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SPOTLESS PRO
El. nr. 8813003

Økt kundetilfredshet
Økt trivsel og helse for montøren.
Spar tid og penger.

Hvordan sage hull til spotter i taket uten å støve ned huset og deg selv?
Spotless Pro festes på hvilken som helst drill for å sage ut hull i tak eller vegg for
spotter. Passer hullsag med standard gjenger. Den samler alt støv i beholderen slik
at jobben enkelt kan utføres i et innredet rom uten at man trenger å flytte ut/plastre
alt på grunn av støv fra gips eller tre!
Denne egner seg for proffmarkedet. Spotless Pro er stabil og holder tett. Produktet
er designbeskyttet.
Spotless Pro er lett å bruke. Du plasserer senterboret i tak/vegg på rett sted, skyver
opp beholderen med hvit myk gummikant. Hold Spotless Pro stødig opp mot taket
med den ene hånden og ikke press. Bruk den andre hånden på drillen og bor ut
hullet. Alt støv forblir i beholderen. Vær forsiktig så du ikke lager merker og skader
på ferdigmalte flater. Hold gummiringen ren, og bytt den ved behov.
Akslingen går gjennom to tette lager for maksimal bevegelse og støvet samles
enkelt opp. Passer nå også små chucker opp til 10mm da akslingen er 9mm i
enden. Akslingen er dreid av rustfritt stål.
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GUMMIPAKNING
til Spotless Pro
El. nr. 8813004

Utskiftbar gummipakning som monteres på Spotless Pro.
Tetter mellom Spotless Pro og taket.
Når gummipakningen er slitt ut eller skitten byttes den enkelt ut.
Brukes sammen med El. nr. 8813002 - Hullsagsett med Spotless Pro.
og El. nr. 8813003 - Spotless Pro.
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HULLSAGSETT
med Spotless Pro
El. nr. 8813002

Hullsagsett leveres komplett i plastkoffert og inneholder:
•
•
•
•

1 ferdig montert Spotless Pro med hullsagholder
1 gummipakning
5 BM hullsager; 51mm, 57mm, 73mm, 76mm, 83 mm
1 ekstra hullsagholder

Hullsagene er produsert i HSS bimetall og benyttes til materialer som: gips, treverk,
plast, stål, rustfritt stål, støpegods, kobber, bronse og aluminium.
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KOMPLETT HULLSAGSETT
tilpasset elektro
El. nr. 8813008

De 5 mest brukte hullsagstørrelsene i en og samme koffert.
•
•
•

5 STK BM HSS hullsager: 51mm, 57mm, 73mm, 76mm, 83 mm
1 stk hullsagholder. Passer til Spotless Pro
1 stk ekstra bor til hullsagholder

Benyttes til materialer som: gips, treverk, plast, stål, rustfritt stål, støpegods, kobber,
bronse og aluminium.
.
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HULLSAGER I LØSVEKT

Størrelse

El. nr.

Hullsag 51mm
Hullsag 57mm
Hullsag 73mm
Hullsag 76mm
Hullsag 83mm

8802272
8802273
8802274
8802275
8802276

Hullsagene er produsert i HSS bimetall
Benyttes til materialer som: gips, treverk, plast, stål, rustfritt stål, støpegods, kobber,
bronse og aluminium.
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FLISBOR
for vinkelkutter

STØRRELSE

EL. NR.

M14 Vacuum flisbor 5,5 mm
M14 Vacuum flisbor 6mm
M14 Vacuum flisbor 8mm
M14 Vacuum flisbor 10mm
M14 Vacuum flisbor 20mm
M14 Vacuum flisbor 55mm
M14 Vacuum flisbor 60mm
M14 Vacuum flisbor 75mm

8802286
8802279
8802280
8802281
8802282
8802283
8802284
8802285

Flisbor fra Toolsinvent er produsert i herdet stål med diamantbelagt borhode.
Brukes med vinkelkutter med M14 gjenger, og er meget effektive på harde gulv- og
veggfliser. Disse benyttes også til porselen og granitt.
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FLISBOR
for drill

NYHET

STØRRELSE

EL. NR.

