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PRODUKTER OG MARKEDSFØRING

Kunderådgivning 

ved salgsstedet (POS)

Hylderådgivning og roterende    
søjler med udarbejdede produkt-
oplysninger sikrer individuel 
kunderådgivning på salgsstedet 
(POS) og fremmer salget.  

BrushSystem – 

to nye børster til 

rengøring af sten  

En blød nylonbørste er ideelt egnet   
til rengøring og vedligeholdelse af 
forskellige stenoverflader og fjerner 
snavs fra fordybninger og mellemrum 
på grund af sin børsteprofil. Den nye 
stålbørste er ideelt egnet til fjernelse 
af genstridige pletter, såsom lav, fra 
stenoverflader.

Begge børster kan integreres        
som tilbehør i det eksisterende          
BrushSystems sekundære          
placering (se side 26).

Den elektriske hjælper til       

bed og køkkenhave 

– Fjern ukrudtsgræs, hold 
kanterne, riv jorden og kultiver 
–  alt med en enhed. Fås nu     
som dobbelt display med seks 
enheder og informativt topskilt. 

GARDENBOY PLUS 

– Dobbeltdisplay

DOBBELTDISPLAYS  
opmærksomhedsvækkende, informativ

og overbevisende 

GLORIA giver dig dobbeltdisplays i høj kvalitet 
med pladsbesparende hele og halve Europalle-
mål, så du let kan udstille individuelle produkt-
grupper eller sætte dem op hver for sig i det lille 
overfladedisplay (s. 8).

PRODUKTER                     MARKEDSFØRING  

FORHANDLERPORTAL  
Du finder detaljerede oplysninger om dobbeltdis-
plays, salgsfremmende aktiviteter og et gratis 
downloadområde med foto- og videomateriale på 
GLORIAs forhandlerportal: 

www.gloriagarten.de/haendlerportal

NY

Tryksprøjte prima 8  

Med en beholderkapacitet på 8 liter og et 
driftstryk på 3 bar er den ideelt egnet til brug i 
store haver. Enheden er beskyttet af en trykbalan-
ce med integreret sikkerhedsventil. Sprøjtelansen 
i messing giver med sin justerbare hule kegledyse 
mulighed for optimale sprøjteresultater. 
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GLORIA HAUS- UND GARTENGERAETE GMBH

DEN ORIGINALE SIDEN 1947

GLORIA-KVALITET –

MERE END BARE ET ORD!

GLORIA-produktserien er resultatet af årtiers 
tradition og erfaring. Lige fra dag ét har vore 
udviklingsingeniører haft tanke på vores 
kunder. Resultatet: Driftssikre og effektive 
sprøjter og haveredskaber, som sætter 
standarden for brugervenlighed, ergonomi     
og kvalitet.

Kun dokumenterede og testede materialer     
af høj kvalitet anvendes i produktionen af   
vores produkter. Produktionsforholdene er 
kendetegnet ved de nyeste tekniske anlæg, 
erfarne produktionsmedarbejdere og re-
gelmæssige kvalitetsinspektioner. Sprøjterne  
af stål og rustfrit stål i GLORIA Profiline-serien 
er eksklusivt fremstillet i Tyskland. „Made in 
Germany“ er stadig et synonym for overens-
stemmelse med de højeste kvalitetsstandarder 
i vores virksomhed.

GLORIA arbejder i overensstemmelse med 
retningslinjerne i kvalitetsstandarden DIN ISO 
9001. Dette betyder konstant kvalitet i 
produkter og tjenester, vedvarende driftssik-
kerhed og høj ydeevne.

I 70 år har GLORIA-mærket stået for teknisk 
dokumenterede sprøjter af høj kvalitet. 
Virksomheden blev grundlagt i 1945 i 
Gütersloh og har fra begyndelsen dedikeret sin 
indsats mod konstant at udvikle pumpe- og 
tryksprøjter samt produkter til haven.

GLORIA-produkter kan bruges overalt
– både i haven, i drivhuset eller indendørs.
GLORIA-sortimentet, som starter med elegante, 
men kraftige håndsprøjter, dækker et bredt 
udvalg af tryksprøjter fremstillet af plastik og 
omfatter højtydelsessprøjter af stål eller rustfrit 
stål. Stempelrygsprøjter med ekstra stor 
kapacitet på 12-18 liter og udvalgte             
havehjælpemidler runder sortimentet af.

Praktiske haveprodukter supplerer produkt- 
porteføljen og bidrager til udbuddet af et 
omfattende udvalg af haveprodukter. 
Thermoflamm-bioserien til ukrudtsbekæm-
pelse uden brug af kemikalier eller produkt- 
serien BrushSystem til rengøring af overflader 
og fuger er kun eksempler på et højt antal 
hjælpemidler i høj kvalitet til brug i have, 
indkørsler og rundt omkring huset. 

Ved konstant at stræbe mod at tilbyde
kunderne det lille ekstra i kvalitet og
brugervenlighed er GLORIA blevet den
drivende innovator i branchen. Virksomheden
har således i løbet af sin historie
gentagne gange sat nye milepæle inden
for haveudstyr. I de seneste år har

AutoPump-produktserien, Thermoflamm-
bioserien eller den elektriske MultiBrush- 
børste tiltrukket en masse opmærksomhed      
i branchen.

Utallige priser fra uafhængige 
institutioner dokumenterer det 
fremragende sikkerhedsniveau, 
overensstemmelsen med relevante 
standarder og det eksemplariske 
design i vores produkter.

 GLORIA Haus- und 
Gartengeraete GmbH

 Därmannsbusch 7- D-58456 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 / 700-0
Fax: +49 (0) 2302 / 700-46

Salg og marketing

Edisonallee 3 - D-89231 Neu-Ulm
Tel.: +49 (0) 731 / 14060-560
Fax: +49 (0) 731 / 14060-53

www.gloria-garten.de
www.industrial-sprayers.de
info@gloria-garten.com
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VMQ Silopren Silikonegummi. Silopren er karakteriseret ved god modstands-
dygtighed over for kemiske stoffer og temperatur. Silikone har 
desuden gode fysiske egenskaber.

Bruges i fødevarefremstillingsbranchen.

5ELASTOMERER · OVERSIGT OVER ANVENDTE IKONER

Typer af elastomerer til brug i pakninger fra GLORIA

FORKORTELSE
KENDT

HANDELSNAVN
EGENSKABER ANVENDELSESFORMÅL

NBR

FKM

EPDM

FKM+

Perbunan®

Viton®

Buna EP®

Viton® Plus

Meget elastisk syntetisk gummi med gode mekaniske
egenskaber og generel god modstandsdygtighed over for
opsvulmning med alsidig anvendelse.

Elastisk syntetisk gummi til industriel brug. Meget god 
modstandsdygtighed over for kulbrinter (olie, fedt, opløsnings-
midler). Meget modstandsdygtig over for kemiske stoffer, 
temperatur og aldring.

Høj modstandsdygtighed over for syrer og baser. Dårlig 
modstandsdygtighed over for kulbrinter.

Elastisk syntetisk gummi med et højere indhold af fluor til
industriel brug. Høj modstandsdygtighed over for stoffer med 
kulbrinter og paraffin. Især god modstandsdygtighed over for
opløsningsmidler.

GLORIA-standardpakningsmateriale 
med primære anvendelser i sprøjter til
plantebeskyttelse og gasfittings.

Pakningsmateriale til Profiline-
højtydelsessprøjter og -udstyr
til særlige anvendelser.

Bruges i rengørings- og 
fødevarebranchen.

Velegnet til opløsningsmidler,
som f.eks. bremse- og hjulrensere, 
tjære- og pletfjernere eller pleje-      
produkter til gummi.

Oversigt over de vigtigste anvendte ikoner:

Transparent niveauindikatorstribe Med kompressortilslutning Præcisionspumpe med dobbeltfunktion

230 V-tilslutning Med filtersi

360°-sprøjtefunktion Med spiralslange (f.eks. 2,5 m)

Ikke behov for manuel pumpning

Professionelt bæresystem og
åndbart funktionelt skum

LED-funktion

Komfortabel i brug

Drejelig dyse

Sprøjterør og messingdyse

Stabil fodring

Udtrækkeligt teleskoprør 
(f.eks. fra 0,58-1,0 m)

Med forlængerrør (f.eks. 50 cm)

Messingpumpe

Produktvideo online



PLANTEBESKYTTELSE OG 
PLANTEPLEJE



FORSTØVERE OG TRYKSPRØJTER – HOBBY 7

000850.0000

000015.0000

000860.0000

000025.0000

Forstøver Hobby 05

Praktisk og alsidig

Tryksprøjte Hobby 100

Kompakt tryksprøjte til hjem og have

Forstøver Hobby 10

Praktisk og alsidig

Tryksprøjte Hobby 125

Effektiv tryksprøjte med topegenskaber

• Kapacitet i alt 0.6 L / Påfyldningskapacitet 0.5 L
• Solid plastikbeholder
• Trinløs justerbar dyse, inkl. messingindsats og 
   komfortabelt greb
• Præcisionspumpe med dobbeltfunktion:
   Pumpe 1 x = sprøjte 2 x
• Ergonomisk udformet pistolgreb
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Højt stabilitetsniveau
• Transparent niveauindikatorstribe

• Kapacitet i alt 1.3 L / Påfyldningskapacitet 1.0 L 
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Kontinuerlig justerbar dyse, inkl. messingindsats
   og komfortabelt greb
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Ergonomisk udformet håndtag
• Sikkerhedsventil
• Højt stabilitetsniveau
• Transparent niveauindikatorstribe

• Kapacitet i alt 1.1 L / Påfyldningskapacitet 1.0 L 
• Solid plastikbeholder
• Trinløs justerbar dyse, inkl. messingindsats og 
   komfortabelt greb
• Præcisionspumpe med dobbeltfunktion:
   Pumpe 1 x = sprøjte 2 x
• Ergonomisk udformet pistolgreb
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Højt stabilitetsniveau
• Transparent niveauindikatorstribe

• Kapacitet i alt 1.55 L / Påfyldningskapacitet 1.25 L 
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• 360°-sprøjtefunktion, takket være det fleksible toprør
• Trinløs justerbar dyse med drejeligt dysehoved,
   inkl. messingindsats og komfortabelt greb
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Ergonomisk udformet håndtag
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent niveauindikatorstribe

 Tekniske ændringer forbeholdes

Enheder pr. palle: 756
Pakkeenhed: 12
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 2.4 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 27.0 x 41.5 x 25.5
Enhed (H/B/D) i cm: 23.0 x 12.5 x 9.5
Vægt: 0.15 kg

Enheder pr. palle: 288
Pakkeenhed: 12
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 5.9 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 31.5 x 52.0 x 34.0 
Enhed (H/B/D) i cm: 29.5 x 18.0 x 12.5
Vægt: 0.4 kg

Enheder pr. palle: 504
Pakkeenhed: 12
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 2.7 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 28.0 x 47.0 x 30.0
Enhed (H/B/D) i cm: 27.5 x 12.5 x 11.0
Vægt: 0.18 kg

Enheder pr. palle: 324
Pakkeenhed: 9
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 6.1 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 33.5 x 39.0 x 37.0
Enhed (H/B/D) i cm: 31.0 x 25.0 x 13.0
Vægt: 0.6 kg



8 FORSTØVER · GROW · FAST-MOVER-DISPLAY

000208.0000

Forstøver type 208

Den tågelignende spray gør denne model
ideel til særlig brug i drivhuset samt til
pleje af indendørsplanter, orkideer og roser

• Kapacitet i alt / Påfyldningskapacitet 0.3 L 
• Plastikbeholder
• Stempelstang af plastik
• Aftagelig sprøjtemiddelbeholder

• Individuel tilpasning/ændring af hele GLORIA-produktsortimentet
• Maksimal fortjeneste pga. hurtigt omsættelige varer på meget lille plads
• Solid konstruktion 
• Langvarig brug

De integrerede hylder kan justeres i højden, 
så alle sprøjter i GLORIA-produktsortimentet 
passer i displayet – fra håndsprøjter til 
8l-sprøjter. Produktsortimentet kan således 
tilpasses de individuelle krav i butikken og 
om nødvendigt ændres på et vilkårligt.

