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5007 ORANGE CRUSH HANDLE
Ekstra kraftig håndtak med plass til to hender, for ekstra brede 
naler. Brukes til profesjonell montering av vindusfilm på store flater. 
Kan brukes med både Blue Max Big (#5037-B) og Orange Crush 8” 
(#5008). Høyst anbefalt (nal kjøpes seperat). 

5012 BLUE MAX POWER
Monteringsverktøy til alle typer solfilmer. Svært god skrape med 
utmerket fasthet til å stryke vannet ut fra filmen. Denne greier du 
deg ikke uten. utskiftbare blad. Kommer montert med Blue Max 
blad art.nr: 5037). 

V E R K T Ø Y
  naler & SKraPer                                  

5037 BLUE MAX ANGLED BLADE
Utskiftbart 5 “ blad for Blue Max Power (#5012). Kommer med 
kuttede kanter for mer fleksibilitet og lettere tilgjengelighet i trange 
hjørner. 

5036 BLUE MAX SQUARE EDGE
Utskiftbart 5 “ blad for Blue Max Power (#5012). Denne varanten er 
helt firkantet på jobbekanten og er meget godt egnet for montering 
av sikkerhetsfilmer.  

5037-B BLUE MAX BIG - 8 “
Bredt 8” Blue Max blad for de store glassflate-jobbene. Bladet har 
en vinklet kant for en mykere behandling av vindusfilmene. Meget 
effektiv, sikrer et bedre resultat, samt er tidsbesparende ved store 
glassflater. 

5008 ORANGE CRUSH 8’’  BLADE 
Ekstra stor nal med 8” blad for å fjerne vann fra under filmen. 
Mer effektivt grunnet større fordeling av trykket, som gir raskere 
installasjon. For den profesjonelle solfilmsmontør! 

5008

5037-B

5007

5037

5036

5012
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5010 HEAVY DUTY SQUEEGEE
Kraftig skrape til jobber som krever litt mer trykk og kraft. Egner seg 
utmerket til sikkerhetsfilm. Kommer med utskiftbare blad (art nr: 
5011).

5013 CLEAR MAX BLAD
Samme som Blue Max Blad bare mykere for lettere montering i 
bøyde bakvinduer.

V E R K T Ø Y
  naler & SKraPer                                  

5038B CONQUERER BLUE
Samme som Conqerer i utforming men med stivere blått skrapeblad 
istedenfor den gule nalen. Veldig praktisk på trange plasser som 
bak bremselys o.l. på sedan - biler. 

5038 CONQERER
Spiss skrape med 2-i-en funksjon for de trange plassene. Nal på 
en side og skrape i motsatt ende gir deg et verktøy med mange 
bruksområder. Anbefales!

GT1042 TITAN SQUEEGEE
En lang og stor nal som gir deg bedre rekkevidde ved montering 
av film i bakvinduer. Med sitt unike design brukes den også til å lett 
løfte gummilister på dører. 

Nøkkelen til suksess ved montering av sol og vindusfilm til bil eller fasade er alltid rett valg 
av verktøy. Sett deg grundig inn i hvilken type jobb du skal utføre og sørg for å velge det 
korrekte verktøyet. Feil verktøy vil ofte gjøre jobben vanskeligere og gi et dårlig resultat.

5010

5013

GT1042

5038B

5038
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TB001 Teflon Black Card
Et teflonkort som tåler mye varme. Meget stivt og godt, til smelting 
med vannteknikk.

5034 Gold Card
Teflonskrape for allround - bruk. Denne tåler høye temperaturer, 
og er et must om du smelter film med vannteknikk. Mange 
bruksområder.

