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Det finns inte bara 
ett sätt att göra rätt

En kväll under hösten satt jag och 
hjälpte grabben med matteläxorna och 
vi gick igenom hans svar på övnings-

uppgifterna gällande hur man mäter upp 
rätt mängd mjöl vid brödbak. ”Bagaren ska 
mäta upp en deciliter mjöl, men har bara ett 
2-decilitersmått och ett 3-decilitersmått. 
Hur ska han göra då?” löd frågan. Svaret han 
hade skrivit var ”Bagaren ska gå och köpa ett 
1-decilitersmått.” Det var ett svar hans mate-
matiklärarinna inte skulle godkänna. Vi förde 
ett resonemang om detta, men grabben ville 
inte ge sig: ”En bagare som inte har ett 1-de-
cilitersmått är ingen bra bagare” tyckte han. 
Jag gav upp. Grabben visste säkert redan att 
3-2 = 1 och kunde kanske svarat det som för-
väntades, men han visade på något viktigare 
- att tänka utanför ramarna. Det finns aldrig 
bara ett rätt sätt att lösa en uppgift, för en 
uppgift kan lösas på många olika sätt. 

På samma sätt så hjälper vi på Flinks 
dagligen till att hitta olika lösningar på 
problem som våra kunder ställs inför och det 
kan finnas många olika sätt att lösa dem. Det 
krävs fantasi, uppfinningsrikedom och en stor 
förmåga att tänka utanför ramarna. Om vi 
bara skulle peka på hylla A20 och berätta att 
betongborren ligger där så är det inte Flinks. 
Vi ska fråga, lyssna och erbjuda den bästa 
lösningen på att få ett hål i betongen. Det 
kan vara att köpa en betongborr men det kan 
lika gärna vara något helt annat. Vi får se om 
grabben tänker sig en framtid som bagare 
eller järnhandlare men jag ger honom en 
guldstjärna för svaret, även om hans lärare 
kanske inte kommer att ge honom en.

På återseende!
 

Petter Jansson
Ansvarig utgivare
petter.jansson@flinks.se
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Klätterservice
- Bästa underställen
- Strumpor med batteri
- Uppkopplade sulor

I våra fem 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 pro-
blemlösning. 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 öp-
pet 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.

Claes Lundqvist, VD

08 - 13 12 10
08-618 33 95
flinks@flinks.se
mån-fre 06.30-17.00

BROMMA/VÄSTERORT
Ulvsundavägen 134

SÄTRA/SYDVÄST
Storsätragränd 12

GLOBEN/SYDOST
Hallvägen 21, Slakthusområdet

HORNSBERG/INNERSTAD
Lindhagensgatan 133 

TÄBY/NORDOST
Mätslingan 28, Arninge ind.område
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Dyckertpicka för 
Milwaukee-freaks
Milwaukee har släppt en 
batteridriven dyckertpistol.
Till sid 4

Vägra fryschock!
Vi har fyllt snabbgrossarna 
med varma kläder och prylar 
för vinterbruk.  
Till sid 8

Har du koll på bits?
Läs om vikten av att välja rätt.
Till sid 12 

Ytbehandling för proffs
Efter att våra kunder efterfrågat 
ytbehandlingsmedel för trä inledde 
vi ett samarbete med en av de 
ledande tillverkarna inom området.
Till sid 10

Grönt är skönt
Tydligare linjer med Bosch 
gröna korslinjelaser.
Till sid 14

Klättrare invaderar Gröna Lund
Klätterservice – byggfirman som gillar höga höjder.
Till sid 16
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Vibrationsdämpad läkthammare med en 
klo där hammarens huvud och handtag är 
smidda i ett enda stycke. Skaftet är ergo-
nomiskt utformat och hammarens huvud 
är fyrkantigt och platt.     

Dämpad läkthammare 

Ringspärrnyckel

Gummihammare med två olika 
gummiblandningar för olika 
arbetsmoment. Den svarta 
delen har en mjukare gum-
miblandning och är till för mer 
”smutsiga jobb” i verkstad och 
industri, där arbetsmomentet 
kräver stummare träff och 
det är tillåtet med märken på 
underlaget. Den vita delen har 
en hårdare gummiblandning 
och används med fördel för 
att inte ge några märken vid 
”renare arbeten” mot lackerade 
trä- och metallytor. Gummi-
slagen är utbytbara. Längd 350 
millimeter och 50 millimeter i 
slagdiameter.

Milwaukees första batteridrivna dyckertpistol 
kan avfyra upp till 1200 dyckert på en laddning. 
Välj mellan enskild avfyrning för precision eller 
avfyrning i serieföljd. Maskinen är kolborstfri och 
det behövs inga verktyg för djupjustering. Två 
stycken 18 volts batterier, laddare och staplings-
bar HD-box följer med maskinen. Passar även för 
Milwaukees batterier med högre amperetal.  

Bygglampa i hårdplast, som både kan drivas med bat-
teri eller nätanslutas till 230 volt. Arbetsbelysningen 
har åtta timmars batteridrift. Lampans rundstrålande 
ljus ger ett behagligt sken och inte det skarpa ljus som 
många andra LED-lampor har. 

Bygglampan är utrustad med krok, spännband och 
skruvfäste för stativ. Endast 8 watt i effektförbrukning.
Lampan har 3 meters elkabel och diametern är 210 
millimeter. Batteriet är utbytbart.

