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VI GER DIG BÄSTA SERVICEN
Våra säljare och vår kundtjänst är alltid nära dig om det uppstår 
problem med produkter eller leveranser. Vi vill att du som kund skall 
känna trygghet när du handlar hos oss.

Kontakta vår kundtjänst

Vår kundtjänst hjälper gärna till vid frågor om  
våra produkter och ditt köp.

Telefon: 042–21 04 00 (kl. 8–12)

E-post: info@bluemarket.se (kl. 8–16)

Köpinformation

Alla priser gäller exklusive moms och frakt.  
Besök vår e-handel för fullständiga villkor,  

aktuell lagerstatus och vårt kompletta sortiment.

Webbutik: www.bluemarket.se

Vi kan industrin!

Lång erfarenhet i branschen och 
brett samarbete gör att du kan 

känna trygghet.

Enkelt och bekvämt!

Med tydlig produktinformation 
och snabb kundservice ger vi dig 
marknadens bästa köpupplevelse.

Låga priser!

Utan fysiska butiker minimerar vi 
våra kostnader. Detta resulterar i 

låga priser för dig.

Om BlueMarket.se

BlueMarket riktar sig till dig i svets- och 
verkstadsindustrin. Vi gör det enkelt och bekvämt 
att handla högkvalitativa produkter utan att 
behöva ta sig till järnhandlaren.

Beställ dina varor på www.bluemarket.se
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VD:n har ordet
Vi har tillsammans med utvalda partners och anställda skapat BlueMarket – 
Järnhandeln utan butiker, vårt bidrag till att öka effektiviteten i den svenska 
industrin. Hur kan Bluemarket göra den svenska industrin effektivare?

Teknikutvecklingen sker runt omkring oss i ett rasande tempo inte minst 
informationsteknologin. Idag kan både information och produkter förflytta 
sig på ett mycket effektivare sätt än tidigare. Vi kan säga att transaktioner 
av information och produkter kan ske till en lägre kostnad. Det har vi tagit 
tillvara på när vi byggde BlueMarket – Järnhandeln utan butiker.

Ett rakare flöde. BlueMarket förflyttar järnhandeln in i din dator där 
du enkelt kan hitta det du söker på några sekunder. Vi tror inte att 
järnhandelns butiker kommer att stå utan kunder – vi tror att näthandeln 
kommer komplettera butikerna. När du handlar på BlueMarket utnyttjar 
du ett extremt kostnadseffektivt flöde av produkter och information utan 
mellanhänder direkt till just ditt företag. BlueMarket har inga butiker som 
skall bemannas, värmas upp och underhållas. 

Club BlueMarket. Bara för att vi har de lägsta kostnaderna i vår 
försörjningskedja betyder det inte att vi kan dumpa marknadens priserna. 
Det måste finns butiker också. För att du som kund skall kunna utnyttja våra 
låga kostnader har vi skapat Club BlueMarket – vårt lojalitetsprogram. Det 
är otroligt enkelt att bli medlem och att sänka dina kostnader.

Vi är nära dig. Att åka till järnhandeln tar tid från din arbetsdag men det 
skapar trygghet. I butiken kan du reklamera och får personlig rådgivning. 
Vi på BlueMarket vill inte ta ifrån dig som kund den tryggheten och därför 
har vi etablerat en säljkor som tar oss närmare dig. Om inte vi sökt upp 
dig kan du som kund söka upp oss och vi kommer då ut och besöker dig 
och diskuterar just dina behov. Kontakta oss på info@bluemarket.se eller 
ring 042–2104xx. Inom kort har vi täckning för större delarna av vår 
avlånga land.

Välkommen att handla hos oss redan idag!
Håkan Wimark VD

RAKA VÄGEN, 
INGA MELLANHÄNDER

Vi levererar kvalitetsprodukter via den kortaste 
vägen från producent till slutkund.

