min

8525683 - 1 1/4”    80 l/min 
8525684 - 1 1/2”  100 l/min

PROTECTOR F1
8525688
400 ml

LEAK SEALER F4
8525682
400  ml

CLEANER F3
8525681
400 ml

BIOCID AF10
8525555
280 ml

FILTER FLUID+
PROTECTOR

8525674
400 ml

Annons_Frico_Heidenreich_195x100mm_2022.indd   1Annons_Frico_Heidenreich_195x100mm_2022.indd   1 2022-06-14   13:20:142022-06-14   13:20:14
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– De siste årene har vi ofte brukt No Dig 
løsninger ved utskiftning av vannrør, forteller 
han. – Dette har vist seg å være den beste 
metoden å bruke på rørstrekk uten altfor 
mange anboringer. Men ved renovering av  
gamle avløpsledninger legger vi gjerne 
strømper inn i det gamle røret, som vi  
deretter blåser opp og får herdet.

Mye dårlige vann- og avløpsrør
– Metoden med strømpe skal vi nå også bruke 
på en 600 mm vannledning, opplyser Asklund.  
– Den er ca. 220 meter lang, og det har vært 
mye lekkasjer i den gamle ledningen der. 

Vi hadde først tenkt å crack’e den, men så ble vi 
enige med Trondheim kommune om at vi heller 
burde prøve med en strømpe. Det er første 
gang vi forsøker dette på en vann- ledning, så 
det blir spennende å se om dette vil gå bra.
Asklund & co arbeider mye for å det minske 
kommunaltekniske etterslepet som finnes i 
denne regionen.
– Det er overraskende hvor dårlige rørene som 
ligger der ofte er. – Vi vet aldri hva vi finner der 
nede i grunnen når vi setter i gang gravingen.

Heidenreich er raskest på  
å levere varene
– Da er det fint å samarbeide med Heidenreich, 
og det har vi gjort mye i den senere tid,  
fortsetter Asklund.  

De sitter med det største grossistlageret her 
i byen, og de er mye kjappere enn de andre til 
å levere oss varene. Det er viktig for oss, for 
mange ganger vet du ikke vet hva du trenger 
før du er midt oppe i arbeidet.

Ta for eksempel et kumskifte, fremholder han. 
– Der vet du ofte ikke hvilke deler du trenger 
før den gamle kummen er fjernet. Nye kummer 
har en helt annen utførelse enn de gamle, og 
da er det ikke alltid at det eksisterende avløpet 
vil passe i den nye kummen. Dermed trenger vi 
ekstra deler, og vi må ha dem fort, for vanligvis 
har vi bare 8 timer på oss å gjøre et kumskifte. 
Men innenfor dette tidsrommet klarer  
Heidenreich å levere de delene som vi trenger. 
Så lageret deres er veldig bra. Han roser også 
folkene hos Heidenreich.

– Jeg synes de er helt suverene. Heidenreichs 
fagfolk er greie, trivelige, imøtekommende, 
dyktige og har en veldig bra VA-kompetanse, 
smiler Jan Arvid Asklund.

«HEIDENREICH-FOLKENE 
ER HELT SUVERENE»

Jan Arvid Asklund er svært fornøyd med  
samarbeidet Søbstad AS har med Heidenreich.

Grossistlageret deres er det største i  
Trondheim, og de dyktige fagfolkene der 
sørger for at han raskt får varene han trenger. 
Og når det gjelder kunnskapene om VA- 
normen i Trondheim kommune, er  
Heidenreich den klart beste i byen,  
mener han.

Søbstad AS holder til på Sandmoen 
i Trondheim. De har 180 ansatte og spesial- 
feltet deres er VVA, anleggsgartner arbeider  
og betongarbeider. 

Oppdragsgiverne deres er stort sett offentlige 
og private utbyggere i Trondheimsregionen.

Anleggsleder Jan Arvid Asklund har jobbet mer 
enn 15 år i selskapet, og da først og fremst med 
oppdrag innenfor VA. 

– De siste årene har vi ofte brukt No Dig 
løsninger ved utskiftning av vannrør, forteller 
han. – Dette har vist seg å være den beste 
metoden å bruke på rørstrekk uten alt for 
mange anboringer.
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ALLE ER VI IKKE LIKE HØYE.  
– Det må ikke toalettet å være heller .

Slik vi justerer høyden på en stol, kan vi nå 

også gjøre med toalettet. Geberit ONE kan 

justeres i høyden og tilpasses etter hvert 

som barna vokser eller for oss som ikke har 

standard høyde. 

Geberit ONE er et vegghengt toalett som 
kan reguleres med inntil tre centimeter opp 
eller en centimeter ned. Det kan tilpasses 
alle livets faser uten å måtte rive opp veggen 
bak. Monteringen blir enklere, toalettet kan 
justeres perfekt og reguleres etter hvert som 
behovene forandrer seg. Reguleringen skjer 
uten å røre annet enn justeringsskruene. 

Smartere design
Geberit ONE har fått et nytt, innvendig design 
som gjør rengjøringen mer effektiv. 

Toalettet kommer helt uten skyllekant slik at 
bakterier og smuss ikke kan samle seg under 
kanten. Det asymmetriske innvendige design 
gjør at vannet kommer inn fra siden i skålen 
og går i en spiral. Kombinert med Geberits 
TurboFlush® skylleteknologi blir skyllingen 
mer effektiv. Toalettet blir mye enklere å 
holde helt rent, nedskyllingen er også mer 
stillegående og sparsom enn tradisjonelle 
skyllesystem. 

