PROFF
PÅ BYGG

NYHETER
NYTTIGE TIPS
GODE TILBUD

BITSKLIPS LUNA 20 DELER
Side 8

99,-

inkl. mva

BITSHOLDER VINKLINGSBAR
Side 8

129,-

inkl. mva

ARBEIDSLAMPE BANY 4000
Side 10

2749,-

inkl. mva

Jobber du i høyden? Jobber du med
fallsikringssele? – Da bør du også
vite hva som kreves rundt verktøysikring!

BLI MED PÅ WEBINAR!
Hør hva Anne Sørum fra Arbeidstilsynet
sier om:
• Hvilke lover og regler gjelder for sikring
av verktøy i høyden.

• Hvordan jobber Arbeidstilsynet med
å redusere arbeidsulykker knyttet til
fallende gjenstander.
Få med deg hva våre interne
eksperter, Jørgen og Sebastian,
bl.a har av tips og triks for å komme
enkelt i gang med verktøysikring.
Gå til webinaret ved å scanne
QR-koden eller besøk www.lunakatalogen.no/pages/verktoysikringwebinar

Alle Luna Tools
håndverktøy
er klargjort for
verktøysikring!

939,395,-

STARTBOKS FOR VERKTØYSIKRING
Luna Tools ZeroDrop. Startsett med de grunnleggende komponentene som trengs for å sikre dine
verktøy ved arbeider i høyden. Inneholder enkel og
smidig festepunkt til kropp (beltefeste), liner for
både lettere og tyngre verktøy i ulike utførelser og
materialer samt flere ulike innfestingskomponenter
til verktøy. Produktene er samlet i en oppbevaringsboks av plast med flere rom som gjør det lett
å holde orden på sikringsproduktene.

SIKRINGSSTROPP
Luna Tools ZeroDrop. Verktøysikringssett med
elastisk stropp og 3 innfestingssnorer. Karabinkroker i stroppen, D-ring i snorene.
Art.nr. 264680117 | Nobb 58005375

Art.nr. 288300114 | Nobb 57286460
Ytterligere info og tekniske data finner du på www.lunakatalogen.no
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239,-

Med innfestingskomponent

699,BREKKJERN 625 MM
MED INNFESTINGSKOMPONENT

SNEKKERHAMMER
Luna Tools. LST 16OZ. Stålrørskaft.
Hull for verktøysikring.

Luna Tools. Slipte tynne flater i både klo og
meiselende for å forenkle innslåing, spikeruttrekk og minske brytemerker på underlaget.
Leveres komplett med innfestingskomponent til
verktøysikring.

Art.nr. 271180101 | Nobb 56036381

Luna Tools ZeroDropverktøysikring hindrer ikke
funksjon eller ergonomi for verktøyet.

1149,-

Art.nr. 270870306 | Nobb 56036025

50 meter

Med innfestingskomponent

Helsmidd

595,16 OZ

679,20 OZ

SNEKKERHAMMER L-EVO
Luna Tools. Helsmidd. Meget sterk og smidig
konstruksjon som motvirker og reduserer
vibrasjoner mellom slag og håndtak.
Kan verktøysikres.
Art.nr. 271200107 | Nobb 56036415 - 16 OZ
Art.nr. 271200206 | Nobb: 56036426 - 20 OZ

929,-

229,-

30 meter

MÅLEBÅND

BREKKJERN 400 MM
MED INNFESTINGSKOMPONENT

Luna Tools. Åpent stålmålebånd, toleranseklasse II. Kan verktøysikres.

Luna Tools. Brekkjern av sekskantstål. Herdet og
anløpt for god spenst og funksjon.
Leveres komplett med innfestingskomponent til
verktøysikring.

Art.nr. 270780109 | Nobb 56035938 - 30 meter
Art.nr. 270780208 | Nobb 56035942 - 50 meter

359,-

Art.nr. 271480105 | Nobb 56036725

5 meter

79,119,-

8 meter

SNEKKERHAMMER 16OZ

BREKKJERN MINI 190 MM

Harden. Stålrørskaft.

Luna Tools. Perfekt for å bryte løs små og tynne
lister, småspiker etc. Kan verktøysikres.

Art.nr. 276020203 | Nobb 56039374

519,-

Art.nr. 270880107 | Nobb 56036052

Auto-lock = låser båndet
automatisk i ønsket posisjon
MÅLEBÅND LAL AUTO LOCK MAG
Luna Tools. Toleranseklasse I, bevegelig endehake med magnet. Kan verktøysikres.
Art.nr. 270740301 | Nobb 56035855 - 5 meter
Art.nr. 270740509 | Nobb 56035874 - 8 meter

Prisene er veiledende kampanjepriser inkl. moms og gjelder fra 1. oktober til 31. desember 2021 eller så langt lageret rekker.
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Håndverkerklassiker!

65,-

SLIREKNIV MORA BASIC 511
Høykvalitets kullstål. Enkel å slipe.
Art.nr. 230760100 | Nobb 48371903

Kullstål

125,-

RENE KUTT

STEMKNIV MORA

Lunas universal- og brytebladkniver er utviklet for å skjære i ulike typer krevende materialer. Knivene blir derfor levert med SK2H-blad som kjennetegnes av ekstrem skarphet og
levetid. Det finnes også modeller med automatisk inntrekkbart blad for økt sikkerhet ved
bruk. Alle Luna Tools kniver er klargjort for verktøysikring.

209,-

Med sikkerhetsfunksjon

SK2H er
h ø ye s t e
kvalitet

Robust og støtbestandig håndtak.
En av Moras kraftigste og mest
robuste kniver.
Art.nr. 230830101 | Nobb 48510537

99,-

129,-

10 stk

MERKEPENN PICA DRY

795,-

Lang levetid - fyll bare på med nye stifter. Stifter
finnes i ulike farger.

