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AkkuporAkoNE / 
BAttEridrivEN BorrmAskiN
PSR 1080 Li-2 , 06039A2101. Voimaa pienessä 
koossa. 2 x 1,5Ah akut . Paino 950 g akkuineen. 
Yli 200 ruuvia yhdellä latauksella!

klApikoNE / vEdklyv  
Puristusvoima 6000 kg. Puristusväli 52 cm, 2,2 kW/ 230 V. 
Sisältää jalustan. Takuu 5 vuotta.
14GE

22900
kpl

Fm-rAdiokuulosuojAiN / 
Fm rAdiohörsElskydd
Peltor 7100088416. 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro 
Tac-kuulonsuojain. Tehokkaasti vaimentava radi-
okuulosuojain. Audioliitin ulkoisten laitteiden liit-
tämiseen (esim. matkapuhelin). Vuoden takuu. 74KN

rAppuhArjA / trAppBorstE
Oiva 372. Metallivartinen rappu- ja 
parvekeharja. Varren pituus 132 cm.
 IÄ58

7900
kpl

1250
kpl

lämpömittAri / 
tErmomEtEr
Pisla Digimittari 6, 70102120. 
Ulko- ja sisälämpötilat. 57x68 mm, 
punainen.

550
kpl

9900
kpl

UUtUUS!
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lAttiAmAAli / golvFärg 
Betolux Akva. 2,7 l, valkoinen PM A. Turvallinen 
vesiohenteinen M1-luokan maali puu- ja betonilattioille. 
Kuivuu nopeasti. Ei kellastu. Riittoisuus 5-7 m²/l.
JX93

5490
 

(6,10 €/l) + sävytysast.

kAlustEmAAli / 
möBElFärg
Helmi 30. 0,9 l, PM A, 
puolihimmeä, valkoinen. 
Riittoisuus 8-10 m2/l. 
XF88

2450
 

(27,22 €/l) + sävytysast.

hiukkAssuojAiN / 
ANdNiNgsskydd
8822C, FFP2. Suojaus-
luokka P2. 3 kpl/pkt.
YB34

1290
 pkt

öljyvAhA / vAxoljA
Kova. Sopii puulattiolle, kalusteille, työtasoille, 
seinä- ja kattopinnoille.  6 eri väriä: väritön, 
valkoinen, musta, antiikkitammi, kelonharmaa ja 
tummanharmaa. Riittoisuus 30 m2/l. 750 ml.

2990
  (27,67 €/l)ast

liimApuulEvy / 
limträskivA
LamBoard. Kotimainen 
mäntyliimapuulevy. 

18x300x800 mm, 14WT      

5,50 €/kpl

18x300x1200 mm, 14WR      

7,90 €/kpl

18x300x20000 mm, 14WS   

13,50 €/kpl

18x400x800 mm, 21SZ       

6,90 €/kpl

18x400x1200 mm, 14WU   

10,50 €/kpl

18x400x2000 mm, 14WV   

16,90 €/kpl

28x600x3000 mm, 14XB   

59,00 €/kpl

kplAlkAEN 550

uudistuneet rautanet.fi -sivut avattu. käy tutustumassa!

valkoista 
tai suloisia

sävyjä
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pohjAmAAli / gruNdFärg
tapettipohjamaali. 9 l, valkoinen. Vesiohen-
teinen, täyshimmeä akrylaattidispersiomaali. 
Soveltuu uusien ja aiemmin maalattujen pintojen 
pohjamaalaukseen, jotka tapetoidaan paperi-, 
vinyyli- tai kuitutapetilla. Riittoisuus 4-8 m²/l.
11XE

5500
 

(6,11 €/l) + sävytysast.

suojApuku / 
ENgÅNgshAlArE
tyvek Pro. Kertakäyt-
töinen haalari, jossa on 
huppu. Väri valkoinen.  
L, XL, XXL, XXXL 
12AC, XZ98, YÅ73, 12AD

1190
 kpl

tElApAkkAus / 
rollErsEt
851018. 18 cm.
NY34

690
 kpl

mAAlipEsu / 
mÅlArtvätt 
Tehokas maalipesu 
sisä- ja ulkokäyttöön. 1 l. 
YD62

990
 kpl

uudistuneet rautanet.fi -sivut avattu. käy tutustumassa!

tApEtiNpoistoAiNE / tApEtloss 
5 l. Valmis tapetin poistoaine paperi- ja non-
woven-taustaisten tapettien 
irroittamiseen. Riittoisuus 4-5 m2/l.
XQ76

990
 ast.

sisämAAli / iNNEFärg
Paneelikattomaali. 9 l. Hyvin 
peittävä, himmeä ja vesiohenteinen 
akrylaattidispersiomaali sisäkattojen 
maalaukseen. Ehkäisee hyvin oksien 
ja muiden tummentumien läpilyöntiä. 
Riittoisuus 6-8 m2/l.  
11XC

9900
 

(11,00 €/l) + sävytysast.

rEmoNttimAAli / 
rENovEriNgsFärg
Nätti. 9 l, PM A, valkoinen. 
Vesiohenteinen pestävä 
puolihimmeä sisäseinä-
maali. 