FLEKSIBELT OG INDIVIDUELT DISPLAY 
SORTIMENT, DER PASSER TIL DINE BEHOV

FAST-MOVER-DISPLAY

000800.0000

Grow „Black & White“

Perfekt udformet pumpesprøjte med
dobbelt funktion: Sprøjtning og vanding

• Kapacitet i alt 0.9 L / Påfyldningskapacitet 0.80 L  
• Nøjagtig sprøjtedosering takket være præcisionspumpe
• Trinløs justerbar dyse af høj kvalitet til ultrafin 
   forstøvning
• Nemt aftageligt pumpehoved takket være lynkobling
• Integreret hældetud til vanding af blomster og planter
• Sprøjtning er mulig i forskellige positioner
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Ergonomisk udformet hoved og knap
• Højt stabilitetsniveau
• Til brug i lejlighed, i gårdhave og på balkon

„Anthrazit“ „Wineberry“ „Apple Green“ „Ice Blue“

000801.0000 000802.0000 000803.0000 000804.0000

ÅR
GARANTI

Varenr. 977860.0000
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: 7.00 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 160.0 x 61.5 x 41.0
Levering: Usamlet
 

 

„Black & White“

000800.0000

Enheder pr. palle: 702
Pakkeenhed: 6
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 1.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 15.5 x 36.5 x 25.0
Enhed (H/B/D) i cm: 13.0 x 36.0 x 0.80
Vægt: 0.13 kg

Enheder pr. palle: 288
Pakkeenhed: 12
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 2.8 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 27.0 x 60.0 x 40.0
Enhed (H/B/D) i cm: 25.0 x 12.5 x 12.5
Vægt: 0.16 kg



9TRYKSPRØJTER

 

000078.0000

000080.0000

000078.0050

000080.0050

Tryksprøjte prima 3

Den kompakte sprøjte til mindre haver

Tryksprøjte prima 5

Bedst sælgende i GLORIA-sortimentet 

Display prima 3

Til reklamekampagner og andre placeringer

Display prima 5

Til reklamekampagner og andre placeringer

• Kapacitet i alt 5.0 L / Påfyldningskapacitet 3.0 L 
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Sprøjtelanse af messing
• Justerbar hul sprøjtedouche af messing
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Transparent niveauindikatorstribe
• Bæreremme, kan bæres på skulderen
• CE-mærke

• Kapacitet i alt 7.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L  
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Sprøjtelanse af messing
• Justerbar hul sprøjtedouche af messing
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Transparent niveauindikatorstribe
• Bæreremme, kan bæres på skulderen
• CE-mærke

• Består af tre enkelte displayenheder, som hver 
   indeholder 12 enheder
• Mål (H/B/D) i cm: 140,0 x 72,0 x 63,0
• Indhold i alt:
   36 x prima 3

• Består af tre enkelte displayenheder, som hver 
   indeholder 12 enheder
• Mål (H/B/D) i cm: 164,0 x 70,5 x 58,5
• Indhold i alt:
   36 x prima 5

 Tekniske ændringer forbeholdes

Enheder pr. palle: 120
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film
PU-vægt: 6.0 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 45.0 x 42.5 x 36.5
Enhed (H/B/D) i cm: 44.0 x 21.0 x 18.0
Vægt: 1.25 kg

Enheder pr. palle: 100
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film
PU-vægt: 7.30 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 54.0 x 42.0 x 36.0
Enhed (H/B/D) i cm: 52.0 x 18.5 x 16.5
Vægt: 1.58 kg

Enheder pr. palle: 2
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: 48.6 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 141.0 x 74.0 x 65.0

Enheder pr. palle: 2
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: 67.8 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 165.0 x 72.5 x 60.5



10 TRYKSPRØJTER

prima 5 Comfort

Solid tryksprøjte med praktiske funktioner
Display prima 5 Comfort

Til reklamekampagner og 
yderligere placeringer

• Kapacitet i alt 7.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L  
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Sprøjtelanse af messing
• Justerbar hul sprøjtedouche af messing
• Kraftig trykpumpe
• Spiralslange (længde 2,5 m)
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Transparent niveauindikatorstribe
• Bæreremme, kan bæres på skulderen
• Tilslutning til ekstern kompresser vha. dækventil
• CE-mærke

• Mål (H/B/D) i cm: 160,0 x 61,5 x 41,0
• Indhold i alt:
   18 x prima 5 Comfort

Enheder pr. palle: 100
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film
PU-vægt: 8.0 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 54.0 x 41.0 x 36.0
Enhed (H/B/D) i cm: 53.0 x 18.0 x 16.0
Vægt: 1.76 kg

Enheder pr. palle: 4
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: 35.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 160.0 x 61.5 x 41.0

000091.0000 000091.0010

Tryksprøjte primex 5 

Kraftig sprøjte til stort driftsområde

• Kapacitet i alt 7.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L 
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Sprøjtelanse af messing
• Justerbar hul sprøjtedouche af messing
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent niveauindikatorstribe
• Bæreremme, kan bæres på skulderen
• Tilslutning til ekstern kompresser vha. dækventil
• Forlængerlanse af messing (længde 0,5 m)
• CE-mærke

Enheder pr. palle: 100
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film
PU-vægt: 8.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 55.5 x 41.0 x 36.0
Enhed (H/B/D) i cm: 55.0 x 22.0 x 19.0
Vægt: 1.87 kg

000083.0000



 Tekniske ændringer forbeholdes

11TRYKSPRØJTER

Tryksprøjte hobby exclusiv

En komfortabel sprøjte til brug i haven

• Kapacitet i alt 7.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L 
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Teleskopsprøjtelanse, inkl. drejelig og justerbar hul
   sprøjtedouche af messing (maks. længde 1,0m)
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Trykmåler
• Overtryksventil
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent niveauindikatorstribe
• Solid bærerem, inkl. skulderpude
• Med komfortabelt og ergonomisk håndtag og
   slangebøjebeskytter
• Med ekstra filter: Forhindrer, at dysen tilstopper 
• CE-mærke

Enheder pr. palle: 63
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 3.2 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 57.0 x 47.0 x 41.0
Enhed (H/B/D) i cm: 56.0 x 22.0 x 19.0
Vægt: 2.59 kg

000262.0000

Tilslutningsventil til GLORIA-kompressor

Tilslutningsventil til ekstern kompressor

• Intet behov for manuel pumpning pga. automatisk
 opbygning af tryk
• Lang arbejdsintervaller med et jævnt og optimeret
 sprøjtemønster
• Roterende ventil
• Opbygning af tryk via dækventil
• Egner sig til GLORIA-tryksprøjter
 af plastik på 3-8 l

Enheder pr. palle: —
Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Film med kortbøjle
PU-mål: (H/B) i cm: 21.0 x 10.0

728381.0000

Tryksprøjte prima 8 

Med ekstra påfyldningskapacitet og komfort

• Kapacitet i alt 12.2 L / Påfyldningskapacitet 8.0 L  
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Sprøjtelanse af messing
• Justerbar hul sprøjtedouche af messing
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent niveauindikatorstribe
• Bæreremme, kan bæres på skulderen
• CE-mærke

4 0 4 6 4 3 6 0 2 9 8 3 9

Enheder pr. palle: 64
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film
PU-vægt: 10.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 66.0 x 43.0 x 43.0
Enhed (H/B/D) i cm: 62.0 x 23.0 x 20.5
Vægt: 2.2 kg

000099.0000



Højtydelsessprøjte 505 T

Beholder fremstillet af ikke-korroderende 
rustfrit stål

Højtydelsessprøjte 510 T

Beholder fremstillet af ikke-korroderende 
rustfrit stål

• Kapacitet i alt 8.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L  
• Maks. driftstryk 6 bar
• Sprøjtelanse af messing med hul sprøjtedouche
• Kraftig messingpumpe
• Slange (længde 1,35 m)
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Trykmåler
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Hurtigvirkende ventil af messing
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bærerem, inkl. skulderpude, kan bæres på skulderen
• Med ekstra filter: Forhindrer, at dysen tilstopper
• CE-mærke

• Kapacitet i alt 13.7 L / Påfyldningskapacitet 10.0 L  
• Maks. driftstryk 6 bar
• Sprøjtelanse af messing med hul JKI-anerkendt
   sprøjtedouche
• Kraftig messingpumpe
• Slange (længde 1,35 m)
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Hurtigvirkende ventil
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bærerem med hurtigjusterbart system og polstring, 
   kan bæres på ryggen
• Med ekstra filter: Forhindrer, at dysen tilstopper
• CE-mærke

000505.0000 000510.0001

12 HØJTYDELSESSPRØJTER

Enheder pr. palle: 63
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 5.25 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Enhed (H/B/D) i cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
Vægt: 4.45 kg

Enheder pr. palle: 45
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 6.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Enhed (H/B/D) i cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
Vægt: 5.6 kg

Højtydelsessprøjte 405 T

Beholder af stål med indvendig 
plastikbelægning af høj kvalitet

Højtydelsessprøjte 410 T

Beholder af stål med indvendig 
plastikbelægning af høj kvalitet

• Kapacitet i alt 8.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L 
• Maks. driftstryk 6 bar
• Sprøjtelanse af messing med hul sprøjtedouche
• Kraftig messingpumpe
• Slange (længde 1,35 m)
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Trykmåler
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Hurtigvirkende ventil af messing
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bærerem, inkl. skulderpude, kan bæres på skulderen
• Med ekstra filter: Forhindrer, at dysen tilstopper
• CE-mærke

• Kapacitet i alt 13.7 L / Påfyldningskapacitet 10.0 L  
• Maks. driftstryk 6 bar
• Sprøjtelanse af messing med hul JKI-anerkendt
   sprøjtedouche
• Kraftig messingpumpe
• Slange (længde 1,35 m)
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Hurtigvirkende ventil
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bærerem med hurtigjusterbart system og polstring, 
   kan bæres på ryggen
• Med ekstra filter: Forhindrer, at dysen tilstopper
• CE-mærke

Enheder pr. palle: 63
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 5.6 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Enhed (H/B/D) i cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
Vægt: 4.8 kg

Enheder pr. palle: 45
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 6.9 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Enhed (H/B/D) i cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
Vægt: 5.9 kg

000405.0000 000410.0900



 Tekniske ændringer forbeholdes

13STEMPELRYGSPRØJTER

Stempelrygsprøjte Hobby 1200

Ergonomisk rygsprøjte til hobbygartnere

• Kapacitet i alt 16.5 L / Påfyldningskapacitet 12.0 L  
• Maks. driftstryk 6 bar
• Solid plastikbeholder
• Sprøjtelanse af messing med hul sprøjtedouche
• Kraftig plastikpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Pumpehåndtag placeret i venstre eller højre side 
   med sprøjtedoucheholder
• Hurtigvirkende ventil med blødt greb
• Trinløst variabelt tryk på dysen fra 1,0-3,0 bar
• Transparent niveauindikatorstribe
• Polstrede skulderremme med hurtigudløsersystem
• Beholder er ergonomisk tilpasset til formen på ryggen
• Med ekstra filter: Forhindrer, at dysen tilstopper
• CE-mærke

Enheder pr. palle: 34
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 4.1 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 58.0 x 48.5 x 18.5
Enhed (H/B/D) i cm: 57.0 x 44.0 x 16.5
Vægt: 3.6 kg

Stempelrygsprøjte Hobby 1800

Ergonomisk rygsprøjte til hobbygartnere

• Kapacitet i alt 23.3 L / Påfyldningskapacitet 18.0 L  
• Maks. driftstryk 6 bar
• Solid plastikbeholder
• Sprøjtelanse af messing med hul sprøjtedouche
• Kraftig plastikpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Pumpehåndtag placeret i venstre eller højre side 
   med sprøjtedoucheholder
• Hurtigvirkende ventil med blødt greb
• Trinløst variabelt tryk på dysen fra 1,0-3,0 bar
• Transparent niveauindikatorstribe
• Polstrede skulderremme med hurtigudløsersystem 
   og hofterem
• Med ekstra filter: Forhindrer, at dysen tilstopper
• Forlængerlanse af messing (længde 0,5 m)
• CE-mærke

Enheder pr. palle: 22
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 4.9 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 64.0 x 49.0 x 21.0
Enhed (H/B/D) i cm: 63.0 x 44.0 x 20.0
Vægt: 4.4 kg

Stempelrygsprøjte CLASSIC 1800

Ergonomisk rygsprøjte til hobbygartnere

• Kapacitet i alt 23.3 L / Påfyldningskapacitet 18.0 L 
• Maks. driftstryk 4 bar
• Solid plastikbeholder
• Sprøjtelanse af messing med hul sprøjtedouche
• Højtydelsestrykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Pumpehåndtag placeret i venstre eller højre side 
   med sprøjtedoucheholder
• Præcis og hurtigvirkende ventil
• Sokkel for sikkert fodfæste
• Transparent niveauindikatorstribe
• Justerbare bæreremme til bekvemt brug, kan bæres 
   på ryggen
• Med ekstra filter: Forhindrer, at dysen tilstopper

Enheder pr. palle: 36
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 4.0 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 51.4 x 43.0 x 19.2
Enhed (H/B/D) i cm: 49.5 x 42.0 x 19.3
Vægt: 3.2 kg

Stempelrygsprøjte CLASSIC 1200

Ergonomisk rygsprøjte til hobbygartnere

• Kapacitet i alt 16.5 L / Påfyldningskapacitet 12.0 L 
• Maks. driftstryk 4 bar
• Solid plastikbeholder
• Sprøjtelanse af messing med hul sprøjtedouche
• Højtydelsestrykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Pumpehåndtag placeret i venstre eller højre side 
   med sprøjtedoucheholder
• Præcis og hurtigvirkende ventil
• Sokkel for sikkert fodfæste
• Transparent niveauindikatorstribe
• Justerbare bæreremme til bekvemt brug, kan
   bæres på ryggen
• Med ekstra filter: Forhindrer, at dysen tilstopper

Enheder pr. palle: 48
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 3.7 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 51.4 x 43.0 x 14.5
Enhed (H/B/D) i cm: 49.5 x 42.0 x 14.7
Vægt: 3.0 kg

000065.0000 000066.0000

000056.0000 000060.0000



Yderst eff ektivt
ventilationssystem

S-formede bæreremme,
der passer perfekt på kroppen

Ergonomisk udformede 
rygpuder skåner og støtter 

kroppen

Brystremmen samler 
bæreremmene og giver 
stabilitet og sikkerhed

Hoftebæltet fordeler
vægten på hoften og giver 

maksimal komfort for
problemfrit arbejde 

(Pro 1800)

Stempelrygsprøjte Pro 1300 + Pro 1800: 
Unik bærekomfort

Stempelrygsprøjte Pro 1300

Praktisk brug for professionelle

• Kapacitet i alt 16.5 L / Påfyldningskapacitet 13.0 L  
• Maks. driftstryk 6 bar
• Solid plastikbeholder
• Sprøjtelanse af messing med hul sprøjtedouche
• Kraftig messingpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Justerbart pumpehåndtag placeret i venstre eller
   højre side med sprøjtedoucheholder
• Hurtigvirkende ventil med blødt greb
• Trinløst variabelt tryk på dysen fra 1,0-3,0 bar
• Transparent niveauindikatorstribe
• Professionelt bæresystem og åndbart funktionelt 
   skum, anatomisk udformede skulder- og 
   positionsjusteringsremme
• Beholder er ergonomisk tilpasset til formen på ryggen
• Med ekstra filter: Forhindrer, at dysen tilstopper 
• Forlængerlanse af messing (længde 0,5 m) 
• CE-mærke

