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Vi ska vara yrkesfolkets
ombud mot tillverkarna

HORNSBERG, Lindhagensgatan 133

SÄTRA, Storsätragränd 12

Snabbgross bara för yrkesfolk
I våra fyra snabbgrossar får bara yrkesfolk handla. Därför är de drygt 20 000
artiklar som finns i vårt sortiment omsorgsfullt utvalda för yrkesfolkets behov.
Vi på Flinks erbjuder en rad tjänster, service och valmöjligheter som ger dig
bättre ekonomi och sänker dina totala kostnader.
Vi erbjuder nästan 100 procent leveranssäkerhet, snabba transporter och unik
problemlösning. Så här tänker vi: Ditt eget arbete kostar betydligt mer än själva
varan du köper. Ju mindre tid du behöver ägna åt att hitta rätt vara och att transportera den, desto mer dyr arbetstid spar du. Trogna kunder får dessutom bonus.
Vi finns alltid till hands för att snabbt svara på dina frågor. Utan att du ska behöva
stå i kö. Vi har öppet alla vardagar 06.30-17.00. Året runt. Och du behöver aldrig
leta parkeringsplats.
Vårt mål är att ge dig mer tid över för din verkliga förtjänst – debiterbart arbete.

n av de viktigaste uppgifterna vi har
på Flinks är att delta i och påverka
utvecklingen av produkter och metoder
i vår bransch. Vi träffar dagligen hundratals
användare av våra produkter i våra snabbgrossar då vi naturligtvis rekommenderar
och levererar en hel del varor. Men minst lika
viktigt är att vi under alla dessa samtal samlar på oss synpunkter och erfarenheter som
vi sedan framför till tillverkarna. På Flinks är
säljarna även inköpare, så den Flinks-personal
du träffar i våra snabbgrossar är samma
personer som avgör vad vi ska ha i sortimentet, för vi tycker helt enkelt att det ska vara
så kort väg som möjligt mellan våra kunder
och våra tillverkare. Eller som en av mina kollegor uttryckte det: ”Det är ju egentligen våra
kunder som är våra produktchefer. De har ju
bäst koll på vad som duger!” Därför försöker
vi alltid att få våra leverantörer att komma
till oss och träffa duktigt yrkesfolk i våra
snabbgrossar, inte bara för att sälja utan även
för att få feedback från de som kan det bäst.
Så har vi t.ex. varje vecka tillverkare i alla våra
snabbgrossar som visar sitt sortiment och de
senaste nyheterna.
Vissa tillverkare förstår mer än andra
vikten av att lyssna på användarna när de ska
komma med nya produkter. På sidorna 6-7 i
detta nummer kan du läsa om Festool som
flög upp sitt enda exemplar av en ny battericirkelsåg med fast skena till Flinks i Bromma
under en eftermiddag för att ge oss och våra
kunder chansen att utvärdera den. Den kommer inte att levereras förrän till sommaren
men du kan redan nu läsa om sågen och vad
några av våra kunder tycker om den.

På återseende!
Petter Jansson
Ansvarig utgivare
petter.jansson@flinks.se
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Ruskigt stark kombihammare
En av marknadens absolut bästa
kombihammare finns nu i en
snabbgross nära dig.
Sid 4

Smygtitt på Festools kommande battericirkelsåg
Vi är stolta över att vi är först i Sverige med att visa Festools
kommande battericirkelsåg. Läs om vad några av våra kunder
tyckte när de testade maskinen på Flinks i Bromma.
Sid 6-7

Damkläder i vårens färger

Vi har fyllt snabbgrossarna med arbetskläder
i nya färger och laddat upp med arbets- och
skyddsskor från storlek 36.
Sid 9

Allsvenskan - fotbollens getingbo

Fotbollslegendaren Ralf Edström tippar
vilket Stockholmslag som kommer fajtas
om SM-guldet i årets allsvenska.
Sid 11
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Snabbare och stabilare
laser med elektronik