Det vegghengte Geberit ONE toalettet kommer 
i to elegante utførelser, med designlokk i hvitt 
eller høyglanset krom. Også toalettsetet er 
justerbart, både sidelengs og i dybden, og er 
ekstra enkelt å stramme etter. 

Uponor Rørsystem kompositt , et system for 
tappevann, varme og kjølling. 
Systemet består av rør og deler i fra 16mm opp til 
og med 110mm
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Vi er godt i gang  
med økt bærekraft. 
Vil du bli med på dugnaden?

Økt bærekraft kan også bli god økonomi
Vi vet alle at jorda er syk og at vi snart er på 
overtid. Nå må alt settes inn på noen sentrale 
områder. De viktigste er:
 - å redusere bruken av energi,
- skifte fra fossile til fornybare energikilder, 
- øke gjenbruk og 
- redusere utslipp av klimagasser. 

Dette kan også gi nye muligheter for den enkelte 
bedrift i form av tryggere arbeidsplasser, økt  
trivsel, bedre økonomi og større konkurransekraft. 

Se hva vi gjør, og bli med på dugnaden
På våre nettsider baerekraft.heidenreich.no kan 
du se hva vi gjør for å bli ledende på bærekraft 
og hva vi har oppnådd, så langt. Du finner også 
denne nettsiden ved å trykke på det grønne  
symbolet ved siden av handlekurven på toppen  
av vår hovedside. 

Vi har valgt fem sentrale bærekraftmål
FN har valgt 17 ulike mål for økt bærekraft i 
framtida. Vi har konsentrert oss om fem av disse 
som målbare og godt egnet for vår bransje: 

I Heidenreich har vi satt konkrete mål for å bli ledende på bærekraft. 
Mye arbeid gjenstår og vi vil gjerne ha flere med på laget. Dette er et 
arbeid som angår oss alle, - og alle andre.

1 Samarbeid for å nå målene

Det handler om å spre kunnskap og etablere 
samarbeid om gode rutiner.
Noe av det vi har innført, så langt:
Tydelige miljøkrav internt og til alle  
samarbeidspartnere.
Etiske krav i våre avtaler med leverandører.
På flere av våre avdelinger tilbyr vi våre kunder 
å bli kilde- sorteringspartner.
Se mer på nettsiden vår

2    God helse og vannkvalitet

Nøkkelen til et godt liv og et sunt arbeids- 
miljø ligger både på det fysiske og mentale 
planet 
Noe av det vi har innført, så langt:
Årlige prestasjons- og mestrings samtaler 
med alle ansatte.
Alle arbeidsplasser tilrettelegges for best 
mulig fysiske forhold.
Etiske retningslinjer og tiltak for å skape  
et positivt arbeidsmiljø.
Se mer på nettsiden vår

3    Rent vann og gode sanitær-
   forhold 
Mangelen på rent vann og dårlige sanitær- 
forhold fører til økt sykdom og dødelighet. 
World Wide Fund har estimert at inntil 75% av 
verdens befolkning kan bli berørt av vannma-
ngel allerede i år 2025. Vår bransje har kom-
petansen som kan øke mengden av drikkevann 
og redde liv.

Noe av det vi har innført, så langt:
Prioritere leverandører som fokuserer på 
- ressurssparende tiltak, bærekraft og vann-
besparende produkter.
- arbeider for å sikre tilgang til vann og gode 
sanitærforhold.
Vi prioriterer god tilgang og gode priser på 
produkter med vann-besparende funksjoner.
Vi samarbeider med kunder for å bidra til 
bedre forvaltning av lokale vann- og  
sanitærforhold.
Se mer på nettsiden vår
  

5     Industri, innovasjon og  
    infrastruktur
Det handler om å skape bedre løsninger, økt 
kunnskap og mer bærekraftig produksjon og 
logistikk. 

Noe av det vi har innført, så langt:
Utviklet vår egen palleboks i resirkulert 
plast og kartong som erstatter tradisjonelle 
paller, utnytter plassen og unngår transport 
av luft, noe som sparer drivstoff og utslipp. 

Vi har reduseret bruken av plast og papp- 
emballasje, og bidrar til avfallsfrie byggeplasser 

Vi deltar i Plastløftet via Grønt Punkt Norge, 
det reduserer bruken av plast og øker
graden av resirkulert plast. 
Vi har doblet bruken av el-biler, bl.a. til  
ekspress-levering, selgere og kunde- 
konsulenter. (Innen 2030 skal 92% av  
selgernes bilpark være elektrisk. Da vil våre 
totale CO2 utslipp være redusert med 52%).

Utstrakt bruk av digitale møter via Teams.
Innsamlingsstasjoner for papir, printer-
patroner og pant i sentrallager og adminis-
trasjon.
Se mer på nettsiden vår
  

4    Anstendig arbeid og  
   økonomisk vekst 
Alle skal ha samme rett til å skape et ansten-
dig liv og trygge arbeidsplasser er en forutset-
ning for å skape forbedring og framgang.

Noe av det vi har innført, så langt:
Effektivisert drift og bedret økonomien for  
å få handlingsrom til endringer.
Trygge hver enkelt ansatt med et positivt, 
psykososialt arbeidsmiljø.
Heidenreich ansetter utfra kompetanse, 
egnethet og motivasjon uavhengig av kjønn, 
etnisk opprinnelse, religion og legning.
Se mer på nettsiden vår

forts.
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Vi har etablert noen milepæler for hva  
vi vil oppnå fra år 2021 til år 2030.

