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Kap- och gersågen som 
lutas åt båda hållen
Flera av våra kunder har 
efterfrågat en liten kap- och 
gersåg i 216-millimeters utfö-
rande, som kan lutas åt bägge 
hållen. Nu har vi hittat en 
maskin som uppfyller kraven.
 Sid 5

Festool lyser upp hösten
Vad vore en mörk höst utan 
nyheter som lyser upp tillvaron 
från Festool? Kom till oss och se 
en fenomenal bygglampa och 
en cirkelsåg som vi hellre kallar 
för ett sågsystem.
 Sid 6-7

Panasonic gillar svart
Panasonics maskiner byter färg. 
Läs om en av världens minsta 
slagskruvdragare och en välba-
lanserad skruvdragare/borrma-
skin med hybridswitch.
 Sid 9

Hemma hos järnkaminen 
Lasse Björn
Vi hälsade på hemma hos 
ishockeylegendaren Lasse Björn. 
Med sina nio SM-guld har han 
ett unikt rekord inom svensk 
hockey.
Sid 10-11

Koll på byggpjucken
Har du järnkoll på skyddsskor? 
Om inte så föreslår vi att du läg-
ger fem minuter på att läsa om 
våra tips inför ditt nästa inköp.
Sid 13-16

Vi tror på personlig service 

Som ni vet så har Flinks i dag fyra butiker i 
Stockholm och nästan allt vi säljer häm-
tas i någon av dessa fyra. Men vi har även 

fyra turbilar som dagligen levererar ut varor 
i alla väderstreck. Fler och fler av våra kunder 
har upptäckt detta och ringer eller mejlar in 
sina beställningar till oss, antingen för att 
levereras någon eller några dagar senare eller 
direkt med expressutkörning. Denna verksam-
het har nu blivit så omfattande att vi kommer 
att förstärka vår service på telefon och mejl. 
Under hösten kommer vi därför att utöka 
med ett antal personer som blir dedikerade till 
detta arbete.  

Det finns ingenting som går upp mot bra 
personlig service och jag blir galen varje gång 
jag ringer upp en kundtjänst där jag först får 
klicka mig igenom en mängd tonval för att 
kunna ställa en enkel fråga. Tryck ett för att… 
tryck två för att... tryck tre för att… När du väl 
har tragglat dig igenom alla tonval får du veta 
att du har plats 248 i kön och börjar bombar-
deras med en massa reklambudskap. Orkar 
du ta dig igenom allt detta kommer du fram 
till en utlokaliserad kundtjänst som inte vet 
mer än det du redan kan läsa dig till på deras 
hemsida. När slutade de tänka på sina kunder? 
Nu kan det tyckas att jag verkar gnällig, men 
det får man vara när man passerat 50-strecket, 
och, som någon uttryckte det. ”Jag säger inte 
att det var bättre förr, jag säger bara att det är 
sämre nu.” 

Men så fungerar det ju inte på Flinks, de 
som bemannar våra telefoner är de säljare 
som du möter i våra butiker till vardags, de 
kan produkterna, förstår dina behov och sit-
ter mitt i verksamheten.     

På återseende!
Petter Jansson
Ansvarig utgivare
petter.jansson@flinks.se
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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 trans-
portera 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.

mailto:petter.jansson@flinks.se
http://www.flinks.se/
mailto:flinks@flinks.se
mailto:petter.jansson@flinks.se
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Tystgående och 
avvibrerad multimaskin

Gersåga åt
två håll

Underhållsfri lampa 

Nya Fein MultiMaster 
drivs med ett 18 volts 
batteri och har en rad 
förbättringar jämfört 

med den tidigare 14,4 volts model-
len. Det som utmärker den rejält 
utvecklade maskinen är att den är 
starkt avvibrerad, tystgående och 
kraftfull. Multimaskinens goda 
prestanda är ett resultat av den 
nya konstruktionen där motor-
delen separerats från maskinens 
skal. Maskinen är utan överdrift en 
mycket mångsidig maskin för ROT-
jobb och effektiva snickerijobb. 
Nya Fein MultiMaster ger yrkesfolk 
goda förutsättningar att spara 

Fein AFMM 18 Akku MultiMAster

Batteri: 18 V, 2,5 Ah
Svängningar: 
11 000 - 18 500 v/min
Vikt: 1,8 kg med batteri
Snabbfäste: Ja   

arbetstid och utföra mer precisa 
arbeten. Maskinen har en rad 
tillbehör som du kan använda för 
att utföra specialjobb för att såga, 

polera, slipa, skrapa med mera. 
Med det så kallade snabbspänn-
systemet är det smidigt att byta 
verktyg utan nyckel.