STOCKHOLMS STÖRSTA LASERUTBUD utökades nyligen
med ännu en laser. Denna linjelaser, eller multilinjelaser
som vi hellre kallar den, har nio ljuskällor och elektroniskt kontrollerad självnivellering, vilket ger bättre
precision. Dessutom ger det snabbare och stabilare
nivellering än vanlig mekanisk nivellering. Lasern kan
lägga ut fyra vertikala linjer i 90° med 360° täckning
horisontalt och en lodpunkt. Kan användas för en rad
användningsområden, från montage- och installationsarbeten till att mäta ut mellanväggar, bygga kök, sätta
kakel och klinkers och tapetsera. Öka användningsområden och räckvidd från 30 till 60 meter genom att
köpa till en handmottagare.
PLS HVL 100 Multilinjelaser

Bra vibrationer

Mätområde: upp till 30 m (60 m med mottagare)
Laserklass: 2
Mätnoggrannhet: ± 3 mm/ 20 m
Batteri: 4 st AA-batterier
Driftstid: 4-8 tim
Skyddsklass: IP 54
Vikt: 1,25 kg

Kombihammare med hög slagstyrka

K

ombinationen hög
slagstyrka, låga
vibrationer med en
väl avvägd maskin
är egenskaper vi tror
att du kommer att gilla lika mycket
som vi. Vi konstaterar att Milwaukee M18 CHPX-502C är en maskin
som kommit längre i utvecklingen
än de allra flesta traditionella
kombihammare. Det som får oss
att påstå det är att den har en
slagenergi på hela 4,5 Joule. Detta
tillsammans med att maskinen
är suveränt avvibrerad ger dig
mycket goda förutsättningar att
jobba effektivare och att kunna
köra längre pass. Vad vi vet så
finns det ingen annan maskin i den
här klassen med så hög slagstyrka.
4 FLINKSNYHETERNA

Kombihammaren har naturligtvis
funktioner som hammarborrning,
mejsling och vanlig borrning.
Maskinen har också verktygslöst
byte av chuck, individuell cellövervakning som optimerar batteriets

drifttid och livslängd samt en
batteriindikator som visar hur
mycket kräm det är kvar i batteriet.
CHPX-502C är ett av flera resultat
efter Flinks offensiva satsning på
innovativa produktlösningar.

MILWAUKEE M18 CHPX-502C
Batteri: 18 V/5,0 Ah
Kapacitet betong: 28 mm/trä: 30 mm/stål: 13 mm
Slag/min: 0 – 5000
Varvtal/min (obelastad): 0 - 1350
Slagstyrka: 4,5 Joule
Vibrationsvärden vid borrning:
8,6 m/s2 / mejsling: 7,1 m/s2
Vikt med batteri: 4,3 kg
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Lätt på foten

Du som inte vill styrketräna varje gång du lyfter
fötterna från marken borde titta närmare på vår nya
italienska superlätta skyddssko Diadora Superlight.
Skon är en av de absolut lättaste skyddsskor med både
tåhätta och spiktramp som går att få tag på. Tåhätta
av aluminium, perforerad sula och spiktramp i textilmaterial är några skäl till att vikten hålls nere. Vi har
den i storlek 36-47.

Nu kan du köpa Festools 18-volts maskiner
utan batteri och laddare. I samband med detta
sänker vi priset på batterier och laddare.
Dessutom passar Festool på att höja kapaciteten i batterierna från 4,2 till 5,2 amperetimmar. Det betyder att du kan köpa det du
verkligen behöver. När du behöver det.
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Skenbart!