Svetshjälmar s. 4 Svetskläder s. 6 Svetsmaskiner s. 10

Rökätare s. 12 Metallborstar s. 14 Kap- & slipskivor s. 15

Beställ dina varor på www.bluemarket.se



Svetshjälmar för alla behov

Svetshjälmar med integrerad skyddshjälm

Viking 1740
• DIN 9–13
• 2 ljussensorer

Optrel b630
• DIN 11 (passiv)
• Uppfällbart visir

Optrel p550
• DIN 9–13
• Slipläge

• Hard hat-version
• DIN 9–12

p550
• Hard hat-version
• DIN 9–13

VegaView 2.5
• Hard hat-version
• DIN 8–12

Optrel p330
• DIN 10/11
• Uppfällbart visir

Optrel p330
• DIN 10/11
• Fast visir.

Optrel e684
• DIN 5–13
• Maxade funktioner

Innovativ kompakt svetshjälm

• Mjukt skal med keps
• DIN 9–12
• Ljust och brett synfält (DIN 3)

Optrel WeldCap är en automatiskt 
avbländande svetshjälm som kom-
binerar kompaktheten och komforten 
hos en svetshuva med fördelarna och 
funktionaliteten hos en svetshjälm.

Har du tröttnat på mörka svetshjälmar där du knappt kan inspektera 
dina svetsarbeten? För att komma till rätta med detta problem har Optrel 
lanserat VegaView2.5. Denna nyhet har en automatiskt avbländande 
kassett som har ett mycket ljusare och tydligare grundläge än 
konkurrerande hjälmar. Detta ger en klar bild av din arbetsmiljö och dina 
svetsresultat vilket både ökar din säkerhet och effektivitet. 

498 SEK

1375 SEK

3928 SEK1799 SEK

1939 SEK2759 SEK4379 SEK

1189 SEK1036 SEK

Svets 2016

Beställ dina varor på www.bluemarket.se

1349 SEK

Optrel VegaView – 
världens ljusaste  
svets hjälm

• Unikt ljust visir på DIN 2,5
• Mörkhetsgrad DIN 8–12
• Ställbar delay 0,1–1,0 s
• Slip-läge på DIN 2,5
• Färgkorrekt och brett synfält
• Tillval: Friskluftsystem

Swiss made   

Nytt världs-rekord för svetshjälmar

WeldCap Bump

4
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Säkrare svetsning med andningsskydd
Passiv andningsmask

Elipse P3 är en halvmask med utbytbara filter som får plats under din ordi-
narie svetshjälm. Detta andningsskydd är ett praktiskt och smidigt alternativ 
vid svetsning, konstruktion, sliparbeten osv. där du utsätts för damm, metal-
långor, odör, olje- och vattendimma mm.

Aktivt friskluftsystem

Med ett aktivt friskluftsystem säkerställs högsta skyddsklass och komfort för 
användaren. Optrel e3000 är utvecklad för att skydda mot rök, damm,  
ångor och farliga gaser, samtidigt som det bidrar till en ökad komfort 
genom att sval och ren luft pumpas in via fläktsystemet.

från 207 SEK

från 7599 SEK

Beställ dina varor på www.bluemarket.se

• Utbytbart partikel-  
 filter
• Får plats under din  
 svetshjälm
• Skyddar mot partik- 
 lar, damm och   
 ångor 

• Utbytbara partikel- 
 och kolfilter
• Skyddar mot partik- 
 lar och organiska   
 gaser
• Bekväm och lätt

207 SEK

271 SEK

Elipse P3

Elipse A1P3

4719 SEK

5487 SEK

4166 SEK

VegaView 2.5 PAPR
 
Världens ljusaste aktiva svetshjälm 
förberedd för användning med 
Optrels aktiva friskluftsystem e3000.

e684 PAPR
 
Förberedd för användning med 
Optrels aktiva friskluftsystem e3000. 
e684 är den enda fullt automatiska 
svetshjälmen på marknaden som 
har en skyddsnivå som sträcker sig 
mellan DIN 5 och DIN 13. Perfekt för 
krävande svetsprocesser.

p330 PAPR

Automatisk svetshjälm med 
integrerad skyddshjälm och redo 
för andningsskydd. Det fördelaktiga 
priset gör p330 till ett direkt 
alternativ till passiva svetshjälmar. 
Den automatiska avbländningen är 
alternativt på DIN 10 eller DIN 11.

