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Mirka var det första slipmaterialsföretaget i världen att utveckla ett dammfritt slipsystem. Mirkas nätprodukter har 
vunnit många innovationspriser och har varit bästsäljare världen över. Med slipmaterialet Abranet har Mirka lyckats 
med något många andra tidigare misslyckats med - att utveckla en helt jämnt slipnät. Nätets tusentals hål ger en
enastående dammutvinning. 

Användning av Abranet tar bort damm från utrymmet mellan slipnätet och den slipade ytan, vilket innebär att slipkor-
nen skär ytan mer effektivt. Eftersom dammet kontinuerligt sugs bort är slipningen nästintill damm-fri. Genom att hålla 
slipmaterialet och slipytan helt dammfria förlänger man livslängden på slipmaterialet. Slipmaterialet får behålla sina ag-
gressiva egenskaper över hela ytan och slipningen blir jämnare och effektivare, vilket ger ett bättre slutreslutat. 

Abranet är lösningen på många problem, som exempelvis pillerbildning och igensättning. Eftersom dammet inte 
samlas i klumpar på sliprondellen i samma utsträckning som tidigare, är det ingen risk att slipdammet byggs upp 
och bildar spår på slipytan eller sätter igen rondellen och därmed försämrar slipeffekten.

Dammfri slipning är inte bara bättre för vår hälsa, det sprarar både tid och pengar. Abranet har upp till åtta gånger 
längre livslängd än traditionella slipmaterial, vilken gör den till en mycket kostandseffektiv lösning. Kombinera 
Mirkas nätprodukter med våra slipmaskiner och högpresterande dammsugare så får en komplett dammfri lösning.

ARBETA DAMMFRITT 
MED MIRKAS SLIPMASKINER, ABRANET & DAMMSUGARE
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KITKOD: DUSTFREE19LKITKOD: DUSTFREE19XL

MÅLARKIT XL

Ett komplett slipsystem för målning och renovering innehållande Mirka LEROS, Mirka DEROS, slipmaterialet Abranet 
och Mirkas M-klassade dammsugare. Mirka® LEROS är den första väggslipmaskinen med 180° flexibilitet på sliphuvudet,
vilket hjälper användaren att nå ytan bättre och ger en mer ergonomisk arbetsställning. Tack vare oscilleringen svarar 
maskinen exakt på användarens rörelser. Det speciella sliphuvudet och bakplattan gör det möjligt att arbeta väldigt 
nära hörn och kanter. Den innovativa vägg -och takslipmaskinen är lättast på marknaden med sina 3,5 kg.

Professionell M-klassade dammsugare med effektiv motor. Automatisk startfunktion förlänger motorns livslängd och 
automatisk filterrengöring samt luftflödessensor bevarar dammsugarens optimala sugeffekt. Mirka DEROS är precis som 
Mirka LEROS mycket ergonomisk och har en effektiv motor och låga vibrationsnivåer. Använd maskinerna tillsammans 
med Abranet och dammsugare får du ett komplett dammfritt slipsystem.

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka LEROS 950CV 225mm, väska, bakplatta + skruvar  1 

Mirka DEROS 5650CV 125/150mm Orbit 5,0, Systainer  1

Mirka Dammsugare 1230 M AFC 230V    1

Lådfästen för Dammsugare 1230/1242    1

Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 5,5m   1

Snabbkoppling mjuk 27mm     1

Abranet 225mm Grip P120, 25/frp     1

Abranet 225mm Grip P180, 25/frp     1

Abranet 150mm Grip P80, 50/frp     1

Abranet 150mm Grip P120, 50/frp     1

Abranet 150mm Grip P180, 50/frp     1

M-KLASS
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MÅLARKIT L

KITKOD: DUSTFREE19L

När du använder Mirka LEROS tillsammans med nätrondellerna Abranet och dammsugare får du ett komplett 
dammfritt slipsystem. Mirka® LEROS är den första väggslipmaskinen med 180° flexibilitet på sliphuvudet, vilket 
hjälper användaren att nå ytan bättre och ger en mer ergonomisk arbetsställning. Tack vare oscilleringen svarar 
maskinen exakt på användarens rörelser. Det speciella sliphuvudet och bakplattan gör det möjligt att arbeta 
väldigt nära hörn och kanter. Vidare ligger fixeringspunkten på sliphuvudet nära ytan och bidrar till stabilare
slipning. Den innovativa vägg -och takslipmaskinen är lättast på marknaden med sina 3,5 kg.
 