1. Våre CO2-utslipp skal reduseres fra 
 26,05 til 18,22

2. Våre utslipp av klimagasser fra transport 
 skal reduseres fra 68 til 40,11

3. Sorteringsgraden av avfall skal øke fra 60% 
 til 78% på avdelingene og fra 88% til 95% 
 på sentrallageret

4. Våre samlede utslipp av klimagasser 
 skal reduseres med 70%

Heidenreich er Miljøfyrtårnsertifisert 
Miljøfyrtårn med klare retningslinjer for  
avfallsreduksjon, miljøvennlig avfalls- 
håndtering, energibesparende tiltak og tiltak 
for bedre arbeidsmiljø. 

Det farligste er at vi venner oss.
Når vi registrerer nok en flom, nok en skogbrann 
og enda en tørkekatastrofe uten å sette inn tiltak, 
den dagen skyter vegen mot katastrofen fart. Den 
dagen vi bare konstaterer at «Å ja, det var den 
varmeste dagen i året. Nå igjen», den dagen er 
det virkelig fare på ferde, mener Karen O´Brian, 
som er samfunnsgeolog og klimaforsker.

Vi kan leve med 2 grader, men sliter med 4
Klimagassene vi slapp ut i går og i fjor, vil fortsatt 
gi endringer i klimaet. FNs mål er å begrense 
oppvarmingen til 2 grader - helst 1,5 – sammen-
liknet med førindustriell tid. Skal det lykkes, må 
utslippene av klimagasser kuttes raskt og kraftig. 

Norge: Vinteren blir borte og høsten 
konstant
Omleggingen kan forsinkes av krig i Europa og 
energimangel. Noen tror oppvarmingen kan øke 
med så mye som 4 grader om vi ikke reagerer i 
tide. I Norge vil vi da miste 70% av isbreene i løpet 
av de neste tiårene, været blir varmere og våtere 
og havnivået stiger. Vi får inntil 100 færre dager 
med snø, 30% flere dager med styrtregn og 50% 
mer nedbør om vinteren, det meste som regn.  
I store deler av landet blir vinteren borte og  
erstattes av en lang, våt høst.
 
Bli med dugnaden. Du har mye å vinne.
Vi vil dele kompetanse og erfaringer med kunder, 
leverandører og samarbeidspartnere. Mye  
handler om å redusere utslipp og energibruk og å 
motvirke sløsing – tiltak som gir gode resultater 
på bunnlinja. Vil du samarbeide med oss om økt 
bærekraft, så ta kontakt med vår bærekrafts- 
ansvarlige Kjetil Grønbakken 
- kjetil.gronbakken@heidenreich.no

Vegen videre  
      fram mot     2030

DESIGNET AV LUDOVICA+ROBERTO PALOMBA

NYHETER PÅ LAGER HOS HEIDENREICH!

DESIGNET AV PETER WIRZ
PRO RIMLESS WC PACK NRF 6157269

PRO RIMLESS WC (FORHØYET 5 CM) NRF 6157317

KARTELL • LAUFEN WC, SORT MATT NRF 6157323 
KARTELL • LAUFEN SETE, SORT MATT NRF 6157324

Kommer på lager hos Heidenreich
NYHET!
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ENKEL INSTALLASJON  
OG ENERGIEFFEKTIVE 

VARMESYSTEMER

Få best pålitelighet med varmesystemer til boliger
Pålitelige varmesystemer sikrer at komforten i hjemmet forblir intakt og effektive pumper 
gjør sitt til å sørge for det. Pumper er ansvarlige for 10% av den totale elektrisiteten i verden,  
ganske enkelt på grunn av det faktum at mange av dem kjører ineffektivt. Med en høyeffektiv  
løsning vil du ikke bare gi besparelser for kundene dine, du vil også redusere deres miljøavtrykk.

Oppdag mer på grundfos.no

LK Gulvvarme er perfekt for både nybygg og renovering. 
Den kan monteres hvor som helst, uansett gulv eller gulvtype, og har en levetid som 
er minst like lang som huset. Trygg, vannbåren og miljøvennlig løsning som er enkel 
å installere.

Vi har ferdige løsninger for bl.a.:

• Uterom
• Enkeltrom
• Nybygg
• Renovering med krav om lav byggehøyde
• Varme baderomsgulv
• Styring via mobil

Spre varme i boligen din med LK Gulvvarme

Stemmestyr gulv-
varmen din med 

Google Home. 
Skann QR-koden 

for å se film.

SMARTE
OG ENKLE 

SYSTEMER FOR
GULVVARME

 lksystems.no

Trådløs romtermostat RF ICS.2 
825 47 21   Hvit, høyblank 
825 47 22   Sølvgrå 
825 47 19   Svart, høyblank
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   Vannbåren gulvvarme 
           høyner verdien på  
boligen eller leiligheten din

«

Vannbåren varme er energifleksibel oppvarmings-
løsning som kan veksle mellom forskjellige  
energikilder. 

Det er mulig å installere vannbåren gulvvarme  
i nye og eksisterende bygg . Det er svært populært 
å montere vannbåren gulvvarme i forbindelse med 
renoveringsprosjekter på eldre boliger og nærings-
bygg . Selv om vannbåren gulvvarme er et svært 
godt alternativ ved de fleste anledninger bør man 
tenke over både fordeler og ulemper ved det før 
man går til innkjøp av et slikt system . 