BOsCH GCM 8 sDe PrOFessiOnAl

Effekt: 1600 W
Varvtal obelastad: 3 500 - 5 000 v/min
Klingstorlek: Ø 216 x 30 mm
Geringskapacitet 52°/60° (vä/hö)
Sågkapacitet: 70 x 312 mm (h x b)
Lutningskapacitet: 47°/47° (vä/hö)
Vikt: 18,5 kg

Många av våra kunder har efterfrågat 
en 216-millimeters kap- och gersåg som 
kan lutas åt bägge hållen. Här kommer 
en liten och smidig såg från Bosch som 
du kan dubbelgera med. Maskinen har 
reglerbart varvtal, vilket underlättar finlir 
genom att du kan anpassa hastigheten 
efter materialet. Det spar förstås också 
klingan. Sågen exponerar en laserlinje 
på arbetsytan för bättre sikt och mer 
precision. 1600-wattsmotorn är snillrikt 
konstruerad med startströmsbegräns-
ning, vilket minimerar risken för att 
10-amperessäkringar överbelastas. Du 
behöver ingen nyckel för att byta klinga 
utan det gör du enkelt med en klickmut-
ter som dras åt med fingrarna. Dubbla 
dammutsug för effektiv dammhantering.

LED-bygglampa i lättviktsklassen som konstrue-
rats för att klara lite tuffare tag på bygget. Några 
fler attraktiva egenskaper är livslängden på upp 
till 30 000 timmars (cirka 8-10 år) lystid och att 
den är underhållsfri. Lampan har ett riktigt bra 
ljusflöde i form av ett vitt sken som ligger nära 
dagsljus i upplevelse. Bygglampan har upphäng-
ningsfunktion samt fäste för golvstativ. 

Bosch nya kap- och gersåg kan lutas åt bägge hållen. 

lAMPA 230 leD
Ljusflöde: 1600 lumen
Skyddsklass: IP54
Vikt: 1,75 kg
Kabellängd: 7 m
Storlek: 210 x 190 mm
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Klassisk halogenstrålkastare: gulaktigt ljus-
sken som försvagas utåt kanterna.

Syslite Duo: 180° spridningsvinkel, heltäck-
ande, homogen belysning i ett ljus som 
liknar dagsljus.

LJUSJÄMFÖRELSE

FestOOl CirkelsÅG Hk 55
Varvtal obelastad: 2 000 - 5 200 v/min
Klinga Ø: 160 x 20 mm
Effekt: 1200 W
Sågdjup 0°/90°: 0 - 55 mm
Sågdjup 45°/50°: 42/38 mm
Vinkelområde: 0 - 50°
Anslutning dammutsug: 27/36 mm
Vikt: 4,4 kg

HÖSTENS NYHETER

FESTOOLFROSSA
LED-LAMPA SPRIDER LJUS I 180°
Bland Festools höstnyheter märks bygglampan 
Syslite Duo. Lampan lyser på ett enastående sätt 
upp stora ytor med en spridningsvinkel på 180 
grader. Bygglampan har ett starkt ljusflöde och en 
färg som ligger nära dagsljus. Syslite Duo kan pla-
ceras direkt på golv, eller andra ytor, monterad på 
Festools stativ eller hängande i en krok på lampans 
baksida. Lampan är mycket hållbar och klarar hård 
påfrestning. Dessutom har den utvecklats tillsam-
mans med ett företag som tillverkar belysning till 
bilindustrin. Lampan levereras i systainer med två 
meters golvstativ.   

ORDNING OCH REDA
De små detaljerna gör ofta större skillnad än man tror. Yrkesmän som har 
ordning och reda på prylarna vinner massor av tid. Varje dag, året runt. Sys-
tainern till höger, som finns i två höjder, har plats för en maskin och har även 
en låda för förvaring av tillbehör. Systainern till vänster är en sortiments-
systainer med tre lådor. Sortimentsinsatserna till lådorna säljs separat. 

I somras kom den med batteri – Festools cirkelsåg som snabbt kan beskrivas 
som ”ingen vanlig cirkelsåg”. När den nu kommer med eldrift välkomnar vi 
dig till någon av våra snabbgrossar för att testa den på plats. Då kan du också 
passa på att känna och klämma på det breda utbudet av Festool.

ETT HELT SÅGSYSTEM
Den eldrivna cirkelsågen HK 55 är lika stor som batteri-
maskinen HKC 55, som vi tog in i somras. I egenskap av 
elmaskin är HK 55 starkare än den batteridrivna maski-
nen och ger snabba och exakta kapningar. Cirkelsågen 
är i och med sin snillrika konstruktion i det närmaste 
ett helt sågsystem som du även kan kapa och gera 
med. Sågen kan användas med eller utan skena efter 
behov och har ett sågdjup upp till 55 millimeter med 
sänkfunktion och geringsinställning upp till 50 grader. 
Maskinen har också sänkfunktion med djupinställ-
ning, klyvkniv och FastFix för snabbt klingbyte.

Enkelt och snabbt med kap- och 
gerskenan FSK. Den fasta bulten och
ett instälbart anslag möjliggör exakta
vinkelsnitt på -60° till + 60°.

Snabba sågklingsbyten 
utan verktyg som du kan 
utföra med bara en hand.