5116 Triumph filmfjerneskrape
En effektiv skrape for fjerning av film fra glassflater. Uunnværelig 
ved bytting eller fjerning av gammel film. Benytter Triumph røde 
Filfjerneblader (art nr 5117)

5016 TRiumph Vindusskrape
Skrape med utskiftbare 2-eggede blad. Finnes både med rett og 
krummet håndtak Svært effektiv skrape for rengjøring av vinduer.
Benytter Triumph 15 cm rustfrie blader med dobbel egg (art.nr: 
5015)

5002-5005 Messingkanaler
Kanaler til håndtak (art.nr: 5001) i breddene 15 (#5002), 25 #5005), 
35 (#5003) og 45 (#5004) cm.

5001 Messinghåndtak
Håndtak til utskiftbare messingkanaler. Bra gummiert grep og click 
on system for enkelt bytte av kanal.

V E R K T Ø Y
  naler & SKraPer                                  

5016 & 5015

5034

TB001

5001

5002-5

5116 & 5117
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5170637 side swiper
Brukes til det samme som Stroke Doctor, litt forskjellig utforming 
etter hva man synes er behagelig å bruke. 

5040 STROKE DOCTOR
Lang gummiskrape for bruk i dype sedanruter, kommer til der andre 
vektøy sliter. Kan erstattes med Side Swiper, det kommer ann på 
hvilket verktøy man foretrekker. 

SFG205 BULLDOZER
Gjør at du kommer til på vanskelige steder, spesielt for trange 
bakvinduer med lave vinkler og bremselys. Har en 6’’ squeegee i 
enden.

5561 whale tail
Utmerket til bakruter på sedan biler. Kommer lettere til bak 
bremselys, og ned i kanter.

5031 Sparkelskrape
Skrape for montering og tilpassing av solfilm. Perfekt til sideruter 
der filmen stikker under lister og kanter.

5032 lil`Chizler
Nett liten skrape som er fin til kanter i ventilruter og mindre ruter der 
man ikke kommer helt til med annet verktøy.

V E R K T Ø Y
  naler & SKraPer                                  

5170637

5561

SFG205

5040

5031

5032
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8461 Squeegee SHArpener
Denne er ypperlig på skraper og naler som blir slitt i kantene som 
f.eks teflon black card eller sparkelspade. Bare dra kortet/skrapen 
gjennom Squeegee Sharpener og ditt verktøy vil bil som nytt.

5026-R RED SQUEEGEE
En hardere og mer solid squeegee, enn den gule og den sorte 

5028 5-WAY TOOL
En glimrende kanmal for tilskjæring av vindusfilm, samt vel egnet 
for å få ut vannet av hjørnene på planglass. Uvurderlig når det 
kommer til montering av vindusfilm, og bør alltid være med ut på 
jobb. 

5025-5026 BLACK SQUEEGEE
Myk skrape for de store jobbene. Kan benyttes til rengjøring av 
glass, og montering av lakkbeskyttelse. Noen bruker denne også 
til montering av bilfilm, for de som liker myke squeegee.Levers i 
lengder på 71 cm (#5025) eller 10 cm(#5026). 

1026 Gul 4” Turboskrape med Håndtak
Gul og mellom-myk squeegee, bynettes som regel ved montering 
av lakkbeskyttelse, men egner seg også godt til montering av 
bilfilm.

V E R K T Ø Y
  naler & SKraPer                                  

5027-R XPEL - GREEN SQUEEGEE 10 cm 
Denne myke nalen gir samme grad av fleksibilitet som den svarte 
gumminalen , men er laget av et glatt plast som glir lettere over de 
fleste lakkbeskyttelsefilmer. Leveres i 10 cm bredde

5026& 5025

5026-R

8461

1026

5028

5027-R
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5014 Barberblad 4 cm 
Pakke med 100 stk 4 cm industri - barberblad. Brukes sammen 
med holdere (art.nr: 5022,5023) for rengjøring av mindre ruter og 
bilruter.

5017 Rustfrie knivblader Olfa 
Pakke med rustfrie knivblad som passer til Olfa Sølvkniv (#5021). 
Kommer i pakker på 50 stk eller 6 pakker i esker på 300. 

