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129
m

Kestopuu / Impregnerat vIrKe
28x95 mm, vihreä, AB.
YK44

KesÄ puuöljy / trÄolja
0,9 l. Väritön. Terassien ja ulkokalusteiden 
pintakäsittelyyn ulkona. 
BÖ66

590
ast.

6,55 €/l

puutarhamulta / trÄdgårdsmylla
Kalkittu ja lannoitettu. Laadukas yleismulta 
suomalaisten puutarhakasvien tarpeisiin. 40 l.

puutarhaKalKKI / 
trÄdgårdsKalK
25 kg. 590

sk

1000
4 sÄKKIÄ!

etusI  
28 %

norm. hinta 3,50 €/säkki



Tarjoukset ovat voimassa kaikissa Rautanet-myymälöissä 14.5.2017 saakka. Tarjoustuotteita rajoitetut erät. 2

uudistuneet rautanet.fi -sivut avattu. Käy tutustumassa!

vihdoin  
kädet 

multaan! 

puutarhan KevÄt /
trÄdgårdens vår
20 kg. Antaa kaikille kasveille energiaa 
ja herättää ne kukoistukseen nopeasti 
Suomen vaihtelevissa oloissa. 

2790
sk

haavasuoja / sår sKydd
Cooper BIO on biohajoava suoja-aine leikkuuhaavojen 
ja kuorivaurioiden hoitoon lehtipuille ja -pensaille. Se 
suojaa haavaa ja jalostuskohtaa sekä edistää niiden 
tervehtymistä. Haavasuoja on valmistettu aineksista, 
joita puu itsekin tuottaa vaurioidensa parantamiseen. 
300 g astia.

890
kpl

KesÄKuKKamulta /  
sommarblomstermylla 
45 l. Kompostilannoitettu ja kal - 
kittu   multaseos, joka on  kehitetty 
erityisesti kesäkukkien  ja  ryhmä- 
kasvien kasvualustaksi.  

690
sk

sIemenseos / 
grÄsfröblandnIng
Olonurmikko™. Koko pihalle 
perustamiseen ja kunnostuk-
seen. 1 kg = n. 33 m2:lle. 10 kg.
IK30

5490
sk

raKeInen puutarhaKalKKI /  
KornIg trÄdgårdsKalK 
20 kg. Nopeavaikutteinen rakeistettu erikoishieno 
kalkki, jonka rakeet eivät pölise ja levittäminen 
käy helposti. Kalkki elvyttää ja pitää yllä maan 
multavuutta, parantaa maan mururakennetta ja 
vähentää maan happamuutta. 
RF15   

1790
sk

puutarhan musta multa / trÄdgårdens svartmylla 
45 l, kompostilannoitettu. Se soveltuu käytettäväksi kasvualustana kukka-
penkeissä, kasvihuoneissa ja kasvimaalla joko sellaisenaan tai perusmaahan 
sekoitettuna. Kompostoimalla valmistettu multa on puhdas rikkaruohonsie-
menistä ja raskasmetalleista..

rIKKaKasvIhÄvIte /  
ogrÄsmedel
Glyfomax Bio. 1 l. Rikkakasvien torjuntaan 
viljelysmailta, hedelmätarhoista, viljele-
mättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä 
puuvartisten kasvien hävittämiseen. 

2900
ast.

KuorIKate / tÄcKbarK
50 l. Puutarhan viimeistelyyn ja 
maisemointiin.

590
sk

1000
3 sÄKKIÄ!
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KorIsteKate /  
deKoratIva  
tÄcKbarK
45 l.  
Hiilenmusta. 17JD
Pähkinänruskea. 17JB
Tiilenpunainen. 17JC

990
sk

16 mm x 25 m
17HR

14,090
kpl

19 mm x 25 m
17HS

1990
kpl

monItoImIharja / 
unIversalborste
1003467. Solid™. 
 ZP33

1650
kpl

puutarhaKÄrry / trÄdgårdsKÄrra
90 l, sinkitty/tummanharmaa.
15ET 

27,50
kpl

lehtIharava /  
Krattblad
1001586. Classic 
lehtihavara.  
YC28

1450
kpl

KuorIKate / tÄcKbarK
50 l. Puutarhan viimeistelyyn ja 
maisemointiin. 
17JH

590
sk

KasteluletKu / vattnIngslednIng
Vihreä. 
12 mm x 20 m
17HQ

6,090
kpl

KastelupIstoolI / 
vattnIngspIstol
1020445. Kastelupistooli 
portaattomasti säädettä-
vällä suihkulla ja virtauk-
sen määrällä.

1590
kpl

terassIpesu /  
terrasstvÄtt
1 l. Puhdistaa likaa ja levää 
kyllästepuisista terassi-
laudoista. Voidaan käyttää 
myös kyllästämättömään 
puuhun. 
IZ25

990
ast.

sammaleenpoIstoaIne /  
mossborttagnIngsmedel
Sikagard-715 W. Vesipohjainen aine samma-
leen, jäkälän ja levän poistoon rakennuksen 
sisä- ja ulkopuolella. Luonnossa hajoava, eikä 
sisällä orgaanisia liuottimia eikä fosfaatteja. 
Yhteensopiva useiden rakennusmateriaalin 
kanssa kuten: tiili,  betoni, puu, alumiini, 
teräs, ym. Ei aiheuta värjääntymistä tai 
tahraantumista. Voidaan käyttää vaaka-ja 
pystypinnoilla. Tuote  myydään 2 ja 5 litran 
astioissa. 

Kysy myymälästämme.
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Kata 
piha

tyylillä

pIhaKIvet ja -laatat /  
gårdsten och -plattor
HB-pihalaatat tarjoavat laajan valikoiman 
luonnollisia ja kauniita värisävyjä.
Betonilaattapihalla on miellyttävä kulkea 
ja sitä on kiva katsella. Laatta sopii pi-
haan,käytäville ja puutarhaan. Laattapinta 
on helppo pitää siistinä, se kestää sekä 
kulutusta että katseita, eikä ole liukas. 

pIhalaatta / gårdsplatta
HB-kakspuolilaatta. 5,5x30x30 cm, harmaa. 
Kaksipuoleinen betonilaatta piha-alueiden 
päällystämiseen.
NH96

119
kpl

suodatInKangas / 
fIltertyg
LekTex. Käytetään 
erottamaan maalajit 
toisistaan. Vettäläpäisevä. 
2x10 m (20 m2). 
QZ44

5x10 m (50 m2). 
QZ45 

3500
pkt

5x25 m (125 m2). 
QZ46 

7900
pkt

asfaltIn paIKKausmassa /  
asfaltspacKel
10 L. Käyttövalmis bitumipohjainen paikkaus-
massa asfaltissa tai betonissa olevien epä-
tasaisuuksien tai vaurioiden korjaamiseen.
JB78

3990
 

(5,90 €/l)ast.    

meiltä löydät laajan valikoiman pihakiviä ja -laattoja.

