RAIMONDI KAMPANJE
Mot slutten av året ønsker mange å investere- da er Raimondi maskiner et godt valg.
Kjent for kvalitet, brukervennlige løsninger og lang levetid.
Ved kjøp av valgfri sag - få med 4 diamantblad!

Zoe er en kraftig vannsag som takler det meste.
For de mest krevende oppgavene dekker Zoe et allsidig behov og er egnet for granitt, skifer, murstein, naturstein
og fliser.
Motor på 2200W
Leveres med diamantblad spiralsegment Ø300 mm.
Kutter opptil 120 mm tykkelse.

ZOE

Finnes i størrelse:
85

105

130

4 blad med på kjøpet!

Art.nr 133300
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Pikus er bestselgeren vår, en god maskin til kutting av alle typer fliser, marmor, granitt osv.
Motor 1100W
Leveres med diamantblad Ø250 mm og kutter opptil 80 mm tykkelse.

PIKUS

Finnes i størrelse:
85

105

130

4 blad med på kjøpet!

Art.nr 133250

Bolt er en prisgunstig, presis, sterk og god flisesag med sammenleggbart
benstativ, for enkel transport.
Den har litt færre finesser enn Pikus for å komme lavere i pris.
Leveres med diamantblad Ø250 mm.

BOLT

Finnes i størrelse:
90

120

4 blad med på kjøpet!

Art.nr 133250

Exploit er en gammel traver som stadig er populær.
En mindre sag som er enklere å ta med seg rundt. Presis og grei sag for fliser.
Motor 650W
Med diamantblad Ø200 mm.

EXPLOIT
Finnes i størrelse:
70

90

4 blad med på kjøpet!

Art.nr 131200

Anbefalt tilbehør til Zoe og Pikus er art. 149510 flisstøtte for jolly.
Denne sørger for at flisen ligger stødig ved skråkutt så man får best mulig resultat.

NYHETER:
I tillegg til kvalitet er Raimondi kjent for sine innovative løsninger som letter
arbeidet for fliseleggeren.

Andre populære produkter fra Raimondi er
art. 149775 BC45 for jollykutt.

Art. 149778 Tyrrel transporthjul for fliser.

For flere fikse ting se www.askmur.no

Vi har begrenset antall sager på lager- tilbudet gjelder fra 22/11 til 15/12 eller så langt beholdningen rekker.
Fritt levert sammen med en normal fraktfri ordre, ellers tilkommer frakt.
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