5021 Olfa II  -  Sølvkniv
Olfa SVR-2  er en låsbar og presis kniv for tilskjæring av solfilm. 
Denne ligger godt i begge hender og skjærer veldig presist. Passer 
sammen med Olfa rustfrie knivblad (#5017)

V E R K T Ø Y
  Kniver & Blader                                  

5020 NT PRO A1 “RED DOT” KNIV
Ansett av mange montører som en av de aller beste og mest 
profesjonelle knivene. Meget presise instillenge og ligger godt både 
i venstre og høyre hånd. 

5019 NT ALUminiumskniv
Allsidig kniv i aluminium med et godt grep og en kraftig 
aluminiumsinnfatning for langvarig bruk. Med auto-lås og kan 
brukes for både venstre og høyrehendte.

5017-B OLFA KNIVBLAD - CARBON 30 * 
Carbonblader med 30 graders helning på knivbladet for høyere 
presisjon ved kapping av lakkbeskyttelsesfilm. Brukes også ved 
punktutskjæring. Passer til Olfa Sølvkniv

5019

5017-B

5020

5021

5017

5014



GT139 Barberblader, plast
Pakke med 100 stk 4 cm industri – barberblad av plast . Brukes 
sammen med holdere (art.nr: 5022,5023) for mer skånsom 
rengjøring av mindre ruter og bilruter.

5014-B Barberblad 4 cm - rustfrie
Pakke med 100 stk 4 cm industri - barberblad. Brukes sammen 
med holdere (art.nr: 5022,5023) for rengjøring av mindre ruter og 
bilruter. Rustfrie for lenger holdbarhet i fuktige miljøer.
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6515 glass trimmer 
Kutter rette kanter på løse vinduer eller nedrullbare sideruter 
uten karm. Er meget presis og gir deg helt rette kanter øverst på 
bilvinduene dine.

5022 BARBERBLADHOLDER METALL 
En kraftig og høykvalitets barberbladholder til 4 cm barberblad i 
stål. Med “pull-in” funksjon.

5022 barberbladholder plast
En enkel og meget anvendelig holder i plast til 4 cm 
industribarberblad. Flere trivelige farger å velge mellom.

V E R K T Ø Y
  Kniver & Blader                                  

Husk at ALLE blad og kniver kan skrape eller ripe opp glasset. Det spørs på glasstype, 
knivseggen og på vinkelen når du skjærer. Uansett hvilken type kniv eller blad du bruker må 
du alltid uansett huske å bruke et nytt og SKARPT blad.

5022

5022

6515

GT139

5014B
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5058 Scrub Pad 15 x 22 cm 
Enkel skurepad, tilsvarende Scotch Brite, men større og uten 
svamp. Fungerer på alle glasstyper.

5043/44 ifyllingspenner 
Penn til å fylle i punkter med lysgjennomslipp, f.eks. rundt i kanten 
på en bakrute med prikkekant, eller ved hull rundt tilkoblingen av 
strøm til varmetråder. (Tynn # 5043, Tykk # 5044).

5037 SCOTCH BRITE - 10 pack
Skrubbepad til rengjøring av ruter med varmetråder og rastere samt 
fjerning av limrester o.l. Denne skader ikke glasset eller miljøet og 
fungerer like godt på bilglass som på planglass.

5045 Trykksprøyte 
Kvalitetsprøyte med justerbar dyse til alle typer solfilmsjobber. 
Kraftig materiale og gode pakninger sørger for at trykket i kannen 
holder seg jevnt under påføringen av væske.

5056-A Steinel Varmepistol 2020E
Steinels nye digital varmluftpistol med temperaturdisplay og enkel 
justering til ønsket temperatur og luftgjennomstrømning. Helt 
nødvendig for de som benytter tørrteknikk til tilpasning av bilfilm.

