
Maler
Forberedelsen er altafgørende 

for et perfekt resultat 

Værktøj til de højeste krav
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Maskiner til et
perfekt resultat.
Som maler stræber du altid efter det perfekte resultat – uanset 
om det drejer sig om et penselstrøg eller en nysleben flade. 
Resultatet skal altid svare til dine og kundens forventninger. 

Med Festools malersortiment får du de bedste forudsætninger 
for at skabe perfekte resultater. Vores mål er altid at gøre dig 
stolt og succesfuld som håndværker.
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Fordi lyskvalitet også er arbejdskvalitet.
Som maler ved du, at godt lys er en af de vigtigste ting for at få de perfekte resultater. Du ønsker belysning, som oplyser store fla-
der og ikke pletvist. Vores lampe, SYSLITE DUO, er en robust og slidstærk lampe med 10.000 timers lystid (L70), en unik LED-pla-
cering som giver en spredningsvinkel på 180° og et lys, som ligner dagslys. 

Foruden ovenstående har SYSLITE DUO et robust stativ, som kan blive op til 2 m, når det trækkes helt ud, en krog til ophængning 
og kabeloprulning. Når du ikke anvender den, opbevares den sikkert i en SYSTAINER.

Arbejdslampe
SYSLITE DUO

Tekniske data

Lysfarve (K) 5000

Belysning (W) 112

Levetid LED (L70) 10 000

Farvegengivelsesindeks (Ra) 80

Kapslingsklasse IP 55

Kabellængde (m) 4,80

Vægt (kg) 3,4

Lumental (lm) 8 000

Belysning - 
måske dit 
vigtigste værktøj?



Find fejl. Inden andre gør det.
Til den nye kontrastlampe STL 450 har Festool udviklet et absolut 
enestående design. Takket være den stærke koncentration af lyskeglen 
ser du straks alle fejl og ujævnheder. Kontroller allerede under 
arbejdsprocessen den overflade, der skal bearbejdes, og opnå derved 
et optimalt arbejdsresultat.

Kontrastlampe
STL 450

Tekniske data

Lumental (lm) 1 200

Lysfarve (K) 5 000

Kapslingsklasse IP 55

Kabellængde (m) 5

Vægt (kg) 1,5

• Kontrol af spartel-/sliberesultatet under arbejdsprocessen  
• Den optimale samling af lyset gør det muligt at se alle ujævnheder på overfladen med det samme  
• Udholdende og effektive lysdioder  
• Variabel indstilling i højde og hældningsvinkel med passende stativ og adapter  
• 5 meter langt kabel giver et stort anvendelsesområde  
• Robust plasthus, stænkvandsbeskyttet og vedligeholdelsesfrit
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Langhalssliberne 
Planex Easy & 
Planex LHS 225
Lette at manøvrere i alle stillinger. På loftet eller væggen: Takket 
være den lave vægt og høje fleksibilitet i slibepladen er det nemt at 
slibe. I alle stillinger.

Med vores langhalsslibere forbereder du dig inden dit malerarbejde. 
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TO MODELLER: DEN ENE SOM DEN ER, DEN ANDEN 
KAN TILPASSES.

To langhalsslibere fra Festool. Parret, som klarer det meste: 
Med PLANEX easy kommer man hurtigt og nemt i gang. 
PLANEX LHS 225 kan justeres i to længder og kan endda suge sig 
fast i loftet med den justerbare sugeeffekt, som betyder, at arbejdet 
ikke bliver så anstrengende som med andre langhalsslibere.

VÆRKTØJ SAT I SMART SYSTEM.
PERFEKT NED TIL MINDSTE DETALJE.
Langhalssliberne PLANEX easy og PLANEX LHS 225 passer perfekt 
sammen med vores støvsugere med AUTOCLEAN. Til ren og sund 
slibning indendørs.

