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RAIMONDI
Utstyr for storformat fliser
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Transportere og bære 

Utstyr for storformat fliser

Å arbeide med storformat kan være utfordrende. 
De er tunge å bære, store og uhåndterlige, og noen typer har spenninger som gjør at de lett slår sprekker ved kutting. 
For å lykkes uten å bruke altfor mange arbeidstimer trenger man riktig verktøy.
Raimondi har tatt dette på alvor og utviklet utstyr for å håndtere, flytte, kappe og montere store, tunge fliser.

EASY MOVE MK4 

EASY MOVE MK4 

VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149746 Easy Move MK4 Adv. dobbel med 8 vakuum sugekopper 175 m 1 56399662

Lett og enkel å transportere storformat fliser, gir maksimal allsidighet takket være den justerbare forlengelsen slik at 
den tilpasser seg flisestørrelsen.

Maksimal fliselengde: 320 cm minimum 100 cm; for å håndtere plater med kortere lengde, foreslås det å skille de to 
profilene og bruke bare en av dem.

Består av to par aluminiumsprofiler koblet på hverandre slik at de kan gli over hverandre, den er tilgjengelig både med 
tverrstenger (8 sugekopper totalt) og uten tverrstenger (6 sugekopper totalt).

VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.
149747 Easy Move MK4 Adv. med 8 doble sugekopper og tverrstang (3 kolli) 1 56399677

Justerbar holder for å bære store fliser. Forenkler håndteringen av flisene, og har justeringsmuligheter som gir stor 
allsidighet i bruk. 
Enkelte store fliser kan knekke av sin egen vekt. 
Ved å bruke Easy Move får man fordelt festene på hele overflaten slik at flisen trygt kan flyttes. 
 Dette er en litt rimeligere variant enn Easy Move vakuum da denne er med vanlige sugekopper.

CAM ADV TRALLE FOR STORE FLISER VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.
149745 Cam Adv. Tralle for store fliser, maks 250 kg 1 53396503

Svært praktisk tralle for å transportere og håndtere store fliser. Tåler en vekt på opptil 250 kg.

Den ene siden kan brukes til å lagre flere fliser, mens man bruker den andre siden ved påføring av lim. Brukes sammen 
med Easy Move og har oppheng tilpasset dette.
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RAIMONDI TYRREL TRANSPORTHJULVARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149778 Raimondi Tyrrel transporthjul for fliser 1

Transportvogn for store fliser 
Svært praktisk og enkel i bruk 
Tar liten plass 
Kan brukes selv på ujevnt underlag 
Flisene hviler mot en støtte av tre som hindrer skader 
Med 6 hjul -der 4 med sving og 2 med brems 
Bærehåndtak i trerammen gjør det enkelt å ta med seg  
Tåler vekt opptil 210 kg.  
Praktisk å bruke i kombinasjon med for eksempel Easy Move.

HJØRNEBESKYTTELSE TIL FLISER VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

881178 Hjørnebeskyttelse til fliser 3- 12 mm Raimondi 4 stk i blister 8

Transportere og bære 
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Arbeidsbord
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RAIMONDI BM180 BORD KIT VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149750 Raimondi BM180 bord KIT, 180 x 90 cm (2 kolli) 1 53396518

BM 180 er et ideelt arbeidsbord når man skal kutte store fliser. 
Det gir et stødig underlag som reduserer risiko for at flisen knekker. 
Samtidig er det lett å flytte og beina kan foldes sammen for transport.
 Flere bord kan kobles sammen om man trenger større arbeidsflate. 
Det finnes også forlengere til å bygge på både i lengde og bredde.

RAIMONDI BM180 BORD KIT VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149753 Raimondi BM180 Plus bord kit, 180 x 100-150 cm 1 56344623

BM 180 PLUS er et bord med variabel bredde designet for å være den perfekte arbeidsstasjonen for store formatfliser 
opp til 160 cm, og for å være enkel å transportere.

Med få enkle bevegelser kan bredden på benkeplaten variere fra minimum 100 cm til maksimalt 150 cm med 
mellomtrinn.

For å få en optimal benkeplate for en hvilken som helst valgt bredde, er aluminiumsprofilene lett bevegelige.