Svets 2016
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Svetskläder

Svets 2015

Beställ dina varor på www.bluemarket.se

Svets 2015

Komfortabelt under svetshjälmen

PROFFSENS SVETSKLÄDER
Alla Weldas Golden 
Brown-produkter 
är tillverkade av 
värmetåligt spaltläder 
och sys slitstark tråd 
av kolfiber.

Tåliga svetsbyxor, 
hängselbyxor och 
overaller som håller 
för lång professionell 
användning i verk-
staden och ute i fält.

Med Weldas Arc 
Knights produktserie 
garanteras högsta 
komfort och bästa 
tänkbara skydd.

Weldas FireFox är en 
linje bekväma kläder i 
flamskyddsbehandlad 
bomull som tål både 
stänk och värme 
mycket bra. 

519 SEK

104 SEK

1.149 SEK 798 SEK 424 SEK

Svalkande innermössa Svetsning i köldväder Utökat skydd för överkropp

Weldas Arc Knight “Doo-Rag”-mössa har 
innerfoder för ökad svalka och ett luftdäm-
pande inlägg som minskar trycket från din 
svetshjälm även under långvarig användning.

Weldas flamskyddsbehandlade hjälminlägg 
i fleece för användning i kall väderlek. Finns 
för mild, måttlig och extrem kyla.

Weldas 23-6680/LV Fire Fox är en extra 
lång flamskyddad svetshuva för ökat skydd 
av överkroppen vid svetsning.

Svets 2016

från 45 SEK

224 SEK
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1.098 SEK



Utbytbara slitdelar

Beställ dina varor på www.bluemarket.se

Skydda dig och din och omgivning

Skydda dina skor från 
svetsloppor med prak-
tiska damasker. Enkelt 

att kombinera med 
övriga svetskläder.

Värmereflekterande 
hand-sköld med bak-
sida av läder. 

Kombinera din jacka 
med förkläde och 

extra armskydd utifrån 
eget önskemål.

Se till att skydda din svetsutrustsning och 
närliggande omvigning med svetskabelskydd 
och svetsfiltar. Finns i flera temperatur klasser.  

Använd svetsgardiner 
och skärmar för att 
skydda utrustning 
och personer i din 
omgivning. Mobila 
skärmar som är enkla 
att förflytta och kom-
binera för att passa 
din arbetsplats.  

229 SEK

från 359 SEK

från 72 SEK

från 249 SEK

Svetskuddar, filtar och kabelskydd

169 SEK

244 SEK

277 SEK

659 SEK

Svets 2016
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Svetskuddar med hög 
värme- och mekanisk 
motståndskraft ger 
dig full säkerhet och 
bekvämlighet när du 
svetsar och arbetar på 
marknivå.

RAKA VÄGEN – 
INGA MELLANHÄNDER 

Vi levererar kvalitetsprodukter den 
kortaste vägen från producent till slutkund 

vilket resulterar i låga priser.

från 1.020 SEK



Weldas 10-1050 

• Fantastiskt bekväm TIG-svetshandske i   
 mjukt getskinn
• Pekfinger med sömlös konstruktion för   
 bättre matning av TIG-tråd
• Tunnt flamsäkert foder
• Sydda med kolfibertråd för ökad styrka  
 och värmetålighet

Weldas 10-2000 Original 

• Extra temperaturtålig svetshandske
• COMFOflex® ger  enastående komfort  
 och värme-isolering
• Bred och rymlig modell
• Perfekt för långvarig pinnsvetsning med  
 hög ström

Beställ dina varor på www.bluemarket.se

Svetshandskar för alla situationer

Standard Extra temperaturtålig Extra smidig och följsam

Det prisvärda standardalternativet i Weldas 
sortiment som passar för det mesta. Sorti-
mentet innehåller ett flertal alternativ såsom 
rak tumme för lättare hantering av MIG-pistol, 
olika läderkvalitet, fodring och färger.