BATTERICIRKELSÅG FESTOOL HKC 55

Batteridriven cirkelsåg med kap- och gerskena

F

estool flög in sin senaste nyhet från Tyskland för en
blixtvisit hos Flinks så att yrkesfolket under en dag
skulle få chans att testa och komma med synpunkter. Battericirkelsågen HKC 55 är ingen vanlig cirkelsåg,
utan så nära man kan komma ett sågsystem som du
även kan kapa och gera med.
På avstånd ser den ut som en vanlig cirkelsåg. Men
skenet bedrar. Ett gäng tyska ingenjörer har ännu en
gång lagt pannorna i djupa veck för att skapa en snillrik
maskin med finesser utöver det vanliga.
Kopplas enkelt ihop med skenan
HKC 55 kopplas enkelt ihop med kap- och gerskenan
FSK, vilken finns i tre längder. På nolltid har du då ett
mobilt och lätthanterligt sågsystem för precisa snitt
och exakta vinklar. Med HKC 55 kan du bland mycket
annat göra sänksnitt med exakt precision, både
med och utan skena. Den tydliga markeringen och

klingskyddet ger en snabbare väg att hitta snittytan
på arbetsstycket. Samtidigt ger maskinens förlängda
överhäng en stabilare anläggningsyta. Genom att använda den helt nya medföljande kap- och gerskenan
kan du gera upp till 60 grader åt bägge hållen. Det kan
så vitt vi vet ingen annan cirkelsåg. När du använder
sågen i kombination med skenan är ritskanten alltid
lika med snittkanten.
Maskinen har också sänkfunktion med djupinställning, klyvkniv och FastFix för snabbt klingbyte.
Levereras med eller utan batterier. Maskinen kommer
att finnas hos oss i början av sommaren.

Festool flög upp sitt enda exemplar till Flinks i Bromma inför
lanseringen av kommande battericirkelsågen HKC 55. Det är
suveränt att få feedback och åsikter av duktigt yrkesfolk inför
nya produktlanseringar, tycker vi på Flinks.

FESTOOL battericirkelsåg HKC 55
Varvtal obelastad: 4.500 varv/min
Klinga Ø: 160x20x1,8 mm
Batteri: 18 V/Li-Ion/5,2 Ah
Sågdjup 0°, 90°: 55 mm
Sågdjup 45°: 42 mm
Sågdjup 50°: 38 mm
Vinkelområde 0-50°
Anslutning till dammutsug: 27/36 mm
Vikt med batteri: 4,1 kg

– Markeringen är tydlig, det gillar jag eftersom det då går
snabbare att hitta såglinjen. Enkelheten tycker jag om.
Jag har TS55:an, elsänksågen, men i Roslagen där jag ofta
jobbar kan det ibland vara knivigt med ström, då skulle den
här batterimaskinen funka bra. Det är först och främst batteriet som jag gillar, med det skulle jag kunna jobba en hel
dag på en laddning.
/ Mats Nilsson, snickare

Battericirkelsågen HKC 55 kommer att finnas hos oss i början
av sommaren.

– Det här är en skön maskin. Jag har TS55:an, den eldrivna sänksågen, och den känns stor och bökig i jämförelse med den här.
Och det är väldigt smart att det går att kapa och gera med den
här batterisågen. Det betyder att jag slipper ta med mig stora
lådan med kap- och gersågen varenda gång. Där vinner ni många
poäng. Men jag tycker att den känns tung i anslaget på den här
höjden, fast om jag sågar på lägre höjder funkar den bättre.
/ Thomas Gahne, snickare

– Kapskenan kan jag tänka mig att
använda när jag ska köra raka linjer vid
kapning av dörrar och bänkskivor till
exempel. Men jag skulle bara använda
den här till finlir som finsåg, annars
har jag billigare maskiner. Den här är
intressant för den har en stor bränsletank och känns smidig att jobba med.
/ Martin Krantz, snickare
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Slipp slangrekyl med
smart säkerhetskoppling

En anledning till att vi valde att ta in denna sprillans nya säkerhetskoppling – CEJN
eSafe 320 – är att den garanterar rekylfri urkoppling. Det sker genom att kopplingen
automatiskt avluftas efter att du har dragit tillbaka hylsan innan den isärkopplas.