V E R K T Ø Y
  diverSe                                  

5048 kobberskrubb - 4 pack
En enkel, men fantastisk skureklut som inneholder myk kobber. 
Benyttes til rengjøring av bilglass, før montering av solfilm. Fjerner 
møkk, lim og annet uten å ripe glasset. Denne må prøves! 

5048

5058

5056-A

5037

5045

5043/44
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5096 verktøybelte
Et meget hendig verktøybelte, med plass til alt ditt mest nødvendige 
verktøy. Har flere seperate lommer som gjør at du har ditt viktigste 
verktøy tilgjengelig hele tiden. Ypperlig enten man jobber med 
fasade eller bil. 

6145 Magnet-fil
Filer til bilfilm - montering. Der du vil montere en film som går kant-
i-kant med glasset, og ikke vil risikere at filmen slites av når ruta går 
opp i lista, eller for å file ut et hull i filmen der det er skruefester i 
ventilruter. 

6517 gasket push stick
Ypperlig å bruke for og ta av dørtrekk eller vippe opp lister som kan 
sitte hardt fast.

V E R K T Ø Y
  diverSe                                  

P132441 Lofritt papir tork advance
Tørkepapir som ikke etterlater små partikler som støv, fibre eller 
annet som kan sette seg mellom filmen og glasset. Et ‘must’ for 
solfilmsmontører, både på hus og på bil. 

gt078-75 black acryl tape 75”
Et acrylbånd for montering på innsiden av vinduene hvor det er 
montert solfilm. Denne hjelper på visse bilmodeller til å forhindre at 
dørkarmene lager riper på filmen.

Ved montering av solfilm er tiden og det å kunne jobbe raskt en viktig faktor. Å ha verktøyet 
lett tilgjengelig mens man jobber er derfor en nødvendighet. Ved å organisere ditt verktøy i 
et hendig verktøybelte så frigjør du ofte en nødvendig hånd, samt at ditt verktøy varer lenge. 

GT078-75

P132441

6517

6145

5096
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5024 OLFA BLADE DISPOSAL 
Gamle knivblader er farlige når de ligger og slenger. Med 
denne geniale lille dingsen i verktøybeltet så er det lett å brekke 
knivbladet, mens den samtidig hindrer de skarpe og løe delene å fly 
avgårde. 

5071 RED FILM TAPE 
Tape med lim som er veldig lite klebrig og som ikke etterlater seg 
rester. Brukes til å lagre en allerede åpnet filmrull.

9790 WRAP GLOVE -ET Par
Skrubbepad til rengjøring av ruter med varmetråder og rastere samt 
fjerning av limrester o.l. Denne skader ikke glasset eller miljøet og 
fungerer like godt på bilglass som på planglass.

5070 knifeless tape 
Med denne tapen kan du kutte film og folier, uten å måtte bruke en 
kniv. Tapen inneholder en liten og skarp ståltråd midt i, som du drar 
i i stedet for å skjære. 

6046 MICRO-FIBER KLUT - ROSA
En allsidig og støvfri mikrofiberklut som brukes ved all form for 
montering. Meget god sugeevne, som tørker unna overflødig vann. 
Et enkelt men nødvendig verktøy. 

V E R K T Ø Y
  diverSe                                  

Sikkerhet er viktig! Husk alltid å oppbevare kniver og knivblader på en trygg måte, samt å 
bruke verktøy til oppsamling av gamle blader for å forhindre skader ved et senere tidspunkt. 

5024

9790

5070

6046

5071
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119361-364 sikasil - C
Høyelastisk nøytral silikon, tilsatt mugg- og soppdreper. En veldig 
bra silikon for fuging ved utvendig montering. Finnes i fargene hvit, 
transparent, lysgrå, mørk grå, sort.

6145936 talkum - uparfyrmert
Solfilmsgruppens egen talkum for montering av solfilm med 
tørrteknikken. Denne kommer i hendige bøsser på ca 50 gram, og 
vil holde til ca 50 biler..