KIvIKuullote / lasyr för  
gårdssten och -plattor
Patio. Vesiohenteisella Patio Kivikuullotteella saat helposti ja nopeasti 
uuden ilmeen vanhoille betonipihakiville ja -laatoille. Patio Kivikuul-
lotteen avulla voit tasata ja syventää pihakiveyksen väriä. Sävytettä-
vissä kymmeneen eri sävyyn. Riittoisuus 4-8 m2/litra. 
55EF

6790
 

(7,56 €/litra) + sävytys
ast.

alKaen

1490
pkt
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LIUKULASIT / SKJUTDÖRRAR TILL UTERUM
Viihdy kesän mukavissa askareissa terassillasi pidempään. Kevään viileys ja syksyn sateet 
eivät haittaa, kun lasitat terassin. TARUS-LIUKULASIT voi asentaa niin puu-, betoni- kuin
teräsrakenteisiin. Lasituksen voit tilata myös kiinteillä profiileilla. Alumiiniprofiilit saat  
t. harmaana, ruskeana tai valkoisena. Liukulasit valmistetaan ensisijaisesti mittatilaus-
työnä, vakiomittaiset liukulasit ovat saatavissa nopealla toimitusajalla. Liukulasit sovel-
tuvat tee-itse-rakentajien tai rakennusammattilaisten asennettaviksi.

Kysy tarjousta myyjiltämme!

valoKate / genomsKInlIgt plasttaK
Keraplast -valokatteilla katat terassillesi viihtyisän lisäoleskelutilan.
Käytännölliset PVC-trapetsilevyt soveltuvat valokatteiksi sekä talousrakennuksien ikkunoiksi.
Laadukkailla PVC-levyillämme UV-suoja on 10 v. PVC-trapetsilevyt myös sopivat taloutesi 
tarkempaan säästöbudjettiin.
Arvostetut PC Sun trapetsi- ja PC Omegalevyt antavat terassillesi pitkäaikaisen suojan ja ovat hyvin 
säätä ja rasitusta kestävää polykarbonaattia ja suojaavat haitallisilta UV-säteiltä ja UV-suoja 15 v. 

TAKUU
10 v

KartanopylvÄs / pelare
60x1500 mm, painekyllästetty, vihreä, AB. 
EK59

390
kpl

Kestopuu vInorIma / 
Impregnerad 
42x42x28, ruskea. 
ÄC22

190
kpl

Kestopuutolppa / 
Impregnerad stolpe
90x90x6000 mm, liimapuu, ruskea. 
13PF

5900
kpl

aIdan terÄsjalKa / 
staKetfot
Kuumasinkitty. 
51x51x600/400 mm.
ÅV21 

2,95
 

77x77x750/600 mm.
SO66 

3,95

51x102x750/600 mm.
IÖ37 

4,95

kpl

kpl

kpl

Esim. 
PC-Sun. Trapetsimallinen, 
savunharmaa/helmikuvio. 
Useita pituuksia,  
esim. 0,8x1040x2500 mm. 

1590
m2 + toimituskulut

Esim. 
Uv-kestävä PvC-trapetsilevy. 
Vedenkirkas, valonläpäisevyys 89 %. 
Useita pituuksia,  
esim. 1,2x1050x2500 mm. 

1390
m2 + toimituskulut

Valokatteet osassa myymälöitä toimitusmyyntinä!
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valikoimissamme on lukuisia pintakäsittely- ja katemateriaaleja.   niillä viimeistelet rakennuksestasi uniikin.

aItaverKKo / 
stÄngselnÄt
PARK. Muovitettu,  
vihreä aitaverkko. 25 m/rll.  
50 x 100 x 1000 mm.  
EQ76

6500
rll

50 x 100 x 1200 mm. 
EQ79

7500
rll

harvahIrsIlIIterI / lIder
3300x3000 mm. Pohja-ala 9,9 m². Harjakorkeus n. 2900 
mm. Pakettikoko mm (pituus x korkeus x leveys / kg) 
3850x600x1150 mm / 730 kg.  

129000
kpl

parIaItta / gårdsstuga
5100x3000 mm, pohja-ala 15,3 m2, harjakorkeus 3220mm.  
Materiaalin vahvuus 34 mm. Paketin mitat 5550x820x1150 mm. 
VZ70

259000
kpl

KotI-aIta / staKet
Painekyllästetty, hienosahattu, vihreä.
CD93 

3900
kpl

meiltä myös kotimaiset tammiston puun 
valmistamat pihakalusteet!

Piharakennukset myydään puuvalmiina. Hintoihin lisätään mahdolliset toimituskulut / rahti. Kate- ja pintamateriaalit sekä asennus eivät sisälly hintaan.

yacht-rIIppuluKKo /  
hÄnglås
Merivedenkestävä, 
täysin ruostumaton 
riippulukko. Messinkinen 
umpirunko, kaksoislukit-
tuva sanka ruostumaton-
ta terästä. Muovitettu, 
suojaa herkkiä pintoja. 
Eri sankakorkeuksia, 
alkaen 20 mm.

alKaen

 990
kpl

RAJOITETTU 
ERä
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terassIruuvI / trallsKruv
A2, RST. 4,2x55 mm. 250 kpl/rasia. 
13PB

1450
ras

Kestopuu / Impregnerat vIrKe
28x95 mm, ruskea, AB
DF08

1,049

28x95 mm, ruskea,  
uritettu, AB
NÅ28

1,049

28x120 mm, ruskea, AB
NÅ29

1,089

Ruskea, uritettu  
28x120 mm AB SHP 
NÅ30

1,089
 

48x98 mm, vihreä
XG71

2,035

48x98 mm, ruskea
NP24

2,065

48x148 mm, vihreä
NC39

3,050

m

m

m

m

m

m

m

terassIlauta / terassbrÄde
Lehtikuusi 28x145 mm
RJ77

390
m

valikoimissamme on lukuisia pintakäsittely- ja katemateriaaleja.   niillä viimeistelet rakennuksestasi uniikin.

leIKKImöKKI lIllevIlla 1 /  
legstuga lIllevIlla 1
2000x2000 mm + 1000 mm, pohja-ala 4 m² + 2 m², har-
jakorkeus 2730 mm. Paketin mitat 3350x530x1150 mm. 
DX83  

99000
kpl

puucee / utedass
Koko 1200x1400 mm, materiaalivah-
vuus 28 mm, korotettu malli. 
ÅD78

59000
kpl

hIeKKalaatIKKo /  
sandlåda
120 cm kannella, puuvalmis.