Ännu fler arbetskläder för tjejer

Flinks har sedan länge ett brett sortiment av arbetskläder för kvinnor. Nu kommer Fristads med
två nya dambyxor och en kjol i färger som lyser upp och sprider tankar om att våren är här. Alla
kläder nedan är i 100 procent bomull och finns i damstorlekarna C34-C50.

D

et är mycket smidigt
att den kopplas till och
ifrån med en hand. En
annan anledning till att
vi valde att ta in denna nya koppling – CEJN eSafe 320 – är att den
har högt luftflöde jämfört med
tidigare säkerhetskopplingar.
Redan år 1955 skapade CEJN
(Carl Erik Josef Nyberg) en revolutionerande snabbkoppling. Sedan dess har företaget utvecklat
en rad nya säkerhetskopplingar
som kombinerar ett högt flöde
med ett lågt tryckfall. Den senaste i raden av kopplingar är eSafe
– den första säkerhetskopplingen
med samma ytterdiameter som
en standardkoppling. Kopplingen
är också mycket hållbar mot
påfrestningar, vibrationer och
vridning. eSafe-kopplingarna är
kompatibla med de gamla kopplingarna i 320-serien.
CEJNs slangsatser och spiralslangar levereras nu med den nya
kopplingen. eSafe uppfyller ISOstandard 4414 och EN 983.

Grindklinka

Fristads byggkjol med förstärkta spikfickor,
hammarhankar och flera extra fickor både
fram och bak för smart förvaring av små
prylar som måste finnas nära till hands.
Lagerförs i turkos.

Jakten på högt flöde och lågt tryckfall börjar med eSafe 320. Eftersom säkerhetskopplingen
avluftas automatiskt innan den isärkopplas när du har dragit tillbaka hylsan garanteras
rekylfri urkoppling.

Genomtänkt hängselbyxa för tjejer med
smarta lösningar för prylar och verktyg som
skulle göra självaste Oppfinnar-Jocke avundsjuk. Byxorna har bland annat dragkedja
fram och två bröstfickor, med pennficka och
knivknapp. Lagerförs i klargrönt.

Den gamla kopplingens funktioner ger
rekyl vid frånkoppling och har högre ljudnivå än den nya kopplingen.

Midjebyxan har två löst hängande undanstoppningsbara förstärkta spikfickor, den
ena är försedd med en extra ficka och den
andra har tre mindre fickor och verktygshällor. En praktisk funktion är den reglerbara höjden av knäskydden. Lagerförs i rosa.

Den nya kopplingen kopplas till och ifrån
med en hand. Dessutom är den anpassad
för olika kopplingar och gängor.

Skor från storlek 36 och uppåt

Om du inte redan upptäckt vårt stora utbud av skydds- och arbetsskor är du välkommen till oss för att hitta en sko som passar dig.
Många av våra skor finns från storlek 36 och uppåt.

Grindklinka i svartlackerat ytbehandlat stål för
grindstolpe i utomhusmiljö. Med grindklinkan
kan grinden öppnas från bägge sidor. Finns i två
storlekar för grindstolpar med en bredd på 30-55
och 50-75 millimeter. Produkten är ny på Flinks
efter att kunder har efterfrågat den.

6 FLINKSNYHETERNA
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Tänk fyrkantigt

Två olika grenuttag som är kubformade. Det ger möjlighet att ansluta flera olika typer av kontakter utan
att de blockerar varandra. Det går att koppla till flera
stycken grendosor i varandra för att få ännu fler tillgängliga uttag. Den ena dosan har fem uttag och sätts
direkt i vägguttaget. Den andra dosan har fyra uttag
och två USB-portar och kan placeras på till exempel
ett skrivbord eftersom den har en 1,5 meter lång sladd
som sätts i vägguttaget. Kuberna har jordade uttag
och är endast godkända för inomhusbruk.