> www.festool.dk/stovfrit

Plug and play Flere længder i én

PLANEX EASY

• Motoren sidder ved slibepladen i 
hovedet og drives uden fleksibel 
stang

• Nem håndtering

• Optimeret balance

• Udskiftelig slibeplade  
Ø 215 mm

• Leveres i taske

• Vægt 4,0 kg

• Længde 1,60 m

PLANEX LHS 225

• Motoren sidder ved slibepladen i 
hovedet og drives uden fleksibel 
stang

• Suger sig fast, så det bliver   
lettere at arbejde

• Justerbar længde. Perfekt ved 
arbejde i små rum. (1,10-1,60 m)

• Udskiftelig slibeplade  
Ø 215 mm

• Leveres i MAXI-SYSTAINER

• Vægt 4,6 kg (forkortet 3,9 kg)

PLANEX LHS 225
med forlænger og 

aflastnings-sele
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PLANEX
easy

Ukompliceret 
vægslipning

01 ARBEJD TÆT TIL KANTEN
Med det aftagelige børstekrans  
sliber PLANEX easy konsekvent, 
helt ind til kant.

02 INGEN BEGRÆNSNING
Da motoren sidder oppe på slibe-
pladen, findes der ingen wire der 
forstyrrer når du vender og drejer 
på PLANEX easy.

03 LET AT ARBEJDE MED
I alle positioner. Uanset om det er 
på loftet eller på væggen: Takket 
være en lavere vægt og høj fleksibi-
litet i toppen.

04 LAV VÆGT
Med den lave vægt på kun 4 kg og 
den fordelagtige vægtfordeling kan 
du arbejde uden anstrengelser.

05 PLUG AND PLAY
Med en enkel knap, kan du hurtigt 
tage den nye PLANEX easy i brug.

06 EFFEKTIV SLIBNING
Rotation uden excentrisk bevægelse 
giver dig hurtig og effektiv slibning 
på store overflader.

04

02

03
01

06

05



9

EFFEKTIV OG SKÅNSOM SLIBNING
Rotation uden excentrisk bevægelse giver dig 
hurtig og effektiv slibning på store overflader. 
Desuden med garanteret lave vibrationer.

MAKSIMAL MOBILITET
Da motoren sidder oppe på 
slibepladen, findes der ingen wire 
der forstyrrer når du vender og 
drejer på PLANEX easy.

ARBEJD TÆT TIL KANTEN
Med den aftagelige børstekrans sliber 
PLANEX easy helt ind til kanten.

NYHED! 
Leveres med 
PLANEX/PLANEX easy

ERGONOMISK SLIBNING
Med den lave vægt på kun 4 kg og 
den optimale vægtfordeling kan 
du arbejde uden anstrengelser.

Tekniske data

Effekt (W) 400

Omdrejningstal (o/min) 400 - 920

Slibepapir Ø (mm) 225

Længde (m) 1,6

Vægt (kg) 4

VELCROBÅND
Til fiksering af kablet på støvsugerslangen.
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Hemmeligheden ligger i detaljerne
Hos Festool kan du være sikker på, at du kan få det optimale slibepapir til ethvert værktøj og enhver opgave. 
Her gælder en fast regel: Jo bedre slibepapiret, bagskiven og værktøjet er tilpasset hinanden, jo mere effek-
tivt og økonomisk kan du arbejde. Her giver vi dig, der benytter PLANEX easy for første gang, nogle praktis-
ke tips og forklare begreberne.

HOLD ORDEN PÅ DINE SLIBEPAPIR
Den bedste løsning ligger i systemet: 
Pænt sorteret, perfekt beskyttet mod 
fugt og lige til at få fat i.

INGEN UDRIVNING AF SLIBEKORNENE
Slibekornenes 2-lags binding er 
baseret på en meget rivfast, fleksibel og 
varmebestandig kunstharpikskombination. 
Dermed forhindres det, at slibekornene 
knækker for tidligt.

SLIDSTÆRKE KORN
Slibekornenes materiale er meget hårdt 
og alligevel sejt. Slibekornene bevarer 
derfor også deres form under de hårdeste 
betingelser og giver en fremragende 
slibeeffekt.

LANG LEVETID
Den specielle forbindelse af slibekorn, binding 
og overfladegeometri gør, at slibepapiret ikke 
tilstoppes så hurtigt. Festool Platin 2, Titan 2 
og Granat er forsynet med en støvafvisende 
belægning, der forlænger levetiden yderligere.

ENSARTET SLIBERESULTAT
De ensartede slibekorn sikrer en jævn 
overflade. Resultat: Rent sliberesultat, 
mindre efterbearbejdning og dermed stor 
tidsbesparelse.