Når du skifter bredde på bordet, beveger bena seg også, derfor opprettholder de alltid den optimale stillingen for å 
garantere maksimal stabilitet og styrke på benken i hvilken som helst valgt bredde.

Lengden på toppen er 180 cm.

Koble to bord sammen for å få en benkeplate på 360 cm i lengde (og variabel med fra 100 til 150 cm).

Denne funksjonen gjør BM180 PLUS til den perfekte arbeidsstasjonen for plater i alle størrelser. Benken er kompakt og 
enkel å transportere og oppbevare når den er i minste breddeposisjon.

De sammenleggbare benene gjør det enda mer praktisk. 
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RAIMONDI TELESK.SIDEBORD FOR BM180VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149751 Raimondi telesk. sidebord for BM180(mont. langside) 1 55755605

Opp til 60 cm forlengelse.
DVS total bredde på bord, 150 cm

RAIMONDI TELESK.SIDEBORD FOR BM180 À 2 STKVARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149752 Raimondi telesk. sidebord for BM180 À 2STK (mont.kortside) 1 55755613

Består av 2 stk, forlenger med 30 cm på hver side.
Ny størrelse etter montert 240x 90 cm

RAIMONDI SETT MED 20 STØTTER FOR BM180VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149758 Raimondi sett med 20 støtter for BM180 1 56344593

Sett med 20 polypropylenstøtter (h 56 mm; Ø 60 mm) designet for å holde platen løftet i forhold til benke-
aluminiumprofilene, noe som alltid gir en stabil benkeplate.

Den løftede plasseringen av platen fra benkprofilene gjør det mulig å utføre kutt med vinkelslipere i alle retninger (f.eks. 
Vinkelrett på hullene mellom profilene) uten å måtte bekymre deg for risikoen for å berøre / skade den underliggende 
benkeplaten med diamantbladet.

Muligheten for å plassere støttene fritt på ethvert punkt på benken, gjør det mulig å optimalisere oppsettet for å oppnå 
best mulig stabilitet og støtte for platen.

Arbeidsbord
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Kutte og slipe

RAIZOR KIT STYRSKINNE ALUMINIUM 320 CM VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149736 Raizor Kit styreskinne aluminium 320 cm 1 53396045

Sett med skinne, risser og tang.
Settet består av 2 skinner på 160 cm som kan kobles sammen til total lengde 320 cm. 
Rissehjul og en tang for fliser i tykkelse 3-6 mm. 
Leveres med en oppbevarings bag. 
Skinnene er laget av sterke aluminiumprofiler, hver med 3 sugekopper. 
Skinnen festes godt til flisen med sugekoppene. 
Dette sikrer at skinnen ligger stødig og man får et presist kapp. 
Kutteren med rissehjul glir lett i sporene på skinnen takket være 3 slitesterke hjul. 
Når man har laget riss i flisen, brukes tangen for å knekke. 
For fliser tykkere enn 6 mm er det en egen tang, art. 149735. 
Denne kan brukes på fliser i tykkelse 6-20 mm. 
Det finnes også en forlenger på 115 cm til styreskinne. 
Dermed kan man kappe opptil 447 cm lengde. 
Forlengeren har påmontert 2 sugekopper og kan også brukes alene. 

FREE-FLEX TANG VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149735 Free-flex tang for tykkelse 6-20 mm (169TM01AN) 1 53396484

Når man har laget riss i flisen, brukes tangen for å knekke.

Denne kan brukes på fliser i tykkelse 6-20 mm.

POWER RAIZOR VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149744 Power Raizor holder for vinkelsliper, 45/90/180° med turbo 125 mm 1 57283565

Universal multi-vinkel kappeenhet for vinkelsliper. 
For bruk sammen med Raizor skinner. 
Brukes til å kappe flis med vinkel 45° ( jolly), 90° 
( rett kant) eller 180° ( snitt )
Kan brukes på de aller fleste vinkelslipere. Kun for tørrkapp. 
Holderen har feste for å koble til støvsugerslange. 
Kuttedybde 20 mm ved 90°, 16 mm ved 45 eller 180 grader. 
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Kutte og slipe

RAIMONDI BC45 VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149775 Raimondi BC45 jolly for vinkelsliper med Ø115 mesh blad 1 57072101

Raimondi BC45 holder for vinkelsliper. Brukes for å skjære 45° skråkant (Jolly ) på fliser.
BC45 legges på flisekanten og føres langs kanten.
Dette gir raskt og nøyaktig arbeid og man har ingen begrensninger på lengde.
Plastbeskyttelse gjør at holderen glir lett uten å ripe eller skade flisen.
Maks. flisetykkelse: 16 mm med blad Ø115 og 20 mm med blad Ø125 mm.
De to håndtakene er designet for at man enkelt holder jevnt press langs hele kuttelengden, slik at man sikrer godt 
resultat og ergonomisk riktig arbeidsstilling.