Flinks sponsrar Stockholmsidrotten

Ralf Edström tippar
om Stockholmslagen
Ur ett stockholmsperspektiv är 2015 års upplaga av fotbollsallsvenskan extra intressant.
För första gången sedan 2009 spelar AIK, DIF
och Hammarby samtidigt i fotbollens högsta
serie. Enligt fotbollslegendaren och folkkäre expertkommentatorn Ralf Edström har AIK störst
chans att placera sig bäst av Stockholmslagen.

M
Smart halvmask med
Drop Down-funktion

Halvmask med mjuk ansiktstätning i silikon och
robust stomme. Masken har Drop Down-funtion,
vilket betyder att den är specialutformad för att
enkelt kunna tas på och av utan att du behöver
ta av dig hjälm, hörselskydd och visiret när du tar
på och av halvmasken. Masken har bajonettfattning för anslutning av 3M:s sortiment av gas-, och
partikelfilter.

Mångsidigt lås med låsarm

Öppningsbar och låsbar med knapp eller nyckel. Passar för in- och
utåtgående fönster, altandörrar, skåp, luckor med mera. Mått:
lås, 68 x 20 millimeter, låsarm, 55 x 18 millimeter. Brytkraft 250 kg.
Låset klarar 18,5-27,5 millimeters karmdjup. Färg vit.

en eftersom detta skrivs en dryg månad före
den allsvenska premiären är det förstås extra
knepigt att tippa hur serien kommer att sluta. Spelarövergångarna är nämligen ännu ej helt klara.
– AIK har bra bredd på truppen och har stora
chanser att flåsa förra årets allsvenska vinnare
Malmö i nacken. Laget kommer definitivt att tillhöra
topp tre och absolut vara med och slåss uppe i toppen. Att AIK tappade Celso Borges till den spanska
ligan är förstås ett tapp. Men årets trupp har en bra
bredd där några av AIK:s nyckelspelare är Nabil Bahoui, Henok Guitom, Mohamed Bangura och Dickson
Etuhu, tycker Ralf Edström.

”AIK har stora chanser att flåsa
favorittippade Malmö i nacken”
Bland årets viktigaste spelare i Djurgården finns förutom nyförvärvet Kevin Walker även Amadou Jawo,
som DIF förlängt kontraktet med.
– Simon Tibbling var bra förra säsongen och tappet av honom är förstås stort för DIF. Jag tror inte att

IK Frej till Superettan

Flinks sponsrar sedan länge både herroch damidrotten i Stockholm, i såväl
fotboll, hockey som bandy. Vårt senaste
tillskott i sponsorskorgen är Täbys
stolthet IK Frej som förra året
tog klivet upp i Superettan. IK Frejs
tränare, Bartosz Grzelak har som mål att laget i år ska etablera sig i Superettan och ha cirka fyra lag bakom sig.
– Om vi som nykomling tar en tionde plats har vi
gjort det fantastiskt bra. Nyckeln för oss är att vi har ett
homogent lag med den bästa lagsammansättningen där
alla är med och bidrar, säger Bartosz Grzelak.
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Ralf Edström tippar hur det går för Stockholmslagen i årets
fotbollsallsvenska.

DIF kommer högre än en mittenplacering eftersom
spelarmaterialet helt enkelt inte är bättre.
För Hammarby, som efter flera års frånvaro är
tillbaka i Allsvenskan, tror Ralf Edström också på en
placering i mitten av tabellen.
– Det är fantastiskt kul att Bajen är tillbaka, med
den rutinerade tränaren Nanne Bergstrand har de
goda möjligheter att klara sig kvar som nykomling
i Allsvenskan. Och det är viktigt att laget får en bra
start. Bland nyckelspelarna märks målvakten Johannes Hopf, mittfältaren Kennedy Bakircioglu och nyförvärvet, forwarden Måns Söderqvist från Kalmar.

