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Tillbehör för Relining

Art nr Volym Pris

922590 1 liter 35 kr

T-Röd Bränslesprit
Kemetyl T-Röd är en uppskattad 
klassiker när det gäller rengöring. 
T-Röd används som rengörings-
medel för fönster, speglar, tv-rutan, 
toalett, badkar, som lösningsmedel 
för vissa färger och fläckar samt som 
frostskydd i VVS-system. T-Röd är 
ett bättre miljöval och kan användas 
som rengöringsmedel, lösningsmedel, 
fläckborttagare och bränsle. 

Art nr Volym Pris

306203 0,3 liter 65 kr

Bostik Maxi Bond  
Monterslim
För monteringslimning av gips- och 
spånskivor, isolermaterial, lister, inred-
ningsdetaljer, speglar etc. Snabbhär-
dande lösningsmedelsfritt baserat  
på SMP polymerer. Kan användas 
ute och inne och har mycket god 
fuktbeständighet. Kan även användas 
som fogmassa vid trösklar, golvlister,  
eldosor, plåtkonstruktioner och 
liknande.

Art nr Beskrivning Pris

9871230 90 cm, 36 m2 250 kr

Mjölkpapp
Längd: 25 m, bredd: 
615 mm, yta: 36 m²  
och tjocklek: 0,10 mm.

Priserna är exklusive moms och gäller endast medlemmar med kundnummer hos Dahl, t o m 31 januari 2020. Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser. 
Ej lagerlagt material som beställs i butik tas ej i retur. Vill du veta hur vi hanterar personuppgifter? Läs mer på dahl.se – där du även kan avregistrera dig från postala utskick. Dina kontaktuppgifter 
har vi för att du är kund hos oss, från allmänna källor eller inköpta via Bisnode. Vid tillställningar kan fotografering ske, vänligen meddela ansvarig på plats om du inte önskar bli fotograferad.

Art nr Beskrivning Pris

909130 1,5 liter, original 39 kr

980204 1,5 liter, citron 39 kr

Allrengöring Ajax
Löser fett och smuts på alla 
tvättbara ytor. Ingen efter-
torkning behövs. Parfymerat. 

Art nr Volym Pris

920168 750 ml 35 kr

Allrengöring Ajax Kitchen 
och Grease Spray
Har en effektivt avfettande formel som 
avlägsnar enkelt fett och ingrodd smuts.

Art nr Beskrivning Pris

303326 160 liter, 10 st/rulle 49 kr

 
Sopsäck K3
K3 Sopsäck är rejäla 
säckar tillverkade i tre 
lager, detta gör dem 
väldigt slitstarka med en 
hög punkteringsstyrka. 
Tillverkade i till största 
del återvunnen polyet-
en. Pris avser rulle.



Art nr Beskrivning Pris

334213 75 m2/RL 285 kr

Skyddspapper
Skyddspapp, ofta kallad 
mjölkpapp eftersom den kan 
vara tillverkad av kartong 
avsedd för dryckesförpackning. 
Utskottsmaterial från detta blir 
skyddspapp och tillgången 
på detta är anledningen till att 
variationer kan förekomma på; 
bredd, vikt samt färg.

Art nr Beskrivning Pris

9850924 Svart, 19 mm 7 kr

Plasttejp svart
Mjuk PVC-film med gum-
mibaserat häftämne. God 
UV-tålighet och resistent mot 
de flesta alkalier och svaga 
syror. Goda åldringsegen-
skaper. Smidig vattenfast 
plasttejp med god häft-
förmåga. För märkning, de-
koration, tätning samt skydd 
av fasader, fönsterbleck och 
trösklar.

Priserna är exklusive moms och gäller endast medlemmar med kundnummer hos Dahl, t o m 31 januari 2020. Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser. 
Ej lagerlagt material som beställs i butik tas ej i retur. Vill du veta hur vi hanterar personuppgifter? Läs mer på dahl.se – där du även kan avregistrera dig från postala utskick. Dina kontaktuppgifter 
har vi för att du är kund hos oss, från allmänna källor eller inköpta via Bisnode. Vid tillställningar kan fotografering ske, vänligen meddela ansvarig på plats om du inte önskar bli fotograferad.

Art nr Pris

321021 29 kr

Kniv med hölster  
HVK Hultafors
Kniv utvecklad och  
anpassad efter hantverkares 
behov tillverkad i japanskt 
knivstål. Unik funktion för att 
fästa hölstret runt knappen 
på yrkeskläderna gör att 
den inte lossnar, samtidigt 
som den är lätt att ta bort. 
Knivbladet är tillverkat av 2,5 
mm kolstål som härdats till 
58–60 HRC. 