COMFOflex®-foder som är luftdämpat 
och extra isolerad för högsta komfort och 
skydd vid höga temperaturer. Perfekt för 
pinnsvetsning med höga ampere. Flera av 
modellerna är klädda med aluminium för att 
reflektera bort en större del strålningsvärme.

För svetsning där extrem fingertoppskänsla 
krävs erbjuder Weldas TIG-handskar utmärkt 
passform och följsamhet. TIG-handskarna 
har också extra lång manschett som skyddar 
handled och underarm mot hetta när underar-
men vilar mot arbetsstycket.

96 SEK

329 SEK

181 SEK

199 SEK

284 SEK 175 SEK

Weldas 10-2101

• Kvalitet till lågpris
• Perfekt för MIG/  
 MAG-svetsning
• Tillverkad av tåligt  
 nötspaltläder

Weldas 10-2644

• Exklusiva svetshandskar som  
 klarar alla typer av uppgifter 
• MIG, TIG och pinnsvetsning
• Handflata av smidig och   
 följsam bisonnarv och krage av  
 nötspaltläder

Weldas 10-1005 

• Svetshandskar för exakt TIG- 
 svetsning. Handflata av mjuk  
 bisonnarv och krage av   
 nötspaltläder
• Sömlöst pekfinger för extra  
 fingertoppskänsla

Weldas 10-2150 

• Handflata av   
 nötnarv för extra   
 olje- och väder-  
 beständighet
• Innerfoder av   
 bomull

Svets 2016
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Beställ dina varor på www.bluemarket.se

Svetsjackor från Lincoln Electric

Svets 2016

Weldas Arc Knight svetsjackor

Arc Knight svetsjacka kombinerar det bästa av 
två material i en produkt. För optimal komfort 
används tålig 520 g/m² flamskydds behandlad 
bomull och för extra skydd på kritiska platser 
används nötspaltläder av högsta kvalitet. 

Alla Arc Knight-produkter tillverkas, testas och 
certifieras enligt EN11611 och klassificerad 
enligt klass 2/A1+A2, som är den högsta 
tillgängliga skyddsklassen inom EN11611.

Weldas Fire Fox svetsjackor

Fire Fox är en linje bekväma kläder tillverkade 
i 305 gr/m² flamskyddsbehandlat tyg som 
tål både stänk och värme mycket bra. Flera 
förslutningsbara fickor med kardborreband gör 
plagget mycket praktisk ute i fält.

Knapparna på bröstet gör det enkelt att 
kombinera jackan med Weldas svetsförkläden.

För lättare svetsning För MIG- och pinnsvetsning Högsta skydd vid pinnsvetsning

Weldas Lava Brown svetsjackor

Svetskläder i Weldas Lava Brown-serie innebär 
värme- och brandsäkra produkter tillverkade i 
läder av tålig och smidig kohud. Alla sömmar 
är sydda dubbelt med 5 lager kolfiber-tråd för 
högsta styrka och värmetålighet. Alla nitar och 
tryckknappar är elektriskt isolerade.

Golden Brown svetsjackor

Weldas Golden Brown svetsjacka tillverkad av 
värmetåligt nötspaltläder, rygg i flamskyddad 
bomull och sydd med kolfiber-tråd. 

756 SEK

från 489 SEK

från 368 SEK från 1.116 SEK från 1.116 SEK

från 766 SEK

från 1.298 SEK
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Lincoln Electric svetsutrustning

Svets 2016

MMA PINNSVETSAR

SVETSMASKINER FÖR MIG/MAG

Invertec 135s

Lincoln Electric 
Invertec 135S svets-
maskin är lämplig 
för en mängd olika 
tillämpningar och ar-
betsmiljöer. Konstruk-

tionen kombinerar utmärkta svetsresultat med ett 
litet och smidigt format.