En tryggere løsning enn  
elektrisk gulvvarme

Hvis man sammenligner vannbåren gulvvarme og 
elektrisk gulvvarme vil vannbåren være en tryggere 
løsning . Vannbåren gulvvarme er mer skånsom for 
gulvet, da spesielt mot tregulv og parkett . 

Tregulv og parkett sprekker svært sjelden opp om 
man har vannbåren gulvvarme . Elektrisk varme har 
ofte høyere effekt, og denne effekten er like høy selv 
om tepper eller andre gjenstander dekker gulvet . 
Dette vil ikke skje med vannbåren gulvvarme fordi 
vannet som sirkulerer i rørene under gulvet kun er 
noen grader varmere enn romtemperaturen . 

Fordeler med  
vannbåren gulvvarme 

MED VANNBÅREN VARME FÅR DU: 

- Svært høy termisk komfort
- Stor møbleringsfrihet
- Systemet klarer seg med lave vann-
 temperaturer uten at det går utover  
 komforten og varmen i gulvet.
- Har høye selvregulerende egenskaper  
 dvs. at det er mulig at varmen i gulvet avtar 
 gradvis når temperaturen i rommet stiger,  
 og motsatt når det blir kaldere. 
- Kan lagre energi slik at det kan bruke 
 fra sine oppsparte lager når strømmen  
 er dyrere. 
- Vannbåren gulvvarme høyner verdien på  
 boligen eller leiligheten din.
- Det er en svært usynlig løsning, og med
 rør under gulvet trenger du ikke ofre plass 
 i rom til vedovn eller andre oppvarmings- 
 løsninger. 
- Passer svært godt i offentlige bygg fordi 
 det er et usynlig system med svært god 
  holdbarhet og svært få muligheter til å bli  
 utsatt for hærverk
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Foreløpig omfatter loven i underkant av 9000 
norske bedrifter, og Heidenreich er en av 
disse. Den påvirker ikke direkte bedrifter som 
ikke oppfyller de nevnte kravene, men som 
leverandør til virksomhet som omfattes av 
loven, kan en få krav om å dokumentere  
arbeidsforhold i egen bedrift og hos  
underleverandører.

arbeidsforhold hos egne ansatte og 
leverandører, vårt arbeid med å legge rette til 
for rettferdig rekruttering og medarbeidere 
med spesielle behov m.m.

Aktsomhetsvurderinger skal være i tråd med 
OECDs retningslinjer for flernasjonale  
selskaper. Vi praktiserer i dag vurderinger 
med hensyn til valg av leverandører. 

Vi vurderer, så langt det er mulig, risikoen 
for at noen av våre leverandører bryter med 
menneskerettighetene, velger løsninger og 
materialbruk som ikke er bærekraftige eller 
opptrer i strid med økonomisk lovgivning. 

Loven er iverksatt, men rutiner for rapportering 
og innsyn skal først være på plass innen neste 
sommer. 

Hva gjør Heidenreich?
I tråd med vårt arbeid for økt bærekraft og 
anstendig arbeid, pågår arbeidet med å inn-
føre Åpenhetsloven. Store deler av loven ble i 
praksis innført da vi starter vårt arbeid for å 
bli ledende innen bærekraft. 

Loven pålegger informasjonsplikt og  
aktsomhetsvurderinger. Plikten til å gi 
informasjon innebærer at vi på forespørsel 
må oppgi bl.a. hva vi gjør for å trygge gode 

Loven pålegger 
informasjonsplikt og  
aktsomhetsvurderinger.

FNs bærekraftmål er en rettesnor i Heidenreichs 
arbeid for økt bærekraft. Vi har prioritert fem 
av disse for å bli ledende på bærekraft. 
 
Å bidra til å sikre anstendig arbeid og retten til 
et godt liv er ett av de sentrale punktene, og 
dette er kjernen i Åpenhetsloven.  
Loven skal sikre at næringslivet ivaretar  
menneskerettigheter. 

Hvem gjelder loven for?
Loven gjelder foreløpig for større virksom-
heter, så vel private som offentlige.  
Den omfatter aksjeselskap, børsnoterte  
selskaper og andre som oppfyller minst to av 
tre krav:
-  Mer enn 50 årsverk (i gjennomsnitt)  
 gjennom regnskapsåret
-  Årlig salgsinntekt som overstiger  
 kr 70 millioner
-  Balanse som overstiger kr 35 millioner

Åpenhetsloven trådde i kraft 1. juli i år. Den skal sikre respekten for grunnleggende  

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir også åpenhet og fullt innsyn  

i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette.

ÅPENHETSLOVENÅPENHETSLOVEN    
er et viktig skritt er et viktig skritt 
på veien.på veien.  

HEIDENREICHHEIDENREICH vil bli  vil bli 
ledende på bærekraftledende på bærekraft
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Gode grunner til å velge  
varmepumpe

BÆREKRAFTIG 
LØSNING

De siste ti årene er varmepumper blitt stadig mer utbredt som varmekilde i norske boliger.  
Her er noen av grunnene til at over halvparten av alle eneboliger og småhus i Norge  
nå har installert varmepumpe.