5990
ast.

6,56 €/l + sävytys

vAlmisliistEri / tApEtlim
t1312.00. 5 l. Vesiohenteinen valmisliisteri 
paperitapettien ja paperipohjaisten vinyyli-
tapettien kiinnittämiseen sisätiloissa. 
Soveltuu sekä käsin että koneellisesti 
tapahtuvaan liisteröintiin. Riittoisuus 4-5 
m2/l.
IV85

1190
 ast.

mAAlAriNtEippi / 
mAskEriNgstEjp
Stokvis 20003. Klassikko 
3-pack 19/25/38 mm.
BO80

990
kpl

lAkkA / lAck
Helo Aqua 20,  
0,9 l,  puolihimmeä, 
vesiohenteinen 
yleislakka.
YA66

2790
 

(31,00 €/l) + sävytys
ast.
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sisäovi / 
iNNErdörr
RAW. 3-peilinen 
kevytpeiliovi, 
valkoinen. 7-9x21. 
FX28, VV85 , HV43

5900
kpl

kArmisEtti / 
kArmsEt
RAW. Maalattu valkoinen. 
7-9x21/92mm.
FA40, FÖ64, JY21

3900
kpl

sisäovi / iNNErdörr
trendi 301. 1-peilinen 
puukuitukomponenteista 
valmistettu sisäovi. Valkoinen 
tekninen pinnoite. 7-9x21.
IZ72, XZ75, 

11900
kpl

trENdiN 
monta
ilmettä

Kuvan ovi trendi kehysovi 308KKuvan ovi trendi 301

sisäpANEEli / iNNErpANEl
788-00. 10x150x2080mm, MDF-paneeli, STP, 
jääsaarni mel. Paketissa 5 paneelia = 1,45 m2. 
15,86 €/m2. 
YK57

2300
pkt

777-00. 8x175x2080 mm, MDF-paneeli, 
STP, hopeasaarni mel. Paketissa  
5 paneelia = 1,72 m2. 12,50 €/m2.
OT13

2150
pkt

733-00. Kosteudenkestävä MDF-paneeli.  
10x95x2080 mm, STP, valkoinen. Paketissa 
5 paneelia = 0,86 m2. 37,79 €/m2

ZM29

3250
pkt

tasapaneeli 731-50. Kosteudenkestävä 
MDF- paneeli. 10x120x2080 mm, valkoinen. 
Paketissa 5 paneelia = 1,24 m2. 27,02 €/m2.
14OH

3350
pkt

788-00 731-50733-00777-00
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Nätti 779-00. 8x179x2080 mm, 
MDF-paneeli, STP, valkosaarni mel, 
päätypontattu. Paketissa 5 paneelia 
= 1,75 m2. 12,52 €/m2.

 2190
pkt

sisäpANEEli / iNNErpANEl
Nätti tasapaneeli 789-00. 
8x190x2080 mm, MDF-paneeli, valkoinen 
mel. Paketissa 5 paneelia = 1,85 m2. 11,84 
€/m2.

2190

Basic 0010. 9-10x21, 
pystyuritettu, 
valkoinen

29900
kpl

Basic 0015. 9-10x21, 
6-ruutuinen, 
valkoinen

35900
kpl

Mökkiovi 1. 9x19, 
mäntypaneloitu 
massiivipuinen ulko-
ovi. Lukkorunko 4190. 

19900
kpl

Mökkiovi 2. 9x19, mänty-
paneloitu ulko-ovi. Kirkas 
2-kerroksinen eristyslasi. 
Lukkorunko 4190.

23900
kpl

Kuvan ovi trendi 301B Kuvan ovi trendi 302S Kuvan ovi trendi 308SKuvan ovi trendi 311S

ulko-ovEN 
pAiNikE / 
dörrhANdtAg 
EURO. 109 mm. mes-
sinki/mattakromattu, 
10603460.

1990
kpl

#1KAiKKi 
OviMALLit 
RAUtANEtiStä 

Näitkö jossain kotisi tyyliin sopiva 
ovimallin, mutta et löytänyt sitä 
myymälässämme? Ei hätää, varasto- 
valikoimamme lisäksi meiltä saat kaikki 
tavarantoimittajiemme ovimallit.  
Tutustus Jeld-Wenin sisä- ja ulko- 
ovimallistoon sekä Kaskipuun ulko-
oviin. Tilaamme haluamasi ovet  
muutaman päivän toimitusajalla.
 
www.jeld-wen.fi 
www.kaski.fi 
 
Kysy lisää myyjiltämme.

ulko-ovi / yttErdörr
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LäMPöKäSitELty HAAPA. 
A-laatu.

28x90 mm, SHP 
QB14

410
m

LEPPä. 
SHP, A-laatu.

28x90 mm
IH44

360
m

lAudElAutA / lAvEvirkE

sAuNAvAhA / BAstuvAx
Satu, 0,9 l, väritön, valkoinen 
tai harmaa. 