Handy MIG

1-fas-MIG med 
hög kvalitet och 
tillförlitlighet för 
gasbågsvetsning och 
Innershield (rörtråd). 
Idealisk för lättare 
underhåll och reparationer och passar perfekt 
för den mindre verkstaden eller lantbruket.

Powertec 425S

Med ett komplett utbud av Powertec svetsmaski-
ner och LF22M & 24M (Pro) trådmatare kan 
Lincoln Electric erbjuda ett oöverträffat urval 
av funktionalitet. Välj strömförmåga, 2 eller 4 
rullars matningsstationer och en mängd tillbehör. 
För proffset som är ute efter ren prestanda och 
produktivitet.

Invertec 150s

Lincoln Electric 
Invertec 150S är en 
pinnsvets med robust 
design i metall med 
skyddande gummihörn 
och tätade tryckknap-

par för att tåla långvarig användning i hårda 
och smutsiga miljöer. Praktisk väska med svets-, 
jord-kabel och metallborste ingår.

Invertec 400SX

3-fas pinnsvets med 
strömstyrka på upp till 
400 A. Lincoln Electric 
400SX har designats 
för att kombinera 
styrka med en exakt 
svetsbåge för perfekta 

svetsresultat. Maskinen är konstruerad för att 
användas i påfrestande miljöer och kan utan 
problem drivas från ett elverk ute i fält. Strömför-
måga upp till 400 A möjliggör användning av 
elektroder på 6,3 mm.

30.707 SEK

5.987 SEK

3.642 SEK

4.746 SEK

BlueMarket erbjuder alla tillbehör, slitdelar 
och förbrukningsvaror för den professionella 
svetsaren. Matarverk, elektroder, ugnar, vagnar, 
MIG/TIG-pistoler, kylare, kablar mm.

Tillbehör & reservdelar

10



Kampanj från Lincoln Electric

Beställ dina varor på www.bluemarket.se
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AC/DC TIG-SVETSAR

PLASMASKÄRNING

Bester 130i MMA

Bester 130i är en kvalitets-pinnsvets baserad 
på digital inverter-teknik för god effektivitet och 
ypperliga svetsegenskaper. Maskinen är lätt och 
robust, vilket gör att den passar lika bra ute i fält 
som i verkstaden.

• “Hot Start” gör bågtändningen enkel
• IP/Isolering/Standard: IP21S/F/A
• 130 A @ 15% 
• Elektroder på 2,5 och 3,2 mm
• Svets- och jordkabel ingår

Invertec PC-210

Invertec PC-210 är den mest flexibla plasma-
skärmaskinen på marknaden. Drivs från en 
vanlig 230 V inspänning och den inbyggda 
kompressorn för tryckluft gör maskinen  
idealisk för arbete ute på uppdrag. 

• 1-fas 230 V
• Väger endast 18 kg
• För plasmaskärning och mejsling

Invertec 170TX

Invertec 170TX är basmodellen med grundläg-
gande funktioner för TIG-svetsning. Kontrollpanel 
med grafisk och numerisk display gör det enkelt 
att ställa in aktuella svetsparametrar.

Invertec 170TPX

Invertec 170TPX har utökad funktionalitet som 
t.ex. ”Pulse TIG” och 10 minnesplatser för att 
spara dina personliga svetsinställningar.

Invertec 300TPX

3-fas TIG-svets med mycket kraft (5–300 A). Hög 
elektrisk säkerhet (IP23S), välisolerade kompo-
nenter och optimerat luftflöde ger lång livslängd 
även i de hårdaste miljöer.

Bester 160i MMA

Bester 160i är en kvalitets-pinnsvets baserad 
på digital inverter-teknik för god effektivitet 
och bra svetsegenskaper. Konstruerad med en 
utgångsström på 160 A @ 40% och för använd-
ning med elektroder på 2,5, 3,2 och 4,0 mm.

• “Hot Start” gör bågtändningen enkel
• TIG-svetsning med “lift”-funktion
• IP/Isolering/Standard: IP21S/F/A
• 160 A @ 40% 
• Svets- och jordkabel ingår

2.199 SEK

15.262 SEK

20.542 SEK

18.887 SEK 33.517 SEK
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VI GER DIG BÄSTA SERVICEN

Våra säljare och vår kundtjänst är alltid tillgängliga om det uppstår 
problem med produkter eller leveranser. Vi vill att du som kund skall 
känna trygghet när du handlar hos oss.