Stempelrygsprøjte 1800

Praktisk brug for professionelle

• Kapacitet i alt 23.3 L / Påfyldningskapacitet 18.0 L  
• Maks. driftstryk 6 bar
• Solid plastikbeholder
• Sprøjtelanse af messing med hul sprøjtedouche
• Kraftig messingpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Justerbart pumpehåndtag placeret i venstre eller
   højre side med sprøjtedoucheholder
• Hurtigvirkende ventil med blødt greb
• Trinløst variabelt tryk på dysen fra 1,0-3,0 bar
• Transparent niveauindikatorstribe
• Professionelt bæresystem og åndbart funktionelt 
   skum, anatomisk udformede skulder- og 
   positionsjusteringsremme
• Beholder er ergonomisk tilpasset til formen på ryggen
• Med ekstra filter: Forhindrer, at dysen tilstopper 
• Forlængerlanse af messing (længde 0,5 m) 
• CE-mærke

Stempelrygsprøjte type 2016

Beholder fremstillet af ikke-korroderende
rustfrit stål

• Kapacitet i alt 16.5 L / Påfyldningskapacitet 16.0 L 
• Maks. driftstryk 6 bar
• Sprøjtelanse af messing med hul sprøjtedouche
• Kraftig plastikpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Hurtigtvirkende ventil med blødt greb
• Trinløst variabelt tryk på dysen fra 1,0-3,0 bar
• Hurtigjusterbart system af polstrede bæreremme
• Integreret rygstøtte
• Med ekstra filter: Forhindrer, at dysen tilstopper
• Forlængerlanse af messing (længde 0,5 m)
• CE-mærke

14 STEMPELRYGSPRØJTER

000062.0000

000064.0000

000058.0000

Enheder pr. palle: 34
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 5.1 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 60.0 x 48.5 x 22.5
Enhed (H/B/D) i cm: 58.0 x 44.0 x 19.5
Vægt: 4.6 kg

Enheder pr. palle: 22
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 5.7 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 64.0 x 49.0 x 26.5
Enhed (H/B/D) i cm: 63.0 x 44.0 x 23.0
Vægt: 5.2 kg

Enheder pr. palle: 28
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 4.9 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 52.5 x 44.0 x 22.0
Enhed (H/B/D) i cm: 52.0 x 43.0 x 21.0
Vægt: 3.9 kg



15AUTOPUMP MINI · AUTOPUMP

 Tekniske ændringer forbeholdes* Batterier/genopladelige batterier medfølger ikke i leveringen.

GLORIA AutoPump-sæt

Set til problemfri plantepleje

• Kapacitet i alt 7.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L
• Maks. driftstryk 1.5 bar
• Tryksprøjte fremstillet af solid plastik, inkl. AutoPump
• Sprøjtelanse af messing med justerbar hul
   sprøjtedouche
• Kraftig elektrisk pumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Transparent niveauindikatorstribe
• Bæreremme, kan bæres på skulderen
• Kører på kommercielt tilgængelige batterier/genopladelige
   batterier (8 x alkaline 1,5 V Mignon LR 6 – AA)*
• Tilstrækkelig kapacitet på op til 12 sprøjtepåfyldninger
 (batteridrift) eller 16 sprøjtepåfyldninger (genopladelig
 batteridrift) – afhænger af kapacitet i batteri/ 
   genopladeligt batteri
• CE-mærke

Enheder pr. palle: 80
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film
PU-vægt: 7.4 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 42.0 x 59.0 x 37.0
Enhed (H/B/D) i cm: 56.7 x 18.5 x 16.5
Vægt: 1.6 kg

Forstøver AutoPump Mini

Batteridrevet sprøjte med LED-lampe

• Kapacitet i alt 1.1 L / Påfyldningskapacitet 1.0 L  
• Solid plastikbeholder
• Trinløs justerbar sprøjtedyse
• LED-oplyst sprøjtedyse med integreret 
   opladningsindikator
• Batteridrevet gearpumpe
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Komfortable bløde greb og knapper
• Højt stabilitetsniveau
• Transparent niveauindikatorstribe
• Batterier*: 4 x 1,5 V AA, ikke-genopladelige batterier
• Tilstrækkelig kapacitet på op til 10 
   sprøjtepåfyldninger – afhænger af batterikapaciteten
• CE-mærke

000950.0000

Enheder pr. palle: 336
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 1.7 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 30.5 x 27.0 x 23.5
Enhed (H/B/D) i cm: 30.0 x 11.1 x 11.1
Vægt: 0.34 kg

000950.0000 000910.0000

GLORIA AutoPump

Trådløs elektrisk pumpe

• GLORIA-lufttrykstyring: Permanent sprøjtning uden
   manuel pumpning
• Genererer automatisk det nødvendige driftstryk i
   sprøjten og justerer trykket under arbejdet
• Maks. driftstryk 1,5 bar
• Sikrer et vedvarende optimalt sprøjtemønster
• Egner sig til alle GLORIA-plastiktryksprøjter, der
   starter fra 3 l
• Kører på kommercielt tilgængelige batterier/ 
   genopladelige batterier (8 x alkaline 1,5 V 
   Mignon LR 6 – AA)*
• Tilstrækkelig kapacitet på op til 12 sprøjtepåfyldnin
   ger (batteridrift) eller 16 sprøjtepåfyldninger 
   (genopladelig batteridrift) – afhænger af kapacitet i 
   batteri/genopladeligt batteri
• Nem at montere: Fjern pumpe, skru AutoPump på,  
   færdig!
• CE-mærke

Enheder pr. palle: 144
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Blisterpakning
PU-vægt: 2.8 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 42.0 x 33.0 x 21.0
Enhed (H/B/D) i cm: 32.5 x 19.5 x 10.0
Vægt: 0.67 kg

000900.0000

AUTOMATISK SPRØJTNING UDEN 

MANUEL PUMPEN
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 Tekniske ændringer forbeholdes

16 SPRAY&PAINT COMPACT · SPRAY&PAINT

Spray&Paint Compact

Håndsprøjte til brug med sprøjteklar,
vandopløselige glasurlag og opløsningsfri 
olier

• Kapacitet i alt 1.55 L / Max. Påfyldningskapacitet 1.25 L 
• Anbefalet påfyldningskapacitet 0.75 L
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Pakninger fremstillet af modstandsdygtig Viton®

• Plastiksprøjterør, inkl. flad jetdyse af plastik (65°)
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent niveauindikatorstribe

Enheder pr. palle: 192
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 2.6 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 33.0 x 41.0 x 28.0
Enhed (H/B/D) i cm: 31.0 x 39.5 x 13.0
Vægt: 0.56 kg

Display Spray&Paint

Til reklamekampagner og andre placeringer

• Mål (H/B/D) i cm: 160,0 x 61,5 x 41,0
• Indhold i alt:
   8 x Spray&Paint Compact
   12 x Spray&Paint

Enheder pr. palle: 4
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: 32.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 160.0 x 61.5 x 41.0

Spray&Paint

Tryksprøjte til brug med sprøjteklare,
vandopløselige glasurlag og opløsningsfri 
olier

• Kapacitet i alt 7.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L 
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Pakninger fremstillet af modstandsdygtig Viton®

• Forstærket plastikrør, inkl. flad jetdyse af plastik (110°)
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Hurtigvirkende ventil fremstillet af solid plastik
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Transparent niveauindikatorstribe
• Bæreremme, kan bæres på skulderen

Enheder pr. palle: 100
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film
PU-vægt: 6.6 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 42.0 x 54.0 x 36.0
Enhed (H/B/D) i cm: 52.0 x 18.5 x 16.5
Vægt: 1.39 kg

000355.0000

000101.0050000101.0000

SPRØJTE I STEDET FOR PENSEL
GLORIAs produktserie Spray & Paint er perfekt til brug af sprøjtbare, vandopløselige 
glasurer og opløsningsmiddelfrie olier. 

S
P

R
A

Y
&P

A
IN

T



BEKÆMPELSE AF UKRUDT, 
PLEJE OG RENGØRING AF 
OVERFLADER

Ståltrådsbørste til 

stenoverflader
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THERMOFLAMM BIO - NATURLIG 
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18 THERMOFLAMM BIO 

Thermoflamm-gaspatron

• Gasblanding af butan og propan
• 330 g. 600 ml
• 70 % butan, 30 % propan
• Ø 6.5 cm, højde 26 cm, vægt 0,46 kg

728414.0000

Pakkeenhed: 12
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 5.6 kg

Thermoflamm-gaspatron

• Gasblanding af butan og propan
• 330 g. 600 ml
• 70 % butan, 30 % propan
• Ø 6.5 cm, højde 26 cm, vægt 0,46 kg

728303.0000

Pakkeenhed: 24
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 11.2 kg

Thermoflamm bio Classic

Ukrudtsbekæmpelse uden kemikalier.
Praktisk og brugervenlig

Display Thermoflamm bio Classic

Til reklamekampagner og andre placeringer

• Fleksibel anvendelse mellem fliser, i indkørsler
   eller stenkanter
• Inkluderer Piezo-tænding
• Flammetemperatur op til 1.000 °C
• Indeholder 1 gaspatron
• DVGW - GS-testet (godkendt sikkerhed)

• Iøjnefaldende display
• Mål (H/B/D) i cm:
   MED overskrift: 148,0 x 44,0 x 48,5
• Indhold i alt:
   12 x Thermoflamm bio Classic

000178.0000 000178.0050

Enheder pr. palle: 126
Pakkeenhed: 6
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 9.4 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 89.0 x 23.5 x 23.5
Enhed (længde) i cm: 87.0
Vægt: 2.1 kg

Enheder pr. palle: 8
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: 27.9 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 89.0 x 46.0 x 50.5
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 Tekniske ændringer forbeholdes

Display Thermoflamm bio Electro

Til reklamekampagner og andre placeringer
Thermoflamm bio Electro

Ukrudtsfjernelse uden kemikalier,
økonomisk el-motor

• Iøjnefaldende display
• Mål (H/B/D) i cm:
   MED overskrift: 148,0 x 44,0 x 48,5
• Indhold i alt:
   8 x Thermoflamm bio Electro

• Ergonomisk håndtag
• Nem betjening via tryk på en knap
• Maksimal sikkerhed – betjening kun mulig med
   knappen nedtrykket, enheden slukkes automatisk,
   når knappen slippes
• Kabelstrammer
• 650 °C-varmestråle til effektiv ukrudtsbekæmpelse
• Optimeret varmebeskyttelse mod ydersiden takket
   være konisk dyse
• Motor 230 V
• Effekt 2.000 W
• TÜV- og GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke

Bemærk, at vi har forskellige Thermofl amm bio 
Electro-enheder til de forskellige lande. Kontakt den 
lokale GLORIA-partner for at få yderligere oplysninger.

000173.0050000173.0000

Enheder pr. palle: 10
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: 16.4 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 80.0 x 42.0 x 37.0

Enheder pr. palle: 108
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 8.4 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 80.0 x 34.0 x 22.0
Enhed (længde) i cm: 116.0
Vægt: 1.75 kg

Thermoflamm bio Comfort

Ukrudtsfjernelse uden kemikalier
med yderligere betjeningskomfort

• Ergonomisk udformet håndtag til problemfri brug
• Elegant énhåndsbetjening takket være 
   tændingsmekanismen (Piezo-tænding), der er
   integreret i håndtaget
• Størst mulig sikkerhedsafstand til flammen
• Blød grebsoverflade på håndtaget for yderligere
   komfort
• Flammetemperatur op til 1.000 °C
• Indeholder 1 gaspatron
• DVGW - GS-testet (godkendt sikkerhed)

000180.0000

Display Thermoflamm bio Comfort

Til reklamekampagner og andre placeringer

• Iøjnefaldende display
• Mål (H/B/D) i cm:
   MED overskrift: 148,0 x 44,0 x 48,5
• Indhold i alt:
   12 x Thermoflamm bio Comfort

000180.0010

Enheder pr. palle: 126
Pakkeenhed: 6
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 11.4 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 101.0 x 23.5 x 23.5
Enhed (længde) i cm: 97.0
Vægt: 2.3 kg

Enheder pr. palle: 8
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: 30.3 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 102.0 x 46.0 x 50.5
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Thermoflamm bio Professional

GLORIA Thermoflamm bio Professional
fjerner ukontrolleret vækst nemt og
effektivt

• Effektiv ukrudtskontrol med professionel teknologi
• Fleksibel anvendelse mellem fliser, i indkørsler
   eller stenkanter
• For tilslutning til trykgasflaske (butan/propan)
• Brug af trykreduktionsventil er påkrævet
   (varenr. 000182.5000)
• Forkromet
• Brænderdyse F60 mm forkromet
• Inkl. slange (længde 5,0 m)
• DVGW - GS-testet (godkendt sikkerhed)

000181.5000

Enheder pr. palle: 72
Pakkeenhed: 6
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 16.0 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 51.0 x 98.0 x 25.0
Enhed (længde) i cm: 94.0 cm
Vægt: 2.2 kg

000182.5000

Thermoflamm-trykreguleringsventil

• 4 bar
• Gevind 3/8” venstre
• Flowvolumen 8 kg/t
• Anbefalet tilbehør til GLORIA Thermoflamm bio
   Professional (varenr. 000181.5000)

Pakkeenhed: 6
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 1.73 kg

THERMOFLAMM BIO
TRYKREGULERINGSVENTIL

Bemærk, at vi har forskellige Thermofl amm bio- 
trykreguleringsventiler til de forskellige lande. 
Kontakt den lokale GLORIA-partner for at få 
yderligere oplysninger. 