1790
 (19,90 €/l)ast.

sisäpANEEli / iNNErpANEl
LEPPä. STP, A-laatu, 
vähäoksainen

15x90 mm, JT99

250

15x125 mm, AY20

350

HAAPA. STP, A-laatu, 
vähäoksainen

15x90 mm, VI01

250

LäMPöKäSitELty HAAPA. 
STP, A-laatu, vähäoksainen

15x90 mm , IÅ05

300

15x125 mm, AY21

440

m

m

m

m

m

HAAPA. 
SHP, A-laatu.

28x160 mm 
YQ30, LY47, IM58

1090
m

sAuNAsuojA / BAstuskydd
Supi. Väritön, 0,9 l. Soveltuu seinä- ja kattopintojen käsit-
telyyn, ei lauteiden käsittelyyn. Riittoisuus 8-12 m²/ litra. 
Sävytettävissä.
QÄ92

1250
ast.

uudistuneet rautanet.fi -sivut avattu. käy tutustumassa!

lAudEpAkEtti / lAvE pAkEt
Laudepaketti sisältää ylä- ja alalauteen. Materiaali leppä. Lauteiden 
pituus 2100 mm,  leveys 600/400 mm (ylä-/alalaude). Etulauta 140 mm.
11ZD + 10RX

15900
setti

yhtEENsä

28x160 mm
JÅ51, YP85, YP88

990
m

28x120 mm, PHL
AY23

540
m

KUUSi. 14x120x3870 mm,
STP TK valkolakattu, pääty-
pontattu. 6 kpl/pkt = 2,55 m2. 
GK61

4590
 

(1,98 €/m)pkt



Kiuaskivet myydään erikseen, kysy myymälästämme. 7

sähkökiuAs / BAstu-ugN 
Nätti. RST-vaipalla varustettu kestävä 
peruskiuas. 6-9 m3 saunoihin. 
Maks. kivimäärä 30 kg. 58x43x28 cm. 6 kW.

19900
kpl

puukiuAs / BAstu-ugN
Kiukaan etuosa emaloitu mustaksi, muut 
ulkovaipan osat ovat ruostumatonta terästä. 
Lasiluukku ja säätöjalat vakiovarusteena. 
Hormiliitäntä kiukaan päältä tai takaa. 
Saatavana vesisäiliö sivulle tai päälle. 

11108. 6-16 m³ saunoihin. 
Kivimäärä 28 kg. 45x42x75 cm.
13EA

37900
kpl

11208. 8-20 m³ saunoihin. 
Kivimäärä 33 kg. 45x52x75 cm.
AF18

45000
kpl

kiukAAN tAustAlEvy / 
EldFAst skivA
Cembrit Sauna. Paloturvallinen levy kiukaan 
ja tulisijojen taakse. 9x1200x1275 mm, 
1,53 m2. Väri sementinharmaa.
ÅA84

4250
 

(27,78 €/m2)kpl

sAuNANovi / BAstudörr
Classic. 7-9x19. Kokolasi, pronssi tai 
harmaa. Leppäkarmi ja -vedin. 
DI07, VW23, DI37, UJ85, RT24, QN72

AlkAEN*

7900
kpl

puukiuAs / BAstu-ugN
Nätti 14. RST, 8-14 m3  saunoihin. 
Lasiluukku, puiset kahvat, 
kivimäärä 35 kg. 42x68x48 cm.

29900
kpl

vAiN 
rAutANEt

-liikkEistä

Wc-istuiN / Wc-stol
Cersanit Eko. Valkoinen piiloviemäri-WC-istuin 
S-lukolla (viemärilähtö alas). Kaksoishuuhtelu 3/6 litraa. 
775x365x660 mm. Istuinkorkeus on 40 cm, paino 21,1 kg. 
WC-istuimen kansi ja ulkopuolinen sulkuventtiili myydään 
erikseen.
81RQ

Wc-kANsi / Wc-lock
Cersanit Eko. Cersanit Ekoon sopiva 
pehmeä, valkoinen WC-istuimen kansi.
16DH

1900

sulkuvENttiili / 
AvstäNgNiNgsvENtil
Cersanit Eko WC-istuimeen. 
Sulkuventtiilissä 1/2" kierre.
18GZ

1100

kpl

kpl

*Koko 7x19

7900
kpl



Tarjoukset ovat voimassa kaikissa Rautanet -liikkeissä 11.3.2017 saakka. Tarjoustuotteita rajoitetut erät. 8

timANttilAikkA / 
diAmANtskivA
Mirka Diamond SE, 7466100122. 
Segmentoitu, erinomainen hinta-
laatusuhteeltaan. Sopii erityisesti 
betonin ja luonnonkiven katkaisuun. 
Ø 125x22,2 mm.
58ZX

990
kpl

viimEistElyNAulAiN jA komprEssori / 
dyckErtspikpistol och komprEssor
Senco FP18 + PC1010. Kestävä, magnesiumrunkoinen 
viimeistelynaulain AX-nauloille (Ø 1,2 mm, 15-50 mm).
Kevyen ja hiljaisen kompressorin säiliö on 3,8 litraa, 
maks. 8 bar. 
DF16