FLEKSIBELT OG STABILT GRUNDMATERIALE
Alt efter anvendelsesformål anvender Festool 
fleksibelt grundmateriale af papir, bomuld 
eller kunststoffibre. Imprægneringen hæfter 
meget godt på grundmaterialet og bindingen. 
Materialet er derfor stadig ekstremt fleksibelt, 
og samlinger slibes blødt.

BEDRE UDSUGNING
De patenterede Jetstream- og MULTI-
JETSTREAM 2-principper forlænger 
slibepapirets levetid gennem den intensive 
udsugning.

Slibepapir fra Festool

Indsatser til 
slibepapir findes 

i flere varianter



11

BESTSELLER
Vores standardvalg til PLANEX. 

Prisbilligt papir med effektiv slibeeffekt 
og høj støv-absorption.

TIL BLØD SPARTELMASSE
Premium slibepapir, der passer 

ekstra godt til blød spartelmasse og 
store ujævnheder. Enkel slibning med 

perfekte resultater.

HVIS DU FORETRÆKKER NET
Takket være den åbne struktur 

absorberes materialet maksimalt, 
hvilket er en stor fordel ved meget 

støvede og bløde underlag.

Vores tip til vellykkede resultater

1
Arbejder du med blød spartelmasse, er den bløde 
bagskive SW, der skal være dit først valg. (leveret som 
standard til PLANEX easy, siden 2019). Hvis bagskiven er 
for hård, kan der let opstå slibespor.

2 Start med slibepapiret Granat, P180, justere ved behov til 
færre korn, f.eks. P150 osv.

3 Start med lav hastighed (3), juster hastigheden op, til du 
når det ønskede resultat.

Ø 225 mm Ø 225 mmØ 225 mm
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CTM 36
E AC PLANEX

I støvsugeren 
i stedet for i lungerne

M: Støvsugerens certificerede støvklasse.

36: Støvsuger-beholderens 
volumen i liter.

E: Elektronisk, 
dvs. justerbar suge-kraft.

AC: AUTOCLEAN, 
automatisk filter-rengøring.

Låsespjæld: Kan låses for ekstremt 
vakuum når filteret skal rengøres 
efter meget langt brug.

Suge-effekt: Kan justeres efter behov.

Parkeringsbremse.

CT: CLEANTEX

Ekstra elstik: Med mulighed 
for at have to maskiner i gang 
samtidig med Y-forgrener.

Diameter: Slange-diameter 
indstilles for at garantere 
korrekt suge-kraft.

AC af/på: Med eller uden AUTOCLEAN 
for optimal rengøring. 
På CTM 36 E AC-versionen kan AC 
indstilles til at rengøre hver 10. til 60. sekund.

Slange: Anti-knæk, robust 
og holdbar.

Hjul: Store og slidstærke.

Man/Auto: Justerbar når 
støvsugeren suger.
Hele tiden eller når 
maskinen startes.

Værktøjsholder: En sikker 
plads til din PLANEX når 
den ikke anvendes.

OBS: Vi råder dig til at følge Arbejdstilsynets 
anbefalinger om støv på byggepladsen.
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At levere produkter af højeste kvalitet og at værne om din 
sikkerhed, er to af de vigtigste faktorer i produktudviklingen 
hos Festool, hvilket langhalssliberen PLANEX easy er et 
eksempel på.

Sammen med CTM 36 E AC PLANEX danner PLANEX easy et 
perfekt makkerpar for slibning af store flader. Selvfølgelig 
starter støvsugeren automatisk når du starter din PLANEX 
easy.

Sundhedsvenligt, præcist og tidsbesparende arbejde.

E: Elektronisk, 
dvs. justerbar suge-kraft.

Anti-knæk og antistatisk slange. 
Robust og holdbar med perfekt tilslutning 
til PLANEX og støvsugeren.