Bajen upp till
Damallsvenskan

Den 11 april, en vecka efter att
Hammarbys herrar inleder sin
allsvenska säsong, gör även
Hammarbys damer comeback
efter tre års frånvaro från
Damallsvenskan.
– Första årets målsättning är
att ta så många poäng vi kan
och utveckla spelet och laget,
berättar Kenneth Kvist, ordförande Hammarby damfotboll.
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Kombiskruv
för trä- och
stålregel
Trälagningsvax i just
den kulör du behöver

Vi har tidigare haft satser med hårdvax i 22 olika
blandade kulörer. Nu kan du även köpa vaxstavarna
i endast den kulör du behöver. Vaxet smältes med
ett batteridrivet smältverktyg och blandas sedan till
rätt nyans. Hårdvaxet är anpassat för trälagning av
alla typer av golv i trä, parkett och laminat upp till tio
millimeters djup, men funkar även för lagning av till
exempel en bordsyta.

Dammsugare i
systainerformat

D

u som minutiöst placerar alla dina byggprylar i
Festools systainrar har nu något nytt att spana in.
Festool Cleantec CTL SYS är en kompakt dammsugare i
systainerformat, som kan förses med hjul för att rulla
omkring på arbetsplatsen och hålla rent, eller varför inte
hänga den över axeln i jakten på skräpet? Dammsugaren väger knappt sju kilo och har dammklass L.
Rör och golvmunstycke ingår ej.
FESTOOL DAMMSUGARE CLEANTEC CTL SYS
Effekt: 1.000 W
Behållarvolym: 4,5 l
Mått (LxBxH): 396 x 296 x 270 mm (med
slang) 396 x 296 x 162 mm (utan slang)
Vikt: 6,9 kg
Längd nätkabel: 5 m
Slang: 3 m x 27 mm
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Kombiskruv med dubbelledande
trä- och stålgängor som i första
hand används när du inte har koll
på vilka reglar som sitter i väggen.
Skruven är utrustad med en vass
spets och anpassad för träreglar
eller stålreglar som är max en
millimeter tjocka (alltså ej förstärkningsreglar). Finns som lös eller
bandad skruv i längderna 32, 41 och
51 millimeter. Vi rekommenderar
att sätta skruvarna något tätare
än gipsskruvar avsedda för trärespektive stålregel. Kombiskruven
är avsedd för inomhusbruk.
Blankförzinkad. Bits: PH2.

BYGGARE
SOM BRYR SIG
Allbygg är precis som det låter. En byggfirma som behärskar ett brett spann av
moment, från hundratals portbyten i ett
miljonprogramområde till avancerade
snickerijobb och specialbeställda kök
på Östermalm. Företagets vd, Niklas
Bönnemark lägger stor vikt vid att
jobba med kompetenta hantverkare i sitt nätverk och att visa
omvärlden sina byggprojekt.

– Vi är flitiga på att använda
Facebook som plattform för att
kommunicera ut våra jobb. Jag
försöker få grabbarna att tänka
Facebook. Ja, de får hålla på med
Facebook på arbetstid. Jag är mån
om att de dokumenterar jobben
så att andra kan se vad vi kan,
säger Niklas Bönnemark.
Ända sedan han drog igång sitt
företag 2010 har han fokuserat på

att hitta samarbeten med duktiga
hantverkare med kompetenser
som behövs för att genomföra
spännande byggprojekt. I dag
samarbetar Allbygg med rörmokare, möbelsnickare, plattsättare,
smeder och andra yrkesgrupper.
Företaget delar sin nya lokal i
Västerhaninge med målare och
elektriker som ingår i nätverket.
För att få fungerande byggpro-