35900
kpl

AkkuporAkoNE /  
BAttEridrivEN BorrmAskiN
RCD18-LL13S, 5133002500. 
• Tehokas 18 V akkuporakone. 
• One+ -yhteensopivat akut (2x1,3 Ah). 
• Pikalaturi  45 min. 
• Maks. 50 Nm, 2 vaihdetta (0-1600 rpm). 
• 13 mm pikaistukka. 
4892210138545

12900
kpl

AkkupyörösAhA / 
AckuhANdcirkEl 
R18CS-0. Tehokas 18V akkupyörösaha. 
• ONE+ -yhteensopiva. 
• Maks. sahaussyvyys 52 mm. 
• Terä 165 mm/24 hammasta. 
Akut myydään erikseen. 
5133002338.

12900
kpl

pistosAhA / sticksÅg
StEP100X, 4935451000. Tehokas ja 
näppärä pistosaha kovaankin käyttöön. 
• Teho 650W
• Iskunpituus 20 mm
• Jopa 3200 iskua/min 
• 4-portainen heiluritoiminto 
• FIXTEC-pikakiinnitys terille 
• 4 m johto.

11900
kpl

AkkuiskuporAkoNE / 
BAttEridrivEN slAgBorrmAskiN
BSB18CBL Li-402C, 4935448463. 
18V iskuporakone hiiliharjattomalla 
moottorilla ja  irroitettavalla istukalla. 
• Maksimivääntö 75 Nm
• 2-vaihdetta 0–2100 rpm
• Iskuluku 22500 iskua/min
• LED-valo
Mukana 2 x 4,0 Ah PRO Lithium-ion 
akut, 80 min. laturi ja laukku.

29900
kpl

työkoneilla 
vAuhtiA 

remppaan
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porAvAsArA /
BorrhAmmArE
 GBH 2600 DFR 
• Nopea ja tehokas 2-kilon 
   poravasara
• SDS+, mukana pikavaihtoistukka 
    lieriövartisille terille
• Kääntyvät hiiliharjat
• Iskuvoima 2,7Joulea, 720 W
• Piikkaustoiminto

19900
kpl

hiukkAssuojAiN / ANdNiNgsskydd
3M 9322. Huoltovapaa uloshengitysventtiilillä 
varustettu hengityssuojain. FFP2, suojauskerroin 
10xHTP. 2 kpl/pkt. 
YB35

990
kpl

kuuloNsuojAiN / hörsElskydd
Peltor 1436. Kokoontaitettavat kuulosuojaimet.
YB16 

1390
kpl

tilaa Rautanet-tarjouskirje!
Saat tarjouksia ja etuja sekä tietoa oman paikkakuntasi Rautanet 
-tapahtumista suoraan sähköpostiisi. Katso lisää www.rautanet.fi.

hAlkAisukirvEs / 
klyvyxA
Fiskars X17 M, 1015641. Halkaisu-
kirves 20-30 cm paksujen puiden 
halkaisuun. Uudistettu kädensija 
lisää lyöntinopeutta ja turvalli-
suutta iskuissa. Pituus 652 mm.
14GT

5350
kpl

tAlttApuukko /  
stämjärNskNiv
Fiskars hardware, 1023621. 
Korkealaatuinen talttaterä. 
Tupessa sisäänrakennettu 
teroitin, joka pitää puukon aina 
terävänä. Ergonominen kahva; 
sopii sekä vasen että oikeakäti-
sille. Teroittimen kätisyys vaih-
dettavissa. Pituus 224 mm.

1490
kpl

vEtskAriovi / BlixtlÅsdörr
Mitos, L. Tiivis, vetoketjulla avattava 
väliaikainen ovi remontoitaviin tiloihin ja 
kohteisiin, joissa tarvitaan suojaa pölyä ja 
kosteutta vastaan. L-mallin sivulta ja alhaalta 
aukeavasta kulkuaukosta kulkeminen on 
vaivatonta. Vetoketjussa on yksi vedin. 
QT13

1990
kpl

kiillotuskoNE /
polEriNgsmAskiN
Skil 1144AA, 
F0151144AA. 
• Voimakas 1200 watin 
   moottori tehokkaaseen 
   kiillotukseen. 
• Pehmokäynnistys ja 
   vakioelektroniikka 
   takaavat hallitun käytön
• Helppo ja nopea 
   tarvikkeiden vaihto  
   taustalevyn tarranauhan 
   ansiosta
• Mukana kolme 
    kiillotuslaikkaa

7990
kpl

Autot, 
vANtEEt, 
vENEEt...

UUtUUS!
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rAutANEt -lAhjAkortti
Muista isää, ystävää, yhteistyökumppaneita 
Rautanet -lahjakortilla. takaat mieluisan 
lahjan juhlaan kuin juhlaan.

TIETÄÄ MITÄ TARVITSET.