5050 ultrabond
Ultra Bond monteringsvæske til alle våre solfilmer. Sørger for å gi et 
perfekt resultat med minimal tørketid. Ultra Bond er spesielt utviklet 
for limsystemet i solfilmer, og anbefales på det sterkeste for et godt 
resultat. Flasken inneholder 3,8L (1gall) og er svært drøy i bruk.

2022 Tintslime
Tintslime er den ultimate monteringsvæske for installering av 
vindusfilm. Den mest glatte monteringsvæsken i sortimentet. Øko-
vennlig, biologisk nedbrytbar og helt trygg å bruke.  Kommer i 1 liter 
eller en gallon. 

V E R K T Ø Y
  KJeMiKalier                                  

Når man bruker monteringsvæsker eller andre kjemikalier som skal blandes ut med vann 
er det meget viktig at vannet man blander med er helt rent, samt at beholderne er av god  
kvalitet og tilsvarende rene. Dette er essensielt for å unngå støv eller annen forurensning i 
den utblandete monterngsvæsken.

119361-364

2022

6145936

5050
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2023 Tint-Off
Spray som er spesielt utviklet for vindusfilmsbransjen, for fjerning 
av vindusfilmer og limrester. Gjør jobbene lettere og klargjører for 
neste montering.

5059 BEtaclean gc-800 glass cleaner
CG-800 fra BetaClean er en meget effektiv for å vaske vinduer, 
lykter og speil på bilen. Den er i tillegg meget anvendelig til å vaske 
andre glatte overflater for å klargjøre for montering .

V E R K T Ø Y
  KJeMiKalier                                  

5055 plexus cleaner polish 
Ved å påføre filmen Plexus Cleaner Polish under krymping ved 
våt-teknikken kjøles filmen ned og man får større kontroll under 
krympingen. Dette gjør det lettere å legge kompliserte bakruter.
Uungåelig for den profesjonelle montør. Kommer i 7 oz. størrelse.

Ta alltid sikkerhetshensyn når du jobber med kjemikalier, selv om disse er ikke er farlige 
eller skadelige. Beskytt alltid hud og ansikt, i tillegg overflater som produktene kan komme i 
kontakt med. 

5055

5059

2023
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XP-SP-SPRAY XPEL SPRAYKANNE FOR SPRIT
Mercury PRO + har Viton pakninger og en dobbeltvirkende 
pumpe som sprayer både når du trekker deg tilbake og når du 
slipper utløseren gir deg mer væske med hvert trekk. Denne lette 
ergonomiske trigger / flaske combo har plass til 1 liter ( 33 ounces) 
av væske

xp-sprit xpel - sprit
Sprit utviklet for å fullføre installasjonen av XPEL. Brukes til å 
reaktivere GEL mot slutten av monteringen, ved tilpassingen. For å 
unngå merker under filmen. 

XP-GL-SPR XPEL SPRAYKANNE FOR GEL - 1 L
En høykvalitets sprayflaske med 5 års granti og holdbarhet mot 
kjmikalier. Kraftig trigger, og kan fylles med 1 liter væske. Anbefalt 
for bruk med XPEL Installasjonsgele

XP-GEL XPEL Installasjonsgele -  3,8 l
 XPEL Installasjon Gel 2.0 er spesielt utviklet for maksimal 
manøvrerbarhet under installasjon, uten at den gir en glatt følelse 
på hendene. Forblandet, det ikke nødvendig å fortynne produktet. 
Dette gjør gelen lett å helle og eliminerer muligheten for ulike 
resultater på grunn av variasjoner i det lokale vannet . Dette 
produktet er utviklet for å løse vanlige installasjonsproblemer som 
forsølving , tap av lim og at støv fester seg under filmen.

V E R K T Ø Y
  XPel & laKKBeSKyttelSe                                  

xp-seal xpel -forsegler
XPEL Forsegler er et akrylpolymerprodukt som er spesiallaget for å 
beskytte lakkbeskyttelsesfoliene. Tetter porene i filmen, reduserer 
absorpsjonen av forurensning som tjære og pollen, samt farving på 
grunn av sur nedbør, hardt vann og insekter.

