
Dette er ingen Aprilspøk
Vi åpner proffbutikk på rud 2. April kl 08.00

Alle priser er inkl. MVA og gjelder kun 2. April

Håndverksbukse 
med stikklommer i front, 
hengelommer, baklommer, 
dobbelt tommestokklomme 
plassert over sidesøm på 
buksen. Lårlomme venstre side 
med mobillomme, lårlomme 
høyre side med ID-kortlomme, 
knelommer og feste for 
hammerholder.Finns i flerer 
farger. 65% polyester, 35% 
bomull, 275 gram m²
Veil kr 624,- 
nå kr 298,-

Bukse 471 kl 1
Bukse med elastikk bak i 
linning, mobillomme, to 
stikklommer, baklommer, 
tommestokklomme og 
lårlomme. 65% polyester 35% 
bomull, 275 gram m²
Veil kr 680,- 
nå kr 299,-

Vi tilbyr verktøy fra luna og DeWalt og arbeidsklær fra Bekken & strøm.

for å Bli Bedre kjent Med deg og du Med oss inViterer Vi til åpningsdAg 
Med ekstreMe tilBud og serVering AV pølser og drikke.

jakke 471 kl 3
Skalljakke med én frontlomme og to sidelommer, 
alle med glidelås. Glidelås under ermene, 
avtagbar hette og stramming med snor nederst. 
Refleks over skuldre, bryst, mage og på ermer.
Vannsøyle 10 000 mm. Pustende 5000mvp. 
Veil kr 1749,- / nå kr 891,-

Vi tilbyr gode betingelser på alle varer ved avtaletegning.

Vi produserer og trykker logo på alle klær

Spar 
-52%

Spar
-49%

BAker østBys Vei 13, 1351 rud / t: 48020164 / post@totAlproff.no

Spar 
-56%

teng tools t1268
“Teng Tools” Sett med 68 deler. Inneholder 16 stk tolv-
kantpiper, fiberforsterket skrallehåndtak, universalledd, 
3/8” - ½” forstørrelsestapp, 63 og 150 mm lange for-
lengerstenger, bitsskrutrekker med innfelt magnet, 10 stk 
U-ringnøkler, 6 stk skrutrekkere, 4 stk tenger og 26 stk ¼” 
bits. Leveres i plastboks med sikkerhetslås av metall, innfelt 
håndtak og hengsel med metallsplint. Boksens underside er 
utstyrt med gummiføtter for at den ikke skal gli.
Veil kr 3687,- / nå kr 1700,-

drill dCd790M2 18V Xr børsteløs 4,0Ah
Siste innen børsteløs motorteknologi for større effektivitet og lengre brukstid. 
Meget kompakt og lett design for bruk på steder med begrenset tilgang. To 
hastighets gir i helmetall for ekstra brukstid og lengre levetid. 15 posisjoners 
justerbart moment for oppretthold skruing i forskjellige materialer. Intelligent 
bryter med total brukskontroll. Koffert inneholder 2 batterier
3 års begrenset garanti og 1 års gratis service. 
Veil kr 4475,- / nå kr 2990,-

Spar
kr 1987,- Spar 

-33%

se våre åpningstilbud!