100 stk

Art.nr. 167060102 | Nobb 42867160

UNIVERSALKNIV LUK-20FS

KNIVBLAD

Luna Tools. Fjærbelastet retur. Bladmagasin i
håndtaket. Hull for verktøysikring.
Leveres med SK2H blad.

Luna Tools. Løse blader til universalkniver.

Art.nr. 270940109 | Nobb 56036116

61mm rett SK2H 100 stk

13,-

61mm rett SK2H 10 stk
Art.nr. 272780107 | Nobb 56037032

TØMMERMANNSBLYANT

Art.nr. 272780206 | Nobb 56037043

Luna Tools. Rektangulær, medium, avfasede
hjørner.
Art.nr. 266780105 | Nobb 56035783

169,-

69,-

69,-

10 stk 18 mm

UNIVERSALKNIV LUK-90

BRYTEBLADKNIV LUNA 18MM

Luna Tools. Spor for rask kapping av bånd/
snøre. Bladmagasin i håndtaket. Leveres med
SK2H blad. Hull for verktøysikring.

Luna Tools. Automatisk returfjær - SK2H-blad.
Perfekt for pakkeåpning eller andre raske
skjærebehov. Hull for verktøysikring.

Art.nr. 271020109 | Nobb 56036184

Art.nr. 271060204 | Nobb 56036256

BRYTEBLAD 18MM SK2H
Luna Tools. Løse blader til brytebladkniv.
10 stk
Art.nr. 273200204 | Nobb 56037096

Ytterligere info og tekniske data finner du på www.lunakatalogen.no
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329,-

159,-

ALU 250 ± 0,3°

995,-

159,-

ABS 250 ± 0,06°

DIGITAL VINKELMÅLER

SNEKKERVINKEL

HURTIGVINKEL ALU 175

Limit. Vaterlibelle på oversiden. Displayet kan
nullstilles i alle posisjoner og veksler til absoluttverdi. Holdknapp for frysing av måleverdien.
Armen er låsbar med låseratt som er flyttbar i
ulike posisjoner. Leveres med 1 stk 3V batteri
type 2032.

Luna Tools. En meget robust snekkervinkel.
Anleggsbredden er hele 18 mm som øker stabilitet og bruk på f.eks. dimensjonshøvlede stendere med avrundet kant. Klinge av rustfritt stål
1,5×45mm med dypetset mm-skala.
Hull for verktøysikring.

Art.nr. 166580100 | Nobb 42605360

ALU 250 - Toleranse ±0,03°

Luna Tools. Et smidig multiprodukt i planfrest
aluminium hvor frikapping av planker med
sirkelsag er vanligste bruksområde. I tillegg til
rask funksjon for 90° og 45° så finnes funksjoner som bl.a. gradskive med måling fra 0-90°.
Anlegg for parallelle linjer i intervall på 5mm fra
20-125mm. Lasermerket mål og tekst og flere
smarte funksjoner for konstruksjon av takstoler.
Hull for verktøysikring.

Art.nr. 281060202 | Nobb 57286600

ABS 250 - Toleranse ±0,06°

Art.nr. 281090100 | Nobb 57227516

Art.nr. 281070201 | Nobb 57286626

Klargjort for verktøysikring

319,-

Klargjort for verktøysikring

549,-

120 cm

199,-

Klargjort for verktøysikring

120 cm

60 cm

389,60 cm

1895,180 cm

VATER LE

VATER CLP

VATER LHS 180

Luna Tools. Snekkervater for de fleste arbeider.
Aluminiumsprofil 20x50 mm. Libellen er laget i
slagfast materiale med god bestandighet mot
UV-lys. Libelleradie 200 mm gir en følsomhet på
10 mm/m, dvs om man løfter endene 10 mm på
et vater som er 1 m langt så flytter boblen seg
2 mm. Støtopptagende endevern.
Gjennomgående hull for verktøysikring.
Finnes i lengder fra 40-180 cm.

Luna Tools. Robust vater for krevende arbeider.
Stor sylindrisk libelle med forstørrende effekt for
eksakt og lettlest avlesning i alle vinkler. Doble
graderingsstreker for enkel avlesning på 2% fall.
Laget i slagfast materiale med meget god
bestandighet mot UV-lys. Gjennomgående hull
for verktøysikring.
Finnes i lengder fra 40-200 cm.

Luna Tools. Presisjonsvater i kraftig aluminiumsprofil (1240 g/m) med høy følsomhet og
nøyaktighet. Libellen har en krommeradie på
hele 2000mm. Motstandsdyktig mot UV-lys og
temperatursvingninger. Nøyaktighet på
+/- 0,3mm/m. Pulverlakkert overflate for bedre
å tåle smuss. Håndtakshull med kantbeskyttelse av gummi for godt grep. Måleskala på
siden i klasse 1. Hull for verktøysikring.

Art.nr. 280490301 | Nobb 57286494 - 120cm
Art.nr. 280490202 | Nobb 57286486 - 60cm

995,DIGITALT VATER LDD600
MED MAGNET
Limit. 60 cm vater. Måler vinkler i °, mm/m, %,
in/ft. Nøyaktighet ±0,05˚ ved 0˚ og 90° og
resterende områder ±0,2˚. Stort display med
bakgrunnsbelysning. Magneter i bunnen. Uknuselige libeller som kan leses av fra alle kanter.
Leveres med en oppbevaringsveske og 2 stk
1.5V batterier.

Art.nr. 280500406 | Nobb 57286532 - 120cm
Art.nr. 280500307 | Nobb 57286524 - 60cm

Art.nr. 300020104 | Nobb 57856820

PRESISJON

Luna presisjonsvater med meget høy
følsomhet og nøyaktighet. Libellen (boblen)
er ekstremt følsom og beveger seg veldig
lett fra den ene siden til den andre. Libellen
er stor og helt sylindrisk og har en reflekterende underside, som øker lesbarheten
markant. Hele konstruksjonen er sammensatt i en kraftig men lett aluminiumsprofil
1240 g/m. Hull for monteringsstøtte på vegg
ved f.eks. montering av veggskap. Solide
håndtakshull med kantbeskyttelse av gummi
for godt grep og god balanse. Måleskala på
siden i klasse 1. Hull for verktøysikring.