3.298 SEK



Rökätare för svetsrök,
ångor och slipdamm

Svets 2016

Beställ dina varor på www.bluemarket.se

Kemper SmartMaster

• 2 eller 3 m sugarm
• W3/IFA-certifierad
• Ökad säkerhet genom filterkontroll

Kemper SmartMaster är en mobil filterenhet 
konstruerad för dig med sporadiska svetsbehov 
och lägre mängder rök och damm. W3-godkänd 
och därmed lämplig för svetsning av höglegerat 
och rostfritt stål. Det kompakta formatet och den 
flexibla sugarmen gör det enkelt att positionera 
armen till aktuellt svetsområde. 

Kemper MaxiFil

Mobilt filter med hög kapacitet för svetsrök.
Kemper MaxiFil röksug kombinerar hög filterka-
pacitet med ett kontamineringsfritt filterbyte. Med 
sin höga rörlighet och en vrid- och svängbar 
sugarm i 360 grader är den idealisk för använ-
dning i varierande situationer. Den höga kapa-
citeten hos filtret gör att MaxiFil enkelt hanterar 
medelhöga nivåer av rök och damm. 

Kemper har ett brett sortiment rökätare och filter 
som passar från den sporadiska svetsaren till 
system som hanterar kontinuerlig filtrering av 
stora rökmängder från flera svetsstationer. 

• Mobil eller stationär lösning
• Engångsfilter eller rensningsbara filter
• Manuell eller automatisk filterrensning
• 1 eller 2 sugarmar
• Automatisk filterkontroll
• Låg- eller högvakuum

Kemper grundades i Vreden, Tyskland 1977 och 
är en pionjär inom extraktion och filtrering av 
svetsrök. Det innebär mer än 35 års erfarenhet 
och en djup kunskap om de behov som finns 
inom metallbearbetning och industriproduktion. 
Det stora sortimentet har gett en lång meritlista 
där produkterna gång på gång visat en 
hög tillförlitlighet under lång kontinuiterlig 
användning.

12

från 11.699 SEK

från 28.058 SEK



Beställ dina varor på www.bluemarket.se
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Kemper elektrostatiskt svetsrökfilter

• Även lämplig för oljiga material
• För medelhöga nivåer av rök och damm
• För regelbunden användning
• Tvättbar stoftbehållare
• 2 sugarmar som kan styras individuellt

Denna elektrostatiska filterenhet från Kemper med två sugarmar är en 
robust konstruktion avsedd för medelhöga nivåer av rök och damm. 
Filtrering av stoftpartiklarna sker genom en elektrisk laddning där de lad-
dade stoftpartiklarna blir fångade i ett elektriskt fält. Detta gör modellen 
särskilt lämpad för oljiga material som efter insamlade kan tvättas bort från 
stoftbehållaren.

Kemper Dusty (högvakuum)

• Extrahera röken direkt vid svetslågan (on torch)
• För låga till medelhöga nivåer av rök och damm
• Anpassad för reparationsarbeten och mobila arbetsplatser
• Optimal anpassning till aktuell svetsprocess med varvtalsreglering
• Indikator för manuell filterrengöring

Mobilt svetsrökfilter med två sugmunstycken avsedda för rökextrahering 
direkt vid källan. Anpassad för tillfällig användning, t.ex. för reparationsar-
beten eller mobil användning med låga till medelhöga nivåer av rök och 
damm. Filtret kan rengöras manuellt vilket gör driftkostnaderna låga.

Stationära filter

Kemper SolderFil Svetsbord med filtrering

Kemper SolderFil är en lödröksug med 
engångsfilter och filterövervakning. Lödrök-
filter med steglös effektreglering för använd-
ning vid 1–2 arbetsstationer. Denna produkt 
är avsedd för låga till medelhöga nivåer av 
lödrök och vid tillfällig och frekvent använd-
ning. Kombinerat gas- och partikelfilter.