LAHJAKORTTI

kEstopEitE / prEssENNiNg 
Park. 4x6 m, n.180 g/m2.
VR94

1990
kpl

märkä-kuivAimuri / 
vÅt/torr dAmmsugArE
Buddy ii 12. Kotitalouskäyttöön tarkoitetussa 
imurissa puhallustoiminto. Säiliö 12 l, teho 1200 W, 
liitosjohto 4 m. Varustus: imuletku 1,9 m, imuputket, 
lattiasuulake, suodatin sekä pölypussi.
25LL

6500
kpl

rullAvErho / rullgArdiN
Polar. Valkoinen pimentävä 
rullaverho Presto-mekanismilla. 
Leveydet 70-200 cm.

AlkAEN 2500
kpl

tAlvikuivikE / viNtErströ 
Biolan talvikuivike. Kuituhampusta, 
havupuun kuoresta ja turpeesta valmistettu 
kuivike erityisesti kylmän vuodenajan 
kompostoitiin. 30 l.

1095 
sk

posti-
lAAtikko / 
postlÅdA
Välikannella. 
Värit harmaa, 
vihreä, punainen.
IÅ51, HO19, WÄ55

1890
kpl

postilAAtikko / 
postlÅdA 
Bobi XPRESS RSt. 
Kotimainen ruostumat-
tomasta teräksestä 
valmistettu kestävä ja 
tyylikäs postilaatikko. 
Express lukko kahdella 
avaimella. Valmius myös 
Abloy-avaimelle. 
13WH

8900
kpl

uudistuneet rautanet.fi -sivut avattu. käy tutustumassa!



tutustu osoittEEssA WWW.rAutANEt.Fi

rAutANEt-tili 
helppo ja joustava maksutapa
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Kuvan pönttöuunin väri Lilja, 
luukku Satiinikromi (lisähinta).  
Tuote myydään pystytettynä. 

265000
kpl

Alkaen

+ asennus + rahtikulut

pöNttöuuNi / kAkElugN
tiileri Aino. Klassinen tulisija nykypäivän teknisillä 
ratkaisuilla. Rungon erikoistiili ja Tiileri-arina takaavat 
markkinoiden parhaan hyötysuhteen (91 %). Pulveri-
maalattu peltikuori ja luukkuja saatavana useissa eri 
väreissä. Suojaetäisyys vain 30 mm. Korkeus 2100 mm, 
Ø 750/700 mm. Paino 1200 kg. 

Saatavana myös pääliliittymällä. 
Hinta alk. 2650€ + asennus + rahti.

puuNkANtokori / 
vEdkorg
Perinteinen pärekori. 
PÄ96

3250
kpl

sytytyspAlA / täNdBit
Burner. Siisti ja helppo tapa takan, 
uunin, grillin tai nuotion turvalliseen 
sytyttämiseen. Hajuton, savuton 
ja myrkytön tuote, valmistettu 
N parafiinista. 100 kpl/rasia. 
TB61

850
pkt

#2tUUNAA  
KORiStA OMAAN  
tyyLiiN SOPivA 

Perinteisestä päreistä valmistetun puunkantokorin saa 
omaan sisustukseen sopivan käsittelemällä se sauna- 
vahalla. Supi Saunavahan vesiohenteinen, luonnonvahaa 
sisältävä petsimäinen suoja-aine imeytyy hyvin puuhun 
ja antaa sille luonnollisen kauniin, silkinhimmeän suojan. 
Valmisväreinä ovat musta, valkoinen ja harmaa, mutta 
lisää värejä saa sävyttämällä. Kokeile rohkeasti!

AlumiiNitEliNE / 
AlumiNiumställNiNg
tikli Hobby Handy 210. Kätevästi 
eri käyttömahdollisuuksiin 
muuntuva alumiiniteline on 
turvallinen ja nopea käyttää. 
Monta toimintoa yhdessä 
paketissa. Turvallisuutta lisäävät 
leveät tukijalat, potkulistat sekä 
kaidesetti.Luukullinen työtaso 
60x147 cm, max tasokorkeus 
2,1m, työskentelykorkeus yli 4m.

39900
kpl

tAloustikAs / 
hushÅlsstEgE 
Nordic Star, 890204. 
4-askelmainen tikas 
kotitalouskäyttöön.

3790
kpl

uudistuneet rautanet.fi -sivut avattu. käy tutustumassa!



Tarjoukset ovat voimassa kaikissa Rautanet -liikkeissä 11.3.2017 saakka. Tarjoustuotteita rajoitetut erät. 12

lAttiAsirotE / golvströ
Fescotop F10 on kvartsirunkoaineinen 
kuivasirote betonipinnan kovettami-
seen. Käyttökohteita ovat mm. varastot, 
kellarit, autotallit sekä kohteet, jossa 
vaaditaan kovempaa kulutuksen kestoa. 
Lattiasirotteita on saatavissa myös 
värillisenä. 25 kg. 