Art.nr. 272490202 | Nobb 57219922
Prisene er veiledende kampanjepriser inkl. moms og gjelder fra 1. oktober til 31. desember 2021 eller så langt lageret rekker.
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1149,-

HULLSAGSETT LBH-2 BI-METALL
Luna Tools. Hullsagsett i 7 deler for metall, tre
og plast. En effektiv variabel tanning med ekstra
sponbryter gir raskt skjæreforløp og god spontransport. Settet inneholder hullsag størrelser
51, 57, 73, 76, 86, 114mm og holder L10.
Art.nr. 286920103 | Nobb 57323212
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1349,-

ELEKTROVERKTØYTILBEHØR
Ofte fokuserer man mer på elektroverktøyet enn på tilbehøret, men tilbehøret kan være
det som utgjør forskjellen mellom et dårlig og et bra resultat. Luna tilbyr et bredt og nøye
utvalgt sortiment av tilbehørsprodukter fra verdens ledende produsenter for ulike arbeidsoperasjoner og materialer. I vårt utvalg finner du et sortiment som gir deg det du trenger
som proff – kvalitet, sikkerhet og presisjon samtidig som det er kostnadseffektiv.

HULLSAGSETT
CARBIDE EASY CHANGE SYSTEM

Våre produkter utgjør en forskjell!

NYHET
EasyChange

269,-

Luna Tools. Universalhullsagsett med 7 deler.
Hardmetalltenner for tre, sponplater, MDF, gips
og plast. Rask hulltaking med minimal varmeutvikling og med lang levetid. Sagedybde 59mm.
Settet inneholder hullsag størrelser 35, 51, 73,
76, 86, 111mm og Luna Easy Change hurtigholder samt hurtigchuckadapter følger med på
hver hullsag.
Art.nr. 292560109 | Nobb 57359275

HULLSAGHOLDER LUNA EASY CHANGE
Luna Tools. Hurtigholder for enkelt og raskt
bytte av hullsager. Adapter for hullsag må kjøpes
i tillegg! Art. nr. 286910609 og 286910708
Art.nr. 286910500 | Nobb 57323166

99,14-30mm

55,-

32-210mm

ADAPTER FOR LUNA EASY CHANGE
HURTIGHOLDER
Luna Tools. Adaptere for Luna EasyChange
hurtigholder. 1 pakke inneholder 3 stk adaptere.
14-30mm
Art.nr. 286910609 | Nobb 57323174

32-210mm
Art.nr. 286910708 | Nobb 57323185

Smart produkt

99,-

Egnet for tre
er
med herdede skru

199,-

HOLDER FOR DOBLE HULLSAGER

TIGERSAGBLAD TCT/CARBIDE

Luna Tools. Smart holder med doble gjenger for
å montere flere hullsager hvis man f.eks. skal
bore opp et hull og trenger styring. Man kan
bruke en liten (14-30mm) og en stor, eller to
store hullsager sammen (fra 32mm og oppover).

Luna Tools. 225x25x1.25. 6-8 TPI. Individuelt
slipte tenner for høy fleksibilitet for skjæreevne
for de aller tøffeste rivningsarbeider.
Ekstra tykt for optimal stabilitet. Egnet for bearbeiding av tre med spiker, stål og metallprofiler.

Art.nr. 286910401 | Nobb 57323155

Art.nr. 241590207 | Nobb 49675057 - 1 stk
Ytterligere info og tekniske data finner du på www.lunakatalogen.no
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NY HET

INNSTIKKSAGBLAD
SL-65X40MM BIM

595,-

18 TPI

SIRKELSAGBLAD TCT BS
Luna Tools. Sagblader til profesjonell bruk med
lyddempende laserspor i stambladet. Passer
batteri- og nettdrevne maskiner. Kløyvebladene
har spesialutformede tannbeskyttere for sikrere
saging. Tenner i tungstenkarbid. For bearbeiding
av tre, sponplater og kryssfinér.

495,-

18 TPI HCS, 5-pk

1995,-

18 TPI HCS, 25-pk

Art.nr. 277600409 | Nobb 56930856 - 216x30mm Z48

Art.nr. 286960109
Nobb 57862185

14 TPI

359,-

599,-

216N x30mm Z50

14 TPI - BIM, 5-pk

Luna Tools. Innstikksagblad av
bimetall. Easy start forenkler
ved innstikk av sagbladet ved
plane flater og gir fin presisjon.
Passer til maskiner med feste
av typen Starlock, Starlock Max
og Starlock Plus. Japansk tannform gir rene snitt med stor presisjon samt liten utflising og
varmeutvikling. Egnet for
saging av uttak eller
fordypninger i laminat
og hardt tre.

289,-

2459,-

14 TPI - BIM, 25-pk

INNSTIKKSAGBLAD SL 32MM
Luna Tools. Innstikksagblader med Starlock
feste. Sagbredde 32 mm. Sagdybde 50mm.