For det første er varmepumpe lønn-
somt for de aller fleste boligeiere. 
Teknologien gjør det mulig å kutte 

kraftig i strømregningen, fordi energien 
som du trenger til oppvarming av bolig og 
tappevann utnyttes mer effektivt.
Varmepumper utnytter den energien 
som finnes gratis i luft, berggrunn, eller 
sjøvann, og kombinerer den med litt 

elektrisitet. For 1 kWh med tilført energi 
(elektrisitet), leverer en varmepumpe 
normalt mellom 2 og 5 kWh med  
varmeenergi. 

Dersom du velger en gitt type varme- 
pumpe (væske til vann) kan du dessuten 
få inntil 10.000 kroner i støtte* fra  
ENOVA; statsforetaket som støtter 

utvikling av energi- og klimateknologi, 
energieffektive løsninger, og energitiltak 
som bidrar til økt forsyningssikkerhet. 
Dette kan du lese mer om på enova.no.

For det andre er varmepumper enkle å 
bruke, og de trenger lite tilsyn.  
Varmepumper gir jevn og god temperatur 
i boligen, og bidrar til bedre inneklima. 

Oppvarming av boligen med varmepumpe 
og vannbåren varme anbefales derfor av 
Norges Astma og Allergiforbund.

For det tredje kan de fleste varmepumper 
også brukes til kostnadseffektiv kjøling av 
boligen på varme sommerdager. 

For det fjerde er varmepumper miljø- 
og klimavennlige. Siden varmepumper 
utnytter energi mer effektivt, bidrar de til 
reduserte klimagassutslipp ved å frigjøre 
elektrisk kraft som kan erstatte fossile 
energikilder som kull, olje og gass.

* Gjelder pr. august 2021

+   Lønnsomt

+   Enkelt 

+   Bedre inneklima

+   Klimavennlig
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2524 For mer informasjon kontakt oss på e-post: marked-tt@no.bosch.com, tlf 62 82 88 00 eller se bosch-climate.no

bosch-climate.no

Kraftfull ytelse i stilrent design 
 — med smart teknologi

Compress 7000i AW

 ▶ Luft/vann-varmepumpe som er  
     enkel å installere

 ▶ Få bedre inneklima og høy komfort
 ▶ Unik konstruksjon for lavere lydnivå
 ▶ Lekkert og innovativt design i herdet glass og aluminium
 ▶ Opptil 300 liter varmt tappevann i LWM modellen
 ▶ Ekstern bereder finnes i samme design og utførelse

A++→D

Det nye Roth Touchline® SL systemet er velegnet til individuell temperaturstyring i alle typer bygg med 
gulvvarme. Det nye systemet kan også brukes til radiatorer, og styres via den trådløse Roth Touchline® SL  
radiatorstyring. Roth Touchline® SL, kan brukes til både oppvarming og kjøling. Systemet kan også styres  
via Roth Touchline® SL appen, hvis systemet utvides med Roth Touchline® SL WiFi -modul.

Roth Touchline® SL

Se det komplette sortimentet på roth-norge.no

> Systemet er rask å melde inn og enkelt å betjene
> Bredt sortiment
> Komplett løsning - for gulvvarme/kjøling og radiatorer
> Løsninger til alle typer bygninger, store og små,
   renovering og nybygg
> Via Roth Touchline® SL appen, får du trådløs kontrolll, 
   overvåkings- og alarmmeldinger

Roth Touchline® SL

ROTH NORGE AS · Billingstadsletta 19 · 1396 Billingstad · Tel. +47 67 57 54 00 · E-mail: service@roth-norge.no · roth-norge.no · facebook.com/RothNorge
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HØST-
TILBUD

GodeVieser Line – 
markedets laveste 
linjegulvsluksystem
Vieser Line er markedet laveste linjegulvsluk. 
Kombinasjonen av Vieser One ekstra lavt 
gulvsluk og Vieser Line -gulvsluksystemet 
gir deg markedet laveste Line gulvsluk. Total 
byggehøyde kun 90 mm. Brønnen har en 
vann gjennomstrømning på 1,2 l/sek. Den lave 
strukturen har en betydelig fordel innen både 
renovering og nybygg.

Baderomsdesign og montering med 
linjegulvsluk har aldri vært det lettere.

Vieser Line gulvsluk, med fliseinnsats 
• Tilgjengelig i 4 forskjellige lengder:    
 700 / 800 / 900 / 1000 mm
• Typegodkjent
• Kompatibel med alle Vieser gulvsluk
• Leveres som flisrist, matt sort eller børstet stål
• Enkel å installere og bekymringsfritt i hverdagen

Mer inspirasjon , besøk
vieser.no

viesersverige vieserliving

Kampanjepriser fra 1.9. – 31.10
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TRINNITY

1904

6315028 1904 TOKE  
RETT DUSJDØR 90X190  
HEV/SENK

4520244 1 ¼X32 DESIGN  
VANNLÅS RØR/ROS

6315044 1904 TOKE SORT 
RETT DUSJDØR 90X190  
HEV/SENK

4520243 POP-UP VENTIL 
KROM

6315025 1904 TYIN  
RETT DUSJHJØRNE 90X90 
HEV/SENK

1380,-Kampanjepris

3200,-Kampanjepris

270,-Kampanjepris

199,-Kampanjepris

1290,-Kampanjepris

Pris pr. dør

Pris pr. dør
KomplettSikkerhet og comfort 

for de du er mest glad i 
Innebygd skåldingsbeskyttelse, 
garanterer alltid jevn temperatur

FM Mattsson 9000E II sikkerhetskran for dusj
FMM 8210-2500  NRF 430 18 22

I over 60 år har Pressalit stått for gjennomtenkt 
design, sterk funksjonalitet og høyeste kvalitet.