Den professionella M-klassade dammsugaren har en effektiv motor och turbin som skapar 250 mbar undertryck 
och 4500 l/min luftflöde. Dammsugarens stora hjul och smarta slang- och sladdförvaring gör den enkel att förflytta. 
Automatisk startfunktion förlänger motorns livslängd och automatisk filterrengöring samt luftflödessensor bevarar 
dammsugarens optimala sugeffekt. 

PRODUKTER I KIT     ANTAL

Mirka LEROS 950CV 225mm, väska, bakplatta + skruvar 1

Mirka Dammsugare 1230 M AFC 230V   1

Lådfästen till Dammsugare 1230/1242   1

Snabbkoppling mjuk 27mm    1

Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 5,5m  1

Abranet 225mm Grip P120, 25/frp    1

Abranet 225mm Grip P180, 25/frp    1

M-KLASS

KITKOD: DUSTFREE19XL
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KITKOD: DUSTFREE19M

Mirka DEROS är en smart slipmaskin perfekt för allmän slipning av alla typer av ytor, särskilt för mindre områden. 
En mjuk startfunktion, elektrisk motorbroms samt ergonomisk design gör den enkel och bekväm att använda. 
Tillsammans med Mirka Dammsugare 1230 M AFC och nätrondellerna Abranet har du ett komplett dammfritt system. 

Den professionella M-klassade dammsugaren har en effektiv motor och turbin som skapar 250 mbar undertryck 
och 4500 l/min luftflöde. Dammsugarens stora hjul och smarta slang- och sladdförvaring gör den enkel att förflytta. 
Automatisk startfunktion förlänger motorns livslängd och automatisk filterrengöring samt luftflödessensor bevarar 
dammsugarens optimala sugeffekt. 

MÅLARKIT M

Mirka® DEROS & Dammsugare

PRODUKTER I KIT     ANTAL
Mirka DEROS 5650CV 125/150mm Orbit 5,0, Systainer 1

Mirka Dammsugare 1230 M AFC 230V   1

Lådfästen till Dammsugare 1230/1242   1

Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 5,5m  1

Snabbkoppling mjuk 27mm    1

Abranet 150mm Grip P80, 50/frp    1

Abranet 150mm Grip P120, 50/frp    1

Abranet 150mm Grip P180, 50/frp    1

M-KLASS
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MYMIRKA® 
Mirkas digitala transformations- och anslutningsvision är att förvandla ytbehandling till en digital framtid, genom 
att lansera smarta funktioner som ger extra värden och snabb återkoppling till våra kunder och andra intressenter 
i en högteknologisk smart och fullt integrerad affärsmiljö med hjälp av enhetens intelligens och data.

Utgångspunkten för vår app myMirka var att erbjuda ett enkelt sätt att ta hand om dina händer när du slipar. Vi lade 

till en integrerad vibrationssensor och Bluetooth®-teknik i våra mest populära elektriska slipmaskiner och utvecklade 
appen myMirka för uppföljning av mätningarna. Tack vare myMirka har du även tillgång till produktdata om maskin-
erna och kan njuta av många andra digitala fördelar, till exempel garantiregistrering via appen. myMirka är plattformen 
som ger dig digitala tjänster som skapar mervärde för dig i din arbetsmiljö. Koppla upp ditt smarta verktyg och du kan 

se dina vibrationsnivåer när du slipar, läsa de senaste nyheterna, kontakta oss eller ladda ned produktdokument.

Allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig. Gå med i myMirka, håll kontakten och utnyttja mervärdet. Mirka 
tar med sig ytbehandling, genom att omvandla verksamheten till en digital framtid. 

myMirka finns att ladda ner på Google Play och App Store. Applikationen kräver version 9.1 eller senare för iOS-
enheter och version 5.0 eller senare för Android-enheter. myMirka är gratis med möjlighet till köp i app för fler 
funktioner och ytterligare tjänster. Glöm inte att kontinuerligt uppdatera appen då nya tjänster hela tiden lanseras.

