
Specialpris på fogging tillbehör
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Vi avslutar det ovanliga året 2020 
med två olika special  erbjudanden på 
foggingtillbehör! Dessa gäller för order 
som når oss senast 15 december 2020.
 Du beställer enkelt genom att be oss om 
det lilla eller det stora paketet tillsammans 
med eventuella övriga tillbehör du önskar 
på samma gång.
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Packning och inrikesfrakt tillkommer.

Lilla paketet innebär en rabatt på ca 10 %, dessutom 
erbjuder vi dig 10 % på övriga foggingtillbehör du köper på 
samma order. Passa på att beställa hem foggingvätska  

(EB 03.12), glansmätare/trigloss (HA-CS-380),  
haze mätare (CA-TH-100) eller en passande våg  
med 5 decimaler (exempel vis KEABT220-5DM).

Packning och inrikesfrakt tillkommer.

Stora paketet innebär en rabatt på ca 15 %, dessutom 
erbjuder vi dig 15 % på övriga foggingtillbehör du köper på 
samma order. Passa på att beställa hem foggingvätska  

(EB 03.12), glansmätare/trigloss (HA-CS-380),  
haze mätare (CA-TH-100) eller en passande våg  
med 5 decimaler (exempel vis KEABT220-5DM).

Produkt Artikelnummer Antal Ord.pris [SEK]

Tätningsringar, silikongummi EB 03.01 6 st 1 200

Glasbägare EB 03.03 6 st 10 200

Glasplattor (fönsterkvalitet) EB 03.04 6 st 540

Aluminiumfolierondeller EB 03.09 1 fp (200 st) 3 850

Ordinarie pris, totalt 15 790

Du betalar 14 250

Produkt Artikelnummer Antal Ord.pris [SEK]

Tätningsringar, silikongummi EB 03.01 6 st 1200

Glasbägare EB 03.03 6 st 10 200

Glasplattor (fönsterkvalitet) EB 03.04 12 st 540

Hållare för glasplattor EB 03.05 1 st 1500

Aluminiumfolierondeller EB 03.09 1 fp (200 st) 3 850

Filterpapper EB 03.10 1 fp (100 st) 650

DIDP, referensvätska, 1 liter EB 03.13 1 st 2 950

Tätningsringar, fluorgummi EB 03.16 6 st 1440

Ordinarie pris, totalt 22 570

Du betalar 19 185

Lilla paketet

Stora paketet

Från vänster: 
glansmätare/ 
trigloss,  
KERN-våg med  
5 decimaler  
och haze mätare.