XP-SEAL

XP-SP-SPR

XP-GEL

XP-SPRIT

XP-GL-SPR



5027-R XPEL - GREEN SQUEEGEE 10 cm 
Denne myke nalen gir samme grad av fleksibilitet som den svarte 
gumminalen , men er laget av et glatt plast som glir lettere over de 
fleste lakkbeskyttelsefilmer. Leveres i 10 cm bredde

XP-SKR XPEL - SORT SQUEEGEE 10 cm 
Svart og myk gummi squeegee, brukes både på bilfilm og til XPEL, 
fordi som foretrekker litt seigere skraper.

4750-T maskeringstape lbf 15 cm x 100m
En maskeringstape for forhåndstilskjæring av småområder på 
bilen du ønsker å legge lakkbeskyttelse. Egnet for lasteramper, 
dårhåndtak og andre områder som er utsatt for høy slitasje. Kutt 
først til maskeringen og deretter bruk tapen til å skjære filmen. 
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V E R K T Ø Y
  XPel & laKKBeSKyttelSe                                  

5017-B OLFA KNIVBLAD - CARBON 30 * 
Carbonblader med 30 graders helning på knivbladet for høyere 
presisjon ved kapping av lakkbeskyttelsesfilm. Brukes også ved 
punktutskjæring. Passer til Olfa Sølvkniv

5017-B

Hva er XPEL lakkbeskyttelse? 

XPEL ULTIMATE lakkbeskyttelsesfolie til kjøretøy kombinerer” beste-i-klassen” holdbarhet 
med en optisk klarhet som ikke tidligere har vært tilgjengelig på markedet. Med sin svært 
spesielle overflate, avviser XPEL ULTIMATE all form for forurensning som på vanlige filmer 
vil gi flekker eller gjøre at filmen gulner. I tillegg har overflaten på XPEL ULTIMATE spesielle 
‘elastomeriske polymer’ som  over tid helbreder og eliminerer eliminere små merker og 
mindre riper uten at du må gjøre noe som helst. Dette produktet har en 10 års garanti mot, 
gulning, sprekker, peeling, flekker, og dekker både film og arbeidskraft.

XPEL ULTIMATE er den mest revolusjonerende lakkbeskyttelsesfoliene oppfunnet! 

5027-R

4750-T

XP-SKR
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5056-L Lasermåler til Steinel Varmepistol
Lasermåler for eksakt måling av overflatetemperatur ved montering 
av solfilm til bil. Et verktøy for den profesjonelle montøren som er 
veldig nøye med smeltetemperaturer. 

5911 filmhandler
Kanskje det viktigste verktøyet for den profesjonelle montøren av 
vindusfilm til fasade. En filmhåndteringsmaskin  med målelinjal 
ekstremt nøyaktig kutting av film. Et instrument som revolusjonerer 
og gjør kuttingen av film til en mye mer håndterlig affære, mer 
nøyaktig  samt ekstremt tidsbesparende ved større jobber. En fryd 
å jobbe med! Kan skaffes i 152 cm og 183 cm bredder

V E R K T Ø Y
  BeStillingSvarer                                  

5049 Horzellock 7l pro - modifisert
Pumpekanne for den superprofesjonelle montør. Vi har modifisert 
kannen med 5 meter lang slange, og en modifisert spraygun for alle 
typer stråler. Pumpen er byttet til aluminium for lengre holdbarhet 
og mindre forurensing av monteringsvæsken over tid. Benyttes 
både til bil, hvor du kan gå rundt hele bilen, eller ved vindusfilm 
hvor man når over store vindusflater og fra store avstander. 

Filmhandleren vil redusere unødvendig kapp, spare arbeidstid og gir deg en ekstra 
hjelpende hånd i monteringsprosessen. Kan både monteres på stillas eller på vegg i ditt 
lokale. Et fantastisk verktøy, spesielt for deg som monterer mye vindusfilm. 