SMARTA DIGITALA TJÄNSTER

KITKOD: DUSTFREE19M
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Vikt endast 3,5 kg
Mirka LEROS är den lättaste vägg- och takslipmaskinen på marknaden. 
Tack vare den lätta vikten kan användaren slipa i längre perioder 
med mindre belastning på kroppen.

T-format handtag
En annan fördel med Mirka LEROS är det 

optimerade T-handtaget som gör att du 

når längre när du slipar samt att du får ett 

stadigt grepp.

5 mm oscillering
Mirka LEROS svarar exakt på användarens rörelser tack vare maskinens 
oscillering, vilket gör slipningen väldigt enkel och följsam. Det skapar 
även en bättre och finare finish. Vidare ligger fixeringspunkten på 
sliphuvudet nära ytan och bidrar till en stabilare slipning. 

180° flexibelt sliphuvud
Det flexibla sliphuvudet gör det lätt för maskinen att 
följa användarens rörelser och tillåter användaren 
att ha en ergonomisk arbetsställning. Det flexibla 
huvudet hjälper dig även att nå ytor från olika vinklar.

Borstlös motor
Den borstlösa motorn minskar maskinens vikt 
signifikant. Dessutom behövs mindre under-
håll eftersom det inte finns några kolborstar 
som behöver bytas.

Dammfritt
För att möjliggöra effektiv dammfri slipning 
finns två sugpunkter på maskinen samt en 
bottenplatta som är optimerad för Abranet 
rondeller. Du sparar tid och pengar och får 
arbeta i en renare och hälsosammare arbetsmiljö.

Perfektion från alla vinklar.

Förlängningsskaft
Förlängningsskaftet ger dig 50 cm 

längre räckvidd när du slipar. Perfekt för 

höga väggar och tak. Du kan bekvämt 

slipa ett rum så högt som 3,4 m.
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LEROS PRO KIT

KITKOD: LEROS19PRO

Perfekt Mirka LEROS kit innehållande allt du behöver för din vägg- och takslipning. Mirka LEROS är en unik borstlös vägg- 
och takslipmaskin. Tack vare den lätta vikten på 3,5 kg, kan slipmaskinen användas under längre perioder, vilket ger
mindre belastning på användarens kropp. Mirka® LEROS är den första väggslipmaskinen med 180° flexibilitet på slip-
huvudet, vilket hjälper användaren att nå ytan bättre och ger en mer ergonomisk arbetsställning. Tack vare oscilleringen 
svarar maskinen exakt på användarens rörelser. Det speciella sliphuvudet och underlagsplattan gör det möjligt att arbeta 
väldigt nära hörn och kanter. Använd det smarta förlängningsskaftet för riktigt höga väggar och tak.

För att möjliggöra effektiv dammfri slipning har sliphuvudet två utsugningspunkter och en bakplatta som är 
optimerad för Abranet® nätrondeller. Maskinen kommer i en praktisk förvaringsväska.

PRODUKTER I KIT     ANTAL

Mirka LEROS 950CV 225mm, väska, bakplatta + skruvar 1

Snabbkoppling mjuk 27mm    1

Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 5,5m  1

Förläningsskaft till Mirka LEROS, 67 cm   1

Interface till Mirka LEROS 3/frp    1

Väska till Mirkas slangar, Svart    1

Abranet 225mm Grip P120, 25/frp    1

Abranet 225mm Grip P180, 25/frp    2
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KITKOD: NOVA19WOOD

NOVASTAR 150 MM WOOD

Premiumprodukten med filmbaserat ryggmaterial 
hanterar krävande ytor med oväntad enkelhet. Den 
anmärkningsvärda avverkningen av Novastar i grova 
grovlekar och enastående ytfinish i finare grovlekar får 
jobbet gjort snabbare med färre steg. Den nya precisions-
beläggningen stöter praktiskt taget bort damm, vilket gör
att du slipper igensättning. Produkten är slitstark med 
mycket hållbara kanter. Novastar är vattentät och damm-
utvinningen är optimerad med Mirkas multihålsmönster. 
Novastar är idealisk för hårda ytor där ett tufft slipmaterial 
krävs.