Kysy lisää myyjiltämme.

lAttiAmAssA /golvBruk
Fescon LM 6000  on nopeasti kovettuva 
ja kuivuva kaseiiniton käsinlevitettävä 
lattiamassa betonilattioiden valuihin, 
oikaisuihin, täyttöhin sekä kallistus-
valuihin. Kerrospaksuus 10-250 mm. 20 kg.
ZU76

990
sk

pikAlAttiA-
mAssA / 
sNABB-
golvBruk 
Kiilto 60. Sementtisideaineinen nopeasti 
lujittuva ja kuivuva lattiamassa valuihin, 
täyttöihin ja kallistusten tekoon sisätiloissa. 
Ei kohteisiin, joihin asennetaan alustaansa 
liimattava parketti. Noin 11 l/säkki valmista 
massaa. Matala-alkalinen. 20 kg.
IÖ51

1190
sk

lämpölAttiA-
tAsoitE / 
golvvärmE-
spAckEl
vetonit 5400. Nopeasti 
kovettuva ja kuivuva 
tasoite betonilattioiden 
oikaisuihin ja kallistusten 
tekoon lattialämmityksen 
asentamisen yhteydessä.
PÖ99

2850
sk

rEmoNttisilotE /
rENovEriNgsspAckEl
Kiilto Medium. Vesiohenteinen 
käyttövalmis yleistasoite. 
Tarttuu myös maalin päälle. 
Soveltuu esim. kipsilevyn 
saumanauhan kiinnittämiseen. 
Maks. kerrospaksuus 3 mm, 
koloissa 5 mm. 400 ml.

990
kpl

viimEistElysilotE /
FiNt mÅlErispAckEl
Fine. Hieno, kevyttäytteinen. 
400 ml.

750
kpl

EpoksipiNNoitE / 
EpoxiBEläggNiNg 
Sikafloor Garage. Vesiohenteinen kaksi-
komponenttipinnoite soveltuu mm. betoni 
ja sementtilaastipinnoille, joissa keskiraskas 
mekaaninen rasitus. 6kg, vaaleanharmaa 
(RAL 7032). M1 hyväksytty.
ÅM21

9900
ast.

sANEErAuslEvy / 
sANEriNgskivA
GSE 6. 6x900x2700 mm. 
AD04

1190
 

4,90 m2/kplkpl

vAlmistAsoitE / 
skivspAckEl
Gyproc Promix Mega J. Käyttövalmis 
tasoite kipsilevyjen saumaukseen. Erittäin 
helposti hiottava tuote sopii sekä osa- ja 
ylitasoitukseen. Pieni kutistuvuus. 10 L.
KW36

2690
kpl

piNNoillE 
massat ja 
tasoitteet

pikAvEdENEristE / 
sNABB vAttENisolEriNg
KeraPro. Erittäin nopea 1-kompon-
enttinen vedeneriste. Soveltuu myös 
ilmavuoto-
korjauksiin. 5 L / 6,7 kg.
18QW

7900
ast



Tarjoukset ovat voimassa kaikissa Rautanet -liikkeissä 11.3.2017 saakka. Tarjoustuotteita rajoitetut erät. 13

EristElEvy / 
isolEriNgsskivA
Kotimainen PAROC-kivivilla 
ei pala, mutta suojaa 
rakennuksesi kylmältä ja 
kosteudelta. Sen erinomainen 
lämmöneristyskyky perustuu 
kivikuitujen välissä paikallaan 
pysyvään ilmaan. Kivivillan 
avohuokoinen rakenne 
varmistaa eristeen oikeanlaisen  
hengittävyyden estäen kosteusvaurioita. Vulkaanisista aineista 
korkeissa lämpötiloissa valmistettu palamaton kivivillaeriste ei syty 
eikä edistä paloa.

EristElEvy / 
isolEriNgsskivA
ROCKWOOL FLEXIBATTS 
–levyt on valmistettu 
palamattomasta ja vettä 
hylkivästä kivivillasta. 
ROCKWOOL kivivillalla on 
hyvät lämmön- ja 
ääneneristysominaisuudet. 
FLEXIBATTS –levyissä on asennusta helpottava joustoreuna. 
Oikein toteutettu kivivillaeristys säilyttää hyvät ominaisuutensa 
koko rakennuksen elinajan. FLEXIBATTS –tuotteet on pakattu 
ainutlaatuisella vakumimenetelmällä tilaa säästäviin ja villan 
ominaisuudet säilyttäviin puristepakkauksiin.

Kingspan therma tW56 Anselmi. 
Valmiiksi 9 mm reunaohennetulla 
kipsilevyllä pinnoitettu eristelevy. 
Soveltuu sekä kivi- että puuraken-
teisten seinien, kattojen ja 
lattioiden sisäpuoliseen lämmön-
eristämiseen. 40x600x2600 mm.
DÖ18

3550
   (22,76 €/m2)kpl

EristElEvyt / isolEriNgsskivor

tilaa Rautanet-tarjouskirje!
Saat tarjouksia ja etuja sekä tietoa oman paikkakuntasi Rautanet 
-tapahtumista suoraan sähköpostiisi. Katso lisää www.rautanet.fi.