7500
kpl

pIhalaatta / gårdsplatta
Painekyllästetty laatta terasseille ja 
parvekkeille. Paksuus 16 mm. 60x60 cm.

Ruskea.
BJ73

690
kpl

pihalle 
luontevasti 

puuta

nyt saat pIslan 
taKorautatuotteet 
meIltÄ!

Piharakennukset myydään puuvalmiina. Hintoihin lisätään mahdolliset toimituskulut / rahti. Kate- ja pintamateriaalit sekä asennus eivät sisälly hintaan.

Vihreä.
VF32 

550
kpl
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ensin työ 
ja sitten 

huvI!

KlapIKone / vedKlyv  
Puristusvoima 6000 kg. Puristusväli 52 cm, 2,2 kW/ 230 V. 
Sisältää jalustan. Takuu 2 vuotta.
14GE

22900
kpl

halKaIsuKIrves / Klyvyxa
1015643. Fiskars-halkaisukirves XL X25. 
14GR

6900
kpl

pInotavarasaKset /  
sax för hanterIng av vedtrave
1003625. WoodXpert™ pinotavarasakset LT6. 
ZO92

3490
kpl

raIvaussaKset /  
röjnIngssax
1013564. SmartFit™, teleskooppivarsi L86.  
ZP12

4500
kpl

vesurI / röjKnIv
WoodXpert™ vesuri XA3, 1003609. Vahvemmin kaartuva terä soveltuu 
erinomaisesti pienten puunoksien karsimiseen, ruohon ja pensaiden 
raivaamiseen puutarhassa ja metsässä sekä puiden kuorimiseen. 
Pituus 50 cm.
ZO73

3750
kpl

sÄhKögrIllI-savustIn / elgrIll-röKugn 
Muurikka Nokkela, TO6841. Sähkögrilli/ -savustin (900 W) toimii  
 savuttamattona grillinä, kun vastukset on asennettu ruoan yläpuolelle  
kansiosaan. Vaihtamalla vastuksen laitteen runko-osaan, se toimii 
savustimena. Konepestävät ritilä ja rasvapelti. Helppo puhdistaa. 

7900
kpl

muurIKKapaellasettI / 
muurIKKa paellaset
Sisältää D-300 kaasupolttimen, 
valurauta paellapannun 
suojapussissa ja silavan.   

10900
kpl

6 TONNIA!
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pyyKKInarutelIne / 
KlÄdstrecKsstÄllnIng
0083. Kestävä ja pyörivä 
4- sakarainen teline.  
Tummanharmaa.

6900
kpl

IdeaalI- 
mItta  

laKanoIlle!

pyyKKInarutelIne / 
KlÄdstrecKsstÄllnIng
0088. Y-kiinteä yläkehä.  
Tummanharmaa. 

14900
kpl

tuuletustelIne / 
vÄdrIngstÄll
0078. Y-kiinteä yläkehä.  
Tummanharmaa. 
IN12

13900
kpl

KaasugrIllI /  
gasgrIll
12220 Grillchef. Grilli kolmella 
polttimella. Emaloidut grillaus-
ritilät, lämpöhyllyt, grillin kulho 
sekä lämmönjakolevyt kestävät 
kovaakin kulutusta. Alaslas-
kettavat sivuhyllyt helpottavat 
varastointia. Työskentelytaso 
85 cm.  
18XL   

19900
kpl

Ketjusaha/ Kedjesåg  
Park 45cc. Perus poltto- 
moottorisaha. Teho 1,8 kW.  
Laippa 45 cm.
IK29

9900
kpl

noKIan saappaat  
ammattI- ja  
vapaa-ajan KÄyttöön.
Esimerkiksi metsätöihin laadu-
kas Eurologger 2. 

Tutustu myymälässämme tai 
www.nokianjalkineet.fi. 

Osassa myymälöitä toimitus-
myyntinä.

KumIsaapas / gummIstövel
Kontio Classic. Suomalaiseen jalkaan suun-
niteltu pitkävartinen kumisaapas nopeasti 
kuivuvalla trikoovuorilla. Varrensuussa 
heijastinnauha, iskuja vaimentava korkorak-
enne. Kestää pakkasta -40°C.

5500
kpl

hIIlIgrIllI / KolgrIll
Landmannin Dorado Goth 11430. 
Hiiligrilli vaativalle grillaajalle. 
Optimaalisen lämmön saavuttami-
seksi hiiligrillissä on valurautaiset 
grillausritilät, briketti-/ hiilitason 
korkeussäätö ja ilmaventtiilit. 
Kannessa mittari , kookas lämpö-
hylly ja kätevät sivutasot helpot-
tavat työskentelyä.Grillausala 57 x 
42 cm, mitat (L x S x K) 131 x 67 x 
110 cm, paino 26 kg. 
21PY   

19900
kpl
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muurahaIs- ja  
toraKKa-aerosolI / 
aerosol för myror 
och KacKerlacKor
300 ml. Muurahais- ja torakka- 
aerosoli sopii erityisen hyvin 
ryömiville hyönteisille, kuten 
muurahaisille. 

890
kpl

muurahaIssIrote / 
ströpulver för  
myror
250 g. Käytetään rakennusten 
välittömässä läheisyydessä ja 
sisätiloissa kuten kellareissa. 
Muurahaissirote tappaa heti 
kosketuksesta ja se tehoaa 
muurahaisten lisäksi sokeri-
toukkiin, torakoihin ja kaikkiin 
muihin käsitellyllä pinnalla 
liikkuviin hyönteisiin. Aine säi-
lyttää tehonsa niin kauan kuin 
sitä on näkyvissä, sadevesi 
huuhtoo aineen mukanaan.  