000178.1080

Enheder pr. palle: 1
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: 74.2 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 155.0 x 66.0 x 82.0

Metaldisplay Thermoflamm bio Compact

Display i høj kvalitet med meget lille 
pladskrav

•  Mål (H/B/D) i cm:
UDEN overskrift: 154.0 x 64.0 x 80.0 cm
MED overskrift: 180.0 x 64.0 x 80.0 cm

•   Indhold i alt:
 6 x Thermoflamm bio Classic
6 x Thermoflamm bio Comfort
6 x Thermoflamm bio Professional 
4 x Thermoflamm bio Electro
24 x gaspatron
6 x trykreguleringsventil

Metaldisplay Thermoflamm bio

Display i høj kvalitet, der består af en
sprøjtelakeret stålrørsramme

• Mål (H/B/D) i cm:
   UDEN overskrift: 159,0 x 103,0 x 80,0 cm
   MED overskrift: 180,0 x 103,0 x 80,0 cm
• Indhold i alt:
    11 x Thermoflamm bio Classic

 11 x Thermoflamm bio Comfort
6 x Thermoflamm bio Professional 
4 x Thermoflamm bio Electro
36 x gaspatron
6 x trykreguleringsventil

000178.1070

Enheder pr. palle: 1
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: 106.0 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 160.0 x 105.0 x 82.0



MultiBrush speedcontrol

Multifunktionel elektrisk børste med
fleksibel hastighedsregulering

• Nylonbørsterulle til stenoverflader
• Messingbelagt stålbørste til fuger
• Nem aftørring af modulerne uden brug af værktøj
• Variabel hastighedskontrol (fugebørste 650-
   1.600 o/min., rullebørster 450-1.070 o/min.)
• Guidehjul, sigtelinje til præcis styring (fugebørste)
• Asymmetrisk design for arbejde tæt på kanterne
• Ergonomisk håndtag med blødt gummigreb og
   integreret kabelstrammer
• Højdejusterbart og ergonomisk sekundært håndtag
• Højdejusterbart aluminiumsrør
• 230 V-motor og 500 W effekt
• TÜV- og GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke

000291.0000

Enheder pr. palle: 44
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 5.3 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 122.0 x 51.5 x 28.0
Enhed (længde) i cm: min. 115.0 / maks. 135.0
Vægt: 3.7 kg

4 0 4 6 4 3 6 0 2 9 6 7 9 4 0 4 6 4 3 6 0 2 9 9 7 6

Display MultiBrush speedcontrol

Til reklamekampagner og andre placeringer

• Iøjnefaldende display
• Mål (H/B/D) i cm:
   MED overskrift: 186,0 x 53,0 x 42,0
• Indhold i alt:
 8 x MultiBrush speedcontrol

000291.0050

Enheder pr. palle: 2
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: 49.4 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 143.0 x 56.0 x 54.0

 Tekniske ændringer forbeholdes
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000292.0000

Enheder pr. palle: 44
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 6.0 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 122.0 x 51.5 x 28.0
Enhed (længde) i cm: min. 115.0 / maks. 135.0
Vægt: 3.83 kg

4 0 4 6 4 3 6 0 2 9 6 8 6

MultiBrush li-on

Med kraftig batteristrøm

• Nylonbørsterulle til stenoverflader
• Messingbelagt stålbørste til fuger
• Nem aftørring af modulerne uden brug af værktøj
• Variabel hastighedskontrol (fugebørste 630-
   1.260 o/min., rullebørster 450-900 o/min.)
• 18 V/4 Ah lithium-ion-batteri fremstillet af mærke- 
   elementer med opladningsindikator, som nemt kan 
   udskiftes
• Inkl. oplader: 100 % = 70 min., 75 % = 30 min.
• Guidehjul, sigtelinje til præcis styring (fugebørste)
• Asymmetrisk design for arbejde tæt på kanterne
• Ergonomisk håndtag med blødt gummigreb og
   integreret kabelstrammer
• Højdejusterbart og ergonomisk sekundært håndtag
• Højdejusterbart aluminiumsrør
• DVGW - GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke
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Display WeedBrush

Til reklamekampagner og andre placeringer

• Iøjnefaldende display
• Mål (H/B/D) i cm:
   UDEN overskrift: 70,0 x 54,0 x 60,0
   MED overskrift: 133,0 x 54,0 x 60,0
• Indhold i alt: 
 8 x WeedBrush

000289.0050

Enheder pr. palle: 4
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: ca. 22.0 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 71.0 x 53.0 x 60.0

4 0 4 6 4 3 6 0 2 9 9 8 3

Metaldisplay BrushSystem

Display i høj kvalitet, der består af en
sprøjtelakeret stålrørsramme

• Iøjnefaldende display
• Mål (H/B/D) i cm:
   UDEN overskrift: 162,0 x 120,0 x 80,0
   MED overskrift: 217,0 x 120,0 x 80,0
• Indhold i alt:
 9 x MultiBrush speedcontrol
 10 x WeedBrush
 3 x PowerBrush speedcontrol
 3 x MultiBrush li-on
 4 x MultiBrush-børsterulle til træoverflader 
 10 x MultiBrush-fugebørste
 4 x Cut&Brush 2-i-1-kantskærer

000291.1070

Enheder pr. palle: 1
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: ca. 143.0 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 155.0 x 120.0 x 80.0

WeedBrush

Elektrisk fugebørste til ukrudt for
praktisk rengøring af sprækker

000289.0000

Enheder pr. palle: 56
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 2.96 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 71.0 x 52.0 x 30.5
Enhed (længde) i cm: 118.0
Vægt: 2.44 kg

4 0 4 6 4 3 6 0 2 9 6 6 2

• Messingbelagt stålbørste til fuger (diameter: 110 mm, 
   15 mm bred)
• Kraftigt drejningsmoment
• Omdrejningshastighed 1.800 o/min.
• Guidehjul, sigtelinje til præcis styring
• Rundtgående skærm sørger for rent arbejde
• Ergonomisk håndtag med blødt gummigreb og
   integreret kabelstrammer
• Højdejusterbart og ergonomisk sekundært håndtag
• 230 V-motor og 300 W effekt
• TÜV- og GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke

PowerBrush speedcontrol

Rengøringseksperten til rengøring af
sten- og træoverflader

000293.0000

Enheder pr. palle: 44
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 4.12 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 125.0 x 51.5 x 29.5
Enhed (længde) i cm: min. 115.0 / maks. 135.0
Vægt: 3.26 kg

4 0 4 6 4 3 6 0 2 9 6 9 3

• Nylonbørsterulle (Ø 100 mm, 165 mm bred) plus
   sidebørste til individuel brug (Ø 100 mm, 50 mm bred)
• Innovativt enkeltarmdesign til problemfri
   rengøring af overflader og alle kanter
• Variabel hastighedskontrol (450-1.000 o/min.)
• Variabel højre-/venstregående rotation af
   børsten via 180° drejning af håndtaget
• Beskyttelsesskærm for rent arbejde
• Ergonomisk håndtag med integreret kabelstrammer
• Højdejusterbart og ergonomisk sekundært håndtag
• Højdejusterbart aluminiumsrør
• 230 V-motor og 400 W effekt
• TÜV- og GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke

22 BRUSHSYSTEM
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MultiBrush lithium-ion-batteri

• 18 V/4 Ah lithium-ion-batteri fremstillet af
   mærkeelementer og opladningsindikator
• Brugstid på op til 75 min. (fuld opladning 30 min.)
• Kort opladningstid 100 % = 70 min., 75 % = 30 min.
• Velegnet til GLORIA MultiBrush li-on

728970.0000

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 0.654 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 7.9 x 20.5 x 14.54 0 4 6 4 3 6 0 2 9 9 5 2

Fugebørste 15 mm

• Messingbelagt stålbørste (Ø 110 mm, 15 mm bred)
• Til ukrudtsbekæmpelse mellem fliser på terrasse
   eller i indkørsel
• Velegnet til GLORIA MultiBrush speedcontrol, 
   MultiBrush li-on og WeedBrush

728835.0000

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 0.15 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 38.0 x 34.0 x 36.0

Nylonbørsterulle til træoverflader

• Nylonbørsterulle (diameter: 100 mm, bredde: 165 mm)
• Optimeret børsteprofil til rengøring af revner og mellemrum
• Ideel til bløde og hårde træprofiler og WPC-materialer 
   (træplastkomposit)
• Velegnet til GLORIA MultiBrush speedcontrol, 
   MultiBrush li-on og PowerBrush speedcontrol

4 0 4 6 4 3 6 0 2 6 3 7 1

728833.0000

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 0.49 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 55.0 x 36.0 x 36.0 

4 0 4 6 4 3 6 0 2 9 7 0 9

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 1.0 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 19.0 x 19.0 x 13.0

Cut&Brush 2-i-1-kantskærer

• Skive med slidser og huller (Ø 150 mm, 1 mm bred
   kan monteres i venstre eller højre side af nylon-
   børsterullen (Ø 100 mm, 50 mm bred) til fleksibel brug
• Guidehjul, sigtelinje til præcis styring
• Beskyttelsesskærm til præcist arbejde
• Velegnet til GLORIA MultiBrush speedcontrol og 
   MultiBrush li-on

728964.0000

Børsterulle til stenoverflader MEDIUM

• Robust nylonbørste 
   (diameter: 100 mm, bredde: 165 mm)
• Til rengøring af stenoverflader
• Egnet til fjernelse af sejlivede begroninger såsom mos    
• Velegnet til GLORIA MultiBrush speedcontrol, 
   MultiBrush li-on og PowerBrush speedcontrol

728834.0000

4 0 4 6 4 3 6 0 3 3 6 0 7

Børsterulle til stenoverflader SOFT

• Blød nylonbørste (diameter: 100 mm, bredde: 165 mm)
• Til rengøring og vedligeholdelse af stenoverflader
• Optimeret børsteprofil for rengøring af fordybninger 
   og mellemrum
• Velegnet til GLORIA MultiBrush speedcontrol, 
   MultiBrush li-on og PowerBrush speedcontrol

729013.0000

4 0 4 6 4 3 6 0 3 3 4 1 6

Børsterulle til stenoverflader PRO

• Messingbelagt stålbørsterulle (diameter: 100 mm, 
   bredde: 165 mm)
• Til effektiv rengøring af stenoverflader
• Egnet til behandling af genstridige pletter såsom lav
• Til modstandsdygtige/robuste overflader
• Velegnet til GLORIA MultiBrush speedcontrol, 
   MultiBrush li-on og PowerBrush speedcontrol

729010.0000

NY

NY

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 0.64 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 55.0 x 36.0 x 36.0 

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 0.49 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 55.0 x 36.0 x 36.0 

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 0.49 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 55.0 x 36.0 x 36.0 
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Gardenboy Plus 400 W

Den elektriske motorfræser til pleje af
kanter, oprivning og fjernelse af ukrudt

000220.0000

• Ergonomisk håndtag
• Ergonomisk udformet sekundært håndtag, der kan
   tilpasses den individuelle kropsvægt
• Modsat roterende tandplader behandler planter 
   og rødder med forsigtighed
• Kabelstrammer
• 230 V-motor og 400 W effekt
• Working depth 80 mm 
• CE-mærke

Enheder pr. palle: 54
Pakkeenhed: 6
Emballagetype: 4-farvet karton
PU-vægt: 24.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 60.5 x 79.0 x 42.5
Enhed (længde) i cm: 130.0
Vægt: 3.84 kg

Enheder pr. palle: 4
Pakkeenhed: 6
Emballagetype: Udvendig æske
PU-vægt: 25.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 88.0 x 47.0 x 58.0

Display Gardenboy Plus

Til reklamekampagner og yderligere 
placeringer

• Iøjnefaldende display
• Mål (H/B/D) i cm:
   UDEN overskrift: 87,0 x 46,0 x 57,0
   MED overskrift: 137,0 x 46,0 x 57,0
• Indhold i alt:
   6 x Gardenboy Plus
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Forstøver Pro 05

Fine sprøjter til industri og håndværk,
egnet til påføring af olieholdige væsker

Tryksprøjte Pro 100

Tryksprøjte til industri og håndværk,
egnet til påføring af olieholdige væsker

Forstøver Pro 10

Fine sprøjter til industri og håndværk,
egnet til påføring af olieholdige væsker

Specialtryksprøjte type 89

Trykprøjte med drejelig dysehoved,
egnet til påføring af olieholdige væsker

• Kapacitet i alt 0.6 L / Påfyldningskapacitet 0.5 L 
• Solid plastikbeholder
• Trinløs justerbar dyse, inkl. messingindsats og
   komfortabelt greb
• Præcisionspumpe med dobbeltfunktion:
   Pumpe 1 x = sprøjte 2 x
• Ergonomisk udformet pistolgreb
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent niveauindikatorstribe
• Olieresistent version

• Kapacitet i alt 1.3 L / Påfyldningskapacitet 1.0 L 
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Flad messingjetdyse af høj kvalitet, type 8002, 80°
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Ergonomisk udformet håndtag
• Sikkerhedsventil
• Højt stabilitetsniveau
• Olieresistent version

• Kapacitet i alt 1.1 L / Påfyldningskapacitet 1.0 L 
• Solid plastikbeholder
• Trinløs justerbar dyse, inkl. messingindsats og
   komfortabelt greb
• Præcisionspumpe med dobbeltfunktion:
   Pumpe 1 x = sprøjte 2 x
• Ergonomisk udformet pistolgreb
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent niveauindikatorstribe
• Olieresistent version

• Kapacitet i alt 1.45 L / Påfyldningskapacitet 1.0 L  
• Maks. driftstryk 3 bar
• Justerbar hul sprøjtedyse med drejeligt dysehoved
• Effektiv præcisionspumpe
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Kan udstyres med forlængerlanse (længde 0,50 m)
• Olieresistent version

000094.0000

000098.0000

000095.0000

000089.0000

Enheder pr. palle: 756
Pakkeenhed: 12
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 2.4 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 28.0 x 41.0 x 25.5
Enhed (H/B/D) i cm: 24.5 x 14.0 x 10.0
Vægt: 0.18 kg

Enheder pr. palle: 240
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 1.6 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 32.5 x 32.0 x 26.5
Enhed (H/B/D) i cm: 30.5 x 15.5 x 13.0
Vægt: 0.41 kg