Kingspan Sauna-Satu. Tehokas 
polyuretaanieriste saunan 
seinään ja kattoon. Kuituvapaa 
ydin ja diffuusiotiivis alumiini-
laminaatti levyn molemmin 
puolin. Ympäritäyspontattu. 
30x600x1200 mm, 0,72 m2

AZ37

890
 

(12,36 €/m2)kpl

tAlvitAkki / viNtErjAckA 
Craftsmen, 1128-0418. Nykyaikaisesti muotoiltu Rip 
Stop -talvitakki. Vettähylkivä pinta, pehmeä sisävuori. 
Koot XS-XXL. Väri musta, harmaat tehosteet.
YE21, YE23, ÖF87, GG91, ÖV37

tAlvihousut / viNtErByxor
Snickers 3639-6658. Pehmeällä tikkivuorilla vuoritetut, 
keltaiset varoitusvaatemalliston työhousut. Varoitusvaate-
luokka 2. Koot 48-60. 
FÅ32 , WW56, IX77, VN46, HK27, UN66, EN33

12900
kpl

tAlvitAkki / viNtErjAckA 
Snickers Hi-vis, 1133-6658. Kestävä ja vettä hylkivä 
talvitakki. Lyhyempi etuosa helpottaa housuntaskujen 
käyttöä ja pidempi takaosa antaa lisäsuojaa. 100 % 
Power-polyamidi 230 g/m². Varoitusvaateluokka 3. 
Koot S-XXL, väri keltainen.
11KW, 11KX, 11KY, 11KZ, 11LA

13900
kpl

7900
kpl



mitAllistEttu sAhAtAvArA / 
kAliBrErAt virkE
Mitallistettu puutavara on paksuudeltaan ja 
leveydeltään karkeahöylättyä sahatavaraa. 
T-24-lujuusluokiteltu kuusi. Eri pituuksia.

48x98 mm, ÅU32

175
m

48x148 mm, ÄF93

245
m

48x198 mm, ÄU52

350
m

sAhAtAvArA / 
sÅgAt virkE
22x100 mm, 
PL/VL kuusi.
96AV

055
m

osB3-lEvy / 
osB3-skivA
11x1197x 2600 mm. 
Suorareunainen, väliseinien 
levytykseen tai pakkauksiin 
soveltuva rakennuslevy. 
14,35 €/kpl.
AT32/16GE 490

m2

välisEiNätolppA /
mEllANväggsstolpE
Kerto-t. 39x66x2550 mm.
VG07 

550
kpl

jiirisAhA / gEriNgssÅg
GCM 80 SJ. Tehokas jiirisaha 
rakennustyömaan töihin vaimen-
netulla Softstart-käynnistyksellä. 
Pystysuoran kahvan ansiosta sahaa 
on helppo käyttää niin oikealla kuin 
vasemmallakin kädellä. 
• Teho 1400 W
• Kierrosluku 5500/min
• Sahauskapasiteetti 70x270mm
• Terä 216 / 30 mm
• Paino 13,5 kg

sAhApöytä / 
sÅgBord
GtA 2600. Tukeva ja 
helposti liikuteltava 
sahapöytä jiiri- ja 
katkaisusahoille.

39900
kpl

yhtEENsä

liukkaille
kEvät-
pihoille
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hiEkoitus-
murskE / 
sANdNiNgs-
kross
Leca. 25 L. 
GS63

990
sk

15

hiEkkA-AstiA / sANdlÅdA
Eero. 150 l, graniitti. 
15UL

7900
kpl

putoAmissuojApAkkAus /
FAllskyddspAkEt
FINBELT P30-15. Pakkaukseen sisältyy 
valjasvyö, turvaköysi 15 m tarraimella, 
karabiinihaka, ankkurinauha 2 m ja 
ankkurilenkki 1 m.
BÖ28

18900
kpl

lumENtyöNNiN / sNörAkA
Orthex, 4466430. Suomessa valmistettu, laadukas 
lumentyönnin sopii mm. kävelypolkujen ja portaiden 
kunnossapitoon. Lumentyöntimen terä on vahvistettu 
alumiinikärkilistalla. Pitkä puuvarsi takaa hyvän 
työskentelyasennon. 50 cm, tummanharmaa.

 1690
kpl

ERä

lumilApio / sNöskyFFEl
Orthex, 4456430. Suomessa valmistettu, 
tukeva lumilapio vankalla ja kestävällä 
puuvarrella. Terä on vahvistettu alumiinisella 
kärkilistalla. 40 cm, tummanharmaa.