Slib støvfrit med et 
perfekt system
Til PLANEX anbefaler vi den M-klassificerede støvsuger CTM 36 E AC PLANEX, hvilket 
indebærer at både filter og støvsuger garanterer at 99,95% af alt støv der kommer igennem 
støvsugeren filtreres. Det betyder at støvsugeren tager sig af støvet i stedet for at det havner i 
dine lunger. Det er let at tro at en støvsuger bare er en hvilken som helst støvsuger. 
CTM 36 E AC viser det modsatte.
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KOMPAKT, MOBIL & GENNEMTÆNKT
Udrustet med touch-betjening, Bluetooth®-teknologi, indvendig slange-
depot, jævn top, gennemtænkt kabel-afrulning, filterskift udefra og glat 
støvsugerslange. Desuden forbinder du enkelt dine SYSTAINERe sammen - 
så du kan rulle i stedet for at bære. Og selvfølgelig kan du suge væsker op.

CT
26

EN PERFEKT LEDSAGER
Beholdervolumen på 26 liter, der takket være 
beholderkonstruktionen og det indbyggede fladfilter 
udnyttes til næsten 100%. Robust konstruktion 
med store hjul og stålaksler giver høj stabilitet på 
underlag. Ekstremt høj sugeeffekt, glat sugeslange, 
smart kabelholder og parkeringsbremse gør det til 
en perfekt ledsager på enhver arbejdsplads.

CT
MIDI

Tekniske data

Maks. beholder-/filterposekapacitet (l) 15/12,5

Maks. luftmængde (l/min) 3 700

Mål (l x b x h mm) 470 x 320 x 495

Vægt (kg) 11,3

Tekniske data

Maks. beholder-/filterposekapacitet (l) 26/24

Maks. luftmængde (l/min) 3 900

Mål (l x b x h mm) 630 x 365 x 540

Vægt (kg) 13,9

Festool anbefaler at du følger BFA‘s og arbejdstilsynets anbefalinger om støv.

Festool anbefaler at du følger BFA‘s og arbejdstilsynets anbefalinger om støv.
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Produktdetaljer

CT-VA 20

BLUETOOTH®-TEKNOLOGI
Støvsugeren starter 
automatisk via værktøjets 
Bluetooth®-batteri eller via 
fjernbetjeningen på slangen. 
Enkelt at arbejde støvfrit, selv 
med akku-maskiner.

AUTOCLEAN (AC)
Automatisk rengøring af hoved-
filteret garanterer en konstant 
høj sugeeffekt. Det betyder, 
at du sparer tid og forlænger 
arbejdsintervallerne, men giver 
også mindre vedligeholdelse-
sarbejde, øget levetid og lavere 
serviceomkostninger.

GLAT STØVSUGERSLANGE
Glat, elastisk, konisk. Glider frit 
hen over alle kanter. Betydelig 
lettere håndtering, længere le-
vetid og forøget støvudsugning. 
Ved at sætte to støvsugerslan-
ger sammen kan den forlænges 
individuelt.

STOR BEHOLDERVOLUMEN
Det indbyggede flade filter og 
den glatte kontur på indersiden 
af beholderen gør det muligt for 
filterposen at udfolde sig mak-
simalt. På denne måde bruges 
filterposen til næsten 100%, 
hvilket betyder færre pose-  
udskiftning for dig.

KLARER STORE STØVMÆNGDER
Store støvmængder og spåner er ikke noget problem 
længere. Hverken for hovedfilteret eller for sugeevnen. 
Cyklonen, som er kompatibel med Festool CT-
støvsugerne opsamler nemlig op til 95 % af støvet, før 
det havner i støvsugeren. Det aflaster hovedfilteret 
og sikrer en konstant høj sugeevne under hele 
arbejdsprocessen.

Ikke til H-klasse

Bluetooth®-teknologien er integreret i de nye 
mini/midi støvsugere. I de øvrige støvsugere 
skal teknologien eftermonteres.
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Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge og An-
læg (BFA), har udarbejdet en vejledning som giver 
gode råd til en effektiv og systematisk indsats over-
for støvproblemer. Her finder du et udpluk fra BFA’s 
vejledning.