Prisvärt svetsbord från Kemper som kombin-
erar ett praktiskt arbetsbord med en effektiv 
filterenhet. Bordets stora arbetsyta möjliggör 
ett effektivt arbete vid svetsning och slipning. 
Filtret hanterar låga till medelhöga nivåer av 
rök och damm och passar dig med sporadis-
ka och återkommande behov. 

Stort sortiment av tillbehör  
och reservdelar
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från 37.576 SEK

från 10.729 SEK

från 34.504 SEKfrån 20.724 SEK



Metallborstar perfekta för svetsjobb

Svets 2016

Beställ dina varor på www.bluemarket.se

Handborstar i trä

Dessa handborstar i trä med borst av rak tråd 
(stål, rostfritt eller mässing) är standardutrustning 
inom metallindustri och alla typer av verkstäder.

Rundborste i tvinnad ståltråd

Effektiv rundborste med tvinnad tråd för ökad 
styrka och stabilitet. För att avlägsna rost, föro-
reningar och svets- och gjutfogar. 

Rundborstar med krusad tråd

Med krusad borst i antingen stål, rostfritt stål 
eller mässing. Finns i diametrar från 100 mm 
upp till 300 mm.

Till dessa borstar medföljer adaptrar som 
reducerar håldiametern till önskad storlek för att 
passa majoriteten av marknadens slipmaskiner.

Koppborstar med tvinnad tråd

Lessmann koppborste med tvinnad borst i stål 
och rostfri tråd för grovborttagning av rost och 
färg på metallytor.

Finns i diameter 65–100 mm.
Anpassad för vinkelslip med M14-gänga.

Koppborste krusad tråd

Krusad borst som är optimal för att bearbeta 
större ytor. För rensning av rost, färg och smuts 
och för ytpolering. Anpassad för vinkelslip med 
M14-gänga.

Ergonomisk metallborste

28 mm borst av slät tråd i antingen stål, mässing 
eller rostfri tråd. Ett högkvalitativt verktyg från 
Lessmann med optimal ergonomi.

Krusad mässingtråd

För rensning av rost och andra föroreningar, 
rengöring och borttagning av svets- och gjut-
fogar. Finns i diametrar mellan 30 och 80 mm.

Kompakta borstar

Små praktiska borstar från Lincoln Electric som 
är perfekta för att rengöra svåråtkomliga ytor. 
För rostfritt stål och aluminium.

Koppborstar och ändborstar

Små borstar perfekta för svåråtkomliga ytor. 
Erbjuds med krusad eller tvinnad borst i både 
ståltråd eller rostfri ståltråd.
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FÖR DIN BORRMASKIN

FÖR DIN SLIPMASKIN MED FLÄNS ELLER M14-GÄNGA

1.062 SEK

10-pack 10-pack10-pack

från 331 SEK

från 799 SEK

från 165 SEK
från 114 SEK

från 79 SEK



Kapskivor för metall

Slipskivor för metall

Beställ dina varor på www.bluemarket.se

Svets 2016
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Kapa och slipa med en skiva

Den nya Rhodius XTK35 Cross erbjuder för 
första gången kombinationen av extra tunn 
kapning och slipning. Genom att ändra arbets-
vinkel på skivan kan slipning och fasning ske 
direkt efter kapning utan att behöva byta skiva 
eller maskin.

Rhodius LSZ F Vision

Tack vare den speciella formen blir denna 
lamellslipskiva transparent vid användning vilket 
ger användaren kontinuerlig kontroll över sitt 
arbete. LSZ F Vision lämpar sig för bearbetning 
av plåt, solida material, kanter och hörn.

Rhodius XT24 för aluminium

Rhodius XT24 är den uthålliga specialisten för 
att kapa aluminium och andra järnfria metaller. 
Skivans särskilda materialsammansättning ga-
ranterar exakta tunna snitt och lång livslängd.