149,-

18 TPI - HCS - egnet for tre.
Art.nr. 243710209 | Nobb 51691984 - 5 pk
Art.nr. 243710308 | Nobb 51736663 - 25 pk

349,-

216x30mm Z24

SIRKELSAGBLAD TCT

249,-

165X30,20mm Z30

Luna Tools. Sirkelsagblad med hardmetalltenner
for kapping og kløyving av alle typer trematerialer
samt saging i ulike former platemateriale. Laget
med herdet stamblad og høyt stilte kvalitetskrav
for å kunne brukes yrkesmessig. Sagbladet kan
omslipes flere ganger.
Art.nr. 205772601 | Nobb 41413071 - 216N x30mm Z50
Art.nr. 205772700 | Nobb 41413089 - 216x30mm Z24
Art.nr. 205771009 | Nobb 41412941 - 165X30,20mm Z30

1665,- NYHET
216x30mm Z48

14 TPI - BIM - egnet for laminat og hardt tre.
Art.nr. 243700200 | Nobb 51692086 - 5 pk
Art.nr. 243700309 | Nobb 51736644 - 25 pk

STIKKSAGBLAD SETT
Luna Tools. Fleksibelt sett med 10 deler. For
figursaging, raske og fine snitt i tre og metall.
A-feste.
Art.nr. 209730100 | Nobb 41414806

SAGBLADER

Luna Prime er sirkelsagblad for finsnekkeren som ønsker perfekte kutt i harde
materialer som f. eks. eik. Snittene har så
godt som ingen oppflising og gjør at man
får minimalt av etterarbeid. Et Prime blad
til den som har høye krav til arbeidet.
Bruk QR-koden til å se hele
sortimentet av sagblader i
Lunakatalogen!

For finsnekkeren!

949,-

160x20mm Z36

1995,254x30mm Z60

SIRKELSAGBLAD TCT PRIME
Luna Tools. Ekstra skarp spesialsliping for meget
fine snitt i harde materialer, som f.eks. eik.
Meget liten oppflising og med utmerkede vinkelrette snitt. Perfekt for gjæring i hardt treverk.
Art.nr. 286930102 | Nobb 57292881 - 160x20mm Z36
Art.nr. 286930201 | Nobb 57293040 - 216x30mm Z48
Art.nr. 286930300 | Nobb 57293074 - 254x30mm Z60

Se vår demofilm om sagblader på YouTube!

Prisene er veiledende kampanjepriser inkl. moms og gjelder fra 1. oktober til 31. desember 2021 eller så langt lageret rekker.
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BOR OG BITS

Bits finnes i mange former, størrelser og
lengder. De mest brukte bitsene avhengig
av bransje er;
TX = Torx
PH = Phillips
PZ = Pozidrive
Unbraco = sekskant.

99,-

I tillegg finnes det tre grupper bits i Luna
Tools som er Standard-, Impact- og Prime
bits.

BITSKLIPS LUNA 20 DELER

Standardbits er best egnet til vanlige seigtrekkende skrumaskiner, Impact bits skal
brukes i slagskrutrekkere og Luna Prime
bits er spesiallaget for bruk i både vanlige
seigtrekkende skrumaskiner og slagskrutrekkere.
• Standard bits finnes i flere lengder fra
25mm opp til 300mm.
• Impact bits finnes i 32mm og 50mm
lengde.
• Luna Prime bits finnes i 29mm og 50mm
lengde.

Luna Tools. 20 deler bitssett med de vanligste
bitsene. Smidig karabinkrok for enkel festing og
enkelt å komme til.

Bits fra Luna Tools kan også kjøpes løse
eller i små og store sett.

BITSHOLDER VINKLINGSBAR

Art.nr. 281150102 | Nobb 57289657

NY HET

129,Luna Tools. Vinklet bitsholder med hurtigutløserfunksjon Mulig å vinkle tuppen 25 grader for å få
bedre tilgang til skruer.

Gå inn på www.lunakatalogen.no for å se
hele vårt bits-sortiment.

Art.nr. 268950100 | Nobb 57862204

Vil du lære mer om bits?
Scann deg inn på Youtube og se filmen:
Hvordan velge riktig bits!

BORSETT
Gühring TiN-tip. For stål,
støpejern og seigjern.
25 stk. 1-13 mm.
Art.nr. 139120209
Nobb 30627301

1349,149,-

149,-

BORSETT 3-10MM KOMBI-BOX

BORSETT 1-10MM MAXI-BOX

Luna Tools. Kombi-Box. Spiralbor for metall,
betong og tre. Borene har samme diameter i de
tre seriene.

Luna Tools. Spiralborsett HSS med 19 deler
1-10mm delt inn i 0,5mm intervall. Praktisk
oppbevaringsboks

Art.nr. 208730101 | Nobb 41429176

Art.nr. 209540103 | Nobb 41489279

BORSETT
Gühring TiN-tip. For stål,
støpejern og seigjern.
19 stk. 1-10 mm.
Art.nr. 139120100
Nobb 30621338

699,Ytterligere info og tekniske data finner du på www.lunakatalogen.no
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HØST OG MØRKETID

Arbeidslys på byggeplassen
gir økt sikkerhet og kvalitet
Mange håndverkere arbeider på byggeplasser med dårlig eller
manglende arbeidslys. Det betyr ofte dårligere kvalitet på jobben
- og økt risiko for ulykker og skader.
- Menneskekroppen er innstilt
på en viss syklus når det
gjelder lys. Vi våkner opp til
dunkelt lys på morgenen, og
får en boost med sterkere lys
på dagen. På kvelden igjen
Espen Hanæs
blir det mørkere. Ideelt sett så
burde derfor lyssetting - inkludert arbeidslys
- variere i styrke og temperatur gjennom
dagen, sier Espen Hanæs, forretningsutvikler for MARELD i Luna Group Norge.

- Bør ha minimumskrav

Hanæs mener spesifikke krav eller retningslinjer knyttet til belysning på byggeplasser
kunne vært et viktig grep for å sikre tryggere
og bedre arbeidsforhold, noe slikt eksisterer
ikke i dag.
- Det er gjort mye forskning på belysning
i et kontorområde, men tilsvarende kunnskap er så å si fraværende i bygg, anlegg
og industrisektoren. Her er det mye som kan
gjøres ved å lage standarder for hva man
MÅ ha og hva som bør være minimumskrav,
sier forretningsutvikleren.

Ulike situasjoner – ulike utfordringer

Det er lite bevissthet og kunnskap innad
i bransjen når det gjelder viktigheten av
arbeidsbelysning mener Hanæs. Han sier
mange kjøper en arbeidslampe for å kunne

se, uten å egentlig tenke over hva produktet
faktisk skal brukes til eller hva slags omgivelser man skal arbeide i.
- Vi ønsker å bidra med informasjon om
viktigheten av god belysning og ta frem gode
produkter til håndverkerne, legger han til.