Gummi-
hammare i 
svart och vitt

Dyckert-
pistol för 
Milwaukee-
trogna

Milwaukee M18 CN18GS202C 18 V
Batteri: 18 V/ 2,0 Ah Li-Ion
Dyckert diameter/längd: 1,2 mm/ 16-54 mm
Magasin: 110 dyckert
Vikt (med batteri): 3,1 kg

Garo BALL8-an BATT-230V
Batteri: Li-Ion 22 V/ 2 950 mAh                    
Lyskraft: 1 300 Lumen
Laddningstid: 3 tim
Diodernas livslängd: 36 000 tim
Skyddsklass: IP54
Vikt: 1,8 kg

Batteridriven bygglampa 
med behagligt sken

Bygglampan är utrustad 
med krok, spännband och 
skruvfäste för stativ.

Klimatsmarta handskar

Ringspärrnyckel utformad för ställningsbyggare. Vi utökar med 
måtten 19/22 millimeter, sedan tidigare finns nyckeln i måtten 
22/24 millimeter. För att maximera säkerheten rekommenderar 
vi att du använder en verktygssäkringswire.

STÄLLNINGSJOBB

Montagehandskarna (5611VPU-NY ) 
är DMF-fria, vilket betyder att de till-
verkats helt utan det cancerogena 
lösningsmedlet DMF(a). I stället 
används en gummiblandning med 
vattenbaserad Polyuretan och Nitril. 
Detta ger slitstarka handskar med 
mycket bra fingerkänsla och 
smidighet. Vattenbaserat 
gummi tränger inte igenom 
på insidan och ökar 
därmed ytterligare 
komforten eftersom 
textilen i handsken 
kommer närmast huden. 
Finns i storlekarna 7-11.

Minimerar risken med fallande verktyg.      
Verktygssäkringswire

https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225691&pg=1&p=88233&l=6175
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225107&pg=1&p=86492&l=21348
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225522&pg=1&p=87492&l=50351
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225806&pg=1&p=88238&l=50986
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225092&pg=1&p=87654&l=45218
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225521&pg=1&p=88156&l=6129
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=218681&pg=1&p=76413&l=8230
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Badrumsskåp med 
LED-belysning

Svarta alternativ 

Självhäftande badrumsbeslagNytt skåp i sorti-
mentet med inbyggd 
LED-belysning. Skåpet 
har heltäckande 
spegelglas på in- och 
utsida. Förutom topp-
belysning finns även 
tvättställsbelysning på 
undersidan av skåpet. 
Skåpen har ett 230 V 
eluttag och är 55 cm 
breda och 70 cm höga. 
Skyddsklass IP44.

Vi har tagit in svarta varianter av handduks-
skåp, toapappershållare och tvålautomat i 
plast. Sedan tidigare har vi produkterna i vitt 
hemma.

Skippa skruven och 
rädda tätskikten

Hörselkåpor med 
medhörning

Visst finns det fördelar med att tejpa framför att borra, sätta i plugg och skruva. 
Spana in två permanenta mycket starka dubbelhäftande akryltejper med lite olika 
stuk samt en ny serie självhäftande badrumsbeslag.

EXTRA TUNN DUBBELHÄFTANDE TEJP som fäster på obehandlade 
ytor, plaster och lågenergiytor. Vatten- och kemikalieresistent. 
Kan till exempel användas för att sätta upp kabelkanaler, inred-
ningsdetaljer och skyltar. Är också bra till monteringshjälp av till 
exempel byggbeslag och byggvinklar. Transparent. 
Mått: 0,2 x 12 mm. Längd 10 m.

DUBBELHÄFTANDE TEJP för släta, hårda och icke porösa 
ytor. Kan till exempel användas för att sätta upp speglar, 
handdukskrokar samt montering av produkter på glas eller 
plexiskivor. Grå.  Mått: 1,2 x 12 mm. Längd 5 m.

Hörselkåpa Peltor ProTac III har endast medhörning, vil-
ket ökar säkerheten och tryggheten. Medhörningsfunk-
tionen gör dig mer uppmärksam på varningssignaler, 
larm och backande fordon men släpper igenom tal och 
varningssignaler. Höga ljudnivåer, buller och impulsljud 
dämpas för att skydda dig mot hörselskador. För att 
undvika korrosion på grund av fukt har elektroniken 
placerats i hörselkåpans yttre del. 

Även med radio
Peltor WorkTunes har FM-radio och inbyggd antenn 
för smidigare arbete. Guiderösten, som talar om 
vilken frekvens du är på när du hittar en radiostation, 
är en av flera smarta funktioner. Även i denna kåpa 
är elektroniken skyddad för att undvika korrosion på 
grund av fukt. Hörselkåporna finns både med bygel 
och hjälmfäste.

Med dessa beslag behöver du inte göra hål i tätskiktet eftersom de är självhäftande. Spar även tid vid montering. 

Handdukskrokar finns för 1, 2 eller 4 krokar. Toalettpappershållare och reservpappershållare.