Udvikling af støv på indbygningsstedet (indendørs):

Undgå støvproblemer på arbejdspladsen

Læs vejledningen på www.bfa-ba.dk

Sundhedsfaren ved støv
Støv er både generende og sundhedsskadeligt.
Meget byggestøv indeholder kvarts- og træstøv, som 
er kræftfremkaldende.
Det er især de helt små støvkorn og fibre, som 
respirabelt kvartsstøv, asbest, træstøv, støv i nanos-
tørrelse m.m., der er skyld i de alvorligste skader. De 
kan nå helt ud i lungernes yderste forgreninger, hvor 
de over en årrække kan udvikle alvorlige sygdomme 
som fx KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom), sten-
lunger og kræft.

BFA

Da stort set alt støv på bygge- og anlægspladser 
indeholder partikler fra kræftfremkaldende stoffer, 
som respirabelt kvartstøv og træstøv, anbefales det 
altid at anvende en egnet CE-mærket støvsuger 
støvklasse H eller lignende.

Almindeligt og ufarligt støv såsom husstøv og material-
er som fx jord.

Støv fra spartelmasse, fyldemasse, lak, gips, cement, 
fliseklæb og maling som fx latex og oliemaling.

Kræftfremkaldende støv, fx respirabelt-, kvarts- eller 
træstøv. Støv med kræft- og sygdomsfremkaldende 
partikler samt støv med skimmelsporer, asbest, bly-
holdigt støv, mineralske fibre, bitumen og syntetiske 
mineralske fibre som fx glasuld.

Den europæiske norm
Støvsugerne godkendes efter den 
europæiske norm EN 60335-2-69 og 
klassificeres som henholdsvis L, M og H 
(Low, Medium og High).

BFA gør opmærksom på, at respirabelt 
støv fra de fleste træsorter og kvartsstøv fra 
f.eks. sand og grus er kræftfremkaldende 
og derfor kræver brug af klasse H.

- Når beton, mørtel, mursten, tegl og granit, 
som indeholder kvarts, bearbejdes med bor, 
mejsel, slibe osv. opstår respirabelt kvartsstøv 
og der skal anvendes H-klasse.

- Når træ bearbejdes saves, slibes osv., opstår 
der støv, som er kræftfremkaldende, skal der 
anvendes H-klasse (løvtræ altid og nåletræ ved 
påvirkning i længere tid).

FESTOOL har et bredt sortiment af 
godkendte L,M og H klasse støvsugere.

europæiske norm EN 60335-2-69

•   Processug (mekanisk ventilation) på bore-
maskiner og borehamre ved boring i beton med sug 
tilkoblet en egnet CE-mærket støvsuger støvklasse 
H eller lignende.

•   Processug på håndværktøj, hvor der skæres eller 
slibes i træ ved indbygningsstedet f.eks. afkortning 
og anden mindre bearbejdning, ligeledes forbundet 
en egnet CE-mærket støvsuger støvklasse H eller 
lignende.

•   Luftrensere, så mængden af støv helt generelt 
begrænses.

Støv på byggepladsen, november 2017.

Finstøvpartikler, der indåndes, kan 
trænge helt ned i alveolerne (lunge-
blærer) og forårsage alvorlige 
sygdomme som f.eks. astma, kronisk 
bronkitis eller  endog kræft.

Sundhedsfarligt støv i luften kan, alt 
efter indholdet af skadelige stoffer 
også forårsage irritation af huden 
eller allergiske reaktioner. 

Grove støvpartikler opfanges som 
regel af de fine næsehår eller af 
slimhinderne  i næsesvælgrummet, 
man kan også forårsage sygdomme 
og irritation der. 
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Festool følger BFA’s og arbejdstilsynets  

anbefalinger om støv på byggepladsen, gør du?

Læs vejledningen på 
www.bfa-ba.dk

“Støv på byggepladsen er 
ofte et alvorligt problem ved 
både nybyggeri, renovering, 
nedbrydning og anlægsarbe-
jde. Støv er genererende og 
kan give en række alvorlige 
sundhedsskader. Støv giver 
problemer for selve byggeriet 
og dets kvalitet. Men støv kan 
forebygges”. (tekst lånt fra 
BFA’s vejledning).

BFA

BFA - Branchefællesskab for 
arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg, 
udkom med en vejledning for 
Støv på byggepladsen, novem-
ber 2017.