Enheder pr. palle: 504
Pakkeenhed: 12
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 3.2 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 28.0 x 48.0 x 30.5
Enhed (H/B/D) i cm: 28.0 x 15.0 x 10.0
Vægt: 0.22 kg

Enheder pr. palle: 144
Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 2.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 32.5 x 49.5 x 19.5
Enhed (H/B/D) i cm: 29.5 x 18.0 x 16.5
Vægt: 0.75 kg
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27HØJTYDELSESSPRØJTER PROFILINE

Højtydelsessprøjte 505 T Profiline

Ideel til industri, håndværk og landbrug

• Kapacitet i alt 8.0 L  / Påfyldningskapacitet 5.0 L
• Maks. driftstryk 6 bar
• Rustfri stålbeholder, ikke-korroderende
• Sprøjtelanse af messing med flad jetdyse, 80°
• Kraftig messingpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Olieresistent slange (længde 1,35 m)
• Trykmåler
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Hurtigvirkende ventil af messing
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bærerem, inkl. skulderpude, kan bæres på skulderen
• TÜV - GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke
• Olieresistent version

000506.0000

Enheder pr. palle: 63
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 5.2 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Enhed (H/B/D) i cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
Vægt: 4.45 kg

Højtydelsessprøjte 505 TK Profiline

Med praktisk kompressortilslutning

• Kapacitet i alt 8.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L  
• Maks. driftstryk 6 bar
• Rustfri stålbeholder, ikke-korroderende
• Sprøjtelanse af messing med flad jetdyse, 80°
• Kraftig messingpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Olieresistent slange (længde 1,35 m)
• Trykmåler
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Hurtigtvirkende ventil af messing
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bærerem, inkl. skulderpude, kan bæres på ryggen
• Integreret kompressortilslutning
• TÜV - GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke
• Olieresistent version

000506.2701

Enheder pr. palle: 63
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 5.3 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Enhed (H/B/D) i cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
Vægt: 4.55 kg

Højtydelsessprøjte 510 T Profiline

Ideel til industri, håndværk og landbrug

• Kapacitet i alt 13.7 L / Påfyldningskapacitet 10.0 L 
• Maks. driftstryk 6 bar
• Rustfri stålbeholder, ikke-korroderende
• Sprøjtelanse af messing med flad jetdyse, 80°
• Kraftig messingpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Olieresistent slange (længde 1,35 m)
• Trykmåler
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Hurtigtvirkende ventil af messing
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bærerem, inkl. skulderpude, kan bæres på ryggen
• TÜV - GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke
• Olieresistent version

000512.0000

Enheder pr. palle: 45
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 6.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Enhed (H/B/D) i cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
Vægt: 5.6 kg

Højtydelsessprøjte 510 TK Profiline

Med praktisk kompressortilslutning

• Kapacitet i alt 13.7 L / Påfyldningskapacitet 10.0 L 
• Maks. driftstryk 6 bar
• Rustfri stålbeholder, ikke-korroderende
• Sprøjtelanse af messing med flad jetdyse, 80°
• Kraftig messingpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Olieresistent slange (længde 1,35 m)
• Trykmåler
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Hurtigvirkende ventil af messing
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bærerem, inkl. skulderpude, kan bæres på ryggen
• Integreret kompressortilslutning
• TÜV - GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke
• Olieresistent version

000512.2700

Enheder pr. palle: 45
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 6.6 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Enhed (H/B/D) i cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
Vægt: 5.7 kg
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Højtydelsessprøjte 405 TKS Profiline

Med ekstrafunktioner

• Kapacitet i alt 8.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L 
• Maks. driftstryk 6 bar
• Stålbeholder med indvendig plastikbelægning af høj 
• Sprøjtelanse af messing med flad jetdyse, 80°
• Kraftig messingpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Olieresistent spiralslange (længde 5,0 m)
• Trykmåler
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Hurtigvirkende ventil af messing
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bærerem, inkl. skulderpude, kan bæres på skulderen
• Integreret kompressortilslutning
• TÜV - GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke
• Olieresistent version

000407.0000

Enheder pr. palle: 63
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 6.0 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Enhed (H/B/D) i cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
Vægt: 5.3 kg

Højtydelsessprøjte 405 TK Profiline

Med praktisk kompressortilslutning

• Kapacitet i alt 8.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L  
• Maks. driftstryk 6 bar
• Stålbeholder med indvendig plastikbelægning af høj 
• Sprøjtelanse af messing med flad jetdyse, 80°
• Kraftig messingpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Olieresistent slange (længde 1,35 m)
• Trykmåler
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Hurtigvirkende ventil af messing
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bærerem, inkl. skulderpude, kan bæres på skulderen
• Integreret kompressortilslutning
• TÜV - GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke
• Olieresistent version

000407.2400

Enheder pr. palle: 63
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 5.7 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Enhed (H/B/D) i cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
Vægt: 4.9 kg

Højtydelsessprøjte 405 T Profiline

Til industriel brug

• Kapacitet i alt 8.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L
• Maks. driftstryk 6 bar
• Stålbeholder med indvendig plastikbelægning af høj 
• Sprøjtelanse af messing med flad jetdyse, 80°
• Kraftig messingpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Olieresistent slange (længde 1,35 m)
• Trykmåler
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Hurtigvirkende ventil af messing
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bærerem, inkl. skulderpude, kan bæres på skulderen
• TÜV - GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke
• Olieresistent version

000406.0000

Enheder pr. palle: 63
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 5.6 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Enhed (H/B/D) i cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
Vægt: 4.8 kg
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 Tekniske ændringer forbeholdes

Højtydelsessprøjte 410 T Profiline

Til industriel brug

• Kapacitet i alt 13.7 L / Påfyldningskapacitet 10.0 L 
• Maks. driftstryk 6 bar
• Stålbeholder med indvendig plastikbelægning af høj 
• Sprøjtelanse af messing med flad jetdyse, 80°
• Kraftig messingpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Olieresistent slange (længde 1,35 m)
• Trykmåler
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• 2 bæreremme med hurtigjusterbart system og
   polstring, kan bæres på ryggen
• Med ekstra filter: Forhindrer, at dysen tilstopper
• TÜV - GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke
• Olieresistent version

000412.0000

Enheder pr. palle: 45
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 6.9 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Enhed (H/B/D) i cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
Vægt: 5.9 kg

Højtydelsessprøjte 410 TI Profiline

Til særlige anvendelser

• Kapacitet i alt 13.7 L / Påfyldningskapacitet 10.0 L 
• Maks. driftstryk 6 bar
• Stålbeholder med indvendig plastikbelægning af høj 
• Sprøjtelanse af messing med flad jetdyse, 80°
• Kraftig messingpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Slange (længde 1,35 m)
• Trykmåler
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Hurtigvirkende ventil af messing
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• 2 bæreremme med hurtigjusterbart system og
   polstring, kan bæres på ryggen
• TÜV - GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke

000414.0000

Enheder pr. palle: 45
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 6.9 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Enhed (H/B/D) i cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
Vægt: 5.9 kg

Højtydelsessprøjte 410 TK Profiline

Med praktisk kompressortilslutning

• Kapacitet i alt 13.7 L / Påfyldningskapacitet 10.0 L
• Maks. driftstryk 6 bar
• Stålbeholder med indvendig plastikbelægning af høj 
• Sprøjtelanse af messing med flad jetdyse, 80°
• Kraftig messingpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Olieresistent slange (længde 1,35 m)
• Trykmåler
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Hurtigvirkende ventil af messing
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• 2 bæreremme med hurtigjusterbart system og
   polstring, kan bæres på ryggen
• Integreret kompressortilslutning
• TÜV - GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke
• Olieresistent version

000416.2400

Enheder pr. palle: 45
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 7.0 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Enhed (H/B/D) i cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
Vægt: 6.0 kg

Højtydelsessprøjte 410 TKS Profiline

Med ekstrafunktioner

• Kapacitet i alt 13.7 L / Påfyldningskapacitet 10.0 L
• Maks. driftstryk 6 bar
• Stålbeholder med indvendig plastikbelægning af høj 
• Sprøjtelanse af messing med flad jetdyse, 80°
• Kraftig messingpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Olieresistent spiralslange (længde 5,0 m)
• Trykmåler
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Hurtigvirkende ventil af messing
• Restdræning
• Bundring for sikkert fodfæste
• 2 bæreremme med hurtigjusterbart system og
   polstring, kan bæres på ryggen
• Integreret kompressortilslutning
• TÜV - GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke
• Olieresistent version

000416.0000

Enheder pr. palle: 45
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 6.8 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 67.6 x 25.6 x 23.1
Enhed (H/B/D) i cm: 65.0 x 21.0 x 20.0
Vægt: 5.7 kg
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4 0 4 6 4 3 6 0 2 9 8 4 6

Vandfødende enhed type 10

Vandforsyningsenhed i stål til ekstern 
vandforsyning af kerneboringer, 
skæremaskiner og lignende

• Kapacitet i alt 12.2 L / Påfyldningskapacitet 10.0 L  
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Tilladt driftstemperatur +40°
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Slange af høj kvalitet (længde 4,0 m), inkl. lynkobling 
   med vandstop
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Inkl. bøsning til lynkobling
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent niveauindikatorstribe
• CE-mærke

001215.0000

Enheder pr. palle: 48
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 10.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 66.0 x 43.0 x 43.0
Enhed (H/B/D) i cm: 62.0 x 23.0 x 20.5
Vægt: 2.2 kg

Vandfødende enhed type 415

Vandforsyningsenhed i stål til ekstern 
vandforsyning af kerneboringer, 
skæremaskiner og lignende

• Kapacitet i alt 13.7 L / Påfyldningskapacitet 10.0 L  
• Maks. driftstryk 6 bar
• Stålbeholder med indvendig plastikbelægning af høj
• Tilladt driftstemperatur +50°
• Stofslange af høj kvalitet (længde 3,0 m), inkl.
   lynkobling med vandstop
• Sikkerhedsventil: Justerbar møtrik med 2 boringer
• Bundring for sikkert fodfæste
• TÜV - GS-testet (godkendt sikkerhed)
• CE-mærke

000415.0000

Enheder pr. palle: 45
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 6.4 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 67.6 x 25.6 x 23.1
Enhed (H/B/D) i cm: 65.0 x 21.5 x 22.5
Vægt: 5.7 kg

Specialtryksprøjte Pro 5

Til særlige anvendelser

• Kapacitet i alt 7.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L 
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Pakninger fremstillet af modstandsdygtig Viton®

• Sprøjtelanse med flad jetdyse, type 8002 E
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Olieresistent slange
• Sikkerhedsventil
• Bæreremme, kan bæres på skulderen
• Olieresistent version

000081.0725

Stratos 5

Universaltryksprøjte

• Kapacitet i alt 7.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L 
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Sprøjtelanse af messing med flad jetdyse, 80°
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Olieresistent slange
• Trykmåler
• Sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bæreremme, kan bæres på skulderen
• Olieresistent version

000179.0000

Enheder pr. palle: 72
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 2.3 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 56.5 x 20.0 x 19.0
Enhed (H/B/D) i cm: 56.0 x 20.0 x 19.0
Vægt: 1.9 kg

Enheder pr. palle: 100
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film
PU-vægt: 7.3 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 54.0 x 42.0 x 36.0
Enhed (H/B/D) i cm: 53.0 x 20.0 x 18.0
Vægt: 1.67 kg



 Tekniske ændringer forbeholdes
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Paint Pro 5

Tryksprøjte til brug med sprøjteklar,
vandopløselige glasurlag og lak

• Kapacitet i alt 7.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L 
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Pakninger fremstillet af modstandsdygtig  Viton® 
• Forstærket plastikslange
• Flad jetdyse af messing (90°)
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bæreremme, kan bæres på skulderen

000105.0000

4 0 4 6 4 3 6 0 2 9 8 5 3

Specialtryksprøjte Pro 8

Højtydelsessprøjte med ekstra 
påfyldningskapacitet

• Kapacitet i alt 12.2 L / Påfyldningskapacitet 8.0 L 
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Pakninger fremstillet af modstandsdygtig Viton® 
• Sprøjtelanse med flad jetdyse, type 8002 E
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Olieresistent slange
• Sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Bæreremme, kan bæres på skulderen
• CE-mærke
• Olieresistent version

001206.0000

Enheder pr. palle: 64
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film
PU-vægt: 10.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 66.0 x 43.0 x 43.0
Enhed (H/B/D) i cm: 62.0 x 23.0 x 20.5
Vægt: 2.2 kg

Enheder pr. palle: 100
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 8.1 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 55.0 x 42.0 x 36.0
Enhed (H/B/D) i cm: 54.5 x 18.5 x 16.5
Vægt: 1.72 kg

4 0 4 6 4 3 6 0 2 5 7 2 5

Højtydelsessprøjte til sundhedsvæsen 
ProControl 100

Til indendørs sprøjtning med pesticider

• Kapacitet i alt 13.9 L / Påfyldningskapacitet 10.0 L 
• Maks. driftstryk 5.5 bar
• Tank fremstillet i rustfrit stål med påfyldningsskala i 
   hylsterpladen
• Sprøjtelanse af messing med rustfri stålfitting
• Flad jetdyse fremstillet i rustfrit stål med fint opstrømsfilter 
   (filteret kan renses uden brug af værktøj)
• Messingpumpe med galvaniseret stålstempel
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning med
   isætteligt filter (væsken filtreres, når den fyldes på tanken)
• Forstærket gummislange
• Manometer (analogt display 0-10 bar) 
• Hurtigvirkende ventil af messing med galvaniseret stål-
   stempel og låsemekanisme mod utilsigtet åbning af ventilen 
• Sikkert fodfæste pga. den konkave tankbund
• Overholder WHO-standarden: Specifikation nr.
   WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/2010.9

000750.0000

Enheder pr. palle: 45
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 6.25 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 69.0 x 25.5 x 23.0
Enhed (H/B/D) i cm: 63.5 x 27.0 x 22.0
Vægt: 5.6 kg