DANSK 
DESIGN & KVALITET 
fra innerst til ytterst

Enkel montering
Perfekt passform
Gjennomfarget herdeplast
Dansk produsert

ENKEL RENGJØRING 
med funksjonene  
lift-off/quick-release

SOFT CLOSE 
gjør at setet lukkes sakte, stille og mykt  
takket være de integrerte demperne

Kortreiste
produkter

Made in
Denmark

Pressalit AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge, T: 2193 5356, norge@pressalit.com, pressalit.com

Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .
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DURAVIT Norge

370,-Kampanjepris

1740,-Kampanjepris

2500,-Kampanjepris

3900,-Kampanjepris

CTC FERRO fil as

8020525  
120 HEAT INJECTION 

8020613  
200 TOPP STANDARD BEREDER

8020526  
200 HEAT INJECTION

6189416  DURAVIT D-NEO VEGGSKÅL 
MED SETE, RIMLESS

6169021 D-CODE SERVANT 45X34

6189388 HAPPY D.2 VEGGSKÅL  
UTEN SETE, ANTRASITT MATT  
UTVENDIG OG BLANKT INNVENDIG

6189389 HAPPY D.2  
SETE SOFT-CLOSE ANTRASITT MATT

Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .
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6023694 GUSTAVSBERG ESTETIC 8330 vegghengt 
toalett med Hygienic flush/åpen spylekant og  
CeramicPlus overflate for enklere rengjøring.  
Myklukkende sete med Quick Release. Ebony sort.

3500,-Kampanjepris

6025481  VILLEROY & BOCH  
Subway 2.0 myklukkende sete med  
Quick Release for enklere rengjøring. 
Ebony sort.

Ordinær

pris

1790,-Kampanjepris

4990,-Kampanjepris

4390,-Kampanjepris

VILLEROY & BOCH

4250,-Kampanjepris

2900,-Kampanjepris

4250,-Kampanjepris

4690,-Kampanjepris

Uten  sete

6023215  VILLEROY & BOCH Subway 2.0 vegg-
hengt toalett med Direct flush/åpen spylekant. 
Slimseat myklukkende sete med Quick Release 
for enklere rengjøring. Hvit Alpin.

6023691 VILLEROY & BOCH Subway 2.0 
vegghengt toalett med Direct Flush/åpen  
spylekant for enklere rengjøring uten sete,  
Ebony sort.

6023689  VB SUBWAY 3.0 
TWISTFLUSH TOALETT KOMBI
inkl. SC/QR sete

6023652 GUSTAVSBERG ESTETIC 
8330 vegghengt toalett. Hygienic 
flush/åpen spylekant og Ceramicplus 
overflate for enklere rengjøring. Inkl. 
myklukkende sete med Quick Release

4341969 GUSTAVSBERG 
ESTETIC SQUARE - supertynn 
takdusj i matt sort med  
sjenerøs vannstråle.  
3-funksjons hånddusj med 
trykknapp

6022977 GUSTAVSBERG ESTETIC 
8300 gulvtoalett med skjult  
s/p-lås. Hygienic flush/åpen  
spylekant og Ceramicplus  
overflate for enklere rengjøring. 
Inkl. myklukkende sete med Quick 
Release. For liming.

4341968 GUSTAVSBERG 
ESTETIC ROUND - supertynn 
takdusj i matt sort med  
sjenerøs vannstråle.  
3-funksjons hånddusj med  
trykknapp

Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .



H
E

I M
A

G
A

S
IN

 H
Ø

S
T 2022

H
E

I M
A

G
A

S
IN

 H
Ø

S
T 2022

3534

4221492 NEW TEMPESTA 100 
DUSJGARNITYR 600  

5990,-Kampanjepris

650,-Kampanjepris

550,-Kampanjepris

990,-Kampanjepris

1440,-Kampanjepris

GROHE as NUF

Sintef informerer om at èn enkelt vannskade kan 
bidra til et samlet Co2-utslipp på om lag 300 kg, som 
igjen tilsvarer seks turer fra Oslo til Bergen med fly 
pga. utskifting av materiell og frakt i tungbil. 

-Det er ingen grunn til bekymring så lenge man har en 
Waterguard installert, produktet gir deg muligheten 
til å tenke på andre ting enn vannlekkasje. 
77/10 nybygg får Waterguard ferdig installert 
og er med på å bygge opp under vårt 
ønske om å gjøre Norge mer 
bærekraftig, sier produktsjef i 
Waterguard.

Waterguard skal nå nye høyder

www.odin-maskin.no

Sørkilen 8 - 1621 Gressvik
Tlf. 69 36 17 70 - epost@odin-maskin.no

Norges ledende leverandør
av olje- og fettutskillere

Oljeutskillere Fettutskillere Sandfangsrenner

4222634 GROHTERM 500 TERMOSTAT 
DUSJBATTERI KROM

4222999 EUPHORIA XXL 310 
TERM. DUSJSYSTEM

4224283 EUROSMART 
SERVANTBATTERI ETTGR 
M/KJEDE

6192713 BAU CERMIC  
VEGGSKÅL  
M/MYKLUKKENDE SETE

Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .
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3550,-Kampanjepris

1870,-Kampanjepris

3160,-Kampanjepris

1870,-Kampanjepris

Oras Stela - nydelig design for 
stilige baderom

Moderne uttrykk, smarte funksjoner og et 
bærekraftig produkt - designkranene i 
Oras Stela-serien kombinerer moderne stil med 
brukerbehov på en harmonisk måte. 
Det brede produktvalget inkluderer flere ulike     
varianter og smarte detaljer som gir deg en helt 
spesiell vannopplevelse. 