Diamant flisbor 5,5 mm
Diamant flisbor 6 mm

8802209
8802210

Flisbor fra Toolsinvent er produsert i herdet stål med diamantbelagt borhode.
Brukes med drill og er tilpasset bitsholder med sekskant innfesting 1/4”. Flisborene
er meget effektive på harde gulv- og veggfliser. Disse benyttes også til porselen og
granitt.
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STEGBOR
HSS M2 Stegbor 4-22MM, 10 steg, El. nr. 8802666

HSS M2 Stegbor 5-35MM, 13 steg, El. nr. 8802667

Toolsinvent stegbor i to-skjærs utførelse for rask boring i metall, plast, laminat,
plexiglass etc. Borespiss
for enkel start, her kreves ikke forboring. 6kant innfesting for godt grep i elektrisk
eller oppladbar hånddrill,
eller i bordmodeller. Max platetykkelse 3mm.
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SPIRALBOR

Partivare

Spiralbor for boring i tre.
Spiralens utforming gir jevne og fine snittflater.
Borene har skruespiss slik at de trekker seg selv gjennom treverket.
Sekskantfeste for sikkert grep i drillen.
EL. NR.

TOOLSINVENT AS

STØRRELSE (MM)
18
22
18
22
18
22

LENGDE (MM)
81
81
235
235
460
460
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HOLA OVAL
El. nr. 8802271

Hola Oval er en fantastisk nyhet for verktøykassen din, – og for arbeidsdagen din. Nå
kan du sage ut ovale hull, raskt, enkelt og med et perfekt resultat. Hola Oval er kort
fortalt en hullsag du enkelt monterer på drillen din for å lage ovale hull til 1,5
veggboks. Den kan også brukes til dobbel veggboks og quick boks.
Hola Oval er et verktøy i førsteklasses, profesjonell kvalitet, utviklet og produsert av
jærbedriften Tanjen Invent. Hola Oval produseres i Danmark, og Toolsinvent AS står
for markedsføring, salg og distribusjon.
Ordet HOLA har to betydninger. På norsk betyr det “hull” (eller hol) i entall. På
spansk er det en trivelig hilsen som betyr “hei” eller “hallo”.
Hola Oval kan skjære i alle myke materialer som gips, tre, huntonitt, plast og
glassfiber. Unngå spiker, stein, keramiske fliser etc – det ødelegger tennene i kjedet.
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DUOTANGA
El. nr. 8813017

Toolsinvent har kombinert de tradisjonelle tengene elektrikeren benytter;
kabelkutter cc-22 og avbitertang for å effektivisere jobben med å kutte og bite av
kabler. Denne vil spare deg for tid! Du blir mer effektiv og ikke minst færre verktøy i
beltet. Med Duotanga kan gamle strips klippes og nye kabler kuttes til med en og
samme tang. Fantastisk verktøy når du jobber med f.eks kabelbroer.
Duotanga er 180mm lang. Avbiterdelen fungerer supert til strips og kabler opp til
2x2,5/2,5. Kabelkutter kan brukes for kabler opp til 35mm2
Produktet er utviklet i samarbeid med RSK Invest AS.
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CONE83
El. nr. 8813001

Verktøy som letter arbeidet med å bore opp hull for downlights,
fra eksempelvis 73mm opp til 83mm, som er blitt en "bransjestandard" for
downlights.
Tre CONE83 innpå senterboret i en vanlig hullsag av størrelse 83mm slik at man får
styring. CONE83 tilpasser seg hullet i taket, og det vil oppleves som å bore i nytt tak.
CONE83 passer hull fra 66mm til 77mm. Passer hullsager fra 83mm og oppover.
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CONE75
El. nr. 8813005

