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Bandagesaks med plasthåndtag
Praktisk saks med stort plastgreb, beregnet til forskellige plastmaterialer. Saksen er 
fremstillet i rustfrit stål AISI 420 og kan autoklaveres. Et prisbevidst alternativ.

Supersaks
En ekstrem skarp saks med stort håndtag. En ekstrem skarp saks med stort  
håndtag. Klipper godt i plastmaterialer, også når plasten begynder at blive hård.  
Fremstillet i rustfrit stål AISI 420. Kan autoklaveres.

Buet MAYO Saks
Buet saks med små håndtag. Velegnet til at trimme kanter på ortoser, når plasten 
er begyndt at blive hård. Fremstillet i rustfrit stål AISI 420. Kan autoklaveras. Kan 
anvendes med både højre og venstre hånd.

Smith Saks
En meget skarp saks med stort håndtag. Er let at håndtere og klipper i bløde 
plastmaterialer. Fremstillet i rustfrit stål AISI 420. Kan autoklaveras.

Art. nr. Farve Materiale Længde

51211 Sort AISI 420 18 cm

51212 Grøn AISI 420 18 cm

51213 Gul AISI 420 18 cm

Art. nr. Materiale Længde

51217 AISI 420 20 cm

Art. nr. Materiale Længde

51214 AISI 420 14 cm

Art. nr. Materiale Længde

51216 AISI 420 18 cm
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Super Gipsesaks
En saks i høj kvalitet som klipper let i alle materialer. Nedre blad har fine 
savtakker og et skarpt vinklet øvre blad. Saksen er fremstillet i rustfrit stål og kan 
autoklaveres.

Gipsesaks vinklet Nibbler
Lille højkvalitets præcisionssaks, der kan klippe i både koldt og varmt 
skinnemateriale. Ideel til små justeringer rundt om hjørner og til at trimme kanter 
på en færdig skinne eller cirkulær gips. Fine savtakker i nederste skær. Saksen er 
fremstillet i rustfrit stål og kan autoklaveres.

X-LITE® plade med silikonebelægning
Anvendes som arbejdsbord ved gipsning med X- LITE®. Silikonebelægningen 
forhindrer, at X-LITE® hæfter mod underlaget. Den perforerede overflade på 
pladen bevirker, at overflødigt vand fra X- LITE® rullerne kan løbe ned under 
pladen og opsuges af et underliggende håndklæde.

Art. nr. Bredde Længde

64811 325 mm 530 mm

64812 400 mm 600 mm

Art. nr. Modell Längd

51209 Gipssax vinklad nibbler 12 cm

Art. nr. Modell Längd

51208 Rustfrit stål 14 cm

51207 Rustfrit stål 18cm

51218 Gipssaks rustfri venstrehendt 18 cm         NYHED!
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Egne notater