VELEGNET TIL INDENDØRS SPRØJTNING 
MED PESTICIDER
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CleanMaster CM 05

Kraftig håndsprøjte til brug med syre- og
baseholdige rengøringsmidler

CleanMaster EXTREME EX 10

Forstøver til brug med affedtningsmidler
og let syrlige og basiske midler

• Kapacitet i alt 0.6 L / Påfyldningskapacitet 0.5 L 
• Pakninger fremstillet af EPDM
• Velegnet til brug med midler med en pH-værdi
   på 2-12
• Solid plastikbeholder
• Trinløs justerbar dyse med komfortabelt greb
• Præcisionspumpe med dobbeltfunktion:
   Pumpe 1 x = sprøjte 2 x
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Ergonomisk udformet pistolgreb
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent beholder

• Kapacitet i alt 1.1 L / Påfyldningskapacitet 1.0 L 
• Pakninger fremstillet af Viton® 
• Velegnet til brug med midler med en pH-værdi
   på 4-11
• Solid plastikbeholder
• Trinløs justerbar hul sprøjtedouche
• Præcisionspumpe med dobbeltfunktion:
   Pumpe 1 x = sprøjte 2 x
• Ergonomisk udformet pistolgreb
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent beholder
• Olieresistent version

000607.0000

000614.0000

 Tekniske ændringer forbeholdes

Enheder pr. palle: 768
Pakkeenhed: 12
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 2.4 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 27.5 x 43.5 x 25.5
Enhed (H/B/D) i cm: 23.0 x 12.0 x 10.0
Vægt: 0.17 kg

CleanMaster CM 10

Kraftig håndsprøjte til brug med syre- og
baseholdige rengøringsmidler

• Kapacitet i alt 1.1 L / Påfyldningskapacitet 1.0 L 
• Pakninger fremstillet af EPDM
• Velegnet til brug med midler med en pH-værdi
   på 2-12
• Solid plastikbeholder
• Trinløs justerbar dyse med komfortabelt greb
• Præcisionspumpe med dobbeltfunktion:
   Pumpe 1 x = sprøjte 2 x
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Ergonomisk udformet pistolgreb
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent beholder

000613.0000

Enheder pr. palle: 480
Pakkeenhed: 12
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 3.0 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 30.5 x 49.5 x 27.5
Enhed (H/B/D) i cm: 27.5 x 12.5 x 12.0
Vægt: 0.21 kg

CleanMaster EXTREME EX 05

Forstøver til brug med affedtningsmidler
og let syrlige og basiske midler

• Kapacitet i alt 0.6 L / Påfyldningskapacitet 0.5 L 
• Pakninger fremstillet af Viton® 
• Velegnet til brug med midler med en pH-værdi
   på 4-11
• Solid plastikbeholder
• Trinløs justerbar hul sprøjtedouche
• Præcisionspumpe med dobbeltfunktion:
   Pumpe 1 x = sprøjte 2 x
• Ergonomisk udformet pistolgreb
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent beholder
• Olieresistent version

000608.0000

Enheder pr. palle: 768
Pakkeenhed: 12
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 1.8 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 29.0 x 43.0 x 18.5
Enhed (H/B/D) i cm: 27.0 x 11.5 x 9.0
Vægt: 0.12 kg

Enheder pr. palle: 480
Pakkeenhed: 12
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 2.3 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 39.0 x 42.0 x 23.5
Enhed (H/B/D) i cm: 33.0 x 12.0 x 10.5
Vægt: 0.16 kg



CleanMaster CM 12

Trykhåndsprøjte til brug med syre- og
baseholdige rengøringsmidler

CleanMaster PERFORMANCE PF 12

Håndsprøjte med høj modstandsdygtighed 
over for syre- og baseholdige rengørings-
midler

• Kapacitet i alt 1.55 L / Påfyldningskapacitet 1.25 L 
• Pakninger fremstillet af EPDM
• Velegnet til brug med midler med en pH-værdi
   på 2-12
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Justerbar hul sprøjtedouche
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent beholder

• Kapacitet i alt 1.55 L / Påfyldningskapacitet 1.25 L  
• Pakninger fremstillet af Viton® 
• Velegnet til brug med midler med en pH-værdi
   på 2-9
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Justerbar hul sprøjtedouche
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent beholder
• Olieresistent version

000615.0000 000616.0000

34 HÅND- OG TRYKSPRØJTER CLEANMASTER

Enheder pr. palle: 144
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 3.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 34.0 x 37.0 x 34.5
Enhed (H/B/D) i cm: 32.5 x 17.5 x 16.0
Vægt: 0.68 kg

Enheder pr. palle: 144
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 3.5 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 34.0 x 37.0 x 34.5
Enhed (H/B/D) i cm: 32.5 x 17.5 x 16.0
Vægt: 0.68 kg

CleanMaster PERFORMANCE PF 50

Olieresistent sprøjte med høj modstandsdyg-
tighed over for syre- og baseholdige 
rengøringsmidler

• Kapacitet i alt 7.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L 
• Pakninger fremstillet af Viton® 
• Velegnet til brug med midler med en pH-værdi på 2-9
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Plastiksprøjtelanse med syreresistent flad jetdyse
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt
• Olieresistent slange fremstillet af forstærket PVC
• Sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent beholder
• Bærerem, kan bæres på skulderen
• Forlængerlanse (længde 0,5 m)
• Olieresistent version

000622.0000

Enheder pr. palle: 100
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film
PU-vægt: 8.3 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 56.0 x 36.5 x 42.0
Enhed (H/B/D) i cm: 54.5 x 19.0 x 17.5
Vægt: 1.8 kg

CleanMaster EXTREME EX 100

Tryksprøjte til brug med opløsningsmidler,
som f.eks. bremse- og hjulrensemidler,
tjære- og pletfjernere samt gummiplejepro-
dukter

• Kapacitet i alt 1.3 L / Påfyldningskapacitet 1.0 L  
• Pakninger fremstillet af Viton® plus
• Velegnet til brug med midler med en pH-værdi
   på 5-10
• Maks. driftstryk 3 bar
• Beholder fremstillet af modstandsdygtigt polyethylen
• Sprøjtehoved fremstillet af polyoxymethylen
• Trinløs justerbar hul sprøjtedouche
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Højt stabilitetsniveau
• Transparent beholder
• Resistent over for benzin, benzol, olie, alkohol og 
   opløsningsmidler
• Olieresistent version

000618.0000

Enheder pr. palle: 264
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 2.85 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 30.0 x 32.0 x 26.0
Enhed (H/B/D) i cm: 28.0 x 18.0 x 13.0
Vægt: 0.48 kg



 Tekniske ændringer forbeholdes

35TRYKSPRØJTER CLEANMASTER · FOODMASTER

CleanMaster CM 50

Tryksprøjte til brug med syre- og
baseholdige rengøringsmidler

• Kapacitet i alt 7.0 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L
• Pakninger fremstillet af EPDM
• Velegnet til brug med midler med en pH-værdi
   på 2-12
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Plastiksprøjtelanse med syreresistent flad jetdyse
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Slange fremstillet af forstærket PVC
• Sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent beholder
• Bærerem, kan bæres på skulderen
• Forlængerlanse (længde 0,5 m)

000620.0000

Enheder pr. palle: 100
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film
PU-vægt: 8.3 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 55.0 x 22.5 x 21.0
Enhed (H/B/D) i cm: 54.5 x 19.0 x 17.5
Vægt: 1.8 kg

CleanMaster CM 80

Tryksprøjte til med stor påfyldningskapacitet 
til brug med syre- og baseholdige 
rengøringsmidler

• Kapacitet i alt 12.2 L / Påfyldningskapacitet 8.0 L  
• Pakninger fremstillet af EPDM
• Velegnet til brug med midler med en pH-værdi 
   på 2-12
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Plastiksprøjtelanse med syreresistent flad jetdyse
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Slange fremstillet af forstærket PVC
• Sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent beholder
• Bæreremme, kan bæres på skulderen
• Forlængerlanse (længde 0,5 m)
• CE-mærke

000625.0000

Enheder pr. palle: 64
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film
PU-vægt: 12.2 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 64.0 x 43.0 x 44.0
Enhed (H/B/D) i cm: 63.0 x 23.0 x 22.0
Vægt: 2.7 kg

FoodMaster F 12

Specialtryksprøjte til brug i 
fødevarebranchen

• Kapacitet i alt 1.55 L / Påfyldningskapacitet 1.25 L  
• Maks. driftstryk 3 bar
• Pakningsmateriale: VMQ
• Egnede stoffer: Citronsyre og saltsyre op til 3 %,
   svovlsyre op til 10 %, salpetersyre op til 7 %,
   eddikesyre, ammoniak op til 10 %, kaustisk soda
   op til 50 %, natriumkloridopløsning op til 10 %,
   opvaskemiddel, olie/olieholdige midler
• Solid plastikbeholder fremstillet af polyethylen
• Justerbar hul sprøjtedouche
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent beholder
• Velegnet til brug med fødevarer

000630.0000

Enheder pr. palle: 144
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 3.2 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 33.5 x 36.5 x 34.0
Enhed (H/B/D) i cm: 32.5 x 17.5 x 16.0
Vægt: 0.68 kg

IDEEL TIL BRUG I FØDEVAREBRANCHEN 
OG TIL ANVENDELSE PÅ FØDEVARER
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36 FOAMYCLEAN 100 · FOAMMASTER-SPRØJTER

FoamMaster FM 10

Håndsprøjte til brug med rengøringsskum

• Kapacitet i alt 1.55 L / Påfyldningskapacitet 1.0 L
• Anbefalet Påfyldningskapacitet 0.75 L
• Pakninger fremstillet af Viton® 
• Velegnet til brug med midler med en pH-værdi
   på 5-10
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Flad jetdyse med sprøjtevinkel på 110°
• Sæt af filtpakningspatroner 
   (ændrer graden af skumning)
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Ventilerende ventil med integreret sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent beholder

000655.0000

Enheder pr. palle: 144
Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 3.1 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 34.0 x 36.0 x 34.0
Enhed (H/B/D) i cm: 31.0 x 20.0 x 13.0
Vægt: 0.50 kg

FoamMaster FM 50

Tryksprøjte til brug med rengøringsskum

• Kapacitet i alt 12.2 L / Påfyldningskapacitet 5.0 L
• Pakninger fremstillet af Viton® 
• Velegnet til brug med midler med en pH-værdi på 5-10
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Plastiksprøjtelanse med flad jetdyse
• Sæt af filtpakningspatroner (ændrer graden af  skumning)
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningstragt for praktisk genopfyldning
• Spiralslange (længde 2,5 m)
• Trykreguleringsventil, inkl. trykmåler ved hurtig- 
   virkende ventil
• Sikkerhedsventil
• Bundring for sikkert fodfæste
• Transparent beholder
• Bæreremme, kan bæres på skulderen
• Integreret kompressortilslutning
• CE-mærke

000660.0000

Enheder pr. palle: 36
Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Film
PU-vægt: 3.6 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 65.0 x 25.5 x 23.5
Enhed (H/B/D) i cm: 63.0 x 23.0 x 22.0
Vægt: 2.0 kg

000650.0000

FoamyClean 100

Innovativ tryksprøjte til fremstilling og
påføring af rengøringsskum i husholdningen

• Kapacitet i alt 1.3 L / Påfyldningskapacitet 1.0 L 
• Anbefalet påfyldningskapacitet 0.5 L
• Maks. driftstryk 3 bar
• Solid plastikbeholder
• Pakninger fremstillet af modstandsdygtig Viton® 
• Kraftig trykpumpe
• Stor påfyldningsåbning for praktisk genopfyldning
• Inkluderer 3 skumpatroner til indstilling af
   korrekt skumningsgrad
• Sprøjtevinkel på 110°
• Højt stabilitetsniveau
• Transparent beholder

Enheder pr. palle: 216   
Pakkeenhed: 6
Emballagetype: Karton
PU-vægt: 3.9 kg
PU-mål: (H/B/D) i cm: 40.5 x 34.0 x 28.0
Enhed (H/B/D) i cm: 29.0 x 19.0 x 13.0
Vægt: 0.5 kg
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 Tekniske ændringer forbeholdes

Sprøjtelanse af messing, inkl. dyse

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter, tryksprøjter
   og til alle stempelrygsprøjter (undtagen type 2000)

706500.0000

Teleskopforlængerlanse af messing

• Til højtydelsessprøjter, tryksprøjter med
   hurtigvirkende messingventil
• Trinløs udtrækkelig fra 1,0-2,0 m

000132.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Film med kortbøjle

Pakkeenhed: 6
Emballagetype: Film

Forlængerlanse af messing type 109

• Velegnet til højtydelsessprøjter, tryksprøjter og
   alle stempelrygsprøjter (undtagen type 2000)
• Indvendig diameter 9 mm
• Længde 0,7 m

000109.0000

Forlængerlanse af messing type 124

• Velegnet til højtydelsessprøjter, tryksprøjter og
   alle stempelrygsprøjter (undtagen type 2000)
• Indvendig diameter 9 mm
• Længde 0,5 m

000124.0000

Pakkeenhed: 6
Emballagetype: Film

Pakkeenhed: 6
Emballagetype: Film

Teleskopsprøjtelanse af plastik, inkl. dyse

• Velegnet til type 229 S/T/TS, 256, 257, 261, 262,
   prima-serien, primex 5 og Pro 5
• Trinløs udtrækkelig fra 0,58 til 1,0 m

000122.0000

Forlængerlanse af messing type 110

• Velegnet til højtydelsessprøjter, tryksprøjter og
   alle stempelrygsprøjter (undtagen type 2000)
• Indvendig diameter 9 mm
• Længde 1,0 m

000110.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Film med kortbøjle

Pakkeenhed: 6
Emballagetype: Film

Teleskopforlængerlanse af messing

• Velegnet til højtydelsessprøjter, tryksprøjter og
   alle stempelrygsprøjter (undtagen type 2000)
• Trinløs udtrækkelig fra 0,5-1,0 m