LED-LYSLIST: Lyslisten fra Mareld er først og fremst
beregnet for å merke ut trapper, heissjakter samt
vanlig belysning på arbeidsplasser.

Lyste opp Bergen Rådhus

Riktig belysning er særdeles
viktig for å redusere risiko for
arbeidsulykker, sier Morten Øyen,
HMS-leder i Byggmesteran.

Espen Hanæs jobber for økt bevisstgjøring
av belysning på arbeidsplassen. MARELD
er en merkevare med produkter utviklet i
samarbeid med og for den profesjonelle
brukeren for det nordiske markedet.
Et godt kjent produkt som har fått mange
positive tilbakemeldinger fra ulike brukere er
LED-lyslist Sunlit.
Hanæs forklarer at dette er arbeidslys
som bruker veldig lite strøm og som er lett
å bruke i arbeidshverdagen. Det lyser opp
store arbeidsområder i tillegg til korridorer
og gangveier. LED-lyslisten tar lite plass, er
enkelt å kveile sammen og pærene kan ikke
knuse.
- Hos MARELD finner man produkter
som har vært ute på prøving hos diverse
håndverkergrupper og som derfor har en del
funksjoner som man ikke finner hos «alle»
andre. Et eksempel er lamper med appstyring. Disse lampene er helt i toppsjiktet og
tilbyr brukere en helt ny opplevelse for bruk
av lamper, påpeker arbeidslyseksperten.

BERGEN RÅDHUS: Det ble brukt 1 km med LED-lyslister levert av MARELD og Luna Group under renoveringsarbeidet på fasaden til Bergen Rådhus i 2020: Dette er arbeidslys som bruker veldig lite strøm og som er lett å bruke
i arbeidshverdagen. Det lyser opp store arbeidsområder i tillegg til korridorer og gangveier, forklarer Hanæs.

LED-lys gjør arbeidshverdagen tryggere

1000 dager - eller nesten tre år - uten
fraværsulykker er fasiten hos entreprenørbedriften fra Verdal.
Med bred erfaring og solid fagkompetanse, har Byggmesteran tatt steget fra å
være en liten entreprenør til å bli et firma
med 75 ansatte. Virksomheten er lokalisert i Verdal, men oppdragene gjøres over
hele Trøndelag og nordover i landet.
Med mange ulike prosjekter, blir det
også mange forskjellige arbeidsplasser å
forholde seg til for de ansatte. Men èn ting
er likt: uansett er håndverkerne avhengige
av godt arbeidslys for å gjøre jobben trygt
og sikkert.
- Det har skjedd veldig
mye de siste årene når
det gjelder arbeidsbelysning. Før brukte vi gjerne
bygglamper som tok 500
og 1000 watt, og da var det
en utfordring å ha tilgang
til nok strøm, og mange Morten Øyen
av disse lampene trengte også tid på å
varmes opp, forteller HMS-leder i Byggmestran, Morten Øyen.
For dårlig belysning i arbeidslokalet
kan både gi belastningsskader og øke risikoen for skader og ulykker, ifølge Arbeidstilsynet. Brukervennlighet og trivsel for
arbeidstakerne er også viktige faktorer.
Selv sverger gjengen i Byggmesteran
til LED-lyslister fra MARELD når de
setter opp grunnbelysning på de ulike
arbeidsstasjonene. Dette er belysning fra
MARELDS produktfamtilie «PERFORMANCE» - arbeidslys laget for å tåle tøff
bruk og skiftende miljø og klima, og som
egner seg spesielt godt for storbygg og
industri.
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2365,ARBEIDSLAMPE VAPOR 6500
Mareld. En kraftfull lampe med SMD-teknikk.
Belysning fra tre ulike lyskilder som kan vinkles
for best mulige effekt. Sidepanelene kan felles
sammen og stativet vinkles opp så lampen blir
liten og hendig å transportere. Støtsikker IK08.
Utstyrt med et ekstra strømuttak bak.
Art.nr. 690000591 | Nobb 54331964

Klargjort for
elverktøybatteri,
med et batteriadapter!

NY HET
2749,-

LYS OG STRØM

ARBEIDSLAMPE BANY 4000RE APP

Idag arbeider veldig mange i for dårlig arbeidslys. Det gjelder på byggarbeidsplasser, i rom
som skal males om, inne i sikringsskap, innendørs og utendørs. Dårlig belysning bidrar til
at vi ser dårligere, gjør en dårligere jobb og føler oss dårligere. Vi vil at alle skal ha riktig lys
til jobben og på den måten eliminere fallulykker, andre skader og slitasje på rygg og nakke
forårsaket av dårlige arbeidsstillinger som et resultat av dårlig arbeidsbelysning. Vi vil også
kunne si farvel til kabelkveiler, feil batterier og dårlig fargegjengivelse. Derfor jobber vi med
utvikling av MARELD arbeidsbelysning. NO MORE BAD LIGHT – Velg riktig lys til jobben!

Mareld. Oppladbar, støtsikker og lett å ta med
seg. Klargjort for bruk av elhåndverktøybatteri
(finnes batteriadapter - se under) som gjør
arbeidslampen ekstremt fleksibel. Utstyrt med
app-styring for på/av, dimmer, timer samt
mulighet for å parallellkoble opp til 100 enheter.
Lampen er en hybrid; mulig å bruke lampen med
kun kabel. Nødlysfunksjon som en ekstra
trygghet. Kan brukes både ute og inne.
Art.nr. 690007109 | Nobb 57908843

619,STATIV BEAM

TILBEHØR ADAPTER:
Dewalt/Milwaukee: Art.nr 690008404 | Nobb 57908832
Bosch: Art.nr 690008107 | Nobb 57908926
Metabo: Art.nr 690008206 | Nobb 57908945
Makita: Art.nr 690008305 | Nobb 57908934

1600 Lumen

Mareld. Robust stativ, justerbart
samt krok for opphenging av
kabel.
Art.nr. 690001607
Nobb 52885026 - 2,3 meter
Art.nr. 690001623
Nobb 54464105 - 4 meter

1189,-

995,2,3 meter

849,-

3800 Lumen

ARBEIDSLAMPE LED
En smidig arbeidsbelysning med aluminiumstativ.