990
kpl

muurahaIssyöttI /  
locKbete för myror
1 kpl. Raid Muurahaissyötti torjuu tehok-
kaasti muurahaiset sisätiloissa, parvekkeella 
ja terassilla, vuoro kauden ympäri. 

490
kpl

aKKuruohonleIKKurI /  
batterIdrIven grÄsKlIppare
RLM18X41H240.Ryobi 36V Fusion-ruohonleik-
kuri (18V + 18V) 36V. Virtalähteenä 2 x 18V 
4,0 Ah Lithium- akut ( sis.toimitukseen ). 
Leikkuu kapasiteetti 40 cm ja 50 l kerääjä. 
Keskitetty korkeudensäätö, helppo ja 
kevyt käyttää.Bio-leikkuumahdol-
lisuus. Yhteen sopiva Ryobi ONE+ 
18V järjestelmän kanssa. Mukana 
pikalaturi.  

42900
kpl

raIvaussaha / röjsåg
RBC52FSBOS. Tehokas ja tasapainoinen 
raivaussaha monipuolisin varustein. 
Tehokas 52 cm³ Semi-Pro moottori  
Helppokäyttöinen käynnistysjärjestelmä. 
Taittuvat pyöräkahvat. Leikkuukapasi-
teetti 46cm. Mukana ReelEasy siimapää 
ruohotrimmerille ja 26 cm Tri-Arc+ 
metallinen raivausterä sekä raivausterä 
sekä yhteensopiva suoja. ONE+ startti-
mahdollisuus. Siimanhalkaisija: 2.4mm. 
Vertebrae+ Premium valjaat mukana. 
Paino 8,3 kg

29900
kpl

pensasleIKKurI / 
hacKsax
RHT4550. Laadukas perus-
leikkuri timantti hiotuin terin, 
kierrettävä etukahva helpottaa 
työskentelyä eri asennoissa. 
Teho 450 W, paino 2,4 kg.

aKKutrImmerI /  
batterIdrIven grÄstrImmer
RLT1832133H 18v. ONE+- järjestelmän 
 tehokas akkutrimmeri kahdella 18V (1,3 Ah) 
akulla. Monipuoliset säädöt takaavat hyvän 
työergonomian sekä tehokkaan työskente-
lyn: leikkuuleveys 25/30cm, leikkuupää sää-
dettävissä kolmeen eri asentoon, varressa 
teleskooppisäätö.

15900
kpl

piha 
tarvitsee 
hoItoa

8900
kpl



osta nyt  
rautanet-tilillä, 

saat laskun vasta  
elokuussa! 

Kampanja on voimassa 1.4.–31.5.2017
Kysy lisää henkilökunnaltamme! 

tutustu kampanjaan sivuillamme  
rautanet.fi
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KompostorI /  
Kompostör
Greeny. Laastinharmaa.
OJ81

pIKaKompostorI / 
snabbKompostor
Biolan Pikakompostori 
220eco. Hajuton ja siisti 
kompostori keittiöjätteen 
 ympärivuotiseen kompostoin-
tiin. Lämpöeristetty rakenne 
ja tehokas ilmanvaihtojärjes-
telmä tuottavat kompostia 
nopeasti. 220 l, harmaa.
11WM

44900
kpl

KompostI- ja huussIKuIvIKe / barKströ 
för Komposten och torrKlosetten
40 l. Puhtaasta, kuivatusta ja  r ouhitusta havupuunkuo-
resta, -puuaineksesta sekä turpeesta  valmistettu seosaine 
kompostointiin ja kuivakäymälöihin. 

995
sk

KompostIherÄte / 
KompostaKtIvator
1,2 l.Biolan Kompostiheräte on 
luonnonraaka-aineista valmistettu 
kompostointiaine. Kompostiheräte 
tehostaa kompostoitumista ja 
nopeuttaa talous- ja puutarhajätteen 
lahoamista ravinteikkaaksi 
kompostimullaksi. 

690
ast

KOTIMAINEN

KevytpeIte / 
lÄttpressennIng
Noin 120 g/m2. 

Alkaen 2x3 m. KF02  250
kpl

Kysy  
myös muIta 

KoKoja.

29900
kpl
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39900
kpl

autotallInovI / garagedörr
Turner 210. Nosto-ovi, jonka 40 mm pak-
suiset polyuretaanieristeiset lamellit on 
päällystetty galvanoidulla teräspellillä sekä 
sisä- että ulkopuolelta. Oviaukon mitat: 
2500x2100 mm, ylätilantarve 210 mm. Väri 
valkoinen, lisähintaan ruskea ja tumman-
harmaa. U-arvo 1,4 W/m2K. Takuu 1 vuosi. 
Ruutukuvio. DT59
Vaakakuvio. UA18

autotallInoven avaaja / 
garagedörrsöppnare
TURNER 600R. Kätevä avaaja kahdella 
avaimenperälähettimellä. Takuu 2 vuotta.
WO76

19900
kpl

Lisää käyttömukavuutta 
Turner-avaajilla!

hallItunKKI / halldomKraft
BH1EU3000. Kompakti ja voimakas 
hallitunkki, nostoalue 130-462 mm. 
Nopea nosto kaksoismäntien ansiosta,  
max nostokapasiteetti 3 tn. Pituus 750 mm, 
paino 31 kg. 

16900
kpl

paInepesurI / 
högtrycKs-
tvÄtt
C125.7-6 PC Xtra. 
Kätevä painepesuri 
peruspuhdistukseen. 
Maksimipaine 125 bar, 
maksimi vesimäärä 
440 l/h. Teho 1400 W,  
letkun pituus 6 m. 
 Mukana varusteita, 
mm. Patio Cleaner- 
terassi pesuri. 

paInepesurI / 
högtrycKs-
tvÄtt
C-PG 130.2-8 P Xtra.  
Tehokas painepesuri 
kodin haastavim-
piinkin puhdistus-
tehtäviin. Varustettu 
patentoidulla Power 
Grip -käsikahvalla, 
joka mahdollistaa 
paineen säädön suo-
raan käsikahvasta. 
Maksimipaine  
130 bar,  vesimäärä   
520 l/h, teho 1800 
W, letkun pituus 8 m. 

