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Nytt i Norge: 
Bihui professional tiling tools

Bihui -Be great

Vi lanserer nå Bihui verktøy og utstyr. 
Bihui bygger på god kvalitet til gunstige priser. 
Produktene har god og brukervennlig design og tilbyr funksjonelle og 
tidsbesparende løsninger. 



Art.nr 140130
Bihui 125 mm vinkelsliper 
med variabel hastighet

125 mm vinkelsliper med variabel hastighet
For kutting, boring og polering
1200 Watt
Med mykstart for tryggere arbeid
Spindel: M14
Regulerbar hastighet fra 3000-11000 O/m
Ledning på 3 meter 
Ergonomisk 2-posisjons sidehåndtak for stabil arbeidsstilling
Med karbon børster
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Art.nr 152825 
Bihui Batteridrevet vakum sugekopp med 2 batteri og lader

Batteridrevet vakum sugekopp

Lett vekt og høy kapasitet.
Mange bruksområder; løfte keramiske fliser, glass, stein,
metallplater etc.
Løfter opp til 70 kg. 
Arbeidstid med fullt batteri er 8,5 timer.
Med batteri indikator 
Leveres med 2 batteri og lader. 
Ladetid 1 time
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Art.nr 226010 
Bihui Washboy 19 l

Proff Vaskerullesett 
Kraftig 19 liters bøtte 
Solid plastrist
3 perforerte ruller for god 
avrenning av vaskesvamp
Vårt velkjente vaskebrett art. 2205 med 
topp kvalitet, opprutet hydrosvamp følger med
Bueformet hellekant
Med to hjul og to ben

Art.nr 226011 
Bihui Reserve ruller komplett for Washboy 19l

Komplett sett med 3 vaskeruller for Bihui Vaskerullesett. 
Vaskerullene er perforerte, 
med hull formet for å best mulig drenere 
vann ut av svampen.
Slitesterke ruller med innerstang og feste i metall.
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Art.nr 152835 
Bihui Sugekopp vakuum sett for justering av fliser 

Sett med holder og 2 vakuum sugekopper for finjustering av flisene. 
Sugekoppene kan også brukes separat. 

Art.nr 152826
Bihui Sugekopp vakum 200 mm med måler

Vakum sugekopp med måler som viser trykkfall, og når det er 
nødvendig å pumpe opp mer vakum, noe som gir ekstra sikkerhet. 
Med en knapp for å raskt slippe vakumet.
Solid stålhåndtak med messingrør. 
Løftekapasitet 120 kg

Art.nr 152828
Bihui Sugekopp vakuum 200 mm ”Rough surface”

Vakuum sugekopp som gir godt feste på ujevn og røff overflate. 
Anlt-slip håndtak
Maks vekt 110 kg

Art.nr 152827
Bihui Sugekopp vakuum 150 mm

Vakuum sugekopp med solid stålhåndtak med messingrør.
Løftekapasitet 100 kg
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Art.nr 152826
Bihui Sugekopp vakum 200 mm med måler

Vakum sugekopp med måler som viser trykkfall, og når det er 
nødvendig å pumpe opp mer vakum, noe som gir ekstra sikkerhet. 
Med en knapp for å raskt slippe vakumet.
Solid stålhåndtak med messingrør. 
Løftekapasitet 120 kg

Art.nr 152829
Bihui Sugekopp trippel alu for fliser

Trippel sugekopp i sortlakkert aluminium. 
Håndtaket er formet for å sikre godt grep. 
Maks løftekapasitet 170 kg 

Art.nr 152830
Bihui Sugekopp dobbel alu for fliser

Dobbel sugekopp i sortlakkert aluminium. 
Håndtaket er formet for å sikre godt grep. 
Maks løftekapasitet 110 kg 

Art.nr 124240/124241  
Monteringshanske Bihui Str. 9/Str. 10

Komfortabel arbeidshanske i nylon, med sort nitrile belegg

Art.nr 
Bihui Tannsparkel 

Proff tannsparkel i rustfritt stål med softgrep håndtak
Blad i god kvalitet 0,6 mm tykt fjærstål
Finnes i tanning 6, 8, 10 og 12 mm, samt rund tanning 15 mm

Art.nr 108600
Bihui Opptrekksbrett Rustfri 120 x 280 mm Softgrep 

Opptrekksbrett i rustfritt stål med softgrep håndtak
Blad i god kvalitet 0,6 mm tykt fjærstål
Størrelse 120 X 280 mm



Bihui planeringssystem for fliser.

Bruk av et planeringssystem er blitt en selvfølge for de 
fleste flisleggere og helt uunnværlig for å få godt resultat 
ved legging av fliser fra 60 cm og oppover. 
Det sikrer jevn overflate uten fugesprang. 
Vi kan tilby 2 ulike system; ett med kiler og klips, og ett 
med skruteknikk. Begge har sine fordeler og flisleggerne 
har sine favoritter. Med skrusystem slipper man bruke tang, 
noe som gjør det rimeligere for gjør det selv kunden. 

Art.nr 100850
Bihui Cap for planering av fliser 100 stk. 

Brukes sammen med tilhørende base/skrue. Skrus til for 
hånd inntil flisene ligger plant med hverandre. 
Kan etterjusteres om nødvendig. Man trenger ikke noe 
verktøy. 
Capen kan brukes flere ganger. 
Pakke med 100 stk. 

Art.nr 100853
Bihui base 1,5 mm for planering av fliser 100 stk. 

Brukes sammen med Bihui Cap. Gir fugebredde på 1,5 mm. 
For flisetykkelse opp til XXX
Basen plasseres under flisen, etterpå skrus Capen på til 
flisene ligger helt jevnt med hverandre. 
Pakke med 100 stk. 

Art.nr 100858
Bihui base 3 mm for planering av fliser 100 stk. 

Brukes sammen med Bihui Cap. Gir fugebredde på 3 mm. 
For flisetykkelse opp til XXX
Basen plasseres under flisen, etterpå skrus Capen på til 
flisene ligger helt jevnt med hverandre. 
Pakke med 100 stk. 
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Art.nr 100870
Bihui kiler for planering av fliser 100 stk. 

Brukes sammen med tilhørende klips.
Kan brukes flere ganger. 
Pakke med 100 stk. 

Art.nr 100873
Bihui klips for planering av flis 250 stk. 

Brukes sammen med Bihui kiler. 
Gir fugebredde på 1,5 mm. 
For fliser opptil 12 mm tykkelse. 
Klipsen plasseres under flisene og kilen stikkes gjennom 
hullet.
Bruk Bihui tang for å spenne kilen til flisene ligger helt 
plant med hverandre. 

Art.nr 100878
Bihui tang for planering av flis

Monteringstang for Bihui kiler og klips system. 
Med justering for å gi riktig innstilling i forhold til flisene 
og sikre jevnt resultat.
Med plastbeskyttelse for å unngå merker på flisene. 
For gulv og vegg.

Art.nr 111938
Bihui støvavsug for bøtte

Hindrer mesteparten av støvet ved blanding av 
flislim, mørtel og andre produkter. 
Med klips for enkelt feste på ulike bøtter eller 
baljer. 
Tilkobles støvsugerslange. 
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