2850,4 meter

ARBEIDSLAMPE 50W 4000LM

Arbeidslampe LED 1600 LM
Art.nr. 025100025 | Nobb 51174544 - 1600 Lumen

Arbeidslampe LED 3800 LM
Art.nr. 025100033 | Nobb 51174552 - 3800 Lumen

LED-belysning med gummikabel. Leveres med
3m kabel med stikkontakt samt 1st eluttak på
baksiden.
Art.nr. 653224055 | Nobb 56148082

Ytterligere info og tekniske data finner du på www.lunakatalogen.no
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NY HET
1869,-

Lommelykt/
hodelykt
i ett!

995,-

1099,-

HODELYKT NOVA MULTI LAMP 2000

HODELYKT HALO 540 RE

Mareld. En smidig og kraftfull multilykt i forhold
til sin størrelse. Utstyrt med en magnet og kan
brukes både som hodelykt og som lommelykt.
Magneten gjør lampen «handsfree» muliggjør å
rette lyset på en formålsrettet måte. Enkel å
dimme. Feste for hodet. Batteri og USB-lader
inngår.

Mareld. Støtsikker, oppladbar hodelykt med
ekstra sterkt lys og zoom for å justere fokus.
Flere lysstillinger og rødt varsellys. I den tiden
det ordinære batteriet lades kan 3 stk AAA-batterier brukes. Gummibelagt på innsiden for et
godt feste på hodet. Batteri og USB-lader
inngår.

Art.nr. 690090832 | Nobb 57908983

Art.nr. 690000914 | Nobb 54132203

479,1179,1995,3 meter

10 meter

STAVLYKT LADBAR
Mareld Nimbus 1000RE. Hendig lykt på 1000
lumen. Oppladbar med micro USB.
Art.nr. 690001573 | Nobb 52658900

Fast senter

899,-

449,-

LED-LYSLIST

KABELTROMMEL 25 METER

KABELTROMMEL 15 METER

Mareld LED-lyslist Sunlite. Listen har 670 lumen
pr. meter.

Grunda. Ekstra robust stativ, fast senter.
Trommelbrems. Godkjent for utendørs bruk.
25 m H07RN-F 3G1.5 kabel. Maks. belastning
utrullet 3000 W. IP44.

15 m kabeltrommel med 4 uttak, utstyrt med
overopphetingsvern og selvstengende
lokk. 3G1,5. IP44.

20 meter

Strømkabel
690003751 kjøpes separat.

Art.nr. 690010004 | Nobb 55939183 - 3 meter
Art.nr. 690010012 | Nobb 55939198 - 10 meter
Art.nr. 690010020 | Nobb 55939202 - 20 meter

Art.nr. 025000209 | Nobb 51255472

Art.nr. 204492003 | Nobb 46629376

275,2750,-

2295,-

10 meter

469,STEMPELKOMPRESSOR ABAC
BASELINE 2HK 50L

STEMPELKOMPRESSOR ABAC
BASELINE 2HK 24L

ABAC. Baseline B20 direktedrevne stempelkompressorer. Egnet for halvproffer og
gjør-det-selv-entusiaster, passer til grunnleggende vedlikeholds- eller snekkerarbeider, for
eksempel renblåsing, dekkpåfylling, spikring,
punktblåsing, enklere sprøytemaling osv. Også
for sporadisk bruk av bormaskiner og små
muttertrekkere. Enkel og fleksibel håndtering.

ABAC. Ett-trinns stempelkompressor til bl.a.
renblåsing, enklere sprøytemaling, luftpåfylling,
dykkertspikring etc.

SKJØTELEDNING

20 meter

Grunda. Gummikabel for utendørs bruk. Ekstra
kraftig kontakt og støpsel. NMHO3G1,5 IP44.
Art.nr. 204401004 | Nobb 41197229 - 10 meter
Art.nr. 204401053 | Nobb 30975700 - 20 meter

Art.nr. 301200101 | Nobb 57233396

Art.nr. 301200200 | Nobb 57233400
Prisene er veiledende kampanjepriser inkl. moms og gjelder fra 1. oktober til 31. desember 2021 eller så langt lageret rekker.
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R ødt s
laserly

849,KRYSSLASER LIMIT 1000-R
Limit. Krysslaser med sterkt, rødt laserlys.
Linjene kan tennes hver for seg eller samtidig.
Kan ikke brukes med mottaker.
Nivelleringsområde ±3°. IP54.
Art.nr. 277460101 | Nobb 57113696

RØD ELLER GRØNN

3 TING DU BØR VITE!
Grønn er mer synlig enn rød, - men ikke alltid. Ja, grønt laserlys er lettere å se enn
rødt laserlys i mange tilfeller. Årsaken ligger i at øynene våre lettere oppfatter grønt enn rødt.
Grønn er mer presis enn rød. Presisjon og enkelhet er krysslaserens store styrke.
Innenfor en liten rekkevidde er strekene på rød og grønn laser temmelig lik, men på lengre
avstand vil det være en økende forskjell i presisjonen.
Utendørs trenger du mottaker. Utendørs er det svært vanskelig å se laserstrålen.
Et par briller vil til en viss grad øke synligheten men ofte trenger man en mottaker til
fullverdig arbeid utendørs.