Art nr Beskrivning Pris

334212 50 mm x 33 m 25 kr

   
Golvskyddstejp
Gul smidig och vattenfast 
byggtejp av ”ribbad” PVC. 
Tejpen används som skyddstejp 
inom bygg och sanering och är 
nötningsstark med balanserat 
häftämne och god vidhäftning. 
Den är resistent mot de flesta 
alkalier och svaga syror. God UV 
tålighet.Tejpen är räfflad och kan 
rivas mycket lätt med raka fina 
kanter.

Art nr Beskrivning Pris

325613 150 mm 199 kr

325614 230 mm 249 kr

325615 300 mm 299 kr

  
Tigersågblad  
AX TCT, 1-pack
Metall 2-8 mm, rostfri stål 
2-4 mm, tandning 1,4 / 18. 
Carbidtänder för tuff kapning 
av gjutjärn, härdat- och 
rostfritt stål.

Art nr Beskrivning Pris

901363 6 x 50 mm, HSS-1 Alfra 80 kr

Centrumborr, Alfra

Snabbstål 6 mm till Alfra hålsågar.
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Art nr Beskrivning Pris

912469 Papyrus, extra kraftig, 100-pack 77 kr

Avtorkningspapper
Tork Avtorkningspapper  
Extra Kraftigt (QuickDry) är ett 
extra starkt 3-lagerspapper som 
har överlägsen absorptionsför- 
måga och skyddar händerna mot 
hög värme och smuts. Pappret 
kan användas i Tork Dispenser 
Vikta dukar för top-pack som 
skyddar det mot smuts och matar 
ut ett papper i taget för att minska 
förbrukning och avfall.

Art nr Beskrivning Pris

908354 10 mm x 20 m, med snabbkoppling 1 190 kr

908355 10 mm x 20 m, utan snabbkoppling 1 090 kr

Rensspiral S-7
Rensspiral med invändig 
wireförstärkning, speciellt 
avsedd för relining.  
Levereras i ett utförande 
med snabbkoppling för 
enkelt montage av olika  
verktyg. Det andra alterna-
tivet är en rensspiral utan 
snabbkoppling för ställbara 
kättingrens. Körs med fördel 
i ett plasthölje med borr-
maskin eller liknande driv- 
källa, vilka köps separat.

Art nr Beskrivning Pris

1223726 75 mm 539 kr

1223721 100 mm 758 kr

Repiper,  
STEP-koppling
STEP-kopplingen är 
en säker lösning för att 
sammanfoga horisontella 
relinade ledningar med ej 
relinade ledningar. Med de 
traditionella metoder, som 
idag finns på marknaden 
kan det uppstå skarvar, 
vilket ökar risken för 
läckage och det är svårt 
att uppnå önskat fall. 

Art nr Beskrivning Pris

908356 För 75 mm rör 480 kr

908357 För 100 mm rör 500 kr

908358 För 150 mm rör 600 kr

908359 För 200 mm rör 750 kr

Renskedja med  
Carbid 10 mm 
Renssi
Renskedjan har tre kedjor 
med massiva karbidinsat-
ser som effektivt tar bort 
oönskat material som rost 
och smuts. Rensvajern 
träs igenom verktyget och 
spänns fast med skruvar.

Art nr Beskrivning Pris

901361 54 mm 1 200 kr

901362 60 mm 1 400 kr

Hålsåg Hårdmetall, Alfra
Hålsågar med lödda hårdmetalltänder 
för användning i hand- och pelarborr-
maskiner. För bearbetning av stål max 
4mm godstjocklek, rostfritt stål max 
4mm. Även lämplig för bearbetning i 
glasfiber, plaster, gips, trä etc. Max. 
skärdjup 12mm. Levereras med utkas-
tarfjäder och centrumborr i snabbstål.

Art nr Beskrivning Pris

923440 7/S 29 kr

923441 8/M 29 kr

923442 9/L 29 kr

923443 10/XL 29 kr

923444 11/XXL 29 kr

Skyddshandske  
Maxiflex
Skyddshandkse med överlägsen slit-
styrka. Fingertoppsdoppad silikonfri, 
stickad handske i nylon/lycra med 
patenterat mikroskumöverdrag av 
nitril. 360° andningsförmåga, vilket  
gör den till handsken med bäst and-
ningsförmåga på marknaden idag.