29900
kpl

rautanet -lahjaKorttI
Muista äitiä, ystävää, yhteistyökumppaneita  
Rautanet -lahjakortilla. Takaat mieluisan lahjan 
juhlaan kuin juhlaan.

TIETÄÄ MITÄ TARVITSET.

LAHJAKORTTI

19900
kpl
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Lisää käyttömukavuutta 
Turner-avaajilla!

fInnfoam- erIstelevyt 
Finnfoam on suulakepuristettu polystereenilevy eli XPS lämmön-
eriste ja ominaisuuksiensa ansiosta poikkeuksellisen monikäyttöinen 
lämmöneriste. Samat vettymättömät ja homehtumattomat eristys-
levyt soveltuvat lukuisiin erilaisiin käyttökohteisiin ja -tarkoituksiin 
kuten routasuojauksiin, ala- ja välipohjiin, kattoihin ja seiniin sekä 
lisälämmöneristyksiin. Saatavana useita eri paksuuksia.

Pyydä tarjous myyjältämme.

betonIseKoItIn / 
betongblandare
B125L. Valurauta hammaskehä,  
tilavuus 125 l. Moottori 700 W, 
230 V. 
FK24

32900
kpl

raKentajan KottIKÄrry
SL-kottikärry 110 SK, puhkeamaton 
rengas. 
YL30

9500
kpl

harKKolaastI / 
blocKbruK
M100 / 500, 33049.  
1000 kg/säkki. 
Kevytsoraharkkojen  
muuraukseen. 
SZ55

muurauslaastI / murbruK
M100 / 600, 53038. 25 kg/säkki. Helppo-
käyttöinen peruslaasti poltettujen ja 
kalkki hiekkatiilien muuraukseen julkisivu-, 
väli seinä- ja savupiippukohteissa . 
MÄ72

Kysy lisää myyjiltämme.

+  Käyttäjäystävällinen koko
+  Valmistettu Suomessa
+  Ympäristöystävällinen

www.finnsementti.fi

Suomalaista sementtiä

pohjatyöt 
on kaiken 
perusta
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KattoKIttI / tagKIt
1 l. 
SÖ77

1590
ast.

Kattolaatta / 
taKfIltsplatta 
Plano XL. Perinteistä kattolaattaa 
suurempi, kuvioltaan linjakkaan selkeä 
ja yleisilmeeltään rauhallisen tyylikäs. 
Sopii katoille, joiden kaltevuus on 1:5 
tai jyrkempi. Kattolaatassa on valmiina 
Icopalin kehittämä liimausbitumi, jonka 
avulla laatat tarttuvat toisiinsa lujasti ja 
vesitiiviisti. Paketissa 2,3 m2. Värit musta 
antrasiitti ja harmaa graniitti.

Pyydä tarjous myyjiltämme!

UUTUUS

Kattopesu / taKtvÄtt
5 l. Tiili-, huopa-, pelti- ja mineriitti-
katoille. Tuhoaa mikrobikasvustot ja 
puhdistaa. Puhdistava vaikutus jopa  
2 vuotta ja kasvustoa ehkäisevä vaikutus 
4-5 vuotta.
EO40

3790  
(7,58 €/l)ast. 

proganttI  - uusI luKKosaumaKate 
• Hiljainen lukkosaumakate – vaimennusnauha vaimentaa sateen ja tuulen äänet
• Helppo asennus – limityssauman uusi muoto helpottaa asennusta
• Vesitiivis myös loivalla katolla – tiiviys taattu jopa 1:8 loivalle katolle
• Värivaihtoehdot: tumma harmaa, vaalea harmaa, havunvihreä, punainen, tiilen-
   punainen, tumma ruskea ja musta

WECKMAN – jo yli 50 vuotta suomalaista työtä!

Kunnon  
Katto  
taloosi

rÄystÄsverKKo / taKfotsnÄt
Galvanoidusta langasta valmistettu verkko 
pieneläinten liikkumisen ehkäisemiseksi 
rakennuksissa. Galvanoitu lanka 0,4 mm, 
silmäkoko 2,7x2,7 mm, leveys 30 cm, 
rullassa 25 m.
FE08

4900
kpl

KumIbItumIlIIma / 
bItumenlIm
Elastinen kumibitumiliima ja 
saumamassa. 310 l.
AÄ10

990
tb

osb-Katelevy / 
osb-sKIva
TG4. Kosteudenkestävä 
kattojen aluskatelevy. 
 Ympäripontattu. Levyn 
koko 1200 x 2700 mm.  
09TF 

890
m2
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OVET JA IKKUNAT SUOMESTA  / kaski.fi

NOPEAT   
OVITOIMITUKSET   
KESKUSVARASTOSTA!

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

19900
kpl

Basic 0015. 9-10x21, 6-ruu-
tuinen kuvioitu argonkaas-
utäytteinen 2-kerroksinen 
selektiivieristyslasi., valkoinen. 
lukkorunko Abloy LC102.

35900
kpl

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

23900
kpl

tasotIKas / stege 
734403. 3-askelmainen. 
44 P-sarja tasotikkaat 
ovat täydellinen valinta  
kevyempiä tikkaita etsi-
ville ammattilaisille. Ne 
sopivat erityisesti huol-
toteknikoille, sähkö-
asentajille ja muille 
ammattilaisille, jotka 
joutuvat liikkumaan 
paljon tikkaidensa 
kanssa.
62WW 

119,000
kpl

tasotIKas / stege
AT4. Kotimainen 4-askel-
mainen  ammattitikas 
päivittäiseen käyttöön. 
Alumiiniprofiilien kestävä 
askelmakiinnitystekniik-
ka yhdessä ergonomisen 
muotoilun ja tyylikkään 
mustan pintakäsittelyn 
kanssa tekee tikkaan 
miellyttäväksi käyt-
tää. Paino vain 7 kg. 
Seisontatason kor-
keus 0,96m.

169,000
kpl

työtaso / arbetsbÄnK
TT3ISO Tikli Hobby. 3-askelmai-
nen työtaso kotikäyttöön. Suuri 
alumiinityötaso (0,45x1,5 m). 
Tasokorkeus 0,72m. 

129,000
kpl

ulKo-ovet / ytterdörrar 

Painikkeet ja pintahelat eivät kuulu ulko-ovien toimitussisältöön.