PADHOLDER MED BORRELÅS VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

126000 Padholder med borrelås Ø100 for vinkelsliper, Raimondi 1 55931498

PADHOLDER MED BORRELÅS VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

126001 Diamantpad Ø100 mm Gr.50  Raimondi 5

126003 Diamantpad Ø100 mm Gr.100  Raimondi 5

126004 Diamantpad Ø100 mm Gr.200  Raimondi 5

126005 Diamantpad Ø100 mm Gr.400  Raimondi 5

126006 Diamantpad Ø100 mm Gr.800  Raimondi 5

126007 Diamantpad Ø100 mm Gr.1500  Raimondi 5

126008 Diamantpad Ø100 mm Gr.3000  Raimondi 5
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E-FOX VIBRATOR BATTERIDREVET  VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149766 E-fox vibrator batteridrevet for storformat flis 15V 1 57195664

Designet for å sikre perfekt limdekning på storformat fliser.

Vibratoren presser ut luftbobler som kan oppstå under flisene.

e-FOX lager høyfrekvente vibrasjoner som gir maksimal effektivitet med minimal mekanisk stress for flisen.

Derfor er den også egnet for potensielt kritiske oppgaver som ved tynne fliser med store utskjæringer, hull osv.

CLOSER TRIPPELSUGEKOPP SETT VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.
149757 Closer trippelsugekopp sett, for justering av fliser Raimondi 1 53382098

Det er vanskelig å justere en flis etter at den er kommet på veggen.
For å løse dette problemet er Closer utviklet.
Denne festes på to trippel sugekopper.
Ved å feste en sugekopp på hver side av fugen,
kan man ved hjelp av skruen finjustere avstanden mellom flisene.

STØTTEHÅNDTAK FIDO RAIMONDI VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

152930 Støttehåndtak Fido Raimondi 2 48737780

Komfortabelt og stabilt håndtak som gir god støtte ved fordeling av flislim, legging av fliser, justering, rengjøring
osv. 
Takket være den ergonomiske utformingen fordeles vekten av kroppen på en mer optimal måte, slik at
man blir mindre trøtt i håndleddene, i tillegg til at man får større rekkevidde og økt effektivitet.

Fido er spesielt velegnet ved legging av store fliser.
Leveres med avtagbare og utskiftbare gummi føtter (anti-skli og anti-flekk).
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VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149756 Håndbrett for storformat flis 14 x 35 cm, rekylfri Raimondi 6 53382204

Det er svært viktig med full limdekning og at det ikke oppstår luftlommer bak flisen. 

Det kan oppstå vakuum i disse luftlommene som kan forårsake at flisen sprekker.

Dette brettet brukes for å banke ut luft. Man begynner midt på flisen og jobber ut til hver side.

HÅNDBRETT FOR STORFORMAT FLIS

SUGEKOPP “VAKUM” 175 MM MED MÅLER VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

152817 Sugekopp “vakum” 175 mm med måler i koffert Raimondi 1 56399624

RAIMONDI TIP-TOP SETT VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

149767 Raimondi Tip-Top Sett for å lage trappetrinn eller benkeplater 30-300 mm 1
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Montering
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KILER, KLIPS OG TANG VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

100911 Kiler, klips og Tang (kit) HD à 100 stk for planering av fliser 4

System for planering av fliser.

BASE “RLS VITE” VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

100816 Base “RLS Vite” 1 mm fug. 14-26 mm til planering av fliser à 100 stk Raimondi 25 53701060

System for planering av fliser.

CAP “RLS VITE”VARENR. PRODUKT ANT. I KART. NOBB NR.

100810 Cap “RLS Vite” til planering av fliser à 100 stk Raimondi 10 53701003

System for planering av fliser.



Raimondi storformat
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