Festool har støvsugere som 
overholder de krav BFA 
anbefaler. 
– vi har et bredt sortiment 
med innovative løsninger, for 
et sundere og mere effektivt 
arbejdsmiljø, som passer i 
systemet og som er med til at 
forebygge støvgener for dig og 
dine kollegaer.

Arbejder du med løvtræ, be-
ton, mineralske fibre, asbest, 
skimmelsvampe eller andre 
kræftfremkaldende material-
er, bør du ifølge BFA’s vejled-
ning, anvende en godkendt 
støvsuger i støvklasse H. 
- Festool har godkendte 
H-klasse støvsugere, som 
passer til hverdagens opgaver 
på byggepladser, værksteder 
o.lign.

Støvsuger CLEANTEC CTH 26. Art.nr. 574940

Tekniske data

Tekniske data CTH 26 E / a DK

Optagen effekt 350 – 1000 W

Maks. luftmængde 3900 l/min

Maks. undertryk 24000 Pa

Filteroverflade 6318 cm²

Tilslutningskabel, gummiisoleret 7,5 m

Maks. beholder-/filterposekapacitet 26/24 l

Mål (L x B x H) 630 x365 x540 mm

Maks. tilslutningseffekt stikdåse 2400 W

Vægt 13,9 kg
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VÆRKTØJSPARK MALER 637,-  pr. mdr.

FESTOOL BUSINESS LEASE

Dette er et eksempel. Kontakt din forhandler for at få et forslag på en pakke der passer til netop dig. Alle priser er vejledende udsalgspriser ekskl. moms.
Bemærk billedet kan variere fra pakkens indhold.

PRODUKT ANTAL VEJL. PRIS
Ekskl. moms

PRIS PR. MDR.
36 mdr.

RESTVÆRDI
efter 36 mdr.

ARTIKEL
NUMMER

Langhalssliber LHS-E 225 EQ PLANEX 1 5 805 174 290 571934

Støvsuger CTH 26 E/a DK 1 6 955 209 348 574940

Rystepudser RTS 400 REQ-Plus 1 2 505 75 125 574634

Arbejdslampe DUO-Set 1 3 355 101 168 574658

Digital radio BR 10 DAB + 1 1 370 41 69 202111

SYS-PowerHub SYS-PH DK 1 1 245 37 62 201334

TOTALT 21 235 637 1062

i samarbejde med
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Kalkulator

Ved at udstyre dine medarbejdere med personligt værktøj, så undgår de unødigt tidsspilde til hentning af værktøj fra 
lageret.

En personlig værktøjspark med umiddelbar tilgængelighed skaber forudsætninger for højere effektivitet og flere 
timer til udfakturering til dine kunder. 
Opgradér din værktøjspark, og sørg for, at virksomheden lever op til arbejdsmiljølovens bestemmelser vedr. støv. Få 
kontrol over dine omkostninger gennem Festool Business Lease med lav FAST månedlig omkostning.

Festools anbefalede priser. Hver forhandler fastsætter sine egne priser.

Udstyr dine medarbejdere med  
en personlig værktøjspark!

Byg din egen værktøjspark på: www.festool.dk/festoolbusinesslease
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All-inclusive garanti

FRI ORIGINAL SERVICE
Du kan være helt tryg, vi kan vores kram. Festools 
rutinerede og dygtige teknikere reparerer dine 
maskiner, hurtigt og grundigt. Batterier og 
ladere er også dækket, og vi udskifter også 
typiske sliddele som f.eks. kul, kuglelejer eller 
tætningsringe. Og det er endda helt gratis i de 
første 3 år.**

Reparationen bestiller du nemt via vores 
hjemmeside. Vi henter og afleverer maskinen 
gratis på en bemandet virksomhedsadresse.

En del af Festool SERVICE

NY MASKINE VED TYVERI
I tilfælde af tyveri får du én gang en ny 
maskine i erstatning. Du betaler kun en mindre 
selvrisiko på 500, ekskl. moms. Der er ingen 
ekstraomkostninger. Denne service yder vi i 3 år 
på alle Festool maskiner, der er registreret til All-
inclusive garantien.*

For at kunne benytte sig af denne serviceydelse 
skal du straks anmelde tyveriet til den lokale 
politistation. Politianmeldelsen skal forevises 
sammen med faktura og/eller garantibevis hos en 
Festool forhandler senest fem dage efter tyveriet, 
der derefter indsender papirerne til Festool. 