Det är viktigt att rengöra 
innan applicering. Använd 
rengöringsmedel antingen 
som rengöringsservett eller 
löst på flaska.

https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225651&pg=1&p=88240&l=57093&n=2955452&r=-1
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225769&pg=1&p=87774&l=23370
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225768&pg=1&p=87773&l=23370
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225765&pg=1&p=87772&l=23370
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225719&pg=1&p=74004&l=37622
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225718&pg=1&p=73994&l=2955453&n=2955452&r=-1
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225720&pg=1&p=74516&l=51589&n=2955452&r=-1
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225833&pg=1&p=88260&l=164024&n=2955452&r=-1
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225722&pg=1&p=88261&l=50344&n=2955452&r=-1
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225724&pg=1&p=88261&l=50344&n=2955452&r=-1
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225725&pg=1&p=88261&l=50344&n=2955452&r=-1
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225726&pg=1&p=88262&l=50343&n=2955452&r=-1
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225726&pg=1&p=88263&l=50343&n=2955452&r=-1
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=221714&pg=1&p=77774&l=164024&n=2955452&r=-1
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=221714&pg=1&p=75130&l=164024&n=2955452&r=-1
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VARM I VINTER
DET SPÅS ATT DET SKA BLI EN VAGRGAVINTER i år och i så fall lär 
den hålla i sig ett tag. Passande nog har vi ett stort utbud av 
olika vinterplagg och andra produkter som håller dig varm 
i vinter. Här är ett urval av underställ och strumpor i ull och 
några innovativa digitala lösningar som du själv ställer in 
via Bluetooth och mobiltelefonen. De flesta av dessa plagg 
innehåller Merionull, en mycket fin, mjuk och krusig ull som 
lämpar sig för plagg som bärs närmast kroppen.

UNDERSTÄLL WOOLPOWER 
ONE PIECE SUIT
Overall, med rundhalskrage och 
tvåvägsdragkedja. Rundstickad och helt 
utan längsgående sömmar i bål och 
ärmar. Ärmarna har instickade muddar. 
Overallens utsida är av slätstickad 
polyester och insidan är frottéstickad 
av Merinoull/polyamid.  
Material: 60% Merinoull, 25% Polyester, 
13% Polyamid, 2% Elastan. 
Vikt: 200 g/m2.

LÅNGKALSONG HELLY HANSEN ROSKILDE
Långkalsong som transporterar bort fukten 
och håller värmen på ett effektivt sätt.
Material: 57% Merinoull, 43% Polypropylen. 
Vikt: 240 g/m2.

POLOTRÖJA HELLY HANSEN ROSKILDE
Polotröja som transporterar bort fukten 
och håller värmen på ett effektivt sätt. 
Tröjan har dragkedja i halsen och för-
längd rygg.  Material: 57% Merinoull, 
43% Polypropylen. Vikt: 240 g/m2.

För att gardera dig mot att frysa kan du komplet-
tera värmesulorna med värmestrumpor. Strum-
porna har inbyggda elektroder, som även dessa 
styrs via Bluetooth och en mobiltelefon. Finns med 
tre manuella lägen på batteriet och tio lägen via en 
gratisapp, som finns på App Store eller Google play. 
Drifttiden skiftar från åtta timmar till två dagar 
beroende på vilken temperatur du ställer in. När 
man plockat bort batterierna så tål de vattentäta 
strumporna att tvättas i 40 grader och finns i 
storlekarna 37-39, 40-42, 43-45 och 46-48. Paketet 
vi lagerhåller innehåller ett par strumpor inklusive 
batteri och laddare. Men det går att köpa ett par 
strumpor utan batteri och laddare. Detta är 
dock beställningsvara. 

Bluetooth kan tydligen användas till det mesta. Eller vad sägs om en värmesula 
med inbyggt batteri, som du via en gratisapp och Bluetooth kan styra värmen i 
innersulorna med mobiltelefonen? Sedan värmesulan introducerades hösten 2015 
har hälkudden förbättrats och blivit mjukare och skönare. Batterikapaciteten är 
under normala förhållanden 6-8 timmar. Laddas med USB-kabel. Ladda ner appen 
Digitsole Warm series via App Store eller Google play.
 

STRUMPA CRAFT WARM 
Varm strumpa med ull i sulan 
för extra värme, meshpaneler, 
tryckpunktsteknologi och 
breda elastiska muddar. Mate-
rial: 60% ull, 38% Polyamid, 
2% Elastane. Vikt: 200 g/m2.

STRUMPA WOOLPOWER
Isolerande ullfrotté i foten 
och ribbstickat skaft för bra 
passform. Material: 64% 
Merinoull, 32% Polyamid, 4% 
Elastan. Vikt: 400 g/m2.

RAGGSOCKOR WOOLPOWER
Slitstarka raggsockor i 
ullfrotté som håller fötterna 
torra och varma. Material: 
66% Merinoull, 33% syntet-
fibrer. VIkt: 800 g/m2.

Prylarna som håller dig

UPPKOPPLADE SULOR

BATTERIDRIVNA STRUMPOR

POLOTRÖJA WOOLPOWER
Polotröja med förstärkt polokrage och lång 
dragkedja. Tröjans muddar har tumgrepp 
och förlängd rygg för att förhindra glipor. 
Material: 69% Merinoull, 29% polyamid, 
2% Elastan. Vikt: 400 g/m2.

Självklart lagerför vi även Woolpower 
långkalsonger.