FestOOl sYslite DuO
Ljusflöde: 8 000 lumen
Skyddsklass: IP55
Vikt: 3,4 kg
Kabellängd: 4,9 m
Storlek: 210 x 190 mm
Mått: 310 x 190 mm
Stativ: 1,5-2 m
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Smart hålskärare som är 
ställbar mellan 51 till 178 
millimeter, vilket gör att 
du slipper ha med dig flera 

olika hålsågar i olika dimensioner. 
Fästs direkt i en skruvdragare. Den 
medföljande dammuppsamlaren 
är en smidig lösning för att mini-
mera dammet direkt vid källan. 
Hålskäraren har två skär och är 
främst till för att skära hål i gips. 
Används till exempel för att göra 
hål för lampor, rör eller högtalare. 
Tänk på att undvika reglar för att 
inte skären ska gå sönder. 

Ställbar hålskärare med
smart uppsamlare

Glöm kaviarsträngen

Panasonic lanserar flera nya maskiner. Två av 
dem finns nu hos Flinks. Den ena maskinen är en 
kombinerad skruvdragare och borrmaskin. Den 
andra är en av marknadens minsta slagskruv-
dragare. Man byter också färg  på maskinerna 
från grått och svart till svart och karbon. 
På sikt kommer Panasonics maskiner 
att vara helsvarta. 

SVARTA KRAFTPAKET 

Sedan urminnes tider har de flesta som lägger en limsträng 
sick-sackat fram limmet på underlaget. Med denna specialut-
vecklade limspridare är det betydligt enklare att få en jämn 
spridning på limmet och en bredare anläggningsyta. Limspri-
daren sätts på en patronspruta som måste ha en U-öppning 
eftersom pipen skjuts ner i patronpistolen. Limspridaren 
sprider limmet i 40 millimeters bredd. Det här är en bra inno-
vation, men vi på Flinks hade önskat att den hade ett stabilare 
utförande. Vi tycker att den är för skör när vi testat den.

BOrrMAskin PAnAsOniC eY 74 A2
Batteri: 18 V, 5,0 Ah
Varvtal/min vxl 1/2: 20 - 480/70 - 1 580
Max vridmoment /mjuk/hård (Nm): 35/55
Chuck spännvidd: 13 mm
Vikt med batteri: 2,0 kg

PAnAsOniC eY 75 A7
Batteri: 18 V, 5,0 Ah
Varvtal/min 3-vxl elektroniskt: 0 - 2 500/0 - 1 450/0 - 950
Max vridmoment, hård (Nm): 3-vxl elektroniskt: 160/120/26
Bitschuck: 1/4” sexkant
Vikt med batteri: 1,7 kg   

Dammuppsamlaren minimerar dammet direkt vid källan.Du slipper ha med dig flera hålsågar när 
du ska göra hål i undertak och liknande.

Mjukstart
EY 74 A2 är en välbalanserad kombinerad skruvdragare/borrma-
skin. Maskinen levereras med dubbla 18-volts batterier med 5,0 
amperetimmar (Ah). Det går att använda både 14,4 och 18-volts 
batterier. Hybridswitchen som gör att maskinen får mjukare start 
och inte rycker igång är en smidig lösning som betyder att du inte 
behöver tänka på att köra mjukt. IP-klass 56 betyder att den är 
dammskyddad och klarar kraftig överspolning av vatten.

Marknadens kortaste
En av marknadens kortaste slagskruvdragare (118 millimeter) 
– EY 75 A7 Dual Voltage har en skruvfunktion som går ner i soft-
läge och automatiskt kopplar i slagfunktionen och drar i det sista 
av skruven i materialet. En annan förbättring är den koniskt tratt-
formade bitschucken som är enkel att greppa tag i när det är dags 
att byta bits. Motorns större diameter ger bättre förutsättningar 
för kylning. Även denna maskin drivs av ett 18-volts batteri, men 
kan även köras med ett 14,4 volts batteri (Dual Voltage).
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Ett av Lasse Björns allra största min-
nen från en lång karriär som hock-

eylirare var när Tre Kronor vann VM-
guld i ishockey 1957. I den dramatiska 
finalen mot hemmanationen Ryssland, 
på Dynamostadion i Moskva krävdes 
det oavgjort för att Sverige skulle vinna 
turneringen. Med slutresultatet 4-4 var 
lagkaptenen Lasse Björn med om att 
ta sitt och Tre Kronors andra VM-guld. 
Men dramatiken slutade inte där. När 
spelarna stod uppradade på isen för 
att höra den svenska nationalsången 
strulade ljudanläggningen.

– Det var alldeles tyst och Ronald 

Två VM-guld, två VM-brons och ett OS-brons är en imponerande skörd från en hockeykar-
riär som avslutades 1966. Med sina nio SM-guld för mesta mästarna Djurgården är backjät-
ten Lasse Björn, 83, ensam om att ha så många titlar. När urdjurgårdaren la skridskorna på 
hyllan hade han hunnit med 217 landskamper för Tre Kronor.   