1290
kpl

tElEskooppivArsi / 
tElEskopskAFt
Fiskars QuikFit™ 136032. 
L-koko. Pituus 220-400 cm.
ÅW83

4250
kpl

jätEAstiA / soptuNNA 
Helesi. 140 l, harmaa. 2-pyöräinen. 
16BO

4900
kpl

ERä

tElEskooppilEikkuri / 
tElEskopsAx
Fiskars UP86, 115560. Leikkurin 
ulottuvuus jopa kuuteen metriin. 
Säädettävä leikkuukulma 230°, 
varren pituus 2,4-4,1 m.
DÅ86

11900
kpl

jäärAutA / isjärN
Fiskars 140000. Terä maalattua 
terästä, puuvarsi. Leveys 175 mm. 
ZÅ91

2790
kpl

jääNsulAtusAiNE / 
issmältNiNgsmEdEl
Liukustop. 4 kg muoviastia. 
RL93

1790
ast.

oksAsAhA / kvistsÅg 
QuikFittM, 136527. Saha soveltuu 
myös korkealta leikkaamiseen,
sillä se on yhdistettävissä 
QuikFit™-teleskooppivarteen 
(136032). Pituus 55 cm.
VK57

3490
kpl



ALAStARO Alastaron rakennustarvike oy, loimijoentie 81

EKENäS trävaruhuset, pehr sommarsgata 14 

ENO vinnin rauta, Enontie 20

EURA Euran rakennustarvike oy, rakentajantie 2

EURAJOKi Eurajoen väri ja rauta, manunpolku 2

EviJäRvi rakennustarvikeliike laukkonen oy, kirkkotie 31

HAAPAvESi laaksojen rauta oy, laitakalliontie 2

HAMiNA haminan vanha rautakauppa oy, rimamöljänkatu 2

HELSiNKi punavuoren rauta oy, pursimiehenkatu 4-6

HONKAJOKi rauta-maatalous heinola, kankaanpääntie 374

iLOMANtSi karin rauta, kalevalantie 1

JOKELA rautajokela oy, kolsantie 2

JOUtSA rautakauppala oy, länsitie 4 

KARStULA rautanet karstula, hanskintie 2

KEMiNMAA kodin rautakeskus ky, teollisuuskylänraitti 6

KiMitO Engelsby verk-Engelsbyn tehtaat oy, sahatie 7

KOKEMäKi kokemäen rakennustarvike, skaffarinkatu 3

KONNEvESi rautanet konnevesi, vainiontie 2

KOSKi rautanet koski oy, hongistontie 3

KäRSäMäKi laaksojen rauta oy, keskuskatu 8

LAitiLA laitilan rautakauppa oy, pihlakuja 4

LAMMi rautanet lammi, huovintie 1

LEMPääLä lauta oy, tampereentie 166

LiEvEStUORE rautaura oy, liepeentie 10

LiPERi timon rautakauppa oy, varolantie 6

LOPPi Eräloppi oy, kauppatie 11

LOviiSA loviisan rautakauppa oy, seppäläntie 53 

MERiKARviA rautanet merikarvia, kauppatie 49

tErvEtuloA myymälääN!

tarjoukset ovat voimassa 11.3.2017 saakka. Tarjoustuotteita rajoitetusti. 
Valikoimat saattavat vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista toimitusmyyntinä 
(+toimituskulut/rahti). Ei jälleenmyyjille. 
Emme vastaa kuvastossa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä. Painoteknisistä 
syistä saattavat värit poiketa luonnollisista. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

KAtSO tARKEMMAt yHtEyStiEDOt JA AUKiOLOAJAt  www.rautanet.fi

katso lisää tarjouksia www.rautanet.fi

MyNäMäKi rauta-Apaja oy, keskuskatu 10

NAANtALi Naantalin rakennuspuu oy, taimontie 21

NARvA Narvan rauta ja maatalous oy, latomaantie 3

NyKARLEBy oy ostrocenter Ab, Frillmossantie 2 

NäRPES oy sand marketing Ab, tegelbruksvägen 8

ORiPää rautakauppa lindström ky, turuntie 6

PARGAS oy pract Ab, runebergsgatan 1

PARKANO rakennustarvike seppälä oy, hahkamäenkatu 1 

PiEKSäMäKi ysirauta, helmintie 1

PiHtiPUDAS pihtiputaan rauta ja väri oy, kolimantie 2 

PORvOO simolin oy Ab, simolinintie 3

PUDASJäRvi rautanet pudasjärvi, pietarilantie 48

RAAHE rautanet rasinkangas, rakentajankatu 3

RANUA rautaheikkinen ky, Aapiskuja 2

RAUMA länsirauta oy, papinhaankatu 6

SAStAMALA rautarasti oy, trakinkatu 7

SOMERO rautanet somero, turuntie 4

SUOLAHti ramin lvi ja rauta oy, Aatulantie 36

tAivASSALO pk-puu taivassalo, tulotie 2

tEUvA rauta-maatalouspiste j. muotio ky, vaasantie 5 

tOivAKKA rautanet toivakka, toivakantie 30

tUORiLA konetuorila oy, harjuntie 5

tyRNävä rautanet suotula, koulutie 12

UUSiKAUPUNKi pk-puu uusikapunki, poraajantie 5

vEHMAA pk-puu vehmaa, vinkkiläntie 13

viitASAARi rautakauppa mehto oy, kauppakaari 1

vääKSy rautanet vääksy, koulumestarintie 4

tilaa Rautanet-tarjouskirje www.rautanet.fi
Saat tarjouksia ja etuja sekä tietoa oman paikkakuntasi 
Rautanet -tapahtumista suoraan sähköpostiisi!