099
m

ulKoverhouspaneelI  
taI -lauta / yttre  
brÄdfodrIng
Hienosahattu, pohjamaalattu, 
valkoinen. Paneelissa UTV-profiili. 
20x95 mm. 
TY52

20x120mm KHP/ UTV,  
35OX/66MW                119

23x145mm UTV, AA36       139
m.

m.

Basic 0010. 9-10x21,  
pystyuritettu, valkoinen, 
lukkorunko Abloy LC102.

29900
kpl
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erIstelevy / IsolerIngssKIva 
Kingspan Therma TW56 Anselmi. Valmiiksi 9 
mm reunaohennetulla kipsilevyllä pin-
noitettu eristelevy. Soveltuu sekä kivi- että 
puurakenteisten seinien, kattojen ja latti-
oiden sisäpuoliseen lämmöneristämiseen. 
40x600x2600 mm.
DÖ18

3550
   (22,76 €/m2)kpl

lattIalastulevy / golvspånsKIva
KoskiFloor. 22x600x2400 mm, ympäripontattu 
P6. Soveltuu kuivien tilojen uudisrakennus- ja 
peruskorjauskohteisiin.
77MT

1250
kpl

havuvanerI / barrtrÄdsfaner
12x2440x1220 mm III/III.
SA06

2500
kpl

IlmansulKuteIppI /  
luftspÄrrtejp
Ekovilla Eko. 25 m/rll. 
08HF 

1590
rll

soKKelIlevy / socKelsKIva 
Cembrit Rock. Luonnonkivipintainen levy, 
jolla saat luonnollisen, viimeistellyn ja 
helppohoitoisen sokkelin taloosi. Levyn 
on helppo ja nopea asentaa, eikä tarvitse 
erillistä käsittelyä asennuksen jälkeen. 
Kolme luonnollista sävyä: Coal-hiili, 
Ash-tuhka sekä Clay-savi. Levyn mitat: 
12x595x2500mm. Kysy myymälästämme!
JM57

Saatavilla myös paksuudet 
75, 125 ja 150 mm.

50 mm. 5,90 m2/pkt.
NC53

550
m2

erIstelevy / 
IsolerIngssKIva
Kotimainen PAROC-kivivilla ei pala, 
mutta suojaa rakennuksesi kylmältä ja 
kosteudelta.
•  Erinomainen lämmöneristyskyky 
    perustuu kivikuitujen välissä paikal-
    laan pysyvään ilmaan
• Kivivillan avohuokoinen rakenne 
    varmistaa eristeen oikeanlaisen hen-   
    gittävyyden estäen kosteusvaurioita
• Vulkaanisista aineista korkeissa 
    lämpötiloissa valmistettu palamaton 
    kivivillaeriste ei syty eikä edistä paloa

sadevesIputKI / 
regnvattenrör 
Farmarin Tupla. 110/92x6200 mm, SN4. 

1490
kpl

puhallusvIlla / blåsull
Ekovilla® IA. Itseasennettava puhalletta-
va eriste. Säkistä tulee n. 0,5 m3 valmista 
eristettä.  Menekki 2-3 säkkiä/m3 vapaassa 
yläpohjassa  riippuen mm. puhallettavan tilan 
muodosta. 
CN23

1750
sk

erIstelevy / IsolerIngssKIva
Ekovilla® Levy. Puukuitu antaa talosi 
rakenteiden hengittää oikealla tavalla. 
Hengittävä talo kertoo turvallisuudesta  
ja hyvästä olosta.
100 mm. 2,85 m2/pkt. 
TZ19

1050
 m2

IlmansulKupaperI / 
luftspÄrrspapper
Ekovilla X5. Vihreä, 60 m2/rll. 
43ZT 

5900
rll
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fIlmIvanerI /  
fanersKIva med fIlm 
12x1250 x 2500mm.  Säänkestävä koivu-
vaneri. Toinen puoli sileä ja toinen 
 viirakuvioitu.
34AS 

5500
kpl

radonsuoja /  
radosKydd
Delta. 0,6x25 m.
ÄW09

4500
rll

soKKelIlevy / 
socKelsKIva
Delta NB. Perusmuurien ja 
sokkeleiden vedeneristyk-
seen. Estää tehokkaasti 
maasta tulevan kosteuden 
pääsyn rakenteisiin.   
1x20 m/rll, 
QG14

3250

2x20 m/rll, 
CH69

6490

rll

rll

soKKelIlevyn  
reunalIsta /  
KantlIst för 
socKelsKIva
Delta. 2 m. 
MK25

250
kpl

vIllaveItsI / IsolerKnIv
389010. 
OA23

1690
kpl

erIstelevy / 
IsolerIngssKIva
ROCKWOOL FLEXIBATTS –levyt on valmis-
tettu palamattomasta ja vettä hylkivästä 
kivivillasta. ROCKWOOL kivivillalla on 
hyvät lämmön- ja ääneneristysominai-
suudet. FLEXIBATTS –levyissä on asen-
nusta helpottava joustoreuna. Oikein 
toteutettu kivivillaeristys säilyttää hyvät 
ominaisuutensa koko rakennuksen elin-
ajan. FLEXIBATTS –tuotteet on pakattu 
ainutlaatuisella vakumimenetelmällä 
tilaa säästäviin ja villan ominaisuudet 
säilyttäviin puristepakkauksiin.

erIstelevy / 
IsolerIngssKIva 
Suomessa valmistetut ISOVER-eristeet on 
kehitetty suomalaisiin oloihin ja niiden 
pääraaka-aine on kotimainen kierrätyslasi. 
Eristeen ympäristövaikutukset on huomioitu 
koko elinkaaren ajalta. ISOVERin tuotteet 
ovat mukavia käsitellä, helppoja asentaa ja 
niillä on hyvä mittapysyvyys, vetolujuus ja 
vähäinen pölyävyys. Sen lisäksi, että ISOVER 
pitää lämmöt sisällä, se eristää hyvin myös 
ääntä. ISOVER-tuotteet on puristepakattu 
jopa ¼ tilavuuteen, mistä tulee selvää sääs-
töä kuljetuskustannuksiin.

runKolevy /  
trÄfIberIsolerIngssKIva
25 x 1200 x 3000 mm. Bitumikyllästetty 
puukuitulevy, joka suojaa taloa kosteudel-
ta, vedolta ja pakkaselta. Lisäksi levy 
toimii rungon jäykisteenä. 
GD79