000131.0000

Teleskopsprøjtelanse af plastik

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter
• Komplet, inkl. tilslutningsslange og ventil til
   skadedyrsbekæmpelse
• Teleskopforlænger i 3 trin fra 0,90-3,00 m

727658.0000

Pakkeenhed: 6
Emballagetype: Film

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Film med kortbøjle

Sprøjtelanse af messing, 
inkl. fugestykke og dyse

• Velegnet til type 229, 229 S, 229 T, 229 TS, 256,
   257, prima-serien og primex 5
• Justerbar messingdyse

725880.0000

Sprøjtelanse af messing, 
inkl. messingdyse

• Velegnet til type 229, 229 S, 229 T, 229 TS, 256,
   257, prima-serien og primex 5
• Justerbar messingdyse

706610.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Film med kortbøjle

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Film med kortbøjle



38 HURTIGVIRKENDE VENTILER · PUMPER · TRYKREGULATORER · SLANGER

Sprøjtelanse af messing, komplet

• Velegnet til prima 5, prima 8 og 229 S fra 3/95
   med dyse fremstillet af plastik, inkl. messingindsats,
   justerbar

726898.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Film med kortbøjle

Hurtigvirkende ventil af plastik

• Velegnet til alle 3-8 l have- /hobbytryksprøjter
   fra GLORIA
• Inkluderer sigterør og samlemøtrik

726896.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Film med kortbøjle

Hurtigvirkende ventil af messing

• Velegnet til alle 3-8 l have- /hobbytryksprøjter
   fra GLORIA
• Inkluderer håndtag, sigterør og spiralklemme
   med gevind

706590.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Film med kortbøjle

Hurtigtvirkende ventil af messing 

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter
• Inkluderer håndtag, sigterør og spiralklemme
   med gevind

707340.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Film med kortbøjle

Trykregulator til GLORIA-sprøjter

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter
• Mulighed for at indstille de ønskede driftstryk

000022.0000

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Film med kortbøjle

4 0 4 6 4 3 6 0 3 0 0 8 8

Trykregulator

• Trinløst variabelt driftstryk fra 1,0-3,0 bar
• Hvis driftstrykket falder til under indstillingsværdien,
   lukker ventilen automatisk
• Velegnet til stempelrygsprøjter i Hobby-serien 
   og Pro- og stempelrygsprøjter, type 2016

728971.0000

Pakkeenhed: 1
Emballagetype:  Film med kortbøjle

Trykmåler med pakning til 6 bar 

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter

706410.0000

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Film med kortbøjle

Ventilerende ventil, komplet, olieresistent

• Velegnet til prima-serien, primex 5, Pro 5, Pro 8,
   229 S og 229 TS

727984.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Film med kortbøjle

Højtydelsespumpe, komplet, olieresistent

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter

728058.0000

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Film med kortbøjle

Pumpe, komplet

• Velegnet til alle 3-8 l have- /hobbytryksprøjter
   fra GLORIA

725770.0000

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Film med kortbøjle

Sprøjteslange (1,40 m)

• Velegnet til type 141, 141 T, 142, 142 T, 142 TG, 165 S,
   165 SG, 172, 172 R, 172 RT, 172 RTG, 172 T, 176, 
   176 T, 176 TI, 178, 2000 F + S, 2001 F + S, 2001 SG/
   RTI og alle højtydelsessprøjter fra modelår 2007
• Inkluderer 2 spiralklemmer med gevind

706950.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Sprøjteslange (1,25 m)

• Velegnet til type 229 S, 229 T, 229 TS, 256, 257 og
   prima 5
• Inkluderer 2 spiralklemmer med gevind og 2 
   slangetilslutningsmøtrikker

706940.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning



 Tekniske ændringer forbeholdes

KOPPAKNINGER · DYSER 39

2 x koppakning (Ø 35 mm)
ikke olieresistent

• Velegnet til type 229 TS, 256, 257, 261, 262,
   prima 5, type 39 TE/42 E og prima 8 (fra modelår
   03/94)

725780.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Ventilmembran (Heimlich-ventil)

• Velegnet til alle ikke-olieresistente højtydelsessprøjter
   fra modelår 2007 til modelår 2011 og alle ikke
   olieresistente 5 l-tryksprøjter

728086.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Film med kortbøjle

2 x koppakning (Ø 30 mm)
ikke olieresistent

• Velegnet til prima 5, type 39 TE/42 E (indtil
   modelår 03/94), 208, 229 S og 229 T

706910.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Kompressortilslutning, olieresistent

• Velegnet til højtydelsessprøjter, 6 bar
• Sikkerhedsventil
• Tryklufttilslutning (dækventil)
• Kontraventil

000135.0000

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Film med kortbøjle

Dyser

• Velegnet til type 89, 228, 229, 229 S, 229 T, 229
   TS, 251, 256, 257, 259 og prima-serien

706840.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Flad specialjetdyse 111

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter og alle
   stempelrygsprøjter (undtagen type 2000)
• Type 8002, E (80°)

000111.0000

Specialkalkningsdyse

• Velegnet til alle stålsprøjter og type 162
• Kun til kalkning

000112.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

4 0 0 4 3 2 5 6 1 5 2 1 1

Flad jetdyse type 8004E

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter
• Sprøjtevinkel 0-80°
• Outputhastighed: 1,29 l/min. ved 2 bar

716440.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Hul sprøjtedouche,
2 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter og stempelrygs-
   prøjter fra GLORIA
• Inkluderer forstøver

706810.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

4 0 0 6 3 2 5 6 2 1 9 9 5

York end-sprøjte

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter (6 bar)
   og stempelrygsprøjter

724480.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Hul sprøjtedouche Ø 2 mm,
inkl. forstøver

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter og alle
   stempelrygsprøjter (undtagen type 2000)
• Hul sprøjtedouche type G-H 116-80, sprøjtevinkel 80°

725820.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Hul sprøjtedouche Ø 1 mm,
inkl. forstøver

•  Velegnet til alle højtydelsessprøjter, tryksprøjter og til 
alle stempelrygsprøjter fra (undtagen type 2000)

•  Hul sprøjtedouche type G-H 49-55,sprøjtevinkel 55°
• Outputhastighed: 0,49l/min. ved 2 bar

725830.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning



40 DYSER · SILIKONEFEDT · PAKNINGER

O-ringe til pumpe (Ø 38 x 5)
ikke olieresistent

•  Velegnet til alle tryksprøjter og højtydelsessprøjter

706400.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Sæt af pakninger

• Velegnet til type 217, 217 G og 251

725920.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Sæt af pakninger

• Velegnet til stempelrygsprøjte Hobby 1800, 
   Pro 1300 og Pro 1800

728628.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

728781.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Silikonefedt, tube med 6 g

• Silikonefedt til vedligeholdelse af pakningsringe
   og koppakninger

Hul sprøjtedouche, komplet, justerbar

• Velegnet til type 89, 228, 251, 256, 259, 261 og 262
• Sprøjtevinkel 0-60°
• Outputhastighed: 0.52 l/min. ved 2 bar

726029.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Hul sprøjtedouche, komplet, justerbar

• Velegnet til prima 5 og primex 5

726984.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Sæt af filtpakningspatroner (3 stk.)

• Velegnet til GLORIA FoamMaster-modeller
• Til indstilling af korrekt skumningsgrad
• Kan udskiftes med blot nogle få vrid
• Farvekodet for nem genkendelighed

728524.0000

Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film med kortbøjle

Sæt af pakninger, ikke olieresistent

• Velegnet til alle ikke olieresistente højtydelsessprøjter

728033.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

O-ringe til pumpe (Ø 28,15 x 3,5)
ikke olieresistent

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter

706460.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

4 0 4 6 4 3 6 0 2 9 8 1 5

Sæt af pakninger for sprøjte til 
sundhedsvæsen

• Velegnet til sundhedsvæsensprøjte ProControl 100

728968.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Sæt af pakninger

• Velegnet til stempelrygsprøjte CLASSIC 1200 
   og CLASSIC 1800

728839.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Rengøringsmiddel til sprøjter, 250 ml

• Effektiv mod rester af plantebeskyttelsesmidler
• Beskytter mod kalk og rust
• Flasken varer op til 10 rengøringscyklusser
 (til beholdere med en kapacitet på 5 liter)

001100.0000

Pakkeenhed: 5
Emballagetype: Uden emballage



PAKNINGER · TILBEHØR 41

 Tekniske ændringer forbeholdes

Sæt af pakninger til tryksprøjter

• Velegnet til type 42, 229 S, 229 T, 229 TS,
   prima-serien og primex 5

707360.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Sæt af pakninger

• Velegnet til prima 3

Sæt af pakninger

• Velegnet til Hobby 1200

728626.0000

728627.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Sæt af pakninger

• Velegnet til Hobby 125

728417.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Sæt af pakninger

• Velegnet til Pro 5, Pro 8, Spray&Paint og PaintPro

728415.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Sæt af pakninger

• Velegnet til type 261 og 262

727629.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

Sæt af pakninger, olieresistent

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter

728059.0000

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Blisterpakning

  5 x 606271.0000
10 x 617070.0000
  3 x 625971.0000
  3 x 627070.0000 
  5 x 634870.0000
  2 x 726790.0000
  5 x 726996.0000
  3 x 728558.0000
  3 x 728563.0000

Reservedelskasse

• De vigtigste originale reservedele til GLORIA-sprøjter
• Indhold i alt:
   4 x 540742.0000
   4 x 510880.0000
  4 x 521400.0000
  4 x 536230.0000
  4 x 536480.0000
  5 x 539358.0000
  5 x 539359.0000
  8 x 540240.0000
  5 x 601900.0000
 

000100.0000

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: Film

000198.5001

Pakkeenhed: 4
Emballagetype: Film

Transportvogn

• Velegnet til alle 10 l højtydelsessprøjter fra 
   modelår 2007
• Til praktisk transport af GLORIA-sprøjter



42 SPRØJTESKÆRME · BRUSHSYSTEM-TILBEHØR · RENGØRINGSMIDLER

 Tekniske ændringer forbeholdes

Børsterulle til stenoverflader SOFT 

Blød børstevalse i nylon til rengøring og 
vedligeholdelse af stenoverflader

• Blød nylonbørste (diameter: 100 mm, bredde: 165 mm)
• Optimeret børsteprofil for rengøring af fordybninger  
   og mellemrum
•  Velegnet til GLORIA MultiBrush speedcontrol, 
   MultiBrush li-on og PowerBrush speedcontrol

NY

000260.0000 000270.0000

Sprøjteskærm type 260 (100 x 395 mm)

Ideel til præcis sprøjtning af kanter
Sprøjteskærm type 270 (115 x 335 mm)

Ideel til præcis sprøjtning af kanter

• Velegnet til højtydelsessprøjter og stempelrygsprøjter
• Integreret flad jetdyse
• Dysetype 8002 E, BBA-anerkendt
• Inkluderer ophængsmuffe

• Velegnet til alle højtydelsessprøjter og
   stempelrygsprøjter samt alle 3, 5 og 8 l have-/
   hobbytryksprøjter fra GLORIA
• Integreret flad jetdyse
• Inkluderer ophængsmuffe 

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Uden emballage

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Uden emballage

729010.0000

NY
Børsterulle til stenoverflader PRO

Solid messingbelagt stålbørsterulle til 
behandling af særligt holdbare stenoverflader 

• Messingbelagt stålbørste (bredde: 165 mm)
• Egnet til behandling af genstridige pletter såsom lav
• Til modstandsdygtige/robuste overflader
•  Velegnet til GLORIA MultiBrush speedcontrol, 
   MultiBrush li-on og PowerBrush speedcontrol

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton

Fugebørste 15 mm

Messingbelagt stålbørste til fuger til fjernelse 
af ukrudt mellem fliser på terrasse eller i 
indkørsel

• Messingbelagt stålbørste (diameter: 110 mm, 
   bredde: 15 mm)
•  Velegnet til GLORIA MultiBrush speedcontrol, 
   MultiBrush li-on og WeedBrush

728835.0000

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton

000280.0000

Sprøjteskærm type 280 (Ø 110 mm)

Ideel til præcis sprøjtning af kanter
• Velegnet til prima-serien, type 229 TS, 261, 262
   og primex 5
• Enkel efterfølgende samling ved at trykke den fast 
   på dysen på sprøjtelansen
• Diameter: 110 mm
• Inkluderer ophængsmuffe

Pakkeenhed: 3
Emballagetype: Film med kortbøjle

Børsterulle til stenoverflader MEDIUM 

Robust børstevalse i nylon til rengøring af 
stenoverflader 

• Robust nylonbørste (diameter: 100 mm, 
   bredde: 165 mm)
• Egnet til fjernelse af sejlivede begroninger såsom mos  
•  Velegnet til GLORIA MultiBrush speedcontrol, 
   MultiBrush li-on og PowerBrush speedcontrol

728834.0000 729013.0000

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton

4 0 4 6 4 3 6 0 2 9 9 5 2

728970.0000

MultiBrush lithium-ion-batteri  

Ideel til kontinuerligt arbejde

• 18 V/4 Ah lithium-ion-batteri fremstillet af
   mærkeelementer og opladningsindikator
• Brugstid på op til 75 min. (fuld opladning 30 min.)
• Kort opladningstid: 100 % = 70 min., 75 % = 30 min.
•  Velegnet til GLORIA MultiBrush li-on

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton

4 0 4 6 4 3 6 0 2 6 3 7 1

728833.0000

Nylonbørsterulle til træoverflader

Nylonbørsterulle til behandling af forskellige 
træmaterialer

• Nylonbørsterulle til behandling af træoverflader
• Diameter: 100 mm, bredde: 165 mm
•  Velegnet til GLORIA MultiBrush speedcontrol, 
   MultiBrush li-on og PowerBrush speedcontrol

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton

728964.0000

Pakkeenhed: 1
Emballagetype: 4-farvet karton

Cut&Brush 2-i-1-kantskærer

Skive fremstillet af fjederstål og børste til
rengøring af stenkanter langs stier

• Skive med slidser og huller fremstillet af rustfrit
   fjederstål (diameter: 150 mm, bredde: 1 mm)
• Nylonbørsterulle (diameter: 150 mm, bredde: 50 mm)
•  Velegnet til GLORIA MultiBrush speedcontrol og
   MultiBrush li-on

4 0 4 6 4 3 6 0 2 9 7 0 9

4 0 4 6 4 3 6 0 3 3 4 1 6

4 0 4 6 4 3 6 0 3 3 6 0 7



BETALINGS- OG LEVERINGSVILKÅR

I. Generelle vilkår

Vores betalings- og leveringsvilkår, som vores kunde, medmindre det drejer som en kunde defineret 
ved § 13 BGB (civilret), accepterer ved at afgive en ordre, gælder eksklusivt for alle tilbud, aftaler og 
leverancer, dvs. for denne transaktion samt for eventuelle fremtidige transaktioner, selvom der ved 
fuldbyrdelse af de pågældende transaktioner ikke udtrykkeligt refereres til vores betalingsog 
leveringsvilkår, eller de ikke aftales indbyrdes separat. Divergerende, modstridende eller supplerende 
generelle vilkår og bestemmelser vil, selvom de er kendte, ikke blive en del af en kontrakt, medmindre 
vi udtrykkeligt bekræfter skriftligt, at de er gældende.

