
KIERTUEEN 2018 
KAMPANJATARJOUKSET 
LVI-Dahlin TT-18 -kiertue saapuu kaupunkiin tuoden mukanaan laadukkaita
uutuustuotteita, rahanarvoisia tarjouksia ja maistuvaa purtavaa. 
Näiden tarjousten lisäksi päiväkohtaisia tarjouksia paikan päällä.

 Tuotteiden hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa
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fischer

18,90 €

DUOPOWER
GW66  |  lvi 3254270  10x80 25/ltk
SM24  |  lvi 3254271   6X50 100/ltk
XU53   |  lvi 3254272   8X65 50/ltk

DUOPOWER soveltuu sekä esiasennukseen 
että läpimenevään asennukseen. Kahden 
materiaalin yhdistelmän ja monitoimiperiaat-
teen (taittuva, laajeneva, kokoonpuristuva) 
ansiosta tulppaa voidaan käyttää monipuo-
lisesti erilaisissa rakennusmateriaaleissa 
maksimaalisella kuormituksella.
Kysy päivän DUOPOWER-tarjousta!

DUOTEC 10 20/ltk
DB82  |   lvi 3254284

DUOTEC 2-komponenttitulpassa yhdistyvät 
nylon-materiaalin joustavuus sekä lasikuituvah-
visteisen muovin kestävyys, joilla saavutetaan 
ennennäkemätön pito kaikissa levymateriaaleissa. 
Kipsilevyssä yksittäisen kiinnikkeen sallittu kuorma 
on jopa 20 kg eli sillä voi helpsti kiinnittää esi-
merkiksi taulutelevision tai vaikka keittökaapistot 
kipsilevyyn.

Ridgid 
Syyskampanja käynnissä! Tutustu Dahlin palvelupisteistä löytyvään 
Ridgidin syyskampanjaesitteeseen ja kysy lisää myyjältäsi.

Bosch
Kaikki BOSCH ammattisähkötyökalut
ja -mittalaitteet -10% alennuksella 
kiertuepäivänä!

Kaikki BOSCH ammatti
Sähkötyökalut ja 
Mittalaitteet -10% 
alennuksella kiertuepäivänä.



Putken seivauskone
PipeBevel 220E
laiturikauppana

Tuotteiden hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa

749 €

PipeCut 360 ProSeries
lvi 7048122
Uuden sukupolven Exact. Uusi 360 ProSeries on suunitel-
tu kovaan työhön, jossa työkaluilta tarvitaan äärimmäistä 
suorituskykyä. Koneessa on erittäin tehokas moottori ja 
elektroninen ohjausyksikkö joka mahdollistaa jopa 20mm 
terässeinämien leikkaamisen.  Soveltuu kaikille materiaa-
leille. Käyttöväli 75-360mm, max seinämä 20mm (teräs) / 
45mm (muovit). 
360-sarjan hinnat neuvotellaan 
kauppatilanteessa. Kysy päivän tarjous!

PipeBevel 360E
lvi 7048101 
Helppokäyttöinen putkenviistekone teräksen ja RST/
HST:n viistämiseen. Exact PipeBevel 360E on ratkaisusi 
kun haluat hyvälaatuista viistettä vaivatta työmaalla. 
Koneella viistät vaivatta putkiin viisteen 30, 37,5 tai 45 
kulmassa. Käyttöväli 110-360mm, max viisteen syvyys 
10mm (teräs, RST / HST).
360-sarjan hinnat neuvotellaan
kauppatilanteessa. Kysy päivän tarjous!

Exact
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Knipex

Yli 135 vuotta ja neljä sukupolvea
intohimoista työtä, jotta olisimme 
paras pihtivalmistaja asiakkaillemme. 

PipeCut 170E
YA77    |   lvi 7010463 
Tehokas, kevyt ja kätevä PipeCut 170E, jolla voi katkai-
sta metalli- ja muoviputkia. Koneessa on säädettävä 
kierrosnopeus ja muuttumaton vääntömomentti. Suosit-
telemme sitä ruostumattomien terästen ja valuraudan 
katkaisuun. Exact 170E on suunniteltu täyttämään 
korkeimmat laatuvaatimukset. Käyttöväli 15-170mm, 
max seinämä 8mm (teräs) / 14mm (muovit).



Bahco

OSALLISTU 
paikan päällä!

Kiertueen päätteeksi arvomme 
arvontaan osallistuneiden kesken 
Gigantin 1 300 euron arvoisen lahjakortin. 

Oletko sinä
Gigantin 
lahjakortin 
voittaja?