2790
kpl

tuulensuojalevy /  
vIndsKyddsKIva
12x1200x2700 mm. Bitumikyllästetty 
puukuitulevy, joka suojaa taloa kosteu-
delta, vedolta ja pakkaselta. Lisäksi levy 
toimii rungon jäykisteenä. 
GE36

1190
kpl

valitse
erIsteet

oikein



vÄlIseInÄtolppa /
mellanvÄggsstolpe
Kerto-T. 39x66x2550 mm.
VG07 

550
kpl

mItallIstettu KuusI / planad sågat
Mitallistettu puutavara on paksuudeltaan ja leveydeltään karkea- 
höylättyä  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
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elastInen lIIma /  
elastIc lIm
Sikabond T2. 300 ml. 
SikaBond® -T2 soveltuu sisä- ja 
ulko käyttöön mm. wc-pytty-
jen, ikkunapenkkien, porrasas-
kelmien, levyjen, potkupeltien, 
opasteiden ja esivalmistettu-
jen kappaleiden liimaamiseen. 
Korkea loppulujuus. Ei aiheuta 
korroosiota, eikä galvaanista 
korroosiota eri metallien väli-
sissä liimauksissa. 
AP72

1490
tb

saumausmassa / 
fognIngsmassa
Sikaflex® -11 FC+. 300 ml. 
 Nopeasti kovettuva saumaus- ja 
liimamassa, jota voidaan hioa 
ja maalata. Sävyt: valkoinen, 
beige, ruskea,  vaaleanharmaa 
ja musta. 
ÄC32, DZ91, QM93, PÄ84, RZ91 

1490
kpl

saumavaahto /  
fogsKum
Sika-Boom S. 600 ml. 1-kom-
ponenttinen laajeneva poly-
uretaanivaahto. Pullovaahto, 
jossa on suutin mukana.
VS50 

495
plo

höyrynsulKuteIppI /  
fuKtspÄrrstejp
50 mm x 25 m.
PO60 

1500
kpl

pIKapaIKKaus-
laastI /  
snabbspacKel
Sika MiniPack. Helppo-
käyttöinen laasti betonin 
korjaukseen ja paikkauk-
seen. 5kg, sementinhar-
maa.
MD17

1490
pss

Nätti 779-00. 8x179x2080 mm, 
MDF-paneeli, STP, valkosaarni mel, 
ympäripontattu. Paketissa 5 paneelia 
= 1,74 m2. 12,52 €/m2.

 2190
pkt

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

2190
pkt

pIKavedenerIste / 
snabb vattenIsolerIng
KeraPro. 5 l. Uuden sukupolven nopeasti 
kuivuva vedeneriste märkätilojen veden-
eristyksiin sisätiloissa ennen laatoitusta. 
Sekä käsi- että koneelliseen levitykseen.
18QW

6900
ast

Pyydä  
myyjiltämme 

tarjous!
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vesIvaaKa / vatupass
405941, SM180. Pituus 180 cm.
WY43

3900
kpl

KÄsIsaha / handsåg
NP-22-U7/8-HP. 
21NY

690
kpl

housut / byxor
6903 FlexiWork. 

12900
kpl

KÄsIsaha / handsåg
HBS-22-7. 
13GZ

1290
kpl

yleIspuuKKo / moraKnIv
386010, HvK. 
15FP

590
kpl

vesIvaaKa / vatupass 
Reca 600 ja 1200. Kotimaiset Mitax Reca 
250 -sarjan vesivaa’at tarjoavat edullisen ja 
luotettavan vaihdoehdon. Helposti säädet-
tävät, kalibroitavat ja rikkoutumattomat 
akryyliset libellit sekä vahva, mutta kevyt 
profiili.
• Tarkkuus 0,50 mm/m
• Profiili 20x50 mm, 600 g/m
• 1 vaaka- ja 1 pystylibelli

600  mm, IH39     2450
  

1200 mm, QA83   3450

kpl

kpl

KIrvesmIehen vasara / 
snIcKarhammare
429-16.Laadukas vasara kovaankin 
käyttöön. 16 oz/450g. 

varusteet 
töiden  

mukaan

1690
kpl
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saunanovI /  
bastudörr
Classic. 7-9x19.  
Kokolasi, harmaa.  
Leppäkarmi ja -vedin. 
VW23

alKaen*

7900
kpl

*Koko 7x19

puuKIuas / bastu-ugn
Inari. Ympäristöystävällinen kiuas läm-
piää pienellä puumäärällä. Suuri kivi-
määrä tarjoaa pehmeät ja pitkät  löylyt. 
Valurautainen lasiluukku ja säädettävät 
jalat. 8-16 m³ saunoihin, kivimäärä   
60 kg. 55x77x55 cm. 
96TC + 15MR

59900
kpl

puuKIuas / bastu-ugn
Nätti 14. RST, 8-14 m3  saunoihin.  
Lasiluukku, puiset kahvat, 
kivimäärä 35 kg. 42x68x48 cm.

29900
kpl

puuKIuas / bastu-ugn
NC 16. Suuri kivimäärä takaa tasaisen pehmeät 
löylyt. Kiukaan ulkokuori on maalattua grafiitin 
harmaata terästä. Puinen, kuumenematon kahva 
on saanut saunojilta kiitosta. Saunan koko (m³): 
8 - 16, Mitat (lxkxs) mm:  500 x 780 x 580, Kivitila 
maks 50 kg, Paino ilman kiviä 72 kg. 
EO12

39900
kpl

saavI / så
80 l. Graniitinharmaa, 
vihreä,  
tummanharmaa.

2500
kpl
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puuKIuas / bastu-ugn
Kota Luosto vS. 8-20 m³ saunoihin. 
Kota Luosto VS on ruostumattomalla, 
hanallisella 30 l vaippasäiliöllä varus-
tettu kestävä puukiuas. Säädettävät 
 jalat ja valurautainen lasiluukku tuke-
valla kahvalla. Kivimäärä 35 kg.  
Korkeus  75 cm, halkaisija 60 cm.
96TC+15MQ

65900
kpl

savuhormI / sKorsten
Kota Teräshormi 15, 6015. Uusi selkeä, 
täydellinen ja asennusvalmis kokonai-
suus. Ulkovaippa mustaksi maalattua sin-
kittyä terästä. ø 255 mm. Hormissa on 
myös kiinteä savupelti. Peruspaketin max. 
kokonaismitta on n. 2,5 m, eristetty osa 1,5 
m pitkä. Saatavana jatko-osat 0,3 tai 0,6 m.
EO13. 