Järnkaminernas järnkamin

Flinks sponsrar 
Stockholmsidrotten

”Sura Pelle” Pettersson sa till mig: 
”Sjung en bit, ta Helan går”. Inför de 
cirka 50 000 supportrarna på läktaren 
sjöng jag och de andra spelarna i Tre 
Kronor några strofer ur snapsvisan 
Helan går, innan ljudanläggningen 
började fungera igen. Det var en 
mycket speciell upplevelse, berättar 
Lasse Björn.

1958 inleddes Lasse Björns unika 
SM-svit med det första av sex SM-
guld i rad. Ihopräknat med de tre 
tidigare SM-gulden betydde det 
att han då var ensam om att knipa 
nio SM-guld, ett unikt rekord som 

3 röster om Lasse Björn
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NIKLAS WIKEGÅRD, 
expertkommentator 
C More /TV4

HANS SÄRKIJÄRVI, 
tränare DIF ishockey

L-G JANSSON, 
expertkommentator 
Radiosporten

– Lasse var stilbil-
dare och bärare av 
allt som Djurgården 
hockey vill vara. 
Aldrig gnälla, aldrig 
skylla ifrån sig, ald-
rig filma och alltid 
göra sitt bästa! Kort 
och gott järnkami-
nernas järnkamin.

– Lasse Björn tillhör 
Djurgårdens RIKTIGA 
järnkaminer, tillsam-
mans med Tjalle Mild 
och den generatio-
nen. Enligt rykten, 
så skrämde ryska 
föräldrar sina barn 
med ”om ni inte lyder 
oss så kommer Lasse 
Björn och tar er”.

– Lasse Björn är kanske 
Sveriges första riktigt 
stora ishockeyspe-
lare, bokstavligt talat. 
Hans signum var inte 
finess och skicklighet, 
däremot hade han 
en attityd och en ap-
proach som var grym. 
Lasse släppte ingen 
över blålinjen och var 
en robust, tuff och 
tacklingsvillig men 
schysst spelare. 

fortfarande står sig och lär 
stå sig i många år framöver 
inom svensk ishockey. Under 
Djurgårdens storhetstid 
spelade han bland annat till-
sammans med backkollegan 
Rolle Stoltz och centern Sven 
”Tumba” Johansson, vilka han 
även spelade med i landsla-
get. Tjalle Mild, Curre Thelin, 
Ove Malmberg är några 
andra spelare han vill nämna 
som han spelade med. 

– Det är sorgligt att de 
flesta av mina gamla kompi-
sar är borta, och det är tyvärr 
så livet är. Men jag tänker stå 
upp ett tag till.      

Lasse Björns signum var 
att spela fysisk ishockey, med 
målet att släppa så få spelare 
som möjligt över den blå 
linjen.

– Jag minns ryssarnas 
bästa lirare, Vsevolod Bobrov, 
som vi mötte i en VM-turne-
ring. När jag gick in på isen 
åkte han och bytte, säger 
Lasse Björn med ett varmt 
skratt och en rejäl dos humor.

Lasse Björn knep nio SM-guld, ett 
rekord som står sig än i dag.

Urdjurgårdaren 
Lasse Björn i sin 
glans dagar. 

Parallellt med hockeyn 
startade han 1955 Lasse 
Björns åkeri, som bland an-
nat kör sopcontainers och 
kranbilar. Genom åren har 
han jobbat tätt ihop med 
sin fru Margaretha Björn, 
som han varit gift med i 64 
år. Företaget drivs i dag av 
sonen Fred Björn. Trots att 
det var ett antal år sedan 
Lasse Björn jobbade i firman 
händer det att han handlar 
hos Flinks i Hornsberg, som 
ligger närmast hans hem 
på Stora Essingen. 

En av Djurgårdens och 
Tre Kronors största backar 
genom tiderna går på Djur-
gårdens hemmamatcher på 
Hovet, där hans tröja med 
nummer tolv hänger i taket 
som ett bevis på hans stora 
insatser genom åren.

Fotnot: Flinks sponsrar Stockholms-
idrotten. Det gör vi genom att  
stötta både dam- och herridrotten 
inom såväl fotboll, ishockey och 
bandy.
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JÄRNKOLL / 
SKYDDSSKOR

Det första du ska tänka på när det 
är dags att köpa nya skyddsskor är 
vilka egenskaper ett par skydds-
skor bör ha och vilka skador du kan 
få av att använda fel skyddsskor.

Enligt ortopedtekniker Paul 
Lemouré har omkring 30 procent 
av byggjobbare problem med 
fötterna. Orsaken är ofta att de 
använder fel typ av skyddsskor. De 
känsligaste punkterna där skador 
oftast uppstår är kring rygg, knän, 
hälar och framfötter.