Specialisten på aluminium

RS24 slipar grovt med en lång livslängd. Speci-
ellt fyllmedel hos skivan förhindrar igensättning 
och ger användaren en effektiv och kontinuerlig 
slipprocess. Finns i diameter 125 mm, 180 mm 
och 230 mm.

Specialisten på rostfritt stål

Rhodius FT38 är en högkvalitativ kapskiva med 
hög effektivitet, lågt pris, ett kraftfullt snitt och 
lång livslängd. Skivan är järn- och svavelfri för 
att inte förorena eller missfärga rostfritt stål.

Tunn och kraftfull kapskiva

Rå kraft! Namnet Rhodius XT20 står för det 
starkaste inom stålbearbetning. Extra tunn skiva 
för högsta krav. Denna premiumprodukt ger den 
professionella användaren maximal kraft.

Rhodius storsäljare!

Rhodius RS38 är inte utan anledning en Rhodius-
bästsäljare! Den imponerande höga kvaliteten i 
förhållande till sitt pris har gjort den här skivan 
en storsäljare inom bearbetning av rostfritt stål. 
Finns i storlek 125 mm och 180 mm.

479 SEK

539 SEK

446 SEK

365 SEK

14 SEK 16 SEK

25-pack

10-pack

25-pack

10-pack

från 23 SEK



JÄRNHANDELN UTAN BUTIKER

SORTIMENT KAMPANJER VARUMÄRKEN

Privatkund Företag

Besök oss på BlueMarket.se eller boka 
in en träff med oss. När vi träffas 
berättar mer om produkterna och du 
får chans att prova och känna på 
produkterna i vårt sortiment.

BlueMarket.se – Järnhandeln utan butiker

Svets 2016

Vårt sortiment

• Svetsa
• Slipa
• Kapa
• Borra & gänga
• Verktyg
• Personligt skydd

Om BlueMarket.se

BlueMarket riktar sig till dig i svets- 
och verkstadsindustrin. Vi gör det 
enkelt och bekvämt att handla 
högkvalitativa produkter utan att 
behöva ta sig till järnhandlaren.

Vi har byggt en försörjningskedja 
som går raka vägen från producent 
till kund. Det gör att vi kan erbjuda 
riktigt låga priser. Läs mer under vårt 
lojalitetsprogram Club BlueMarket.

Kontakta oss

E-post: info@bluemarket.se
Telefon: 042 – 21 04 00
Webb: www.bluemarket.se

Blåhakegatan 3
254 49 Helsingborg
Sverige

Våra varumärken

• Baer
• BDS
• Bohrcraft
• GVS Elipse
• Kemper
• Lessmann
• Lincoln Electric
• Heytec
• Optrel
• Rhodius
• Schmerler
• Shiballoy
• Wilpu

BlueMarket har byggt en försörjnings-
kedja som går den rakaste vägen 
från producent till slutförbrukare utan 
onödiga mellanhänder. Detta innebär 
lägre kostnader och som medlem i vårt 
lojalitetsprogram Club BlueMarket kan 
vi erbjuda riktigt låga priser.  

Dessutom får du alltid förtur till våra 
erbjudanden och kampanjer.  

Så här ansöker du

1. E-posta dina kontaktuppgifter och ditt org.nummer till info@bluemarket.se. 

2. Medlemskap och rabatt-nivå bekräftas via e-post. Rabattnivån baseras på 
dina köp, men vi kan erbjuda en högre rabattnivå redan från start.  
Kontakta oss så berättar vi mer. 

3. Använd din medlemskod på BlueMarket.se för att få dina förmåns-rabatter.

MEDLEMSFÖRMÅNER I CLUB BLUEMARKET

FÖRMÅNER            SILVER             GULD         DIAMANT

Generell rabatt * 5 % 10 % Individuell rabatt

Rabatt Lincoln Electric & Kemper NEJ 5 % Individuell rabatt

Nyhetsbrev JA JA JA

Erbjudanden JA JA JA

* Hela sortimentet exkl. Lincoln Electric och Kemper