Priserna är exklusive moms och gäller endast medlemmar med kundnummer hos Dahl, t o m 31 januari 2020. Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser. 
Ej lagerlagt material som beställs i butik tas ej i retur. Vill du veta hur vi hanterar personuppgifter? Läs mer på dahl.se – där du även kan avregistrera dig från postala utskick. Dina kontaktuppgifter 
har vi för att du är kund hos oss, från allmänna källor eller inköpta via Bisnode. Vid tillställningar kan fotografering ske, vänligen meddela ansvarig på plats om du inte önskar bli fotograferad.

Art nr Pris

308639 89 kr

Wipes Renhållningsduk Proffs
Extra kraftiga rengöringsdukar. Torkar bort olja, fett, bläck och 
klister från olika underlag. Den sträva sidan av duken avlägsnar 
varsamt men grundligt all beläggning. Den mjuka sidan håller  
effektivt kvar smutsen i duken.

Art nr Beskrivning Pris

1223727 75 mm, 1 st 159 kr

1223730 75 mm, 10-pack 1 239 kr

1223728 100 mm, 1 st 179 kr

1223731 100 mm, 5-pack 879 kr

1223729 160 mm, 1 st 319 kr

1223732 160 mm, 5-pack 1 559 kr

Repiper, rak koppling
Säker lösning för att koppla ihop relinade ledningar med ej  
relinade ledningar Används för att koppla ihop vertikala ledningar 
och skapar en tät övergång mellan relinade ledning och ej relinade 
ledningar.

75 mm

100 mm

160 mm

Packat och klart  
Beställ här!

Gör som Viktor,  
beställ på dahl.se ...

Hämta där!
... och hämta ditt material färdigpackat  
i butik morgonen därpå.*

• Bra sökfunktion för produkter och antal i lager, både på centrallager och i alla butiker
• Relevanta produktdokument, bra att ha inför överlämning av alla bygghandlingar
• Personlig service – via chatten kan du ställa din fråga online och få svar via våra säljare

dahl.se

– tjänsten som ger dig en  
flygande start på morgonen!

* Det är olika slottider runt om i landet. Fråga din säljare vad som gäller för din butik.



Art nr Beskrivning Pris

320661 115 V/230 V 24 999 kr

Monitor CS6X Versa 
CS6x VERSA, dockas med snabbfäste på alla Compact seriens 
modeller, erbjuder allsidigt “all-in one”monitorsystem,lätt att 
justera betraktningsvinkel. Wi-Fi, inspelning via USB, HQ-  
programvara och nätadapter ingår.
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Art nr Beskrivning Pris

320653 20 m 24 499 kr

SeeSnake microDrain-system  
för kamerainspektion

1¼- till 3- eller 4-tums (32 mm till 75 mm eller 100 mm)* ledningar 
upp till 65’ (20 m) Klarar flera 90° böjar i de flesta 1,5 tum (40 mm) 
avloppsledningar. microDrain™-inspektionskamerasystem är 
kompakta och ger hög manöverförmåga vid inspektioner av  
ledningar med liten diameter och inspektioner av rör med liten 
radie. 3” (75 mm) vid användning med micro CA-350 inspektions- 
kamera . 4” (100 mm) vid användning med SeeSnake-monitor.

Art nr Beskrivning Pris

320651 61 m 54 999 kr

SeeSnake mini vinda

Vindan till SeeSnake minikamera är den mindre versionen 
av SeeSnake standardsystemet. Nu tillgänglig med tekniken 
TruSense™. Minis något stela kamerakabel på 61 m (200”) ger  
en bra balans mellan stelhet och att kunna navigera i böjar.  
Robusta, högintensiva LED-lampor för exceptionell visning  
och lång livslängd. Självnivilerande.

Art nr Beskrivning Pris

9830413 40–200 mm 65 999 kr

Kamerasystem SeeSnake Compact 2

Stora prestanda i ett kompakt, hållbart paket. Compact2 
som är konstruerad för inspektion av ledningar från 40 mm 
till 150 mm (1,5” till 6”) omfattar en 30 m (100’) kabel, 25 mm 
(1”) självnivellerande kamerahuvud och sond.
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Art nr Beskrivning Pris

5886400 3,4 liter/sek, 1 500 W/220 V/50 Hz 11 000 kr

Avloppspumpstation Sanicubic 1 WP
En kraftig malpumpstation för bortpumpning av avloppsvatten från 
ett helt hushåll. Pumpen har 5 inloppsanslutnigar för hushållets alla 
applikationer. Pumpen är försedd med 1 kraftfull motor på 1 500 W. 