PRODUKTER I KIT    ANTAL
NOVASTAR 150mm Grip 121H 80, 100/frp  1

NOVASTAR 150mm Grip 121H 120, 100/frp  1

NOVASTAR 150mm Grip 121H 180, 100/frp  1

NOVASTAR 150mm Grip 121H 240, 100/frp  1
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IRIDIUM 150 MM WOOD

KITKOD: IRID19WOOD

Iridium är utveckad för hastighet och effektivitet. 
Slipmaterialet har en blandning av keramiska och 
aluminiumoxidkorn på ett flexibelt papper med 
precisionsbeläggning som förhindrar igensättning 
och minskar pillerbildning. Det avvisar praktiskt taget 
damm och livslängden ökar eftersom kornen håller 
sig skarpa längre. Dammutvinningen optimeras med 
multihålmönstret. Iridium ger fantastiska resultat på 
både mjuka och hårda ytor, vilket gör den till det 
perfekta alternativet för proffs inom alla branscher.

PRODUKTER I KIT      ANTAL

IRIDIUM 150mm Grip 121H 40, 50/frp     2

IRIDIUM 150mm Grip 121H 60, 50/frp     2

IRIDIUM 150mm Grip 121H 80, 100/frp        1

IRIDIUM 150mm Grip 121H 120, 100/frp     1

IRIDIUM 150mm Grip 121H 240, 100/frp     1

KITKOD: NOVA19WOOD
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KITKOD: DEOS19WOOD

Mirka DEOS är endast 10 cm högt och har en kompakt och mycket låg profil som ger en hög manövrerbarhet och hjälper 
till att leverera en exakt och effektiv slipning. Mirka DEOS som enbart väger 1 kg är naturligtvis utrustad med en borstlös 
motor. En mjuk startfunktion, elektrisk motorbroms samt ergonomisk design gör maskinen enkel och bekväm att använda. 
På Mirka sätter vi din hälsa i fokus. Därför har Mirka DEOS låga vibrationsnivåer jämfört med andra slipmaskiner på mark-
naden. Anslut Mirka DEOS till vår app myMirka, så får du data i realtid när du slipar. Läs mer om myMirka på mirka.se.

Den professionella M-klassade dammsugaren har en effektiv motor. Automatisk startfunktion förlänger motorns livslängd 
och automatisk filterrengöring samt luftflödessensor bevarar dammsugarens optimala sugeffekt. Behållaren rymmer 30 liter.

MIRKA DEOS & DAMMSUGARE 1230 M AFC

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEOS 353CV 81x133mm Orbit 3,0    1

Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 5,5 m   1

Mirka Dammsugare 1230 M AFC 230V    1

Snabbkoppling mjuk 27mm     1

Abranet 81x133mm Grip P120, 50/frp    1

Abranet 81x133mm Grip P180, 50/frp    1

Abranet 81x133mm Grip P240, 50/frp    1

M-KLASS
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MIRKA DEROS & DAMMSUGARE 1230 M AFC

KITKOD: DEROS19WOOD

Mirka DEROS är en smart slipmaskin perfekt för allmän slipning av alla typer av ytor, särskilt för mindre områden. En 
mjuk startfunktion, elektrisk motorbroms samt ergonomisk design gör den enkel och bekväm att använda. Anslut Mirka 
DEROS till vår app myMirka, så får du data i realtid när du slipar. Ett enkelt sätt att hålla reda på din dagliga vibrations-
exponering. Den professionella M-klassade dammsugaren har en effektiv motor och en automatisk startfunktion som 
förlänger motorns livslängd och den automatisk filterrengöringen samt luftflödessensorn bevarar dammsugarens 
optimala sugeffekt. Behållaren rymmer 30 liter.

Tillsammans skapar Mirka DEROS, Mirka Dammsugare 1230 M AFC och nätrondellerna Abranet ett komplett 
dammfritt slipsystem. 