34900
kpl

KIuKaan taustalevy / 
eldfast sKIva
Cembrit Sauna. Paloturvallinen levy kiukaan 
ja tulisijojen taakse. 9x1200x1275 mm,  
1,53 m2. Väri  sementinharmaa.
ÅA84

4490
 

(29,35 €/m2)kpl

mÄrKÄtIlalevy / våtrumssKIva
Kaakeliluja. Kiviainespohjainen, molemmin 
puolin vedeneristetty levy. Voidaan pinnoit-
taa märkätiloihin soveltuvilla laatoilla tai 
märkätilan tapetilla.  Helppo ja nopea asen-
taa. 8x1200x2600 mm.
ÅÄ37

6950
kpl

saavI / så
80 l. Graniitinharmaa, 
vihreä,  
tummanharmaa.

2500
kpl

saunaKaIvo / 
bastubrunn
Mökki- ja sauna-
kohteisiin, joissa 
kantovesi. Tilavuus 
300 l.

19900
kpl

savuhormI /  
sKorsten
Schiedel Saunapiippu. 
Uusi paloturvallinen valmis 
 pakettiratkaisu. Se sopii 
useimpiin kiukaisiin (ø115-
130 mm). Mustaksi maalattu 
piippu. Sisähalkaisija 120 mm. 
51LS

39900
kpl

UUTUUS!

sauna  
KesÄKsI   
kuntoon

uusIosaavI /  
så av returplast
45 l.

890
kpl

Kiuaskivet myydään kiukaisiin erikseen.

puuKIuas / bastu-ugn
Kiukaan etuosa emaloitu mustaksi, muut 
ulkovaipan osat ovat ruostumatonta terästä. 
Lasiluukku ja säätöjalat vakiovarusteena. 
Hormiliitäntä kiukaan päältä tai takaa. Saata-
vana 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
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punamaalI / rödfÄrg
Nätti. 10 l, öljypohjainen täyshimmeä perinteinen punamaali saha-
lautojen ja karkeiden hirsipintojen ulkomaalaukseen.

2790
ast.

2,79 €/l

KesÄ-puuöljy
0,9 l. Ruskea. 
TK64

750
 

(8,34 €/l)ast.

peIttosuoja
visa. 9 l. PM 1, valkoinen. 
51OE

7500
 

(83,33 €/l+sävytys)ast.

ulKomaalI / husfÄrg
Nordica Eko. 9 l. PM 1, valkoinen. Kaksi teho-
akrylaattipohjainen vesiohenteinen ulkomaali 
puupinnoille. NORDICA EKON kiiltävä ja kova 
pinta hylkii likaa ja säilyttää ulkonäkönsä, 
värinsä ja kiiltonsa erittäin pitkään. 
ÅH72

10200
 

(11,33 €/l + sävytys)ast.

ulKomaalI / husfÄrg
Nordica Matt. 9 l. PM 1, valkoinen. 
Täyshimmeä akrylaattipohjainen 
vesiohenteinen ulkomaali puupin-
noille. NORDICA MATT:n himmeä ja 
kova pinta hylkii likaa ja säilyttää 
ulkonäkönsä ja värisävynsä erittäin 
pitkään. 
15SU

10200
 

(11,33 €/l + sävytys)ast.

sammaleenpoIstoaIne / 
mossborttagnIngsmedel
KILPI. 5 l. 
14ZY

3490
 

(6,98 €/l)ast.

ulKomaalI / husfÄrg
ULTRA. 11,7L. perusmaali A, valkoinen.Vesi-
ohenteinen, helposti siveltävä puolihimmeä 
polyakrylaattimaali. Ulkolaudoitusten uudis- 
ja huoltomaalaukseen. Erinomainen värin- ja 
kiillonkestävyys.. 
21CQ

10000
 

(8,55 €/l + sävytys)ast. 

terassIöljy / terrassolja
valtti Plus. 0,9 l. Kelohonka, musta ja ruskea. 
15AO, 15AP, 15AM

1490
 

(16,56 €/l + sävytys)ast. 

maalIpesu /  
målartvÄtt 
1 l. Tehokas maalipesu  
sisä- ja ulkokäyttöön. 
YD62

790
 kpl

UUTUUS!

suojaa  
ulkopinnat 
kauniiksi
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sammaleenpoIstoaIne / 
mossborttagnIngsmedel
KILPI. 5 l. 
14ZY

3490
 

(6,98 €/l)ast.

aKKuporaKone / 
batterIdrIven borrmasKIn
Bosch GSR 18 v-LI, 0615990GU5. Kestävä ja 
vääntävä akkuporakone ammattilaiskäyttöön. 
• 2x4,0 Ah akut
• Max. vääntö 67/28 Nm
• Kierrosnopeus 0-500/0-1700 rpm.
Mukana 60 min laturi ja säilytyslaukku.

26900
kpl

jIIrI-/KatKaIsusaha + sahapöytÄ /  
Kap-/gerIngssåg + sågbord
GCM 8 SJL + GTA 3800, 0615990G2S. Tehokas jiirisaha rakennustyömaan 
töihin vaimennetulla softstart-käynnistyksellä. Pystysuoran kahvan an-
siosta 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. Mukana tukeva ja helposti liikuteltava 
sahapöytä jiiri- ja katkaisusahoille.

44900
kpl

poravasara / borrhammare
GBH 2-26 F, 06112A4000. 
Piikkaustoiminto + pikavaihtoistukka. 

219,000
kpl

epÄKesKohIomaKone / excenterslIp
GEX 125-1 AE. 0601387501.  
Teho 250 W, 125 mm hiomapapereille. 

129,000
kpl

laadukkaat 
sÄhKö-

työKalut



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 ab 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

LAMMI rautanet lammi, huovintie 1

LEMPääLä lauta oy, tampereentie 166

LIPERI timon rautakauppa oy, varolantie 6

LOPPI eräloppi oy, Kauppatie 11

LOvIISA loviisan rautakauppa oy, seppäläntie 53 

MERIKARvIA rautanet merikarvia, Kauppatie 49

MYNäMäKI rauta-apaja oy, Keskuskatu 10

tervetuloa myymÄlÄÄn!

Tarjoukset ovat voimassa 14.5.2017 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

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, Kalannintie 620

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!