2 batterier, laddare
och laddkabel ingår.

https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=222398&pg=1&p=82470&l=8139
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225504&pg=1&p=87761&l=8139
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=222399&pg=1&p=82470&l=8139
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=219583&pg=1&p=78949&l=23826
https://webshop.flinks.se/#m=v&l=23826&p=80493&a=26772343&pg=1&id=46794252328869734
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=201958&pg=1&p=71354&l=23826
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=207307&pg=1&p=72043&l=23826
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=224039&pg=1&p=85337&l=8151
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Efter att våra kunder efterfrågade ytbehandlingsmedel för trä  
inledde vi ett samarbete med en av de ledande tillverkarna. 
Saicos producerar högkvalitativa och miljövänliga ytbehand-
lingsmedel som används för trä inomhus.

Ytbehandlingsmedlen är anpassade för att grundmåla, färga 
in och ytbehandla träråvara till golv, paneler och möbler.

Antingen används först grundolja och sedan hårdvaxolja 
som ytskikt, eller två lager hårdvaxolja. Vissa oljor kan läggas ut 
med en roller, medan andra måste maskinpoleras. Alla hårdvax-
oljor kan användas på alla nordiska – och europeiska träslag.

Flinks lagerför ett utvalt sortiment, men det går att beställa 
ur ett mycket brett sortiment av de övriga produkterna.

Slitstark ytbehandling 
för bästa finish

Byggbrallor med stretch
– kom in och testa Flinks breda sortiment

Ecoline Oil Ground 3410 Eco ofärgad. 
Appliceras med maskinpolering. 
Tvåvägssystem för att ytbehandla 
trä inomhus med Ecoline Oil Ground 
3410 Eco i kombination med hård-
vaxolja. Ecoline Oil Ground tar fram 
träets naturliga egenskaper samtidigt 
som träråvaran får ett djupverkande 
skydd. Finns som ofärgad eller i flera 
olika pigmenteringar.

Premium Hardwax Oil finns som 
3310 ultramatt, 3305 matt, 3200 
satinmatt eller 3035 highgloss. 
Appliceras med roller, pensel eller 
maskinpolering.

Önskas bästa miljöval i kombina-
tion med högsta slitstyrka är det 
Ecoline Hardwax Oil 3600 Eco 
satinmatt som gäller. Appliceras 
med maskinpolering.

FRISTADS KANSAS 2530 SNICKERS 6902 FLEXIWORK HELLY HANSEN 76563FRISTADS KANSAS 2526 DUNDERDON  P16

Hantverkarbyxor med insydda stretchpartier är en positiv trend som vi tagit fasta på hos Flinks. 
Stretchpartierna ökar rörligheten och ger bättre komfort. Kombinerat med förstärkta partier blir 
byxorna funktionella för tuffa arbetsmoment inom hantverksskrået. Vi tog nyligen in fem nya 
byxor med stretch, som utöver det har en rad funktioner och material som förenklar din vardag.

Hård mot smutsLimborttagare
Big Wipes är en stor servett 
för rengöring av händer 
och verktyg med mera. 
Med handservetten torkas 
smutsen bort – från fett och 
oljebaserade färger till lim, 
silikon och epoxy med mera. 
Servetten är dubbelsidig 
och har en grov sida för att 
ta bort hårt sittande smuts 
och en slät sida som suger 
upp vätska. Den är även anti-
bakteriell och återfuktande 
och innehåller Aloe Vera och 
vitamin E.

Remove All är ett klimatsmart 
rengöringsmedel, godkänt av Basta, 
som löser upp limrester och de flesta 
typer av härdad fogmassa. Den löser 
även upp rester av tejp, graffiti, färg 
med mera. Det har dock en begrän-
sad effekt på silikon. Skär först bort 
det du kan med kniv. Ta sedan bort 
resten med rengöringsmedlet, som 
appliceras på fogen och tränger 
igenom och löser upp massan som 
sedan skrapas bort. När vi testade 
rengöringsmedlet märkte vi dock 
att det är lite för lättflytande och 
därmed svårt att använda på lodräta 
ytor. Innehåller 50 ml.

https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225812&pg=1&p=88266&l=2687
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225820&pg=1&p=88253&l=2687
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225814&pg=1&p=88267&l=2687
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225747&pg=1&p=88189&l=23813
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225740&pg=1&p=86765&l=23813
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=224895&pg=1&p=86576&l=23813
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225731&pg=1&p=86308&l=23813
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=223734&pg=1&p=86386&l=23813
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225764&pg=1&p=88254&l=51595
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=224949&pg=1&p=87228&l=37619


BITS

12  FLINKSNYHETERNA

 Raka spår Phillip- Pozidriv- Supadriv- Torxspår Torxskalle Torxspår Torq-set Tri-Wing
  spår spår spår (Sextandspår) (Sextandspår) (centrumspets)

 Sexkantspår Sexkantskalle Sexkant Fyrkantspår Fyrkant- XZN-spår Ribe Frearson- Cluth-Head-
 (insex) (insex) med hål (insex) (Robertson) skalle (Tolvtandsspår) CV-spår spår spår

Spanner-  
spår

 

Vilken typ av bits behöver 
du för olika arbeten?

Att använda bits i rostfritt stål förhindrar att rost bildas 
på rostfria skruvar. Rost på rostfritt material förekom-
mer oftast på grund av slitagepartiklar efter skruvdrag-
ning med vanliga stålverktyg. Har isblå banderoll. 