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Dammsugare 1230 M AFC 230V    1

Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 5,5m   1

Snabbkoppling mjuk 27mm     1

Abranet 150mm Grip P120, 50/frp     1

Abranet 150mm Grip P180, 50/frp     1

Abranet 150mm Grip P240, 50/frp     1

M-KLASS

KITKOD: DEOS19WOOD
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KITKOD: DEROS18LPC5

DEROS & DAMMSUGARE 1230 L PC

Ett komplett slipsystem innehållande Mirka DEROS, Mirka Dammsugare 1230 L PC och en utsugsslang med integrerad 
elsladd på 5,5 m. Mirka DEROS är den perfekta partnern för alla när det är dags att slipa. En mjuk startfunktion, elektrisk 
motorbroms samt ergonomisk design gör maskinen enkel och bekväm att använda. Mirka DEROS elektrisk slipmaskin 
har använts av tusentals yrkesverksamma och belönats med både iF Design Award och Red Dot Design Award sedan 
starten 2012. På Mirka sätter vi din hälsa i fokus. Därför har Mirka DEROS låga vibrationsnivåer jämfört med andra slip-
maskiner på marknaden. Anslut maskinen till vår app myMirka, så får du data i realtid när du slipar. Ett enkelt sätt att 
hålla reda på din dagliga vibrationsexponering. 

Den professionella L-klassade dammsugaren har en effektiv motor. Automatisk startfunktion förlänger motorns livslängd 
och ”push-clean” -filterrengöring bevarar dammsugarens optimala sugeffekt. Använd maskinerna tillsammans med 
Abranet och du får du ett komplett dammfritt slipsystem.

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Dammsugare 1230 L PC 230V    1

Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 5,5m   1

KITKOD: DEROS18LPC10

L-KLASS
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KITKOD: DEROS18LPC5 KITKOD: DEROS18LPC10

DEROS & DAMMSUGARE 1230 L PC

Ett komplett slipsystem innehållande Mirka DEROS, Mirka Dammsugare 1230 L PC och en utsugsslang med integrerad 
elsladd på 10 m. Mirka DEROS är den perfekta partnern för alla när det är dags att slipa. En mjuk startfunktion, elektrisk 
motorbroms samt ergonomisk design gör maskinen enkel och bekväm att använda. Mirka DEROS elektrisk slipmaskin 
har använts av tusentals yrkesverksamma och belönats med både iF Design Award och Red Dot Design Award sedan 
starten 2012. På Mirka sätter vi din hälsa i fokus. Därför har Mirka DEROS låga vibrationsnivåer jämfört med andra slip-
maskiner på marknaden. Anslut maskinen till vår app myMirka, så får du data i realtid när du slipar. Ett enkelt sätt att 
hålla reda på din dagliga vibrationsexponering. 

Den professionella L-klassade dammsugaren har en effektiv motor. Automatisk startfunktion förlänger motorns livslängd 
och ”push-clean”-filterrengöring bevarar dammsugarens optimala sugeffekt. Använd maskinerna tillsammans med 
Abranet och du får du ett komplett dammfritt slipsystem.

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Dammsugare 1230 L PC 230V    1

Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 10m   1

L-KLASS
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KITKOD: DEROS18LAFC5

DEROS & DAMMSUGARE 1230 L AFC

Ett komplett slipsystem innehållande Mirka DEROS, Mirka Dammsugare 1230 L AFC och utsugsslang med integrerad 
elsladd på 5,5 m. Mirka DEROS är den perfekta partnern för alla när det är dags att slipa. En mjuk startfunktion, elektrisk 
motorbroms samt ergonomisk design gör maskinen enkel och bekväm att använda. Mirka DEROS elektrisk slipmaskin 
har använts av tusentals yrkesverksamma och belönats med både iF Design Award och Red Dot Design Award sedan 
starten 2012. På Mirka sätter vi din hälsa i fokus. Därför har Mirka DEROS låga vibrationsnivåer jämfört med andra slip-
maskiner på marknaden. Anslut maskinen till vår app myMirka, så får du data i realtid när du slipar. Ett enkelt sätt att 
hålla reda på din dagliga vibrationsexponering. 