-Vi er stolte av å vise frem Oras Stela med sin 
moderne look og smarte funksjoner som fremmer 
bærekraft, sier Lars Erik Fossum, Country Manager i 
Oras Armatur AS.  

Serien gir deg ulike størrelser og varianter. I tillegg 
til det moderne helhetsaspektet, sørger den 
sømløse overflaten for bedre hygiene og enklere 
renhold, fortsetter han. 

Med Oras Stela blir ikke blikket bare dratt mot 
kranen, men også mot vannstrålen. En av kranene 
har en bred strålesamler som gir vannet en        
fascinerende og utsøkt vannstråle, som kan minne 
om et fossefall. 
Til tross for den volumiøse fossefallseffekten, er 
vannmengden begrenset til seks liter i minuttet, noe 
som sikrer et økonomisk forbruk. 
Det kommer også modeller med andre 
strålesamlere, som kan justeres for å unngå uønsket 
vannsprut. Smart, bærekraftig og samtidig stilig. 

Det kommer også en berøringsfri variant i serien.  
Takket være intelligent og presis sensorteknologi 
renner vannet kun når det er nødvendig. Slik kan 
forbruket reduseres med inntil 50%.

Bredt produktutvalg 

De mange variantene i Oras Stela-serien gir deg et 
helhetlig og sømløst baderomsdesign. Serien er 
komplett med sine toppbetjente ettgrepskraner, 
berøringsfritt alternativ og en høy servantkran som 
passer til bolleservanter. Noe for enhver smak. 

Felles for alle modellene er et moderne og 
gjenkjennelig design, varige materialer og smarte 
funksjoner for maksimal brukervennlighet, avslutter 
Lars Erik Fossum. 

Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .

4202506 ORAS NOVA
Dusjbatteri med rain shower

4200276 ORAS STELA
4805F servantbatteri

4200281 ORAS STELA 
4814FZ 6V servantbatteri med 
bluetooth

4200278 ORAS STELA
4810 servantbatteri
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www.macrodesign.no

Empire dusj hjørne
Empire hyller kontrastene. Her forenes funksjonalitet og minimalistisk form. 
Råe industrielle element og kraftige markerte linjer. Empire leveres i flere
modeller og utførelser. Velg med eller uten sprosser. Sprossene forsterker det 
grafiske uttrykket. Uten sprosser blir den minimalistiske formen fremhevet. 

Hide dusjhylle
Hide dusjhylle med skjult oppbevaring av dine dusjprodukter. 
Velg mellom dør i hvit eller svart glass. Hide har 6 stk. julserbare hyller. 
Hide kan limes på de fleste flislagte bad, eller skrues. 

1450,-Kampanjepris

1450,-Kampanjepris

HANSGROHE AS

1550,-Kampanjepris

1780,-Kampanjepris

11250,-Kampanjepris

Ordinær

pris
Ordinær

pris

Ordinær

pris

Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .

6294249 HIDE DUSJYLLE HVIT 1990

6294251 HIDE DUSJYLLE SORT 1990

4244221 HG  
CROMETTA S 240 1 JET 
SHOWERPIPE

4242359 HG TALIS E110  
SERVANTBATTERI U/VENT 
SORT

4242336 HG TALIS M54 
KJØKKENBATT 270 UTTR 
KROM

4245254 HG RD  
SELECT S240 1 
JET POWDERRAIN

4242376 HG VIVENIS 110 
SERVANTBATTERI U/  
BUNNVENTIL

4244303 HG PULSIFY 
RELAXATION  
DUSJSETT 3JET



H
E

I M
A

G
A

S
IN

 H
Ø

S
T 2022

H
E

I M
A

G
A

S
IN

 H
Ø

S
T 2022

4140

4790,-Kampanjepris

2290,-Kampanjepris

790,-Kampanjepris

1890,-Kampanjepris

1990,-Kampanjepris

790,-Kampanjepris

7800,-Kampanjepris

Komplett

12400,-
Kampanjepris

Komplett

Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .

6122444 ONE VEGGSKÅL HVITT 
DEKSEL 540 GEBERIT

6002806 PB GLOW 60 RIMFREE GULV-
KLOSETT SKJULT S-LÅS OG UTEN 
SPYLEKANT. LEVERES UTEN SETE

6000279 PB GLOW SERVANT 400  
FOR BOLT, HØYRE

6002794 PB GLOW 65 VEGGSKÅL 
MED SETE

6005337 PB GLOW SENSOR SETT, BATTERI
Porsgrund Glow Sensor sett som tilbehør passer alle gulvklossett i 
Porsgrund Glow serien. Settet inneholder alt som behøves for en komplett 
montering. Finnes i to modeller; for nettilkobling og for batteridrift, 
og er en berøringsfri trykknapp som gjør at man kan spyle ned uten  
å berøre trykknappen. Hold hånden over trykknappen, og en langsom  
håndbevegelse gir stor spylemengde mens en rask håndbevegelse gir 
liten spylemengde.