Festool tjekker papirerne og informerer dig om 
resultatet. Så snart servicebevillingen er givet, 
kan du hente den nye maskine hos din Festool 
forhandler mod betaling af ovennævnte selvrisiko.

* All-inclusive garantien gælder for alle Festool værktøjer, der er registreret inden for 30 dage efter købet. 
** „Fri Original service“ gælder også for batterier og batteriladere, dog ikke for andre forbrugsmaterialer og tilbehør samt maskiner, du selv har skilt ad; 
heller ikke for skader som følge af ukorrekt brug, anvendelse af uoriginale dele og ved kontinuerlig stærkt slidende brug.
Festools garantibetingelser er gældende og kan ses på www.festool.dk/service.
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All-inclusive garanti
En del af Festool SERVICE

ORIGINALE RESERVEDELE
Dit Festool værktøj er lavet til at have en lang 
levetid. Alligevel kan det blive nødvendigt at 
udskifte en reservedel. Vi garanterer at vi har 
reservedele i mindst 10 år efter, at maskinen er 
udgået af produktion. Hvis en reservedel ikke 
skulle være tilgængelig, får du en tilsvarende 
ny maskine fra det aktuelle program uden 
beregning.

TILFREDS ELLER PENGENE TILBAGE
Ikke helt tilfreds med din nye maskine? Med 
Festools all-inclusive garanti kan du returnere 
din nyindkøbte og registrerede maskine op til 15 
dage efter købet. 100% af beløbet betales tilbage. 
Returnere det registrerede værktøj til en Festool 
forhandler i op til 15 dage efter datoen på den 
originale købskvittering ved at forevise dit 
garantibevis. Værktøjet må være let slidt, men 
skal være ubeskadiget og komplet i henhold til 
leveringsomfanget og skal returneres i original 
emballage. 

I begrundede tilfælde, især stærkt slid, kan 
Festool forhandleren vente med at betale 
pengene tilbage, indtil vi har undersøgt sagen og 
bevilliget servicen.
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SYSLITE DUO

Arbejdslampe SYSLITE, DUO-Set

Stativ ST DUO 200 (200038) lev. i SYSTAINER SYS 3 T-LOC 3 355 574658

STL 450

Kontrastlampe SYSLITE, STL 450-Set

Kontrastlampe i taske; Adapter AD-ST DUO 200 (201936), stativ ST DUO 200 (200038) 3 580 202911

Produkt Vejl. pris
eksl. moms Art. nr.

BLØD BAGSKIVE

Bagskive, ST-STF-D215/8-LHS 225-SW

Til langhalssliber PLANEX, PLANEX easy; til universel anvendelse på jævne og buede overflader; blød 
bagskive med god tilpasningsevne; begunstiger kraftbesparende arbejde takket være optimal fastsugning 
diameter 215 mm

770 202546

GRANAT

Slibepapir STF D225/8 P180 GR/25

Slibepapir STF D225/8 P180 GR/25 (25 stk.) 325 499640

PLANEX LHS 225

Langhalssliber PLANEX, LHS 225 EQ-Plus/IP

StickFix bagskive Ø 215 mm inkl. 2 Interface-Pads (496106) lev. i SYSTAINER SYS MAXI 8 315 571719

PLANEX easy

Langhalssliber PLANEX easy, LHS-E 225 EQ

StickFix bagskive Ø 215 mm (blød) (202546), transporttaske LHS-E 225-BAG (202477) 5 805 571934

GRANAT SOFT

Slibepapir STF D225 P180 GR S/25

Slibepapir STF D225 P180 GR S/25 (25 stk.) 690 204225

GRANAT NET

Slibenet STF D225 P180 GR NET/25

Slibenet STF D225 P180 GR NET/25 (25 stk.) 460 203316
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SYSTAINER

SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225

Med indsats til slibepapir Ø 225 mm 560 497691

CTL MIDI

Støvsuger CLEANTEC, CTL MIDI I

Dansk stik med jordben, beholder-/filterposekapacitet 15/12,5 l; godkendt til støvklasse L; med manuel 
filter- og filterposerensning; Støvsugerslange glat Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT (500677), Bluetooth®-funktion 
til automatisk start af støvsugeren, når der arbejdes med akku-værktøj, SELFCLEAN filterpose SC-FIS-CT 
MINI/MIDI-2, slangedepot, kabeloprulning, SYS-Dock med T-LOC funktion

3 580 574834

Produkter Vejl. pris
eksl. moms Art. nr.

