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EIRIK FORKLARER
Det vi i Granitt og Betongvare AS ser som en av våre sterkeste 
sider, er hvor raskt vi kan levere ut til kunden, og hvor mye vi har på 
lager. Dette medfører at kunden vår har tillit til oss som leveran-
dør. Vi har enorm trygghet til kvaliteten på verktøyet vi selger, og 
våre konkurransedyktige priser. 

I denne brosjyren nevner litt om de ulike type diamantbladene 
og hva slags kvalifikasjoner de har. Vi har også med ulike 

tvangsblandere og mørteldriller. Vi leverer alt fra den 
minste dekorsparkelen til de større maskinene.

Med andre ord så leverer vi det du måtte trenge gjen-
nom flere forskjellige prosjekter i løpet av året.

I vår bedrift har vi samlet god kunnskap om hva 
slags verktøy du trenger til det prosjektet du er på. Vi 
har også gode støttespillere hos våre leverandører.

Vi samarbeider tett sammen med våre leverandø-
rer, som gjør at vi kan ha kontroll til enhver tid hva vi 

har på lager og hva som kommer inn de neste dagene..

Vi lagerfører solide merkevarer som; Collomix-visper, Fiskars, 
Raimondi-sager, Trow & Holden-meisler, Husqvarna-maski-
ner og Milwaukee-verktøy. 

Ta kontakt for hjelp til ditt prosjekt!

Kvalitets-
verktøy
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VERKTØY
Det sies at god planlegging er halve jobben. 
Det sies også at godt og riktig verktøy er 
halve jobben. Da er jo jobben så godt som 
gjort! - Vel, kanskje ikke helt...

Vi kan imidlertid hjelpe deg med det aller 
meste av verktøy og utstyr som trengs for å 
gjøre jobben så enkel og nøyaktig som mulig 
- om det skal utføres belegningstein, støtte- 
mur, naturstein eller betongarbeider.

Riktig verktøy er viktig for å få jobben gjort. Sortimentet vårt omfatter alt fra proffmaskiner, beregnet for tung bruk og høy 
slitasje, til rimelig verktøy for «gjør-det-selv»-markedet. Vårt mål er å være en god samarbeidspartner for våre kunder ved å:

• Levere verktøy av riktig kvalitet 
 til konkurransedyktige priser

• Ha et rikholdig utvalg på lager
• Ha kunnskap om produktene
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Håndverktøy

Skaft til asfaltrive
1800 mm

Fiskars krafse
Klassisk krafse med langt skaft. Perfekt for 

flytting, utgreiing og jevning av jord, 
grus og andre materialer

Langt ergonomisk lak-
kert askeskaft letter 

arbeidet

Fiskars anleggspade
Den ”originale” norske anleggspaden. Sveiset modell 
med forsterket blad, og hvor innfestningen til 
skaftet løper lengre opp enn på andre spader.

Hultafors hammer DB 5000
Hammerhodet er dekket med uretan, og den rekylfrie 
funksjonen bruker stålkuler for å dempe slaget og redu-
sere rekylen. Det myke hodet er skånsomt for underlaget 
og slår ikke gnister
ettersom det ikke
har synlig metall.

Aluminiumblad til asfaltrive
700 mm x 70 mm

Treblad til asfaltrive
700 mm x 70 mm
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Kapping og sliping

BETONGSLIPEMASKIN
Collomix CMG 1700 W
For å slipe ned og fjerne lim og limrester fra gulv; for å 
polere betong og støpte overflater; for forskalingsskjøter, 
belegg og malig; 
for å slipe og polere
mineralske overflater.
Mykstart. 1700 W.

Raimondi SA 80 Vannsag 
Kraftig sag med rullebord for murstein, granitt, fliser osv. Kuttedybde kan 
justeres manuelt eller ved bruk av fotpedal (tilleggsutstyr).
Motoren kan tiltes for jolly. 

Motor:   2200 W
Vekt:   70 kg
Størrelse:  110 x 75 x 80 cm
Maks kuttelengde: 80 cm
Maks kuttehøyde:  120 mm enkeltkutt, 170 mm dobbeltkutt

Leveres med diamantblad segment Ø360 mm, men Ø300 mm og
350 mm kan også brukes.

VINKELSLIPER
Milwaukee M18 CAG 125XPDB-0X
Revolusjonerende og kompakt, børsteløs motor som gjør 
den sterkere, raskere og forlenger levetiden. Myk start, 
konstant hastighet, beskyttelse mot “kick back effekt”, 
nullspenningsbryter
forhindrer utilsiktet
oppstart ved strøm-
avbrudd.

KAPPSAG - BENSIN
Husqvarna K 970
Robust, pålitelig, lett og kraftig - det beste valget når du 
trenger en allround kappemaskin.
Egnet for veiarbeid ved bruk
av vognen KV 970.

Maks. skjæredybde: 155 mm
Blad-diameter, maks.:
400 mm
Utgangseffekt: 4.8 kW

KAPPSAG - BENSIN
Husqvarna K 770
Allsidig kappsag - en av de beste i markedet. Lav vekt, 
utmerkede kraft-til-vekt forhold.
Godt egnet for veiarbeid med
sagvognen KV7.