5049

5911

5056-L



SFG-ENKPK-BIL ECO ENGANGSPAKKE BIL
Vi har satt sammen en pakke med det mest grunnleggende 
verktøyet du trenger for å kunne montere solfilm på bil. Verktøyet er 
av god, men enkel kvalitet. Pakken forutsetter at du har eventuelt 
har tilgang til varmepistol for smelting av bakrutene.  
Pakken inneholder følgende:  
 
- 5” Pro Squeegee med håndtak 
- 14 cm nal  
- Plasthåndtak til nal 
- Spesialkniv for kutting av solfilm 
- Pakke med 10 skarpe blader til kniv. 
- Spraykanne med konsentrert monteringsvæske 
- Myk Squeegee for trange hjørner 
- Hardt høytemperaturs squeegee kort 
- Scrub-pad for rengjøring av vinduer.

SFG-ENKPK-BIL ECO ENGANGSPAKKE HUS
Vi har satt sammen en pakke med det mest grunnleggende 
verktøyet du trenger for å kunne montere vindusfilm til hus. 
Verktøyet er av god, men enkel kvalitet. Verktøyet er ikke ment for 
profesjonelle montører eller til mange forskjellige jobber. 
Pakken inneholder følgende:  
 
- 5” Pro Squeegee med håndtak 
- 24 cm nal  
- Plasthåndtak til nal 
- Spesialkniv for kutting av solfilm 
- 10 pack med skarpe blader til kniv. 
- Spraykanne med konsentrert monteringsvæske 
- Trim-squeegee for rette kanter og hjørne
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V E R K T Ø Y
  PaKKer                                  

Vi har også flere pakker hos oss, som både inneholder verktøy og diverse filmer, samt at vi 
også gir ut gode tilbud i forbindelse med våre kurs. Ta kontakt med oss eller besøk  
www.solfilmsgruppen.no for mer informasjon.  

SFG-ENKPK-BIL

SFG-ENKPK-HUS

http://www.solfilmsgruppen.no
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SFG-START-HUS VERKTØYKOFFERT - PROFF
Denne kofferten inneholder alt en seriøs husfilm-montør trenger 
for å gjøre et godt stykke arbeid. Kofferten er av høy kvalitet og 
kommer med tilskjært plass for alt verktøyet. Her vil du ha orden på 
alt verktøyet ditt til enhver tid. Et absolutt must for en profesjonell 
husfilmmontør.  
 
- Messinghåndtak 
- Messingnaler 15/35/45 cm 
- Tommestokk 
- Triumph Vindusskrape 
- Triumph Ekstra Blader (25 stk) 
- Heavy Duty Squeege 
- Fusion Handle 
- Orange Cruch 8’’ Squeege 
- Triumph Blader HD (fjerning av folie) 25 stk 
- Blue Max 6’’ Squeege 
- Blue Max Power 
- Rustfrie knivblader (50 stk) 
- Olfa Sølvkniv 

V E R K T Ø Y
  PaKKer                                  

SFG-START-HUS

Godt verktøy forventer godt vedlikehold. Husk alltid å rengjøre verktøyet etter bruk, putt det 
på plass i egnede beholdere så fungerer verktøyet ditt optimalt ved neste gangs bruk, samt 
at det varer mye lenger! 

Besøk oss på www.solfilmsgruppen.no

22 72 20 02

post@solfilmsgruppen.no

www.solfilmsgruppen.no

mailto:post%40solfilmsgruppen.no?subject=
http://www.solfilmsgruppen.no
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Post:  
Postboks 460 
2001 Lillestrøm

Besøk: 
Stallbakken 11 
2005 Rælingen

Kontakt: 
www.solfilmsgruppen.no 
post@solfilmsgruppen.no 
Tlf: 22 72 20 02