– Köp rätt sko från början. En 

skyddssko ska vara vridstyv, ha 
bra stabilitet och god dämpning. 
Klackhöjden ska vara minst en 
centimeter i hälen jämfört med 
höjden i sulan under framfoten. 
Höjdskillnaden lyfter hälen och 
avlastar både rygg, hälsena och 
framfot, konstaterar Paul Lemouré, 
ortopedtekniker vid Ortopedteknik 
Anatomic på Sophiahemmet.  

Det är också viktigt att stålhät-
tan är minst fem millimeter ovan-
för tårna för att få ett optimalt 
skydd om något skulle tappas på 

Torkställning 
Made in Töreboda
Rejäla konsoler tillverkade i stål i stället för plast ger 
betydligt bättre hållbarhet. Det är en av anledning-
arna till att vi valde att ta in detta svensktillverkade 
vägghängda beslag, eller torkställning som den kallas i 
folkmun. Stålramen där tvätten hängs är klädd i vit plast. 
Torkställningen är fällbar och vi har den i storlekarna 
70x50 och 100x50 centimeter. Den minsta ställningen får 
med fördel plats i trånga utrymmen, som till exempel vid 
kortsidan på ett badkar eller i ett duschutrymme.      

Några fördelar med att använda hörselproppar är att 
de är smidigare än hörselkåpor i trånga utrymmen 
eller vid svetsarbete, där det i regel saknas plats för 
hörselkåpor under svetsvisiret. EarBuds kan kopp-
las till 3,5 millimeters-utgången på till exempel en 
mobiltelefon om du vill lyssna på radio eller musik. 
Till skillnad från vanliga headset till mobilen skyddar 
dessa byggproppar samtidigt mot buller. Det vi tycker 
saknas på produkten är en mikrofon som finns på de 
flesta vanliga öronsnäckor.

PROPPAR MOT BULLER

Vårt senaste tillskott i klas-
sen klimatsmarta lösningar 
är en ankarmassa som 
innehåller 50-85 procent 
förnyelsebar bioråvara. 
Precis samma värden som 
de pluggar vi nyligen lanse-
rade. Råvaran i den tidigare 
upplagan av ankarmassan 
innehöll olja (petroleum) 
som nu har ersatts av detta 
biobaserade material. An-
karmassan har mycket bra 
utdragsvärden och funkar 
till de flesta applikationer. 
Men vid lägre temperaturer 
under +5 C bör du använda 
vinterankarmassa som har 
snabbare härdningstid vid 
lägre temperaturer.

Klimatsmart 
ankarmassa

Vi har ett av Stockholms största utbud av skyddsskor för yrkesfolk. I vårt sortiment finns 
storlekar från 36 till 53, från alla de ledande tillverkarna. För dig som inte har järnkoll på 
skyddsskor så finns det några saker du behöver känna till inför ditt nästa skoköp. Vi pratade 
med en ortopedtekniker för att räta ut frågetecknen. 
 

KOLL PÅ BYGGPJUCKEN 

foten. Stålhättan ska täcka hela 
stortån och får inte skära in eller 
trycka på stortåleden eftersom det 
kan leda till olika typer av besvär.

Paul Lemouré, Ortopedteknik Anatomic.
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INNERSULA
För att förebygga skador är det 
viktigt att innersulan har stöt-
dämpning och är anpassad för 
dina fötter.

SLAGDÄMPNING
Denna sko från Jalas är försedd 
med ett slagupptagande mate-
rial som klarar externt våld, där 
kraften fördelas åt sidorna.

SKYDDSHÄTTA
Skyddshättan skyddar ditt 
tåparti från fallande föremål. 
Tåhättor finns till exempel i 
stål, komposit eller aluminium.

TÅSLITSKYDD
Extra slitskydd över tåhättan 
ökar skons livslängd.

MEMBRAN
Membran har vattenavstötande, vattentäta 
och ventilerande egenskaper som håller föt-
terna varma och torra genom att släppa ut 
fukt men hindrar vatten från att komma in.

YTTERSULA
Yttersulan har flera funktioner 
för att vara slitstark, dämpa 
steget och isolera fötterna från 
både värme och kyla. Sulan ska 
också ge ett bra grepp på hala 
underlag.

SPIKTRAMPSKYDD
Spiktrampskydd skyddar mot genom-
trängning av spik eller andra vassa 
föremål. Finns som stål, rostfritt stål 
och lättare material som komposit 
och plasmabehandlad textil.

Regler och standarder
Alla skyddsskor i vårt sorti-
ment överensstämmer med 
EN-standarder och gällande 
normer för arbetsskydd inom 
olika yrkesområden. Om du 
inte har koll på skyddsklas-
serna kopplat till det arbete du 
ska utföra hjälper vi dig gärna 
med att hitta skor med rätt 
skyddsklass.

Arbetsmiljöverket:
”Det är arbetsgivaren som 
ska bekosta den personliga 
skyddsutrustning som arbets-
tagaren behöver för arbetet. 
Arbetsgivaren ska också se till 
att den fungerar och att den 
underhålls och repareras, så 
att den är säker att använda.”