Maks. skjæredybde: 125 mm
Blad-diameter, maks.:
350 mm
Utgangseffekt: 3.7 kW

Diamantverktøy

Bosun Rød
Diamantblad

Turbo 230/22,2 mm

Til tørrkapping av
betongprodukter, 
belegningsstein,

murstein, takstein

Strong Diamant
Tørrbor for
vinkelkutter
• 10 mm
• 50 mm
• 110 mm Bosun Pro Grønn

Diamantblad
Turbosegment 

400/25,4-20 mm

Til våt- og tørrkapping 
av naturstein, skifer, 

betong, granitt, harde 
materialer

Bosun Pro Svart
Diamantblad

Turbosegment Asfalt 
400/25,4-20

Til våt- og tørrkapping 
av asfalt/asfalt lagt på 

betong

Bosun
Diamantslipekopp
 Turbo Ø125 mm



Collomix XO 1 R HF mørteldrill
Collomix XO-serien er maskiner med enestående design og ekstraordinær ytelse, 
produsert i Tyskland. XO 1 R er en maskin for et mangfold av blandeoppgaver opp til 
et volum på 40 liter per blanding.
Oppreist arbeidsstilling og nyutviklede ergonomiske håndtak. Solide komponenter 
gjør dette til en svært pålitelig maskin. Leveres med visp WK 120 HF - for mørtel av 
alle slag, gips, avrettingsmasse, lim osv.

Motor:   1150 W / 4,4 A
Gir:   1 / trinnløs
Vekt:   5,3 kg
Kobling:   Hexafix / M14
Maks blandemengde: 40 L
Maks hastighet:  640 o/m

Collomix TMX 1500 - 120 l tvangsblander
Kraftig tvangsblander for alle tunge materialer som mørtel, gips, jordfuktig, 
sement opp til 16 mm korning

FORDELER:

• Kar på 150 liter med blandekapasitet 120 liter ( 5 sekker)
• Blandearmen kan enkelt tas ut for rengjøring uten bruk av verktøy
• Med adapter for støvsuger
• Enkel å tømme gjennom luke i bunnen
• Kompakt størrelse, går gjennom en 80 cm døråpning
• Enkel å rengjøre
• Hjulene er i solid gummi, som gjør den stødig og lett å flytte
• Motorhus som beskytter motoren mot støv og skitt

Kar:   150 liter
Blandekapasitet:  120 liter
Motor:   2,8 kW
Mål:   840 x 755 x 1260 mm
Vekt:   138 kg
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Elektriske blandere

Vannvarmer - 1500 W
Egner seg meget godt til å holde vann i dunke/fat telefritt.
Tritek vannvarmer garanterer deg varmt vann gjennom hele vinteren. Termostat hindrer koking. 
Tritek vannvarmer for fat, tønner og kar er enkel i bruk, henges bare over kanten.
Elementet er styrt av en regulerbar termostat med innstillingsområde 30-90°C.
Elementrør i syrefast og varmefast legering. NEMKO godkjent.

Effekt:   1500 W
Termostat:  30 - 90°C
Dypplengde:  0,80 m
Varmefri sone:  0,40 m
Drift:   1-fas / 230V / 1500W
Kabellengde:  1,50 m
Vekt:   3 kg



NOVA LED arbeidslamper
De originale nova lampene er robuste all-round arbeidslamper i stilig design. De tåler tøft, vått og skittent miljø på bygge-
plasser – og kan brukes både inne og utendørs under alle værforhold.

COB LED – teknologi gir ekstremt høyt lysutbytte med en stabil og jevn belysning – samt en fargegjengivelse tett opp 
mot dagslys. Dimmerfunksjonen gjør det mulig å justere lyset på fem nivåer.
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Arbeidslys

NOVA R LED
Lysstyrke inntil
1500 lumen.

NOVA 3K LED
Lysstyrke inntil
3000 lumen.

NOVA 5K LED
Lysstyrke inntil
5000 lumen.

NOVA 10K LED
Lysstyrke inntil 10 000 
lumen. Kan reguleres 
via App på telefon. 

TELESKOPSTATIV 
SCANGRIP TRIPOD
-   designet for å møte alle 
arbeidsforhold hvor fleksibel 
belysning er nøkkelen.

Utvidbar fra 1,35 m til 3 m,  
gir stativet full fleksibilitet 
til å plassere arbeidslyset i 
ønsket høyde og vinkel.



ÅPNINGSTIDER

VINTERTID (1. oktober -> PÅSKE):
Mandag - torsdag: kl 07.00 - 17.00
Fredag:  kl 07.00 - 16.00
Lørdag:  Stengt

SOMMERTID (PÅSKE -> 30. september):
Mandag - torsdag: kl 07.00 - 18.00
Fredag:  kl 07.00 - 17.00
Lørdag:  kl 09.00 - 15.00

VI HAR PRODUKTENE!

- best i byen på stein...

Her finner du oss:

Har du et prosjekt?

Lisa Elin Markström
Salgsansvarlig
Markprodukter
Tlf. 479 05 836
lisa@g-b.no

Anders
Bjørndal Granli
Lagermedarbeider

Stian Tvedt Nilsen
Salgsansvarlig
Butikk og Skifer
Tlf. 995 81 567
stn@g-b.no

Jan Rune Walskrå
Salgsansvarlig VVA
Lager-/Logistikkansv.
Tlf. 917 46 338
jrw@g-b.no

Geir Inge Støve
Daglig leder

Tlf. 478 60 958
geir.inge@g-b.no

Tom Atle Pettersen
Salgsansvarlig Mørtel/
Fasade/Herdeplast
Tlf. 930 73 253
tap@g-b.no

Erik Gjellan Bjerkevoll
Salgsansvarlig VVA/
Granitt/Mark/KS/HMS
Tlf. 909 30 085
egb@g-b.no

Eirik Selfors Lund 
Kundekonsulent
Tlf. 455 11 018
esl@g-b.no

Øystein 
Nielsen
Lagermedarbeider

Granitt og Betongvare AS
Strømsveien 312, 1081 Oslo

Tlf. 23 37 84 40
firmapost@g-b.no  •  www.g-b.no