Den professionella L-klassade dammsugaren har en effektiv motor. Automatisk startfunktion förlänger motorns livslängd 
och automatisk filterrengöring bevarar dammsugarens optimala sugeffekt. Använd maskinerna tillsammans med 
Abranet och du får du ett komplett dammfritt slipsystem.

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Dammsugare 1230 L AFC 230V    1

Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 5,5m   1

L-KLASS
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KITKOD: DEROS18LAFC5 KITKOD: DEROS18LAFC10

DEROS & DAMMSUGARE 1230 L AFC

Ett komplett slipsystem innehållande Mirka DEROS, Mirka Dammsugare 1230 L AFC och en utsugsslang med integrerad 
elsladd på 10 m. Mirka DEROS är den perfekta partnern för alla när det är dags att slipa. En mjuk startfunktion, elektrisk 
motorbroms samt ergonomisk design gör maskinen enkel och bekväm att använda. Mirka DEROS elektrisk slipmaskin har 
använts av tusentals yrkesverksamma och belönats med både iF Design Award och Red Dot Design Award sedan starten 
2012. På Mirka sätter vi din hälsa i fokus. Därför har Mirka DEROS låga vibrationsnivåer jämfört med andra slipmaskiner på 
marknaden. Anslut maskinen till vår app myMirka, så får du data i realtid när du slipar. Ett enkelt sätt att hålla reda på din 
dagliga vibrationsexponering. 

Den professionella L-klassade dammsugaren har en effektiv motor. Automatisk startfunktion förlänger motorns livslängd 
och automatisk filterrengöring bevarar dammsugarens optimala sugeffekt. Använd maskinerna tillsammans med 
Abranet och du får du ett komplett dammfritt slipsystem.

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Dammsugare 1230 L AFC 230V    1

Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 10m   1

L-KLASS
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KITKOD: DEROS18MAFC5

Komplett system med Mirka DEROS 150 mm Orbit 5,0, Mirkas M-klassade dammsugare 1230 M AFC samt en utsugsslang 
med integrerad elsladd på 5,5m. Mirka DEROS är en smart slipmaskin perfekt för allmän slipning av alla typer av ytor.
En mjuk startfunktion, elektrisk motorbroms samt ergonomisk design gör den enkel och bekväm att använda. Anslut 
Mirka DEROS till vår app myMirka, så får du data i realtid när du slipar. Ett enkelt sätt att hålla reda på din dagliga vibrations-
exponering. Den professionella M-klassade dammsugaren har en effektiv motor och en automatisk startfunktion som för-
länger motorns livslängd och den automatisk filterrengöringen samt luftflödessensorn bevarar dammsugarens optimala 
sugeffekt. Behållaren rymmer 30 liter.

MIRKA DEROS & DAMMSUGARE 1230 M AFC

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Dammsugare 1230 M AFC 230V    1

Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 5,5m   1

M-KLASS



19

KITKOD: DEROS18MAFC10

Komplett system med Mirka DEROS 150 mm Orbit 5,0, Mirkas M-klassade dammsugare 1230 M AFC samt en utsugsslang 
med integrerad elsladd på 10 m. Mirka DEROS är en smart slipmaskin perfekt för allmän slipning av alla typer av ytor.
En mjuk startfunktion, elektrisk motorbroms samt ergonomisk design gör den enkel och bekväm att använda. Anslut 
Mirka DEROS till vår app myMirka, så får du data i realtid när du slipar. Ett enkelt sätt att hålla reda på din dagliga vibrations-
exponering. Den professionella M-klassade dammsugaren har en effektiv motor och en automatisk startfunktion som för-
länger motorns livslängd och den automatisk filterrengöringen samt luftflödessensorn bevarar dammsugarens optimala 
sugeffekt. Behållaren rymmer 30 liter.

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Dammsugare 1230 M AFC 230V    1

Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 10m   1

MIRKA DEROS & DAMMSUGARE 1230 M AFC
M-KLASS

KITKOD: DEROS18MAFC5
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