Stainless

Impaktor

Mjukare BiTorsion zon som minskar skaftets hårdhet 
jämfört med spetsen. Minskar risk för avbrytning och 
slitage. Diamantbeläggning minskar risken att halka 
ur skruven eftersom diamantpartiklarna “biter” sig in i 
skruvhuvudet. B står för BiTorsion. DC står för diamant. 

BDC-Bits

Formbara, tuffa bits för hårda material såsom plåt eller 
annan metall. 

Z-Bits

Z bits med en torsion zon. Torsion bits absorberar skadliga 
belastningar av höga vridmoment i torsion zonen. Detta 
förhindrar slitage och ökar bitsens livslängd. 

TZ-Bits

Extra härdad BiTorsion zon, vilket minskar skaftets hård-
het jämfört med spetsen. Detta innebär att toppbelast-
ningar som orsakar avbrytning och slitage absorberas i 
den här zonen  – något som ökar livslängden på bitsen.

BTZ-Bits

Extra hårda bits för halvhårda material såsom trä. H-Bits

H bits med en torsion zon. Torsion bits absorberar de 
skadliga belastningar av höga vridmoment i torsionzonen. 
Detta förhindrar slitage och ökar bitsens livslängd. 

TH-Bits

Extra härdat BiTorsion zon, vilket minskar skaftets hårdhet 
jämfört med spetsen. Detta innebär att toppbelastningar 
som orsakar avbrytning och slitage absorberas i den här 
zonen – något som ökar livslängden på bitsen.

BTH-Bits

Torsionbits i rostfritt stål. S står för stainless (rostfritt). 
Lämplig för all skruvdragning  med rostfria skruvar.

TS-Bits

A-bits är extra hårda bits med en vass profil som tränger in 
i exempelvis färgfyllda skruvar och säkerställer därmed en 
pålitlig kraftöverföring mellan bitsen och skruven.

A-Bits

J står för Japan. J-bits har optimerats för att passa asia-
tiska PH-skruvar. De är speciellt lämpliga för väldigt små 
storlekar som anges i den japanska kameranormen. 

J-Bits

ACR-bits har räfflor på spetsen som förhindrar att bitsen 
glider ut ur skruvhuvudet. Använd gärna ACR-bits till-
sammans med räfflade ACR skruvar för maximal effekt. 

ACR-Bits

Du har säkert ett antal bits i verktygslådan. Men har du koll på vilka 
bitsmodeller som finns? Förutom att naturligtvis ha rätt modell till rätt skruvskalle 

så finns det en rad olika varianter beroende på vilket jobb som ska göras.

Har du koll på BITSEN?

I satsen BT49 hittar du 48 av de allra 
ovanligaste bitsen och en bitshållare. 

För dig som proffs är det viktigt att välja rätt bits bero-
ende på vad du ska skruva och dessutom välja bits av hög 
kvalitet. Bits som går av, har sönder skruvskallarna eller 
rappar gör att arbetet tar längre tid och ger ett sämre 
resultat. En bits av hög kvalitet kostar mer men håller 
bättre och sitter bättre i skruvskallen. Det är definitivt 
värt merkostnaden. Det gäller också att välja rätt sort be-
roende på jobb – hårda bits kan gå av och för mjuka vrida 
sig.  Använder du till exempel slagskruvdragare ska du 
välja en Impaktor-bits. Om du skruvar i mjukare material 
som trä kanske en hårdare bits är bäst och vid skruvning 
med rostfria skruv är det fördelaktigt att använda rost-
fria bits och så vidare. Här ger vi dig en kort guidning.

Förträfflig vid användning av ett starkt elverktyg, 
till exempel en slagskruvdragare. Impaktor-bits är 
speciellt framtagna för att motstå kraften vid 
roterande slag.

Flinks lagerhåller inte alla sorter, 
men alla finns som beställningsvara.

Vinklar och vrår  I våra snabbgrossar finns ett 
stort antal varianter av vinkelväxlar och ledbara 
bitshållare som underlättar när du ska skruva på 
svåråtkomliga ställen.

Har du inte koll på bitsen?

För att komma åt djupt eller långt har vi 
bits i flera längder mellan 25 – 152 mm. 
Räcker inte det har vi fasta och teleskopis-
ka förlängare upp till 550 mm på lager.
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RAKA SPÅR 
Nackdel med spår 
är att bitsen lätt 
glider ur spåret och 
skruvskallar med spår 
minskar stadigt.
Det är ändå fortfar-
ande en vanlig bits då 
spårskruv av estetiska 
skäl används mycket 
till t.ex. olika former 
av beslag.

PHILLIPS (PH)
Är en kryssbits som 
utvecklades för att 
inte glida ur skruven 
lika lätt som en 
spårbits. Den koniska 
toppen gör att den 
glider ur lätt när 
skruven är på plats. 
och att det är lättare 
att komma in i vinkel 
i skruvskallen.

TORX (TX)
Torx ger större 
anläggningsyta i 
skruvskallen och ger 
därmed det bästa 
vridmomentet. 
Nackdelen kan 
dock vara att det är 
svårare att komma 
in i vinkel i skruv-
skallen än med en 
kryssbits.