49 €

39,90 €

199 €

Räikkälenkkisarja 1RM/S5
MF28  |   lvi 7020352
Sarjan koot 8,10,13,17,19mm

Superior Reikäsahasarja
3833-SET-101
FA37   |   lvi 7016510
Sis. 19,22,29,35,44,51,64mm 
reikäsahat sekä pitimet 3834-AR-
BR-930EL & 3834-ARBR-9100EL 
+ 3834-DRL-EL keskiö poraterän.
Kaikki pakattu laadukkaaseen 
Bahco muovisalkkuun, jossa
terät pysyvät tallessa.

Superior Reikäsahasarja
3833-SET-304
LJ66   |   lvi 7016509
Sis. 19,25,32,35,51,54,76,92,114mm 
reikäsahat sekä pitimet 3834-AR-
BR-930EL & 3834-ARBR-9100EL + 
3834-DRL-EL keskiö poraterän. 
Kaikki pakattu laadukkaaseen 
Bahco muovisalkkuun, jossa
terät pysyvät tallessa.

Kulmaputkipihdit
442 B
XD15  |   lvi 7010615

Kulmaputkipihdit
443 B
GD07   |   lvi 7010616

59 €

69 €
lvi 7013913
Porrasavaimen koot: 10,12,13,17,22 
mm + 1/2’’ hylsyadapteri  

8195-SET
Patteriventtiili Räikkä 1/2’’

169 €

Hallitunkki BH1EU3000
lvi 7049818
Nostokorkeus 130-462mm

Hallitunkki BH13000
lvi 7049820
Nostokorkeus 90-552mm

210 €

140 €

 Tuotteiden hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa

Bahcon arvontapalkintoina 
Espresso-kapselikahvinkeittimiä. 
Jokaisessa TT-18 -kiertuepisteessä 
oma arvonta. Osallistu ja voita!
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Secco 50 Set
Sähkökäyttöinen ilmankuivain/rakennuskuivain 
ammattikäyttöön. Huonetilojen kuivaamiseen, 
kellaritilojen ym. kosteudenpoistoon ja esim. 
betonin, muurausten, rappausten ja lattialaas-
tin kuivaamiseen. Jäähdytyslaite, jossa on 
kiertomäntäkompressori ja kondensaattori-
moottori 230 V, 50 Hz, 900 W, sekä elektroni-
nen sulatusjärjestelmä. Jatkuvaan käyttöön. 
Erittäin hiljainen käynti. 

Calc-Push
Sähkökäyttöinen 
kalkinpoistopumppu 
putkistojen ja säiliöi-
den, kuten läpivirtaus-
vedenlämmittimien, 
kuumavesisäiliöiden, 
lämminvesivaraajien, 
kylmävesisäiliöiden, 
lämmönvaihtimien sekä 
lämmitys- ja jäädytyslait-
teiden kalkinpoistoon. 

REMS UUTUUDET - kysy päivän tarjous!

Fire Wrap Pro+ 25m
TU82  |   lvi 3269059

ETA-arvioitu ja CE-merkitty palokääre 
palotilanteessa sulavien materiaalien, 
kuten muoviputkien ja solukumieris-
teisten metalliputkien, palokatkoihin. 
Helppokäyttöinen rulla, josta leikataan 

kullekin putkihalkaisijalle tarvittava 
määrä palokäärettä.

AF Multi Collar Pro+
GT19   |   lvi 3269098
ETA-arvioitu ja CE-merkitty palokau-
lus rullana, joka voidaan katkaista 
tarvittavan kokoiseksi. Multi 
Collar on myös testattu 
useisiin normaalisti hanka-
lien paikkojen palokatkoihin, 
kuten vierekkäin kulkevat muoviputket sekä katon ja seinän 
nurkassa kulkevat putket.

AF Fireguard 3
lvi 3135000
Fireguard-palovillamatto on ETA-arvioitu ja 
CE-merkitty tuote ilmanvaihtokanavien palo-
eristykseen. Testattu jopa EI180-paloluokkaan 
asti. 30mm paksuuden, sekä sisäpinnan palo-
suojakäsittelyn ansiosta villamatto on helppo 
käsitellä ja asentaa myös ahtaisiin paikkoihin. 

Ilmastointiteippi 50 mm x 50m
HT53   |   lvi 8337372
Kysy päivän tarjous!

FIX All Crystal
DJ95   |   lvi 3267512
Kysy päivän tarjous!

AF Band
lvi 3135001
Lasikuituvahvistettu alumiiniteippi 
käytettäväksi Fireguard 3-palovilla-
maton saumoissa.

 Tuotteiden hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa

Joints - kysy tuotteista päivän tarjous!