  
- installera WC eller kök där DU vill

Art nr Beskrivning Pris

5886401 1,7 liter/sek, 2 x 2000 W/220 V/50 Hz 17 000 kr

Avloppspumpstation Sanicubic 2 CL
En kraftig malpumpstation för bortpumpning av avloppsvatten från 
ett helt hushåll. Pumpen har 5 inloppsanslutnigar för hushållets 
alla applikationer. Pumpen är försedd med 2 kraftfulla motorer om 
vardera 1500W. Den är också utrustad med dubbla larm för säker 
övervakning.

  
- installera WC eller kök där DU vill

Art nr Beskrivning Pris

5886730 2 x 2 000 W/220–240 V/ 50Hz 25 500 kr

Avloppspumpstation Sanicubic 1 WP
En kraftig pumpstation för bortpumpning av svart-avloppsvatten 
från tex större fastigheter och kommersiella byggnader. Pumpen 
är försedd med 2 kraftfulla motorer med Vortex hjul om vardera 
2000W. Den är också utrustad med dubbla larm för säker över-
vakning.

  
- installera WC eller kök där DU vill



Verktygsuthyrning

Dahl är Sveriges ledande handelsbolag inom VVS, Mark & VA, Industri, Kyla och Fastighet.  
Vi erbjuder också förstklassig logistik och smarta lösningar. Allt för att förenkla din arbetsdag!

20
19

-0
31

DahlCenter
– här finns vi!  

Arvika 0570-851 70 
Avesta 0226-620 80
Borlänge 0243-48 82 80 
Borås 033-44 70 40
Enköping 0171-41 76 60    
Eskilstuna 016-17 55 30  
Falun 023-75 54 80  
Gävle 026-54 67 00 
Göteborg Gamlestaden 031-337 88 80  
Göteborg Hisings Backa 031-742 65 00
Göteborg Högsbo 031-89 11 80 
Göteborg Mölndal 031-84 84 80
Halmstad 035-18 29 70   
Helsingborg 042-16 81 00 
Hudiksvall 0650-54 80 50
Hässleholm 0451-423 80 
Jönköping 036-30 47 00
Kalmar 0480-42 94 00
Karlskrona 0455-36 88 70 
Karlstad 054-85 23 00 
Kiruna 0980-645 40 
Kristianstad 044-13 78 00
Kungsbacka 0300-56 87 60
Linköping 013-25 46 00
Ludvika 0240-66 92 60
Luleå 0920-20 58 00
Lund 046-32 57 80
Malmö 040-31 41 00 
Malmö City 040-672 76 80
Malmö Fosie 040-31 40 80
Malung 0280-448 90 
Motala 0141-480 90
Norrköping 011-15 72 30
Norrtälje 0176-802 40 
Nyköping 0155-20 21 90
Sandviken 026-24 58 60

Skellefteå 0910-70 33 30
Skövde 0500-44 45 10
Stockholm Bromma 08-627 26 00
Stockholm Danvikstull 08-615 67 70
Stockholm Haninge 08-707 58 90
Stockholm Huddinge 08-608 29 30
Stockholm Kallhäll 08-583 596 40
Stockholm Karlberg 08-696 59 50
Stockholm Södertälje 08-550 935 40
Stockholm Täby 08-630 84 20
Stockholm Upplands Väsby 08-590 046 30
Stockholm Värmdö 08-680 22 30
Stockholm Årsta 08-681 42 70
Stockholm Älvsjö 08-749 94 60
Stockholm Östermalm 08-459 67 40 
Strängnäs 0152-238 60
Sundsvall 060-67 87 10  
Söderhamn 0270-737 70
Trelleborg 0410-480 70
Trollhättan 0520-47 35 70 
Uddevalla 0522-67 07 80
Umeå 090-16 75 00
Uppsala 018-68 69 30
Varberg 0340-48 30 30
Vimmerby 0492-168 30
Visby 0498-40 47 80 
Västervik 0490-25 66 40
Västerås 021-19 73 00
Växjö 0470-77 54 00
Ystad 0411-55 84 90
Ängelholm 0431-44 43 50
Örebro 019-17 79 00
Örebro Örnsro 019-44 64 59
Örnsköldsvik 0660-567 80
Östersund 063-55 16 40

Chatta med oss online 
– mellan 8 och 16 varje vardag 
Bli onlinekund: www.dahl.se/konto-eshop

Följ oss i våra sociala kanaler 
Facebook (Dahl), Instagram (dahl.se) och Youtube (DahlSverigeAB)