Verktøy som letter arbeidet med å bore opp hull for downlights.
CONE75 tres innpå senterbor i en vanlig hullsag, slik at man får styring. CONE75
tilpasser seg hullet i taket, og det vil oppleves som å bore nytt hull.
Denne er perfekt ved bytte fra halogen til LED inne i kjøkkeninnredninger etc.
CONE75 passer i hull fra 53mm til 62mm. Passer hullsager fra 73mm og oppover.
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RULLINN
med 20m trekkefjær
El. nr. 8813011

RULLINN er en smart designbeskyttet oppsamler for trekkefjær.
Med RULLINN spoler du enkelt inn og ut trekkefjæren ved bruk. Fest trekkefjæren i
låsesporet i oppsamleren og rull inn. Trenger du hele trekkefjæren løsner du den
like enkelt. RULLINN kommer med karabinkrok for enkelt å henge den i belte.
RULLINN kan du også få uten trekkefjær (El. nr. 8813010) dersom du vil bruke den
trekkefjæra du alt har. Den kan benyttes til trekkefjær på opptil L25m med Ø4mm.
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RULLINN
uten trekkefjær
El. nr. 8813010

RULLINN er en smart designbeskyttet oppsamler for trekkefjær.
Med RULLINN spoler du enkelt inn og ut trekkefjæren ved bruk. Fest trekkefjæren i
låsesporet i oppsamleren og rull inn. Trenger du hele trekkefjæren, løsner du den
like enkelt. RULLINN kommer med karabinkrok for enkelt å henge den i belte.
Den ruller inn trekkefjær på opptil L25m med Ø4mm
RULLINN får du også med 20m trekkefjær El. nr. 8813011.
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TREKKEFJÆR
El. nr. 8813006

Toolsinvent trekkefjær er utført i oransje nylon med søketupp i metall.
Nylonet er litt stiv for å minske bøy inne i røret, og for lettere å komme gjennom.
Søketuppen er myk for å lettere snike seg rundt krappe svinger.
Trekkefjæren er L20m og Ø4mm, og passer perfekt i den smarte
trekkefjæroppsamleren RULLINN fra Toolsinvent. (El. nr. 8813010)
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TREKKEFJÆR MED METERMÅL
El. nr. 8813015

NYHET

Toolsinvent trekkefjær med metermål er en genial trekkefjær for enhver elektriker.
Med denne er det enkelt å kappe kabel på rett lengde.
Spar tid, unngå kapp og unødvendige kostnader.
Trekkefjæra er 20 meter lang og har graverte merker på hver tiende centimeter.
Den kommer i sort nylon og med søketupp i metall.
Nylonet er litt stiv for å minske bøy inne i røret og lettere komme gjennom, samt at
søketuppen er myk for å lettere snike seg rundt krappe svinger.
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VEGGBOKSMONTØREN
El. nr. 8813009
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Øker effektiviteten og minsker belastningsskader
Dette er en smart designbeskyttet hjelper for montering av veggbokser med
stål/spikerfeste.
Ved å bruke veggboksmontøren kan du montere bokser i stående stilling uten å
måtte ned på kne for å måle hver boks på stenderne.

Du stiller inn slagklossen (den sorte klossen) på ønsket høyde fra 40mm til 300mm
CC boks, og klikker enkelt på veggboksen som henger fast ved hjelp av magneter.
Deretter setter du staven mot gulvet og setter veggboksen med piggene mot
stenderen. Slå fast veggboksen med hammer ved å hamre på slagklossen (den sorte
klossen). Slik vil du få samme høyde på boks etter boks, og du vil øke effektiviteten
betraktelig sammenlignet med den tradisjonelle måten å gjøre dette arbeidet på.
Veggboksmontøren er utviklet i samarbeid med Voodoo Development AS, og
produksjon utføres i Lillesand hos Egeland Plast.
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SMART CLIPS
Smart Clips 70mm - El. nr 1300277
Smart Clips 100mm - El. nr 1300278