G r ø n ty s
laserl

G r ø n ty s
laserl

995,KRYSSLASER LIMIT 1000-G
Limit. Krysslaser med sterkt, grønt laserlys.
Linjene kan tennes hver for seg eller samtidig.
Kan ikke brukes med mottaker.
Nivelleringsområde ±3°. IP54.
Art.nr. 277460200 | Nobb 57113700

Grønt
laserlys

995,-

MOTTAKER FOR
KRYSSLASER GRØNN
Limit. Lasermottaker for
krysslaser 1001 G og 1080-G
med grønt laserlys, inkl.
holder for nivåstang, rekkevidde 35 meter.

MULTIKRYSSLASER LIMIT 1080-G
Limit. Nivelleringsområde ±3°. IP 54. Laser med grønt laserlys
oppleves å ha 4 ganger bedre synbarhet sammenlignet med
rødt laserlys. Leveres med 3-bens stativ, magnetfeste, reflektortavle, samt AA-batterier i en beskyttelsesveske.
Art.nr. 244650206 | Nobb 55159701

6495,12

Art.nr. 178620308
Nobb 54328332

Smart holder leveres med mottakeren.

495,-

AVSTANDSMÅLER
LIMIT LDM40

FUKTMÅLER LIMIT 6101
Limit. Fuktmåler for måling av
fuktinnhold i tømmer/tre.
Måler fuktighet med målespisser. Enheten har 5 materialgrupper. LCD-display med
bakgrunnsbelysning. Batterier
medfølger.

Limit. Robust og kompakt
laser avstandsmåler, opp til
40 meter. Nøyaktighet
+/- 2 mm. Liten og lett,
95 gram. Enkel punk til
punkt måling, Areal- og
volummåling, Pythagorasmåling og kontinuerlig målefunksjon (tracking).
Art.nr. 281130104
Nobb 57113715

STATIV KRYSSLASER

Art.nr. 233840206
Nobb 55931483

969,-

329,-

Limit. Lettvektsstativ for linjelaser. Feste 5/8"
festeskrue. Tannstangsøyle med sveiv for finjustering av høyden. Maks. høyde 1700 mm.
Art.nr. 181120106 | Nobb 45166134

AVSTANDSMÅLER
LIMIT LDM80

109,UNIVERSALFESTE FOR LIMIT
KRYSSLASER 1000-R & 1000-G
Limit. Metallklemme/universalfeste med 1/4
gjenge, passer Limit krysslaser 1000-R og
1000-G.

NY HET

Limit. Robust og kompakt
laser avstandsmåler, opp til
80 meter. Nøyaktighet +/- 2
mm. Liten og lett, 110 gram.
Lik som LDM40 men har i
tillegg forsinkelsesfunksjon,
enkel opptaksmulighet og
utsvingbar hjørnepinne.
Art.nr. 281130203
Nobb 57113726

STENDERSØKER HD45

Zirkon. For søking etter treeller metallstendere i vegg,
tak eller gulv. Indikerer og
søker også spenningsførende
ledninger.
Art.nr. 176940203
Nobb 57851462

1595,- 495,-

Art.nr. 277461000 | Nobb 57219960

199,ADAPTER 5/8 - 1/4
Limit. Laseradapter med han 1/4" og hun 5/8".
Adapteret gjør det mulig å bruke et stativ med
5/8" kobling til en laser med 1/4" gjenge.
Art.nr. 181120205 | Nobb 49012494

99,AA

99,AAA

BATTERIER GRUNDA
Grunda. Alkaliske batterier i en solid og praktisk
oppbevaringsboks. Storpakning på 24 stk.
Art.nr. 023600208 | Nobb 44776086 - AA
Art.nr. 023600216 | Nobb 44567664 - AAA

AVSTAND

Avstand måles raskt og enkelt med en avstandsmåler. Våre nye kompakte og smarte Limit
avstandsmålere måler opp til 40 eller 80 meter med rask svartid og stor nøyaktighet på ± 2
mm. Selvkalibrerende, areal-, volum- og Pythagoras måling, innspillingsfunksjon, omstillbart
referansepunkt og mange andre smarte funksjoner får du ved anskaffelse av en av disse.

Prisene er veiledende kampanjepriser inkl. moms og gjelder fra 1. oktober til 31. desember 2021 eller så langt lageret rekker.
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549,YTTERDØRHÅNDTAK YLVA
Hvid. Dobbelvirkende fjær, svart ytterdørhåndtak, finnes i flere overflatebehandlinger. Passer dørtykkelse 52-75mm.
Art.nr. 550030852 | Nobb 53315685 - Svart

695,YTTERDØRHÅNDTAK TURID
Hvid. Dobbelvirkende fjær, svart ytterdørhåndtak, finnes i flere overflatebehandlinger. Passer dørtykkelse 52-75mm.
Art.nr. 550030829 | Nobb 53315795 - Svart

UTE OG INNE…

695,-

Hvid Interiør er dørhåndtak delt inn i tre stilfamilier, spesielt utvalgt og formet for det
moderne skandinaviske hjemmet. Innendørs og utendørs. Håndtakene er laget i nøye
utvalgte materialer, og ytterdørhåndtakene er spesielt tilpasset for det nordiske klimaet.

395,Dørhåndtak

395,Dørhåndtak

149,Nøkkelskilt

Hvid. Dobbelvirkende fjær, mattforkrommet

149,Nøkkelskilt

395,Dørhåndtak

YTTERDØRHÅNDTAK FREJA
ytterdørhåndtak, finnes i flere overflatebehandlinger. Passer dørtykkelse 52-75mm.
Art.nr. 550030712 | Nobb 53057915 - Mattkrom

395,Dørhåndtak

149,Nøkkelskilt

149,Nøkkelskilt

INNER/YTTER DØRHÅNDTAK A2560

NØKKELSKILT 42

Hvid. Dørhåndtak for både ytter- og innerdører.
Finnes i flere overflatebehandlinger.

Struktur. Nøkkelskilt med tilhørende skrue og
mutter.