jekt tycker Niklas Bönnemark att
det är viktigt att ha bra samarbeten med samarbetspartners han
kan lita på.
– Vi är beroende av varandra.
Han uppskattar också sina leverantörer. Flinks personal beskriver
han som väldigt kunniga och han
värdesätter att de alltid har produkterna hemma.
– När jag åker dit vet jag alltid
att jag får tag i det jag behöver.
En sak som Niklas Bönnemark
också sätter högt på agendan är
att hans fem anställda snickare
ska ha det bra och tycka att det är
roligt att gå till jobbet, vilket gäller
allt från att vara rätt försäkrad och
ha månadslön i stället för timlön
till att få rätt utbildning och tillgång till bra maskiner.
– Min drivkraft är att se nöjda
människor, det inkluderar mina
anställda, underentreprenörer
och förstås kunderna. Jag är noga
med att ofta prata med min
personal och underentreprenörer
för att stämma av och se till att
jobben flyter på.
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CXS uppgraderas
och får tillökning

Vår populära batteridrivna skruvdragare Festool CXS med bygelhandtag har fått en ansiktslyftning.
Maskinen finns nu även som
modell med T-handtag, alltså
utan bygel. I övrigt är TXS, som
den nya maskinen heter, identisk
med CXS. Båda maskinerna levereras med en snabbchuck på tio
millimers spännvidd mot tidigare
åtta millimeter. TXS batteri är
kompatibelt med äldre modeller
av skruvdragaren. En finess som
vi också välkomnar är batteriindikatorn som ger dig järnkoll på hur
mycket kräm det är kvar.

Björn Landegren

Ny platschef för Flinks Globen

Levereras med
bitschuck, snabbchuck
och vinkelchuck.
FESTOOL SKRUVDRAGARE TXS
Batteri: 10,8 V/2,6 Ah
Kapacitet stål/mjukt trä: 8/12 mm
Varvtal/min: 0-430 / 0-1300
Max vridmoment: 16 Nm
Chuck spännvidd: 10 mm
Vikt med batteri: 0,9 kg

Populära modellen
CXS...

... får nu sällskap
av nya TXS med
T-handtag.

Med en gedigen bakgrund i branschen, med bland annat
tolv år på Flinks, tar Björne Landegren nu klivet in som
platschef för Flinks Globen.
– Att få nöjda kunder som kommer tillbaka för att vi har
hjälpt dem hitta bra lösningar är det som driver mig, säger
Björne Landegren och konstaterar att han under sina år på
Flinks har jobbat på alla fyra snabbgrossar.
Han menar att Flinks är kundernas snickarlåda, dit de
kommer för att personalen snabbt ska lösa deras problem
och hitta det kunderna söker.
Ett av Björne Landegrens mål är att personalen på Flinks
Globen ska möta kunderna på ett ännu mer aktivt sätt än
tidigare. För att nå dit kommer personalen att satsa ännu
hårdare på att utbilda sig i samarbete med leverantörerna.
– På Flinks är vi inte några skrivbordschefer utan vi är
ute i butiken för att möta kunderna och hjälpa personalen
för att se till att det flyter. Mötena med kunderna är det
roligaste med mitt jobb. Att jobba på Flinks är inte bara
ett jobb, utan vi är också här för att vi tycker om prylarna
vi säljer. Och det häftigaste med den här branschen är att
man aldrig blir fullärd eftersom det hela tiden kommer nya
kunder, produkter och arbetssätt.

Slitstark komradio

S

pana in vår nya IP67-klassade komradio med
magnesiumskal. Radions inbyggda Bluetooth
har en räckvidd på tio meter och funkar utmärkt
med Peltors Bluetooth-hörselkåpor. Den största
vinsten med det är att du slipper ta av kåporna
och exponera dig för buller när du använder
komradion. Radion har frekvensområde 400-470
med möjlighet upp till 256 kanaler. Levereras med
2 200 mAh litium-ion batteri och laddare.