Smart Clips er den enkle og effektive måten å feste k-rør på 16mm og 20mm rett på
stålstendere fra Europrofil.
Legg k-rør langs stålstenderen og hekt Smart Clips rett over begge rør samtidig.
Smart Clips bygger ikke mer enn 1mm og kommer ikke i konflikt mellom gipsplate
og stålstender.
Smart Clips kommer i størrelsene 70mm og 100mm (stenderbredde).
TIPS:
Har du to 16mm k-rør klipser du Smart Clips annenhver vei nedover stenderen for
godt feste. Og har du to 20mm k-rør klipser du over et rør av gangen med en Smart
Clips, og det andre k-røret med neste Smart Clips.
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SMART FESTEPLATE
El. nr. 1300721

Dette produktet løser utfordringene med festing av utstyr i himlingsplater og
andre typer takplater. Samtidig får du strekkavlastet rør og kabel. Enkelt og greit.

Med denne smarte festeplaten gjøres jobben med å henge opp branndetektor,
nødlys, bøttelamper, hengelamper og lignende utstyr i himlingsplater veldig effektivt
og enkelt.
Hold festeplaten på oversiden av himlingsplaten og utstyret som skal festes på
undersiden. Skru fast utstyret rett i festeplaten med skruer. Best er det å gjøre dette
før himligsplaten settes på plass i himlingsprofilen.
Festeplaten er 12cm i diameter og 2mm tykk. Det er hull i senter på 28mm for enkel
gjennomføring av kabel. Festeplaten er også utstyrt med fem fester for strips for å
kunne strekkavlaste rør og kabler.
SMART FESTEPLATE er et norskprodusert produkt i plast, og produksjonen foregår i
Lillesand.
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RØRFESTER

Rørfester for betong henger som støpt, og kommer i følgende størrelser:
Enkel (mm)

Navn

El. nr.

Antall i eske

Bestillingsvare
(2-3 mnd levering)

14
16
18
20
22
25
28
32

Enkel 14 TIE14
Enkel 16 TIE16
Enkel 18 TIE18
Enkel 20 TIE20
Enkel 22 TIE22
Enkel 25 TIE25
Enkel 28 TIE28
Enkel 32 TIE32

Dobbel (mm)

Navn

16
18
20
22
25
28

Dobbel 16 TID16
Dobbel 18 TID18
Dobbel 20 TID20
Dobbel 22 TID22
Dobbel 25 TID25
Dobbel 28 TID28

Quatro (mm)

Navn

20

Quatro 20 TIQ20

1300970
1300971
1300972
1300973
1300974
1300975
1300976
1300977

x
100
x
100
x
100
x
x

El. nr.

1300978
1300979
1300980
1300981
1300982
1300983

100
x
100
x
100
x

El. nr.

1300984

50

Feste for montasje av kabler og rør direkte i betong. Bor 8mm hull og bruk hammer
for å slå rørfestet på plass. Benyttes uten plugger. Rørfestene leveres i fargen grå.
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Kvalitetsskruer til
riktig pris.

MONTASJESKRUER

Montasjeskruer med nålespiss egner seg til spon, treverk, MDF, plastplugger etc.
Selvborende montasjeskruer egner seg til metall, tynnplater, blekk etc.
•
•

Bits PH2
Elzink Cr3+ 12um

Bilde

Beskrivelse
Panhode
Nålespiss

Navn

El. nr.

Antall
Eske

Antall
Kartong

TPN 4,2x16
TPN 4,2x19
TPN 4,2X25
TPN 4,2x35
TPN 4,2x45

1300690
1300691
1300692
1300693
1300694

250
250
250
250
100

5000
5000
5000
5000
2000

TSN 4,2x16
TSN 4,2x19
TSN 4,2x25
TSN 4,2x32
TSN 4,2x38
TSN 4,2x45
TSN 4,2x65

1300695
1300696
1300697
1300698
1300699
1300700
1300701

250
250
250
250
250
100
100

5000
5000
5000
5000
5000
2000
2000

TPS 4,2x13
TPS 4,2x16
TPS 4,2x19
TPS 4,2x25

1300702
1300703
1300704
1300705

250
250
250
250

5000
5000
5000
5000

TSS 4,2x13
TSS 4,2x19
TSS 4,2x25

1300706
1300707
1300708

250
250
250

5000
5000
5000

Skivehode
Nålespiss

Panhode
Selvborende

Skivehode
Selvborende
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MONTASJESKRUE / GIPSSKRUE
Montasjeskrue / Gipsskrue med senkehode for spon, treverk, MDF, plastplugger og
lignende.
•
•