POZIDRIV (PZ)
Utvecklades för att få 
bättre grepp än Phil-
lips men har ungefär 
samma funktion. Pozi-
driv är en kryssbits som 
ser något annorlunda 
ut än Phillips genom ett 
mellanspår mellan krys-
sen. Även Pozidriv har 
en konisk topp som gör 
att den glider ur lätt.

http://t.ex/
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=219008&pg=1&p=76534&l=44889
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Golvskydd för olika underlag

Tydligare mätning
med gröna linjer

En knapp flera funktioner

I förra numret av FlinksNyheterna (3/2016) skrev vi om det 
nya golvskyddet Floorcover. Detta blev en succé och vi har 
därför kompletterat med ytterligare två typer av golv-
skydd. Ett för målare och ett för textila golv. 

Golvskydd för målare
Floorcover Absorb kan användas som vilket golvskydd 
som helst, men detta golvskydd har en tunn plastfilm 
som skyddar golvet mot vätska. Filten i golvskyddet suger 
dessutom upp färgspill och andra vätskor. Kan användas 
på alla golvmaterial, rullar inte upp sig, är rivtåligt och 
återanvändningsbart. Varje rulle är 
1 x 10 meter.   

Skyddstejp för textila golv
Floorcover Carpetcover Extreme är ett självhäftande och 
extremt starkt transparent golvskydd för heltäcknings-
mattor och textilplattor. Golvskyddet, som mer ser ut som 
en bred och tjock tejp (60 centimeter bred), har klistret på 
utsidan för att kunna rullas fast på underlaget. Skyddar 
mot vätska och smuts och har en självhäftande undersida, 
vilket gör att det ligger stilla på underlaget. Varje rulle är 
60 meter lång och har en yta på 36 kvadratmeter.

Klämtång för öronklämmor på 
axelmanschetter, kylar- och 
bränsleledningar, trycklufts-
system och kompressorer med 
mera. Den så kallade press-
klacken på tångens sida ger 
en universellt användningsbar 
tång. Tillverkad i oljehärdat 
specialverktygsstål.

Klämtång för 
öronklämmor

Extra långa
tänger
Extra långa spets-
tänger – 280 mm 
långa – utformade 
för att komma åt på 
svåråtkomliga ställen. 
Tvärprofilernas frästa 
spår med dess släta 
yta ger ett fast grepp 
vid arbeten med 
montering och juste-
ring av till exempel 
kopparrör, skruvar 
och kablar. Finns i 
både rak och böjd 
modell.   

Korslinjelaser med gröna laserlinjer som är fyra gånger tydligare än röda 
laserlinjer. Bosch GCL 2-15 G visar horisontella och vertikala gröna linjer 
samt två lodpunkter. Manövreras smidigt med en enda knapp. Drifttiden 
är minst sex timmar vid den mest krävande typen av mätning, vilket är 
användning av korslaser- och punktanvändning. Det medföljande väggfäs-
tet ökar användningsområdena. Arbetsintervallen är upp till 15 meter. Grön 
laser är generellt dyrare än röd laser men linjerna syns betydligt bättre.

Korslinjelasern 
finns även i en 
variant med 
röda linjer.

Bosch GCL 2-15 G
Räckvidd: 15 meter
Noggrannhet laserlinjer: ± 0,3 mm/m
Noggrannhet lodpunkter: ± 0,7 mm/m
Kapslingsklass: IP54
Stativgänga: ¼” och 5/8”
Laserklass: 2
Batteri: 3 x AA, 1,5 V (LR6)
Mått: 132 x 81 x 163 mm

Leica DISTO D1
Räckvidd: 40 meter
Noggrannhet:  ± 2,0 mm
Bluetooth: Ja
Kapslingsklass: IP54
Stativgänga: Nej
Laserklass: 2
Batteri: AAA, 2 x 1,5 V

Leicas senaste avståndsmätare är mycket lättanvänd. Med en enda 
knapp kan du mäta avstånd och höjder upp till 40 meter. Det går 
även att mäta hörn, och punkter som är delvis dolda. Avståndsmäta-
ren är damm- och stänkskyddad (IP54). Ladda ner appen Leica DISTO 
sketch. Där hittar du en rad olika funktioner och den uppdateras 
hela tiden med nya. Du kan till exempel överföra mätvärdena till din 
mobiltelefon eller surfplatta och skicka dem vidare till kolleger via 
Bluetooth. Detta är Leicas lättaste och minsta avståndsmätare. 
Mått: 115x44x24 mm. Vikt: 87 g.

https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225902&pg=1&p=88069&l=6493
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225757&pg=1&p=88231&l=6585
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225703&pg=1&p=88264&l=3140
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225704&pg=1&p=88265&l=3140
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på HYllaN Visste du att Flinks har Stockholms bredaste sortiment av skyltar i 
lager? Hundratals varianter av nödutrymningsskyltar, varningsskyltar, 
brandskyltar, trafik- och parkeringskyltar med mera. Allt finns på hyllorna 
i våra fem snabbgrossar. 

Hantverkare
på hög nivå
Klätterservice är i grunden som vilken byggfirma 
som helst. Samtidigt är skillnaden stor mot andra 
byggföretag, eftersom bolagets hantverkare befin-
ner sig långt ovan mark hängandes i rep.

– Vi anställer inte klättrare, utan 
hantverkare som klättrar i rep för 
att kunna utföra sitt jobb på hög 
höjd. Men vi måste inte hänga i rep 
för att utföra vårt jobb, för vi är en 
vanlig byggfirma också, förtydligar 
David Norell, som grundade Klät-
terservice 2007. 