BANDIT ROCK AWARDS

På party med
rockeliten

I vinter har Flinks, som ni kanske märkt, haft
en rocktävling där våra kunder kunnat tävla
om biljetter till Bandit Rock Awards. Den 26
februari var vi där och mötte upp de kunder
som blivit lyckliga vinnare av biljetter. Flinks
var stolt sponsor till ”Årets svenska band”, som
i år blev In Flames. Grattis!
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Zodiak

ZODIAK EXTREME BT UHF

GRATTIS TILL VINNARNA!
Victor Ekwall, Magnus Rönnelöw, Roger Jonsson, David Fischer,
Frida Andersson, Joakim Flagstad och Linda Gustafsson.

Frekvensområde: 400-470 MHz
Uteffekt: Upp till 5W
Antal kanaler: 256
Antal pilottoner: 38 standard per kanal
Temperatur: -30 till +60 grader
Storlek: 60,5x126,5x44,5 mm
Vikt: 340 g
Kapacitet batteri: 2200 mAh Litium
Tillbehörsuttag: Standard 2,5 och 3,5mm
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MARKNADSTIDNING B
Avsändare:
Box 30014, 104 25 Stockholm.
Bromma: Ulvsundavägen 134. Globen: Hallvägen 21.
Hornsberg: Lindhagensgatan 133. Sätra: Storsätragränd 12.
www.flinks.se, tel: 08-13 12 10, fax: 08-618 33 93

Har du ny adress? Sänd den till flinks@flinks.se

Vissa vill alltid ha de senaste prylarna och maskinerna
medan andra håller fast vid det gamla som de är vana vid.
Vilken typ tillhör du?

Per Stenbeck,
plattsättare
– Det spelar egentligen ingen roll om det
är nytt eller gammalt, men det måste
vara funktionella prylar som gör vardagen
lättare. Jag tittar till exempel alltid på
material som väger mindre än traditionella
material.

Mikael Nilsson,
glasmästare
– Jag gillar nya prylar. Uppdaterade saker
är oftast lättare att använda än gamla för
att de har nya funktioner. Men äldre saker
håller för det mesta bättre än nya.

Maciej Hoffmann,
projektansvarig
– Jag prövar gärna nya grejer för att se om
de är enklare och snabbare än de gamla
produkterna jag använder. Det är viktigt
att de utvecklar min verksamhet genom
att de spar tid och pengar.

Magnus Brunfelter,
maskinist
– Jo, det är klart att jag testar nya saker,
men jag har oftast inte tid att göra det.
Därför kör jag mest med beprövade grejer
som jag vet funkar. Men om jag märker
att en ny grej är bättre än den gamla
använder jag den.

Thomas Pettersson,
snickare
– Jag tror att jag tillhör dem som oftast vill
hålla kvar vid det gamla eftersom jag vet
vad som funkar. Men det händer att jag
prövar nya prylar, till exempel nya pluggar
som tillför något nytt.

Fredrik Lantz,
smed
– Det är alltid kul med nya innovationer
men ibland funkar gamla prylar bättre.
Nytt behöver inte alltid betyda bättre.
När jag väljer nya saker söker jag funktionalitet.

Få fakturan som
PDF via e-post

Vi vill slå ett slag för digital
smidighet kontra miljötärande
snigelpost. Allt fler av våra kunder
ser fördelarna med fakturor som
skickas som mejl i stället för
vanliga brev. Om du inte redan får
våra fakturor via e-post hoppas vi
att du vill ha det i fortsättningen.
Att skicka en faktura via e-post är
snabbt och spar papper, bläck och
toner och minskar antalet transporter. Kontakta ekonomiavdelningen via Flinks växel: 08-131210.
Eller mejla till flinks@flinks.se

Samma sortiment
i alla Flinks
snabbgrossar
Du vet väl att vi har samma
sortiment med samma höga
kvalitet, samma service och
samma öppettider i alla våra
fyra snabbgrossar? Vi har
drygt 20 000 produkter i
vårt sortiment varav 1 200
byts ut årligen.