6000281 PB GLOW SERVANT 400  
FOR BOLT, VENSTRE

GEBERIT AS

90x90 SHOWERAMA 10-5 DUSJKABINETT 
MED COMFORT SØYLE, HVIT/KLAR

90x90 SHOWERAMA 10-5 DUSJKABINETT 
MED STANDARD DUSJSØYLE, HVIT/KLAR

6296931 SHOWERAMA 10-5 DUSJKAR 90X90

6296902 SHOWERAMA 10-5  
FRAMPARTI 90X90 HVIT/KLAR

6296913 SHOWERAMA 10-5 BAKPARTI 90X90 
HVIT/KLAR

6296901 SHOWERAMA 10-5 SØYLE  
CLASSIC HVIT

Komplett dusjkabinett består av:

6296931 SHOWERAMA 10-5 DUSJKAR 90X90

6296902 SHOWERAMA 10-5  
FRAMPARTI 90X90 HVIT/KLAR

6296913 SHOWERAMA 10-5 BAKPARTI 90X90 
HVIT/KLAR

6296899 SHOWERAMA 10-5 SØYLE  
COMFORT HVIT

Komplett dusj med Comfort søyle består av:
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4342

firmapost@xylem.com - 22 60 19 00 - www.xylem.com/no

FLYGT COMPIT®901  
HÅNDTERER ALLE TYPER AVLØPSVANN

Gir bolig- og hytteeiere en komplett løsning for håndtering 
av avløpsvann, overløpsvann og drenering. Compit 901 er 
en pakkeløsning som består av pumpe, styring og 
overvåking, og som kan tilpasses alle typer  
boliger. Løsningen egner seg godt til  
trykkavløpssystemer. 9800116 13786100 -  

VÅT- OG TØRRSTØVSUGER*  
NT 22/1 AP TE

9800126 10649010 - 
VARMTVANNSVASKER*  
HDS 5/11 UX

9800122  15209320 -  
KALDTVANNSVASKER* 
HD 5/15 CX Plus

3541723 PROFI-BOX M/DUPOWER 
OG DUOTEC FISCHER

3542098 SERVANT- 
INNFESTNING WST  
KLIKK 120

3542099 SERVANT- 
INNFESTNING WST  
KLIKK 140

3542613 VÅTROMSPLUGG  
DUOSEAL M/SKRUE A25

FISHER KÄRCHER

2390,-Kampanjepris

18900,-Kampanjepris

9900,-Kampanjepris

99,-
Kampanjepris

119,-Kampanjepris

7,90Kampanjepris

149,-Kampanjepris

* Skaffevare
Alle priser er netto, eks. mva. og gjelder ikke ved netthandel. 

Alle priser er netto, eks. mva. og gjelder ikke ved netthandel.
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4544

BACHO

149,-Kampanjepris

169,-Kampanjepris

129,-Kampanjepris

Møbelserie
Nordisk design 
1904 VOSS
Skap, servanter, speil/speilskap og 
lamper

Voss fra 1904 har rene linjer og passer inn i alle 
baderom, uansett størrelse og stilretning. 
Med 1904 Voss får du nordisk design i god kvalitet 
med lang levetid. 

Skapene leveres ferdig montert, gir rask og enkel 
montering. Flere produktvarianter og gode priser. 
Du kan se de utstilt i våre butikker og få katalog 
med spesifi kasjoner.

heidenreich.no

9511642 
RUBBER SEAL SPRAY

9511643 
ROOF TAPE 
50 MM x 10 METER

9511455 
101 RENGJØRINGSKLUT 
BIG WIPES, 80 KLUTER

RELEKTA

249,-Kampanjepris

349,-Kampanjepris

199,-Kampanjepris

2490,-Kampanjepris

149,-Kampanjepris

149,-Kampanjepris

799,-Kampanjepris

229,-Kampanjepris

9822968 BITS-SETT 1/4”  
100D FARGEKODE

9824421 VANNPUMPETANG  
8224 250MM

9826384  MÅLEBÅND 30M 
13MM STÅL

9823924 25-92 HULLSAGSETT 
CARBIDE 

9826658  10PCS IMPACT 
BIT SET 50MM

9826375 5 MÅLEBÅND 
TOSIDIG M/MAGNET

9824025  1/2 PIPENØKKELSETT  
24 DELER

9823767 250 VANNPUMPETANG 
6224D  

Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .

Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .
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4746

9841589 
BORSKRUTREKKER  
18V DDF487Z 
KUN MASKIN

9829944  MULTIVERKTØY  
DTM52Z STARLOCK MAX
KUN MASKIN

9829793 SIRKELSAG 18V  
150 MM DCS553Z METALL
KUN MASKIN

9829067  
BAJONETTSAGBLAD 
100X1,25 B-55566

9829069 
BAJONETTSAGBLAD 
228X1,25 B-55588

9829071 
BAJONETTSAGBLAD 
305X1,25 B-55594 

9841578 
BAJONETTSAGBLAD 
228X1,25 B-55588-10

9829945 FETTPRESSE 18V  
400ML DGP180Z
KUN MASKIN

MAKITA

O
rdinæ

re priser på M
akita produkter

Alle priser er netto, eks . mva . og gjelder ikke ved netthandel .

Ikke lagerførte
produkter
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48

Vi tar forbehold om skrive- og/eller trykkfeil. På produkter med el-komponenter tilkommer el-avgift.
Tilbudene gjelder så langt lageret rekker.
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heidenreich.no

      Trykksak
4041 0820

 
 

SVANEMERKET