STABIL HÄLKAPPA 
En bra skyddssko ska ha en stabil 
hälkappa för att ge stadga åt 
fötterna.

SKOSNÖREN VS BOA
De flesta skyddsskor har fortfarande skosnören, 
men BOA-systemet blir allt vanligare. Tryck på 
hjulet och vrid tills skorna sitter som de ska. 
En fördel med BOA är att trycket över foten är 
jämnare än med skosnören.
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förebygg foTbesvär
Fotbesvär kommer ofta smygande och risken att få problem ökar med 
åldern. Typiska fotproblem kan vara hud- och nagelbesvär, smärtor 
och skador på grund av felbelastningar. 

En fot som får fel stöd, eller som glider fram och tillbaka i skon, blir 
lätt felbelastad, vilket gör att användaren spänner sig. På sikt kan det 
leda till skador i knän, höfter och rygg. 

Bästa sättet att förebygga problem och skador är att välja skor i 
rätt storlek. Välj en modell som har stötdämpande effekt. Vid behov 
behöver skorna också individuellt utprovade iläggssulor. 

Men individuellt ortopediskt utformade sulor kan i många fall undvi-
kas med JALAS® neutralizer innersulor – som finns för lågt, mellan och 
högt fotvalv. 

Många fötter lider i onödan
Belastningssjukdomarna är antagligen det största arbetsmiljöproblemet i västvärlden. 
Varje år anmäls omkring 14 000 nya belastningsskador i Sverige. Onödigt, tycker vi. Därför 
har JALAS®tagit ett helhetsgrepp på skor och iläggssulor. Som en hjälp finns fotskannern 
FootStop Service, som gör det lättare att prova ut skor och iläggssulor. 

VARFÖR SKANNA FÖTTER?
Med hjälp av fotskannern kan man prova ut lämplig iläggssula för att förebygga belastnings-
skador. Det betyder att FootStop Service fungerar som förebyggande hälsovård. Men den 
ersätter inte medicinsk behandling av skador som redan uppstått. JALAS® anatomiska 
iläggssulor löser många problem – men inte alla. För den som har stora problem med sina 
fötter är ortopediskt utprovade iläggssulor ett måste.

•	 Det går enkelt och snabbt att göra en analys av fötterna med hjälp av FootStop Service. 

•	 Den som skannar sina fötter kan behålla strumporna på. 

•	 På några minuter har skannern registrerat fotvalvet samt fötternas mått och belastnings-
punkter. 

•	 Resultatet kommer direkt. Displayen visar hur och var fötterna belastas och om fotvalvet är 
lågt, mellan eller högt. 

•	 Personalen i butiken kan nu hjälpa till att prova ut rätt skor och iläggssulor. 
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POLAR GTX ART. 80005
Polar GTX bygger på en vridstyv Vibram gummisula 
som säkerställer en fotriktig ergonomi. Läder i Nubuck 
av högsta kvalitet. Vinterfodret är en kombination av 
GORE-TEX®-membran och syntetiskt ull. Tillsam-
mans med det patenterande BOA-systemet skapas en 
oslagbar passform.

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Foder:

Funktioner:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

Nubuckläder.
Värmebeständig Vibram gummisula
EVA med TPU gelänk
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
Porondämpning för häl och tå
Syntetiskt ull med 
vattentätt GORE-TEX®-membran
Patenterade BOA-systemet
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
glasfibertåhätta
EN-20345 S3, SRA, WR, HRO

Nyfiken på industridesign

• En skyddssko ska vara vridstyv och ha bra dämpning

• Klackhöjden bör vara minst en centimeter under hälen  
 så bakre delen av foten alltid är högre än framfoten 

• För rätt skydd bör det vara minst fem millimeter  
 mellan stortån och stålhättan

• Använd aldrig tjockare sulor än originalsulan

• Hälkapporna ska vara stabila (ej för mjuka)

• Skon ska vara följsam i framkanten. Extra viktigt när  
 man ligger på golvet på knä med böjd sko när 
 skospetsen böjs

• Använd funktionsstrumpor för att ventilera ut svetten,  
 så den inte stannar kvar i skon

punkter för smartare 
köp av skyddsskor

7

Första klassens känga
Polar - ny vattentät skyddskänga 
som har det mesta: GORE-TEX, 
BOA, vridstyv värmebeständig 
Vibram gummisula som ger 
extremt bra grepp på ojämna un-
derlag, mjukt spiktrampskydd och 
glasfiber-tåhätta. Kängan har även 
dämpning för både häl och tå.

Skanna fötterna 
hos Flinks
När du köpt din skyddssko är 
halva jobbet kvar. Att se till 
att du har rätt iläggssula, som 
är anpassad efter dina fötter 
är mycket viktigt. Säg till oss 
så skannar vi dina fötter i vår 
fotskanner. Då ser vi vilken 
typ av fötter du har och väljer 
en iläggssula åt dig för att 
förebygga belastningsskador. 
Men observera att fotskannern 
inte ersätter medicinsk 
behandling av skador som 
redan uppstått. Du som har 
stora fotproblem bör kontakta 
en ortopedtekniker för att 
få är ortopediskt utprovade 
iläggssulor.