Det är dock inte hela san-
ningen. Bland Klätterservice cirka 
30 anställda finns det många 
olika hantverksyrken: murare, 
elektriker, snickare, stålspecialist, 
betongare, målare, plattsättare 
med mera. Förutom sin hantverks-
kompetens har samtliga hant-
verkare en gedigen internationell 
certifierad klätterutbildning, som 
både innehåller krävande teore-
tiska och praktiska prov.  

– Det är stora skillnader mot 
det vi gör och klippklättring. Där 
söker utövarna ett äventyr, men ett 
äventyr kan inte existera utan risk. I 

vår verksamhet får det inte finnas 
några risker. 

Klätterservice minimerar 
riskerna på flera olika sätt, främst 
genom att alltid göra en omfat-
tande riskanalys inför varje arbete, 
för att sedan under arbetets gång 
följa olika säkerhetsprogram.    

Det är i mitten av oktober på 
en öde nöjespark. Gröna Lund är 
stängd för säsongen och väntar på 
kylan, som kan komma vilken dag 
som helst. Några hantverkare från 
Klätterservice befinner sig högst 
upp i Jetline, berg och dalbanan 
som är en av en av Gröna Lunds 
största attraktioner. En förutsätt-
ning för renoveringsarbetena är 
att nöjesparken är tömd på besö-
kare. Precis vad den är på hösten 
och vintern. För att kunna genom-
föra renoveringsarbetena byggs 
ett tält runt Jetline för att värma 
upp sektioner. Efter att ha tvättat 

stålskelettet med högtryckstvätt 
slipas rost bort med rondeller. När 
all rost är borta rostskyddsmålas 
Jetline innan den får sin karakteris-
tiska ljusblå färg. 

Jetline är ett av flera uppdrag 
som Klätterservice utför åt Gröna 
Lund, firman gör även kontroller 
av åkattraktionerna och utbildar 
Gröna Lunds tekniker i klättertek-
nik. I övrigt har Klätterservice skif-
tande arbetsuppdrag åt spridda 
kunder, från bostadsrättsfören-

ingar till stora byggbolag spridda 
i landet. Några typiska arbetsupp-
gifter kan vara inspektioner, glas-
montage, plåtarbeten och lagning 
av putsskador på fastigheter.    

– Då varken byggställning 
eller skylift får plats, eller där det 
behövs flexibla lösningar i trånga 
schakt finns det mycket att vinna 
på att anlita oss. I stället för att 
använda ställning frigör klättring-
en också yta. Dessutom slipper de 
etableringstid för byggställning.  

Från Flinks köper Klätterser-
vice personlig skyddsutrustning, 
elhandverktyg, andningsmasker, 
filter, axialborstar och mycket 
förbrukningsmaterial.

– Jag uppskattar Flinks-bilarna 
som kör ut prylar direkt till oss, 
vilket spar mycket tid. Jag upplever 
också att vi får bra service och 
vägledning att hitta rätt pro-
dukter. Flinks ger också ofta bra 
återkoppling. Vintern 2016/2017 renoverar Klätterservice Jetline på Gröna Lund.

David Norell, Klätterservice grundare.

S k Y l T a r

https://webshop.flinks.se/#m=x&l=24144&p=88265&a=30144018&pg=1&id=7966562734684307&sv=225704&n=24144&r=-1
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Den 25-26 januari firar Stockholms yrkes-
folks nordligaste snabbgross ett år! Snabb-
grossen har en yta på 2 500 kvadratmeter 
och 20 000 produkter på hyllorna. Vi bjuder 
på lunch, leverantörsdemonstrationer, 
erbjudanden med mera.

Välkommen!

FlINkS TÄBY FYllEr 1 år!

FESTool
daGarNa
För SjÄTTE årET

om det verkligen
måste bort

Den 24-28 oktober samlade vi ihop 
massor av Festoolprylar i alla våra 
snabbgrossar. Festools experter och 
Flinks kunniga personal visade det 
bästa ur Festools digra sortiment. 
Festooldagarna kryddades med 
extra fina erbjudanden och god 
lunchmat, men är framför allt ett 
tillfälle där våra kunder kan hitta 
snillrika maskiner och tillbehör som 
kan ge nya smarta sätt att arbeta 
på. Vet du förresten att vi bjuder in 
leverantörer varje vecka som vi visar 
produkter tillsammans med?

”Min utmaning är 
att läsa av kunden”

”På Flinks är det 
mer av allt”

NY PÅ FLINKS   Emma Rapp 
började på Flinks i Globen 
2015 och är sedan i april 
säljare med personligt skydd 

som ansvarsområde.
– Min utmaning är att läsa av och fånga upp 

kunden och se till att denne får med sig rätt 
produkter från Flinks till sin arbetsplats. Det kan 
till exempel handla om att lista ut vilket andnings-
skydd kunden behöver, genom att kolla vilka ämnen 
de exponeras för, säger Emma Rapp.

Det kan också gälla frågor om vilka hjälmar som 
är godkända eller icke godkända vid arbete hos 
större byggbolag och vilket personligt fallskydd 
som är bäst för olika typer av arbetsmoment.

Det senaste året har Emma och hennes sambo 
ägnat det mesta av fritiden åt att bygga ut en 28 
kvadratmeter stor stuga till 108 kvadratmeter. 