Bits PH2
Elzink CrZ + 3um

Kommer i følgende størrelse:
•

El. nr. 1300767 - TGN 3,9 x 32 – 1000 stk per eske
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SPONPLATESKRUE
Sponplateskruer med senkehode for spon, treverk, MDF, plastplugger og lignende.
Perfekt til spikerslag.
•
•

Bits PH2
Elzink CrZ + 3um

Kommer i følgende størrelser:
•
•

El. nr. 1300768 - TSPN 4,2 x 55 - 250 stk per eske
El. nr. 1300769 - TSPN 4,2 x 75 - 200 stk per eske
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Kvalitetsskruer til
riktig pris.

SMARTSKRIN
– skruene du trenger

NYTT SKRIN

El. nr. 1300723

Smartskrin med et bredt utvalg av montasjeskruer tilpasset elektro.
Dette er et «must have» i enhver servicebil og perfekt på byggeprosjekter.
I denne har vi kombinert montasjeskruer med panhode og skivehode, og med
nålespiss og selvborende tupp. 19 forskjellige typer skruer, og 1920 skruer totalt.
Montasjeskruer med nålespiss egner seg til spon, treverk, MDF, plastplugger etc.
Selvborende montasjeskruer egner seg til metall, tynnplater, blekk etc.
•
•

Bits PH2
Elzink Cr3+ 12um
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Smartskrinet inneholder følgende utvalg av montasjeskruer:
Type
Toolsinvent Panhode Nålespiss:

Betegnelse, størrelse og antall i eske.
• TPN 4,2x16mm 150stk
• TPN 4,2x19mm 150stk
• TPN 4,2x25mm 150stk
• TPN 4,2x35mm 110stk
• TPN 4,2x45mm 40stk

Toolsinvent Skivehode Nålespiss:

•
•
•
•
•
•
•

TSN 4,2x16mm 100stk
TSN 4,2x19mm 100stk
TSN 4,2x25mm 100stk
TSN 4,2x32mm 90stk
TSN 4,2x38mm 70stk
TSN 4,2x45mm 40stk
TSN 4,2x65mm 30stk

Toolsinvent Panhode Selvborende:

•
•
•
•

TPS 4,2x13mm 130stk
TPS 4,2x16mm 130stk
TPS 4,2x19mm 100stk
TPS 4,2x25mm 100stk

Toolsinvent Skivehode Selvborende:

•
•
•

TSS 4,2x13mm 110stk
TSS 4,2x19mm 110stk
TSS 4,2x25mm 110stk
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SMART STRIPS
El. nr. 8813013 - SMART STRIPS maskin med hvit strips
El. nr. 8813014 - SMART STRIPS maskin med sort strips

Overgitt over for lange og for korte strips?
SMART STRIPS stripsemaskin er et genialt verktøy for stripsing ved behov for varierte
lengder.
SMART STRIPS kommer med 12m strips på rull, og 100 klips.
Stripsruller og klips kan også kjøpes som refill i fargene sort og hvitt.
Ingen kapp betyr mindre søppel og spart tid.
Hvit og sort strips er begge halogenfrie.
Sort strips er også UV bestandig.
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SMART STRIPS REFILL
El. nr. 1300270 - Refill hvit strips - 12m
El. nr. 1300272 - Refill hvite klips - 100 stk

El. nr. 1300271 - Refill sort strips - 12m
El. nr. 1300273 - Refill sorte klips - 100 stk
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RØRBUKKEN
Rørbukken gir store fordeler for deg som rørlegger når du skal legge gulvvarme i
boliger og i næringsbygg.
Tidsbesparende, kostnadseffektivt og enkelt.
Ingen hull i radon, dampsperre eller isolasjon.
Perfekt ved trykktesting av bolig da den ikke lager hull i plasten.
Ingen hull som slipper inn insekter.
Miljøvennlig utførelse.