CTM 36 E AC PLANEX

Støvsuger CLEANTEC, CTM 36 E AC-PLANEX

Dansk stik med jordben, beholder-/filterposekapacitet 36/34 l; med AUTOCLEAN-funktion; godkendt til 
støvklasse M; specialstøvsuger til langhalssliber LHS 225 PLANEX; til mineralsk støv; High performan-
ce-fladfilter (203759), SELFCLEAN-filterpose, affaldssæk, støvsugerslange, bøjefast D36x3,5-AS/LHS 225 
(496972), skydelås Comfort- Clean (497926), slangedepot, værktøjsholder PLANEX (495964), kabeloprul-
ning

8 210 575434

CTM MIDI

Støvsuger CLEANTEC, CTM MIDI I

Dansk stik med jordben, beholder-/filterposekapacitet 15/12,5 l; godkendt til støvklasse M; med manuel 
filter- og filterposerensning; Støvsugerslange glat Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT (500677), Bluetooth®-funktion 
til automatisk start af støvsugeren, når der arbejdes med akku-værktøj, SELFCLEAN filterpose SC-FIS-CT 
MINI/MIDI-2, slangedepot, kabeloprulning, udsugningsadapter med bypass (204822), SYS-Dock med 
T-LOC funktion

4 345 574824

CTL 26

Støvsuger CLEANTEC, CTL 26 E

Dansk stik med jordben, beholder-/filterposekapacitet 26/24 l; godkendt til støvklasse L; SELFCLE-
AN-filterpose, Støvsugerslange glat Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT (500677), slangedepot, SYS-Dock med T-LOC 
funktion, kabeloprulning

4 530 574949

CTM 26

Støvsuger CLEANTEC, CTM 26 E AC

Dansk stik med jordben, beholder-/filterposekapacitet 26/24 l; med AUTOCLEAN-funktion; godkendt til 
støvklasse M; High performance-fladfilter (203759), SELFCLEANfilterpose, affaldssæk, Støvsugerslange 
glat Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT (500677), blindadapter, slangedepot, SYS-Dock med T-LOC funktion, kabelo-
prulning

6 770 574980

CTH 26

Støvsuger CLEANTEC, CTH 26 E / a

Dansk stik med jordben, beholder-/filterposekapacitet 26/24 l; godkendt til støvklasse H, til kræftfrem-
kaldende støv; sikkerhedsfilterpose, Støvsugerslange glat Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT (500677), slangedepot, 
SYS-Dock med T-LOC funktion, kabeloprulning

6 955 574940

CT-VA 20

Cyklon, CT-VA-20

Til CT 26/36/48; til kombination med alle Festool støvsugere CT 26/36/48 med og uden AUTOCLEAN-funk-
tion; godkendt til støvklasse L og M; optimal i forbindelse med maskiner og opgaver, hvor der opstår 
meget støv; reducerer fastsugningen på LHS 225 EQ; cyklon-Systainer, støvbeholder VAB-20 (204294), 
Systainer-bakke, tilslutningsslange, affaldssæk, beholderlåg

2 730 204083
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Festool Danmark ApS

Besøgsadresse
Stenåldersgatan 3 
213 76 Malmø
Sverige

Postadresse
Postbks 1242 
2300 København S

Tlf. 44 84 20 24
E-mail: info-dk@festool.com

www.festool.dk

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.
Alle afbildninger er uforpligtende.

De priser der vises i denne brochure er 
vejledende priser ekskl. moms 2020.

Festool Business Lease: Priser og priseksempler i Festools 
markedsføring, viser månedsydelse og anskaffelsesværdi som er 
baseret på Festools vejledende udsalgspriser ekskl. moms. 
Autoriserede Festool forhandlere fastsætter prisen i hver enkel 
butik. Og din månedsydelse er 3% af den totale købspris.

Gælder indtil 31. december 2020
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