Art.nr. 550022784
Art.nr. 550022792
Art.nr. 550022800
Art.nr. 550022818

Art.nr. 400009247
Art.nr. 400050019
Art.nr. 400009239
Art.nr. 400091062

| Nobb 57289362 - Krom
| Nobb 57289377 - Matt krom
| Nobb 57289400 - Matt messing
| Nobb 57289434 - Sort

| Nobb 55790503 - Krom
| Nobb 41146620 - Matt krom
| Nobb 55790473 - Matt messing
| Nobb 55755594 - Sort

129,INNERDØRHÅNDTAK 2012 PP
Hvid. Mattforkrommet med nøkkelskilt 42 og
rosett. Finnes også med Easy Click.
Art.nr. 550022404 | Nobb 51013298 - Mattkrom

Ytterligere info og tekniske data finner du på www.lunakatalogen.no
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119,PS 40

99,-

129,PS 40 HB63

HENGELÅS ALUMINIUM
STRUKTUR Scandinavia. Låshus av aluminium
med bøyle av stål. Sylinder i messing. Utstyrt
med et værbestandig plasttrekk som gjør låsen
egnet for utendørs bruk. Bruksområde: Båter,
boder etc..
Art.nr. 400410478 | Nobb 57203436 - PS 40
Art.nr. 400410486 | Nobb 57203440 - PS 40 HB63

4-sifret
sifferhjul

249,-

SKRUTREKKERSETT HARDEN 6ST
Harden. Skrutrekkersettet er laget av kromvanadiumstål CRV 6150 og herdet. Komfortabelt
TPR-håndtak. Tokomponents håndtak av plast
og gummi gir godt grep. Med magnet på tuppen.
Art.nr. 275660306 | Nobb 57839793

495,-

STÅLTERMOS 1,2L

VERKTØYSETT 63 DELER

Ståltermos av høyeste
kvalitet. Rustfritt fjærstål
med unik patentert vakuumiseringsteknikk. Patentert hygienisk autokork
som er delbar for enkel
rengjøring. Utstyrt med
bærehåndtak.

Harden. Det perfekte verktøysettet for hjemmet,
hytta eller campingvognen.

HENGELÅS

Art.nr. 275330108 | Nobb 56037554

Art.nr. 489831206
Nobb 44696241

HENGELÅS MED KODE U
STRUKTUR Scandinavia. Kombinasjonshengelås
i massiv messing med herdet bøyle. Firesifret
sifferhjul. Egnet for både innendørs og utendørs
bruk. Bruksområde: Boder, bommer, verktøykasser etc.

499,-

Art.nr. 400410320 | Nobb 57203326

HENGELÅS
89,HENGELÅS MESSING T 703/50
STRUKTUR Scandinavia. Hengelås i massiv
messing med sylinder i messing. Herdet enkelreilet bøyle i stål. Bruksområder: Garderobeskap, boder, verktøykasser etc. der ingen spesifikke krav til låsing kreves.

Luna presenterer nå et helt nytt sortiment
med hengelåser fra Struktur. Dette er låser
som dekker de fleste behov og består av
klassiske hengelåser i messing i tre ulike
serier.
Ikke glem beslaget når du kjøper hengelås.
Husk at dersom du velger en hengelås i
sikkerhetsklasse 3, bør beslaget ha den
samme sikkerhetsgraderingen.
Våre hengelåser er godkjent helt opp i
sikkerhetsklasse 4.

Art.nr. 400410031 | Nobb 57209524
Prisene er veiledende kampanjepriser inkl. moms og gjelder fra 1. oktober til 31. desember 2021 eller så langt lageret rekker.
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129,Orange bånd
6 meter

VERDT Å VITE
OM PRESENNING
Størrelse har betydning: Velg en presenning som er stor nok til å dekke hele
området du vil dekke, men ikke for stor så
den er vanskelig å håndtere!
Velg styrke etter slitasjebehov: Som
regel brukes en presenning utenørs der
den utsettes for naturens påvirkning. derfor er det viktig at man velger en styrke
som tåler slitasjen i den perioden man
skal bruke den.
Tenk bruk og behov: Presenninger
brukes ved flere ulike oppgaver,
tenk igjennom hvilket behov og bruk den
skal dekke.

Finnes i flere
størrelser

169,-

69,Blått bånd
5 meter

LASTESTRAMMERE

LASTESTRAMMERE

Grunda. 6 m orange bånd med krok.
LC 1000 kg - bruddstyrke 2000 kg, bredde
35 mm.

Grunda. 5 m blått bånd med krok.
LC 500 kg - bruddstyrke 1000 kg, bredde
25 mm.

Art.nr. 600100093 | Nobb 52649478

Art.nr. 600100077 | Nobb 52646315

55,6 mm

3,6 x 5,4 m

85,-

329,-

8 mm

5,4 x 7,2 m

59,-

PRESENNING

TAUVERK 30 METER

SØPPELSEKK IZI

Grunda. 120 grams presenning, god og rimelig.
For beskyttelse utendørs. Vanntett og muggbestandig, syre-, alkalie- og saltresistent.

PP-tau egnet til surring av presenning m.m.

Ekstra sterk avfallssekk med stor og bred
åpning - lett å fylle. Fire store knytelapper.
Solid, tåler inntil 90 kg. Fra plast innsamlet og
gjenvunnet i Norge. 6 sekker pr. rull. 125 liter.

Grønn, 3,6 x 5,4 m:
Art.nr. 417701182 | Nobb 44781902

Grønn, 5,4 x 7,2 m:

Art.nr. 496901307 | Nobb 25178989 - 6 mm
Art.nr. 496901356 | Nobb 25178997 - 8 mm

Art.nr. 410460224 | Nobb 42998476 - transparent
Art.nr. 410460208 | Nobb 41651001 - blå

Art.nr. 417701190 | Nobb 44781917

Sortimentet kan variere noe fra butikk til butikk. Dette medfører at ikke alle fører valgte tilbudsprodukter.
Prisene er veiledende kampanjepriser inkl. moms og gjelder fra 1. oktober til 31. desember 2021 eller så langt lageret rekker.