– Bra design är något som ska 
tilltala betraktaren och som inte 
är plastig, utan håller någon typ 
av kvalitet. En produkt som är bra 
designad vill jag plocka upp direkt. 
Dålig design däremot kan till 
exempel handla om undermåliga 
användarstudier och bristfällig 
marknadsresearch, menar Axel 
Undall, MFA (Master of Fine Arts) 
och lärare vid Konstfack.    

Vi träffar honom och hans lärar-
kollega, Gunnar Söder, som vid 
sidan av läraryrket även är konst-
när. Gunnars rum är fyllt av prylar 
och maskiner i en salig kreativ 
blandning. På Konstfack utbildas 15 
nya industridesigners varje år efter 
att ha pluggat till kandidat i tre 
år eller läst mastersprogrammet i 
ytterligare två år för att bli Master 
i industridesign. Konstfack har för-
stås även flera andra utbildningar.       

Våra snabbgrossar är fyllda med maskiner och produkter som någon industridesigner har 
formgett för att göra vardagen smidigare för yrkesfolk. För att stilla vår nyfikenhet kring 
vad bra, och för den delen också dålig design är, gjorde vi ett nedslag på Konstfack vid Tele-
fonplan i södra Stockholm.     

Axel Undall fortsätter att utveckla 
sina tankar om vad han anser 
ingår i god industridesign och 
tar elhandverktyg som exempel. 
Han menar, ur ett professionellt 
perspektiv, att det är viktigt att 
maskinerna håller för vad man vill 
åstadkomma som hantverkare. 

– Det finns maskiner där tillver-
karna lovar en massa olika typer 
av funktioner och finesser, men de 
kanske bara klarar en enda funk-
tion bra, fortsätter Axel Undall.        

Han tar Festool som ett exempel, 
som han anser är bra för att ”de inte 
lockar med utseende och grafik som 
ska berätta för mig som användare 
att jag är skicklig. Det vet den pro-
fessionella användaren redan.”  

– Festool är tydliga med vad 
de kan leverera. Och de gör oftast 
en sak väldigt bra. När de har ett 
tillbehör har de ett tillbehör som 
tillför något, som innehåller allt 
från ordning och reda till ett sys-

temtänk, tycker Axel Undall.   
Andra tillverkare som han också 

vill lyfta fram är Hilti och Milwaukee.  
Gunnar Söder, fyller i: 

– När jag får möjlighet att själv 
plocka ihop de delar jag vill ha till 
en maskin ger det mig förtroende. 
Jag vill inte lägga ut onödiga 
pengar på det jag inte behöver, 
vilket hänger ihop med hur tillver-
karen har designat produkten. Jag 
vill inte senare upptäcka saker som 
jag inte behövde, som jag redan 
har köpt. 

Men design handlar även om 
vikten av bra ergonomi och att 
sälja in det i ett unikt koncept där 
man inte bara säljer en snygg och 
bra maskin. 

– Och det är minst lika viktigt att 
erbjuda en kroppsvänlig produkt, 
alltså med god ergonomi, som inte 
sliter ut yrkesfolk som använder 
maskiner i sitt arbete, resonerar de 
gemensamt.

Axel Undall (t.vä.), Master i industridesign och hans lärarkollega, Gunnar Söder vid 
Konstfack i Stockholm.

– Bra design är något som ska tilltala 
betraktaren, menar Axel Undall.

http://t.v�/


Årets byggelever utsedda
Nio byggelever på 
gymnasiets bygg- 
och anläggnings-
program i Stock-
holm får varsitt 
BYN-stipendium 
som ett bevis på 
att de har gjort 
utmärkta insatser 
under utbildning-
en. Som en uppmuntran för en framtida karriär i 
byggbranschen får de prisade eleverna, förutom 
den stora äran att vinna, även ett diplom och ett 
presentkort på på 3000 kronor på Flinks Järn där 
vi är med och sponsrar. BYN är en förkortning av 
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (Stockholm) och 
delas ut till tredjeårselever på bygg- och anlägg-
ningsprogrammet på branschrekommenderade 
skolor i Stockholmsregionen. Varje skola utser 
själv respektive stipendiat som ska uppfylla vissa 
kriterier som till exempel god kompetens, yrkes-
skicklighet och god arbetsmoral.

”Kundperspektivet 
  i fokus”

NY PÅ FLINKS   Du som 
väljer Flinks i Globen har 
säkert mött Johan Sörling, 
som jobbar där som säljare 

sedan april i år. Efter gymnasielinjen Bygg- och 
anläggning på 80-talet valde han att bli säljare i 
byggbranschen.

Johan har en gedigen bakgrund av både 
försäljning och praktiskt arbete med bland an-
nat brandskydd/utrymning, lås och beslag och 
infästning. På Flinks i Globen är Johans ansvars-
område infästning.