NY PÅ FLINKS   Efter nio år på 
Bygg-Ole i Nacka tog Stefan 
Deremo ett nytt kliv i karriären 
genom att börja på Flinks.

– På min förra arbetsplats rekommenderade vi 
alltid Flinks åt kunderna när vi saknade något i sorti-
mentet som vi visste att Flinks hade. Nu har jag slutat 
rekommendera Flinks och börjat jobba här i stället, 
skrattar Stefan Deremo.

På Flinks är det mer av allt. Hans ansvarsområde 
är beslag och ventilation. Stefans framtida utmaning 
är ansvarsområdet lås.

– Det är problemlösningen som är kul. Min driv-
kraft är service, jag tycker om människor och gillar 
prylarna.

På fritiden är det den finska motorbåten Marino 
som gäller, som han varvar med ett något udda in-
tresse – att ge sig ut i åskoväder för att fota blixtar.

Vitmålad täckskiva i stål för montering på väggar och 
innertak. Passar i första hand i offentliga miljöer, men 
även i privatbostäder. Luckan har rundade kanter och 
monteras med fördel med vit skruv för bästa resultat. 
Täckskivan är 0,8 mm tjock och finns i fem storlekar: 
PL-140: 200 x 200 mm 
PL-200: 260 x 260 mm 
PL-300: 360 x 360 mm 
PL-400: 460 x 460 mm 
PL-500: 560 x 560 mm 

Täckskiva för större hål

Carat Ultrone Fast Cup är 
en effektiv och aggres-
siv diamantslipskål för 
universell användning vid 
borttagning av lim- och 
mattrester, bitumen, 
färg, epoxy och harts. 
Kan med fördel även 
användas för att jämna 
ut betong och tegel. 
Slipskålens hål gör den 
lämplig för maskiner med 
dammutsug. Skålen vi 
lagerhåller är 125 millimeter i diameter men går att 
beställa i flera storlekar.  Håldiametern är standardmåttet 
22,23 millimeter. Den fungerar utmärkt i vanlig vinkelslip 
eller betongslipmaskin. Max varvtal: 12 250 varv/minut.

https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225759&pg=1&p=88255&l=203607
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225940&pg=1&p=88176&l=2941986


– Jo, införskaffade just ett arbetsplats-
paket, som innehåller flera Festoolpry-
lar, en radio, lampa och en verktygslåda 
(systainer). Jag har också köpt några 
extra lådor och ett extra batteri. 

– Cirkelsågen HKC 55 har jag klämt lite på. 
Jag har ingen batteridriven cirkelsåg, men 
vill gärna ha det för att slippa elsladden. 
Om man kommer in i Festools system vill 
man inte ha något annat sedan.

– Ja, jag ska köpa en borrsats med 
stålborrar (3-10 millimeter). De passar så 
bra till Festoolchucken, som är mycket 
bekvämare att använda än vanliga 
borrchuckar.  

–  Mina favoriter är Festools sänksåg 
och Rotexmaskinen, underbar för 
möbeltillverkare när man vill få en riktig 
finish på putsningen. Jag har också 
spanat in Dominofräsen.

– Ja, i dag handlade jag tre stycken 
Systainerplattor. Jag är även sugen på en 
SYS-Powerhub, som har flera 220-voltsut-
tag inbyggd i sig. Då slipper jag slåss om 
byggströmmen och behöver bara ett ut-
tag, resten av uttagen har jag i systainern.

– I dag har jag köpt en ny skruvdragare 
och en 18 volts borrmaskin. Festools 
maskiner är smidiga och har många 
tillbehör, dessutom har de hög kvalitet. 
Man kan alltid lita på dem.

Lasse Persson, 
smed

Elias Christensson, 
snickare

Jan Börjesson, 
orgelbyggare

Daniel Querrero, 
golvläggare

Filip Häger, 
snickare

Andreas Emling, 
snickare

Har du spanat in några av de produkter 
som vi visar på Festooldagarna? Stöd mustasch-

kampen mot
prostatacancer

MARKNADSTIDNING B

Avsändare:

Box 30014, 104 25 Stockholm. 
Bromma: Ulvsundavägen 134, Globen: Hallvägen 21, 
Hornsberg: Lindhagensgatan 133, Sätra: Storsätragränd 12, Täby: Mätslingan 28 
www.flinks.se, tel: 08-13 12 10, fax: 08-618 33 93

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

Sugen på ännu fler nyheter?
I FlinksNyheterna presenterar vi en-
dast ett urval av alla de 1 200 produkt-
nyheter vi lägger 
in på hyllorna 
varje år. Vill du se 
ännu fler nyheter 
och läsa om de 
allra senaste 
produkterna ska 
du surfa in på 
www.flinks.se. 
Under rubriken 
”Produktnyhe-
ter” hittar du 
rykande färska 
nyheter som 
läggs upp i vårt 
sortiment. 

Om du köper en blå 
Morakniv går fem 
kronor till fonden mot 
prostatacancer. Den 
klassiska Morakniven 
är i rostfritt stål och 
har ett ergonomiskt 
utformat grepp. Kniven 
finns att köpa i alla våra 
fem snabbgrossar.

http://www.flinks.se/
mailto:flinks@flinks.se
http://www.flinks.se/
https://webshop.flinks.se/#m=v&sv=225709&pg=1&p=88009&l=5987