Rørbukken kommer flatpakket, og settes enkelt sammen.
Den er produsert med spor til føtter, og skruer følger med.
Produsert i 15mm ubehandlet tre.
Høyde; 97cm
Bredde bunn; 75cm
Bredde topp; 64cm
Avstand mellom plater; 27cm
Høyde opp til første plate; 67cm
Fot; 45cm x 12,5cm x 1,5cm
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Klargjort for 12 kurser.
Hull er plassert på skrå.
Hull i hver fot for enkelt å kunne feste rørbukken i armeringen.

Utviklet i samarbeid med Voodoo Development AS.
Kontakt oss direkte for pris og mer informasjon om denne; post@toolsinvent.no
Eller bestill direkte i vår nettbutikk; https://www.nettbutikk.toolsinvnet.no
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TERMOFLASKER
El. nr. 8800197 - Oransje blank
El. nr. 8800198 - Sort matt

Termoflasker spesielt til håndverkeren.
Flasken rommer 0,75l, og er det perfekte reisefølge gjennom arbeidsdagen.
Kald drikke holder seg kald i 24 timer, og varm drikke i 12 timer.
H2O – Håndverkerens viktigste verktøy
Kommer i fargene:
•
•

Oransje blank
Sort matt
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GROSSISTER OVERSIKT
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OM TOOLSINVENT AS
NORSK KVALITETSVERKTØY OG FESTEMATERIELL
-Vi effektiviserer ditt håndverk
Toolsinvent AS designer, utvikler, produserer, markedsfører og selger verktøy med
høy kvalitet til håndverkere. Selskapet ble etablert i mai 2011.
I 2016 besluttet vi å produsere så mye som mulig i Norge. Det har vært gunstig for
oss, og det bidrar til bedre bærekraft.
Vi benytter oss også av/og samarbeider med arbeidsinkluderingsbedrifter,
arbeidssamvirketiltak (ASVO), og selskaper med avdelinger for varig tilrettelagt arbeid
(VTA).
Toolsinvent AS inngår samarbeid med andre utviklere, og importerer også verktøy
og festemateriell som supplerer vårt sortiment på en positiv måte.
I 2018 ble sortimentet utvidet med produkter til VVS-bransjen, og vi vil fortsette å
tilby produkter som løser utfordringer på arbeidsplassen til håndverkere innen
elektro, bygg og VVS.
Det handler om norskprodusert kvalitetsverktøy som gjør arbeidet mer effektivt,
enklere og kostnadsbesparende for håndverkere.
Kvalitetsverktøy fra Toolsinvent er lagerført hos de store grossistene og flere
forhandlere i Norge, Danmark og Island.
Toolsinvent AS:
Leveringsadresse:
Postadresse:
Hjemmeside:
Faktura:
Support og bestillinger:

Org nr: 997 034 430 MVA
Rigedalen 41, 4626 Kristiansand
Rigedalen 41, 4626 Kristiansand
www.toolsinvent.no
faktura@toolsinvent.no
post@toolsinvent.no

Forbrukere:
Nettbutikk:
Kundeservice:

www.nettbutikk.toolsinvent.no
kundeservice@toolsinvent.no
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Gründer og eier
Produkt- og Salg
Rolf Egil Syrtveit
res@toolsinvent.no
+47 99 21 98 91

Gründer og eier
Daglig leder
Hege Beate Simonstad
hbs@toolsinvent.no
+47 90 92 26 17

Følg oss på sosiale medier:

https://www.facebook.com/toolsinvent
https://www.instagram.com/toolsinvent
https://www.linkedin.com/company/toolsinvent-as
https://twitter.com/toolsinvent
https://www.youtube.com/channel/UCPiDGjTDc7O3zLFxlYEsSeA
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