Johan Sörlings största utmaning på Flinks är 
att få kunskap om de extremt många produk-
terna. När det gäller kundbemötandet tvekar 
han inte en sekund:  

– Eftersom jag har jobbat med försäljning 
hela livet har jag jag full koll på kundmötet. Och 
jag har höga krav på mig själv. För kunderna 
handlar det om att spara tid och jag och mina 
kolleger är deras problemlösare.
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Magnetisk och ihålig hylsskruvmejsel anpassad för 
till exempel långa bultar, gängstänger, expander 
med mera. Skruvmejselns ihåliga konstruktion ger 
obegränsat djup. Den sexkantiga klingan gör det 
möjligt att använda skiftnyckel för extra kraftiga 
vridmoment, för att till exempel dra åt bultar 
eller avlägsna hårt sittande bultar. 

Hylsskruvmejsel med 
obegränsat djup

Finns i storlekarna 5, 5,5, 6, 
7, 8, 10 och 13 millimeter.    

När skruvens hals sitter mellan 
två träelement dras träet ihop på 
ett effektivt sätt med de special-
utformade gängorna, utan att du 
behöver använda tvingar.      

Skruven kan till exempel ersätta 
en balksko vid infästning av sekun-
därbalk till huvudbalk. En annan 
applikation där den dubbelgängade 
träskruven kan ersätta traditionell 
träskruv är vid infästning av takstol 
till hammarband. Infästning av 
takås till takstol är ännu en i raden 
av applikationer där PONDUS är 
smidig att använda.

En traditionell träskruv kan, i 
jämförelse med PONDUS träskruv, 
bli deformerad på grund av belast-
ning. Denna skruv deformeras mini-
malt samtidigt som kombinationen 
dragkraft och friktion ger hög håll-
fasthet. Finns i storlekarna 4,5 x 60 
till 8,2 x 160 millimeter. I varje paket 
finns en passande specialbits med. 
Den går även att köpa separat.

Gummistövel för 
vargavintern
100 procent vattentäta, 
anti-halk-sula, helgju-
ten konstruktion med 
luftspalter som ger god 
isolering och ventilation. 
Det kanske mest impone-
rande är att stöveln håller 
värmen ned till – 40°C. En 
stövel anpassad för dig 
som jobbar i kyla utomhus 
eller dig som till exempel 
jobbar i ett frysrum.    

Smart dubbelgängad träskruv
Den dubbelgängade varm-
galvade träskruven PONDUS 
används för kraftfulla trä-
konstruktioner. Skruven har 
en självborrande spets och 
en skalle som är lätt att 
försänka några centimeter 
under träytan.

Försänk den reducerade skallen till önskat djup. Genom att 
skruven alltid monteras med ogängad del i virkesfogen kan 
samma skruvlängd användas för olika virkesdimensioner.

Samma gängförankring ger likvärdig 
styrka i över och understycke.

Skruven får mindre deformationer än 
traditionell träskruv.

Förstärkning vid urtag i balkände.



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. 

– De ska vara så luftiga som möjligt. Jag 
ska ju ha skorna på mig i 9-10 timmar varje 
dag. Jag brukar köpa en sula som jag lägger 
i skorna, då brukar det bli mjukare att gå 
i dem. 

– Skorna ska vara jättesköna. Jag har svårt 
att ha skor med stålhätta eftersom de 
skaver. Men det funkar lite bättre med 
iläggssulor. 

– De ska ha spiktrampskydd och stålhätta 
och kännas bra att ha på fötterna. Jag har 
hålfotsinlägg i mina skor och det är bra 
att jag själv kan påverka min arbetsgivare 
vilka skyddsskor jag vill ha.  

– De måste uppfylla kraven att de har 
stålhätta och spiktrampskydd. Och de ska 
vara sköna att gå omkring i. 

– Först och främst är det viktigt att skorna 
har spiktrampskydd och stålhätta. Det 
är också mycket viktigt att de står emot 
väta. Jag köper alltid sulor till skorna som 
är anpassade till mina fötter.  

– När jag svetsar och kapar är det viktigt 
att jag har ett par skor som skyddar föt-
terna, där det inte kan komma något på 
fötterna. Till exempel droppar med smält 
metall och gnistor. 

Robin Danneteg, 
snickare

Pelle Lundqvist, 
elektriker

Robin Lindgren, 
smed

Jonas Lagervall, 
murare

Bodo Lindberg, 
armering/betong

Thomas Storbacka, 
snickare

Vad tycker du är viktigt att tänka 
på när det gäller skyddsskor? 

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 trans-
porter. Kontakta ekonomiavdel-
ningen via Flinks växel: 08-131210. 
Eller mejla till flinks@flinks.se. 

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

Samma sortiment
i alla Flinks 
snabbgrossar

mailto:flinks@flinks.se
http://www.flinks.se/
mailto:flinks@flinks.se