Mundtlige tilsagn fra vores agenter eller vores medarbejdere samt andre aftaler, især hvis de ændrer 
de nuværende vilkår, vil kun være gyldige, hvis dette bekræftes skriftligt.

II. Tilbud

Vores tilbud er ikke bindende. Illustrationer, mål og vægtangivelser samt data, der er trykt i andre 
publikationer er kun vejledende og ikke bindende. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer samt 
rimelige ændringer mht. form, farve og/eller vægt. Ved bestilling af varer erklærer kunden bindende sin 
hensigt med henblik på at købe de tilbudte varer. Vi har ret til at acceptere det kontraktmæssige tilbud, 
der er indeholdt i ordren, inden for to uger efter modtagelse. Accept kan erklæres skriftligt eller ved at 
levere varerne til kunden.

III. Levering

De aftalte leveringsperioder er ikke bindende. De er kun bindende, hvis de er udtrykkeligt bekræftet af 
os som skriftligt bindende. Leveringsperioden skal overholdes, hvis vareleverancen på udløbstidspunk-
tet har forladt vores lager, dvs. kunden har fået besked om, at varen var klar til levering. Hvis en ikke-
bindende leveringsdato er overskredet med mere end seks uger, har køberen ret til skriftligt at bede os 
om at levere inden for rimelig tid. Hvis den købte vare ikke er leveret af os ved udløbet af den yderligere 
periode, kan kunden annullere kontrakten via en skriftlig erklæring. Køberen kan kun kræve kompen-
sation for tab, der skyldes forsinkelse eller skader for misligholdelse, hvis vi er ansvarlige for skader, 
der er tilsigtede, eller som skyldes grov forsømmelse. I sådanne tilfælde udelukkes kravet om at levere 
efterfølgende. Delvis levering er tilladt inden for leveringsperioderne. Forsendelser, der foretages af 
underleverandører, skal accepteres af køberen. Der tillades ikke yderligere krav – især vedrørende 
efterfølgende levering og/eller skader, uanset det juridiske grundlag, medmindre vi er ansvarlige for 
skader, der er tilsigtede, eller som skyldes grov forsømmelse. I tilfælde af force majeure, især ved 
strejke, lockout, mangel på råmaterialer, driftsmæssigt nedbrud, trafikmæssige forstyrrelser og even-
tuelle foranstaltninger fra myndighederne, forlænges leveringsperioden med rimelighed. I sådanne 
uventede tilfælde har vi ret til at annullere aftalen helt eller delvist, hvis de pågældende begivenheder 
ændrer omfanget af opfyldelsen væsentligt. I sådanne tilfælde kan køberen forlange, at vi erklærer, om 
vi har hensigt om at opfylde aftalen inden for rimelig tid. Hvis vi ikke kan give en erklæring som svar, 
kan køberen annullere kontrakten. Krav om kompensation fra køberen udelukkes, medmindre vi er 
ansvarlige for skader, der er tilsigtede, eller som skyldes grov forsømmelse.

IV. Overlevering af risiko

For alle forsendelser overleveres risikoen til køberen, når varerne er modtaget af speditøren/fragt-
manden.

V. Garanti, ansvar for defekter, ansvarsbegrænsning

Vi yder slutkunden to års garanti på vores produkter fra købsdatoen. Denne garanti dækker alle større 
defekter på enhederne, som påviseligt skyldes defekter i materiale eller udførelse. Der gives 
kompensation ved - efter vores skøn - at levere en ny enhed i perfekt tilstand eller ved at reparere den 
returnerede enhed, hvis følgende betingelser er opfyldt:

• The Enheden er håndteret korrekt og i overensstemmelse med brugervejledningen. Hverken køberen
   eller en uautoriseret tredjepart har forsøgt at reparere enheden.

• Garantien udløber, hvis der anvendes andre udskiftningsdele eller yderligere dele eller tilbehør end 
   de ægte dele eller reservedele, som er godkendt af os.

• Enheden har været sendt direkte til en af vores kundeserviceagenturer, forudbetalt tilstrækkeligt med
   det helt udfyldte garantikort vedlagt.

• Hvis vi yder en garanti, medfører dette ikke en forlængelse af garantiperioden.

• Vi yder ikke en garanti for defekter, som skyldes almindelig slid ved normal brug.

• Denne producents garanti påvirker ikke garantikrav fra slutkunden i forhold til grossist/detailhandler.

Vi yder garanti til vores kunder i overensstemmelse med de lovmæssige krav. Vi forbeholder os dog 
imidlertid i tilfælde af beskadigede eller fejlbehæftede forsendelser ret til at afhjælpe en defekt eller 
sende en erstatning for de leverede varer efter vores skøn. Kun i tilfælde af, at det er mislykkedes for 
os tre gange at afhjælpe en defekt eller sende et erstatningsprodukt, har vores kunde ret til at forlange 
en nedsættelse af købsprisen eller opsige aftalen (ophæve købet). Yderligere krav fra vores kunder, 
især vedrørende direkte, indirekte eller følgemæssige skader, som skyldes en defekt, uanset det juri-
diske grundlag, især ved forsinket levering, er ekskluderet, medmindre vi er ansvarlige for skader, der 
er tilsigtede, eller som skyldes grov forsømmelse. Denne begrænsning i ansvaret gælder ikke i tilfælde 
af skade på en persons liv, krop og helbred eller grov forsømmelse. Vi er desuden ikke ansvarlige for 
skader, uanset det juridiske grundlag, medmindre vi er ansvarlige for skader, der er tilsigtede, eller som 
skyldes grov forsømmelse. Denne udelukkelse af ansvar gælder ikke i tilfælde af skade på en persons 
liv, krop og helbred eller grov forsømmelse.

VI. Forbehold for ejerskab

Vi bevarer ejerskabsretten til de leverede varer, indtil vores tilgodehavender, herunder de, som måtte 
optræde i fremtiden på et vilkårligt juridisk grundlag, er fuldt betalt, selvom betalingen er foretaget for 
fordringer, der er særligt angivet. I løbende konti betragtes det bevarede ejerskab som sikkerhed for 
vores udestående saldo. Køberen må kun sælge vores ejendom i forbindelse med normal forretnings-
gang, og så længe det ikke foregår i restance. Køberen må kun videresælge de forbeholdte varer på 
den betingelse, at fordringer, som erhverves fra salget af de forbeholdte varer, straks overdrages til os, 
og dennes kunder kan ikke modregne tilgodehavender fra salget i forhold til modkrav. Køberen har 
ingen ret til at bortskaffe de forbeholdte varer på anden måde, og især må denne hverken pantsætte 
eller på anden måde stille varerne som sikkerhed. Hvis vi får kendskab til forhold, som kunne reduce-
re kundens kreditværdighed, kan vi efter udløbet af den givne forlængelse, på et vilkårligt tidspunkt 
afvise salget af varerne med bibeholdelse af ejerskabet og forlange, at de returneres på kundens 
regning. I dette tilfælde skal kunden kompensere os for yderligere omkostninger til fragt, frankering og 
andre udgifter samt eventuelt værditab. Køberen har ret til at opbevare indtægter fra salget, indtil vi 
tilbagekalder den. På vores anmodning er kunden forpligtet til at afsløre over for sine kunder overdra-
gelsen af fordringen til os og dokumentere denne notifikation over for os samt at sende os den nød-
vendige information og dokumentation med henblik på indsamling af de tildelte fordringer. Hvis vær-
dien af den sikkerhedsstillelse, der gives os, samlet overskrider vores fordringer med mere end 20 %, 
er vi forpligtet til, på køberens anmodning, at frigøre en tilsvarende del af sikkerheden efter vores skøn. 
Rettighederne fra forbeholdet for ejerskab og alle særlige former for sikkerhedsstillelse, der er angivet 
i denne klausul, er gældende, indtil alle betingede forpligtelser over for køberen er opfyldt.

VII. Betalingsbetingelser

Som hovedprincip skal betaling falde inden for 30 dage efter faktureringsdatoen uden fradrag. Hvis 
kreditperioden overskrides, har vi ret til at opkræve renter på 8 % over den respektive basisrente uden 
særskilt påmindelse. Renten vil blive beregnet med en højere sats, hvis vi fremlægger bevis for en 
byrde med en højere rente. Kun, hvis det er udtrykkeligt aftalt, accepterer vi som betalingsmåde veks-
ler, der angiver den dato for, hvornår vi kan disponere over det skyldige beløb, dvs. under den forudsæt-
ning, at vekslerne kan diskonteres. Hvis dette ikke er tilfældet, forbeholder vi os ret til at returnere 
vekslerne til kunden og kræve betalingen kontant. Vi pådrager os ikke ansvar for rettidig præsentation, 
protest, notifikation og returnering af vekslen, hvis den er dækningsløs, medmindre vi er ansvarlige for 
skader, der er tilsigtede, eller som skyldes grov forsømmelse. Stempelafgift, diskontering, udgifter og 
renter forfalder altid straks. Vi har ret til at overdrage de fordringer, som måtte opstå via vores forret-
ninger. Hvis der efter aftalens indgåelse kommer noget til vores kendskab, der reducerer køberens 
kreditværdighed, forfalder alle vores krav øjeblikkeligt ved udløbet af en tidsgrænse, uanset forfalds-
datoen på den veksel, som vi har modtaget. Vi har ret til at kræve sikkerhed. Efter udløbet af en forlæn-
gelse, der er givet af os, har vi ret til at trække os fra aftalen og kræve erstatning for misligholdelse. 
Vores krav kan kun modregnes, hvis modkravet ikke er anfægtet, eller hvis der er fremlagt et gyldigt 
ejerskab. Køberen kan kun kræve ret til bibeholdelse, hvis det stammer fra det samme kontraktmæs-
sige forhold.

VIII. Begrænsning af ansvar

Hvis det ikke på anden måde er aftalt ovenfor, i tilfælde af mindre uagtsomhed, er vores ansvar be-
grænset til den direkte, typiske kontraktmæssige gennemsnitlige skade, der kan forudses på baggrund 
af varetypen.

I tilfælde af en mindre uagtsom overtrædelse af mindre kontraktmæssige forpligtelser pådrager vi os 
ikke ansvar. Særligt er eventuelle og alle yderligere krav fra kunden over for os ekskluderet. Dette 
gælder især for klager over skader, som skyldes pligtforsømmelser, der stammer fra de kontraktmæs-
sige forpligtelser og fra erstatningssager. Vi pådrager os derfor ikke ansvaret for skader, som ikke ve-
drører de leverede varer.

Frem for alt pådrager vi os ikke ansvar for kundens tab af profit eller ejendom. Ovennævnte begræns-
ning af ansvar påvirker ikke kundens krav om produktansvar. Denne begrænsning i ansvaret gælder 
desuden ikke i tilfælde af skade på en persons krop og helbred eller tab af liv.

Erstatningskrav på baggrund af defekter er tidsbegrænset til ét år efter modtagelse af varerne. Dette 
gælder ikke, hvis vi er ansvarlige for bedragerisk hensigt.

IX. Diverse

Vores virksomhedsadresse er vores forretningssted. Vores virksomhedsadresse er ikke det eksklusive 
sted for alle nuværende og fremtidige fordringer fra forretningsmæssige relationer, herunder fordringer 
på baggrund af veksler og checks. Vi har også ret til at foretage søgsmål mod køberen på dennes al-
mindelige forretningssted.

Tysk lov gælder eksklusivt. Bestemmelserne fra CISG gælder ikke.

Hvis dele af vores vilkår er ugyldige, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende.

Vi registrerer alle nødvendige data for korrekt drift i vores databehandlingssystem.

Administrerende direktører: Markus Kress, Andre Kirchesch
Registreret novedkontor: Witten
Handelsregister: Bochum, HRB 8807

Witten, gyldig fra den 1. oktober 2017
GLORIA Hus og haveudstyr GmbH
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VISER UKRUDTET OG SKIDTET 
AT DER ER BEGRÆNSNINGER!

• Rengøring af fuger

• Behandling af stenoverfl ader

• Behandling af træoverfl ader

• Beskæring af kanter

Eff ektiv rengøring og vedligeholdelse af fuger med GLORIA MultiBrush

FF TOOL

Lundeborgvej 14
9220  Aalborg 
Tlf: +45 9858 1100
Mail: Tool@ff tool.dk
Web: www.ff tool.dk

Udstyr til hjem og have

Din GLORIA-specialforhandler:


