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HVA ER BIG-GRUPPEN?
Vårt firma er aksjonær i BIG-gruppen som er Nordens ledende bygg og industrikjede, som 
bl.a. selger verktøy, maskiner, personlig verne utstyr, kjemikalier, festemidler og rekvisita.

BIG-gruppen er på ca 100 steder i Norge og Sverige, hvorav 
de aller fleste er ute i landet, nær kundene. Vår styrke ligger 
i at vår forretningsmodell appellerer til mange lokale, regio-
nale, nasjonale og nordiske kunder innen bygg/håndverk-, 
service og industriell sektor.

Vår driftsmodell innebærer at vi kombinerer våre bedrifters 
styrke med de stordriftsfordelene vi har gjennom vårt med-
lemskap i BIG. Hos de lokale BIG forhandlerne vil kundene 
tilbys fordeler som for eksempel: kompetanse, fleksibilitet, 
stort engasjement, lokal tilhørighet, lager og butikkutsalg.

Våre kunder vil også nyte godt av for eksempel import, 
voluminnkjøp, IT-løsninger, konseptuelle kundeløsninger osv. 
Hos oss får kundene begge deler i kombinasjon dvs det 
beste fra to driftsmodeller.

Produktene vi selger er i hovedsak ledene merkevarer 
av meget god kvalitet, som sikrer en høy produktivitet og 
forenkler arbeidet til profesjonelle kunder. Vi kjøper produk-
ter direkte fra ledende produsenter i verden, uten kostbare 
mellomledd.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vårt firma og 
BIG gruppen, samt våre ulike kundetilbud. 

799.-
(Inkl mva 999.-)

LASERAVSTANDSMÅLER 
GLM 50-27 C
GLM 50-27 C Professional har en svært 
robust design som takler krevende forhold, 
samtidig som den er brukervennlig og gir 
mulighet til rask dokumentasjon. Den har en 
design som er godkjent for kapslingsgrad IP 
65, med støtabsorberende hus, og tåler fall 
på 1,5 meter selv på hard betong .
Varenr 3439-2803

1690.-
Inkl mva 2113.-

SKRUTREKKER 
BOSCH GO LB MINI
Bosch GO batteridrevet skrumaskin er intuitiv og 
enkel å bruke, og sørger for flotte resultater 
ved mange forskjellige oppgaver. Skyv maskinen 
forover eller trykk på ”PÅ”-knappen for å starte 
– verktøyet kan aktiveres på to forskjellige måter, 
alt etter oppgaven. 
Varenr 3418-8144
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2450.-
(Inkl mva 3 063.-)

PIPESETT TIL HJULBOLTER 
17, 19, 21 MM 3P
Fargekodet for enkel identifikasjon. Utviklet i 
høykvalitets stål for styrke og holdbarhet. 
Settet inneholder 17, 19 og 21 mm piper.
Varenr 3134-1092

279.-
Inkl mva 349.-

BORMASKIN M18 CBLDD-502C 18 V 2X5 AH
Kompakt børsteløs bormaskin - kun opp til 165 mm kort for tilgang på 
trange steder.13 mm metallchuck for rask skifte av tilbehør, 60 Nm dreie- 
moment - beste ytelse til størrelsesforhold. REDLINK™ overbelastnings- 
beskyttelse i verktøy og batterisett for overlegen systemholdbarhet 
reversibel belteklips i metall, LED-lys og batteriindikator.
Varenr 3187-5156

BATTERI KIT M18 NRG-502 
LADER/BATTERISETT 
2X18 V 5,0 AH LI-LON
M18 5,0 Ah REDLITHIUM™ batterisett: 
2 x M18 5,0 Ah REDLITHIUM™ batterier og en 
M12-18FC lader (59 min.). Inkludert i pakken 
er også et stk M12 2 Ah batteri, kan lades 
i samme lader.
Varenr 3004-8706

1999.-
Inkl mva 2499.-

MUTTERTREKKER 
M18 FMTIW2F12-0X
Mest allsidige batteridrevne muttertrekkeren i 
MILWAUKEE® sitt sortiment med en industrile-
dende ytelse med 881 Nm løsningsmoment og 
745 strammingsmoment. Utrolig kompakt design, 
med bare 152 mm total lengde. Ideell for oppgaver 
i trange rom. 4-trinns DRIVE CONTROL, Tri-LED 
høykvalitets lys, ½” firkantet friksjonsring og 
vendbar beltekrok.
Varenr 3429-0619

2590.-
Inkl mva 3238.-

VARMLUFTPISTOL 
M18 BHG-0 MILWAUKEE
Spole med høy ytelse for 470 grader arbeidstem-
peratur. Oppnår arbeidstemperatur på 6 sekunder 
for optimal effektivitet. Kraftig bærekrok for prak-
tisk oppheng og sikker transport. Levereres med 
2 x munstykker: 1 x munstykke for varmeintensitet 
på et visst område, 1 x munstykke for å få varme 
rundt et objekt, f.eks rør.
Varenr 3152-4432

1250.-
Inkl mva 1563.-



 

ALNA 2.0 
VINTERJAKKE KL 3 - 71392
Ny oppdatert design, komfort og materiale. Mange 
funksjonelle og praktiske løsninger sørger for at 
den er pålitelig på kalde arbeidsdager. Innovative 
lommeløsninger, vanntett og ventilerende Helly Tech® 
membran, Polartec® isolasjonsmateriale, 
ren design med sømløse refleksbånd. 
Ekstra jakkelengde gir 
maksimal komfort i 
skikkelig ruskevær.
Størrelse XS-4X 

1295.-
Inkl mva 1619.-

1249.-
(Inkl mva 1561.-)

CHELSEA EVOLUTION BOA WIDE - 78269
Verneskolett i høyteknologiske materialer. Ekstra bred lest og den samme gode 
passformen som den lave versjonen i EVO konseptet. Helly Tech® membran bidrar 
til at denne mellomhøye utgaven er et godt valg når du trenger en stabil og 
vanntett sko til bruk i regn og snøvær. BOA® stramme 
systemet gjør det enklere å ta av og på skoene. 
Størrelse 35-48

ALNA 2.O VINTER-
FÔRET HÅNDVERKER-
BUKSE KL 2 – 71491
Vinterfôret bukse med oppdatert 
design, komfort og materiale. 
Funksjonelle og praktiske løsninger 
på kalde arbeidsdager. 
Innovative lommeløsninger, vanntett 
og ventilerende Helly Tech® 
membran, Polartec® isolasjons- 
materiale, ren design med sømløse 
refleksbånd. Praktiske tilpasninger 
for vinterstøvler. 
I kombinasjon med 
vinterjakke er du 
skikkelig kledd for 
ruskevær og kulde.
Størrelse C44-C64

1249.-
Inkl mva 1541.-

ALNA 2.0 SKALL- 
BUKSE HÅNDVERKER 
KL 2 - 71493
Oppdatert design, komfort og 
materiale. Mange funksjonelle 
og praktiske løsninger i tillegg 
til synlighet Kl 2, sørger for økt 
sikkerhet og beskyttelse på mørke 
regnværsdager. Kombiner gjerne 
med fleece mellomlag.
Størrelse C44-C64

1099.-
Inkl mva 1374.-
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VERNESKO VIPERX ROLLER H+ S3
Verneskolett med det nye spikertrampet SieviSole-X i kompositt. 
Godkjent i en strengere standard mot tynnere spikere/skarpe gjenstander. 
Pustende og slitesterkt narvskinn i overdel. 
3D-dry fôret for unik fukttransport. 
Memory foam ankelbeskyttelse gir ekstra støtte 
og tilpasser seg eksakt etter brukerens fot. 
Boa snøring gjør at skoen er enkel 
å ta av og på.
Størrelse 35-47

1699.-
Inkl mva 2124.-

MONTERINGSHANSKER 113.4295
Geiteskinn med elastisk bomullshåndbak og borrelås, ufôret.
Komfortable og god passform.
Mykt og sterkt geiteskinn gir 
hanskene utmerket bevegelighet 
og fingerfølsomhet.
Størrelse 7-11

32.-
Inkl mva 40.-

Prisene gjelder til 12.31.2021 eller så langt lageret rekker. Lokale avvik kan forekomme. Med forbehold om trykkfeil. 

ZENIT EVO 7168 VERNESKO S3, SRC
Zenit EVO har en ny og lett sportslig design, ergonomisk passform og 
sømløse pusteegenskaper i tillegg til beskyttelsen du forventer av JALAS.
Denne modellen er utstyrt med beskyttende vernetå i aluminium og spiker-
tramp i myk tekstil (PTC) BOA sørger for skreddersydd passform og jevn 
lukking uten trykkpunkter. 
En vernesko med lav vekt 
for god bevegelighet 
og komfort hele dagen.

1359.-
Inkl mva 1700.-

MONTERINGSHANSKER VINTER 114.0488W
Slitesterke monteringshansker med spesielt nitrilskumbelegg.
Varme, svært behagelige og med god passform.
Varmbørstet akrylfôr på Innsiden.
Størrelse 8-11

17.-
Inkl mva 21.-



  

App, hjelmfeste 
- MRX21P3E3WS6
Varenr 3280-8057

3690.-
Inkl mva 4613.-
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3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI HEADSETT
Headsett med høy dempeeffekt og kan tilkobles to Bluetooth®-enheter. 
Støydempende boom mikrofon, nivåavhengig omgivelseslyd, push-to-listen og FM-radio. 
Det er iOS og Android kompatibelt gjennom 3M™ Connected Equipment Appen. 
Tilgjengelig med hodebøyle eller med hjelmfeste. Utskiftbare hygienesett.

App, hodebøyle 
- MRX21A3WS6

Varenr 3280-8040

3690.-
Inkl mva 4613.-

SCOTCH® SUPER 33+ VINYL 
ISOLASJONS PREMIUM 
ELEKTROTAPE 19 MM X 20 M
Scotch® Super 33+™ Vinyl elektrotape er den 
originale, markedsledende PVC-isolasjonstapen. 
Svært formbar, fleksibel fra. -18 °C til 105 °C.
Varenr 2108-1229

55.-
Inkl mva 69.-

SIEVERT POWER CASE
Powerjet – Sievert´s håndholdte lettvektsbrennere 
kan brukes på propan, butan og Ultragass - en 
effektiv gassblanding som ikke gir oppflamming, 
eller vår MAPP, gassblandingen som gir ekstremt 
høye temperaturer.
Varenr 3410-7490

1099.-
Inkl mva 1374.-

3M™ SITRUSRENS 
3M™ Sitrusrens løset opp og fjerner skitt, 
fett, tjære og mange ikke-herdende limtyper. 
Skånsom mot de fleste underlag. 
Velegnet for overflate- 
preparering før liming.
Varenr 1843-5081

199.-
Inkl mva 249.-
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1395.-
(Inkl mva 1744.-)

SVEISESKJERM 9100 MP MED 
SVEISEGLASS OG ADFLO BATTERITURBO
 Variabel mørkhetsgrad (DIN 5, 8 og 9–13) som egner seg for de fleste typer 
lysbuesveising. Hvert DIN-nivå kan stilles inn, for eksempel DIN 3 når du sliper. 
Forsinkelsesfunksjon med tidsinnstilt veksling fra lyst  til mørkt. Justerbar fra 
40 til 1300 millisekund. Komfortmodus for punkt-sveising bidrar til å redusere 
belastningen for øynene under langvarig punkt-sveising. Sveiseskjerm 9100 
med sidevinduer og med 3M™ Speedglas™ automatisk nedblendbart 
sveiseglass 9100XXi. Leveres komplett i en praktisk transportbag.
Varenr 3074-1441

13500.-
Inkl mva 16875.-

SVEISEHJELM SPEEDGLAS 
100V INKL. SVEISEGLASS
Automatisk nedblendende skjerm med variabel mørkhetsgrad (DIN  3,  8–12) 
Forsinkelsesfunksjon med tidsinnstilt veksling fra mørkt til lyst, med tre følsom-
hetsnivåer. Innredning med jevn rattjustering gir presis stramming. 
Kompatibel med de fleste 3M™ Støvmasker til sveising Sveiseglasset drives av 
2 batterier CR2032. Egnet for MIG / MAG sveising. Oppfyller kravene i EN 379.
Varenr 2127-1853

AUTOMATSERVICE

FULL TILGANG TIL 
NØDVENDIGE PRODUKTER
AutomatService er en tjeneste for sikker oppbevaring der fornødenheter, 
utstyr, maskiner, bilnøkler, datamaskiner, projek-torer, boremaskiner, 
merkeapparater, efter mer lagerholdes hos dere. Skapene plasseres ut på 
strategisk utvalgte områder på arbeidsplassen din og gjør det mulig for ditt 
personell å hente ut produkter selv, 24 timer i døgnet, sju dager i uken.  
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U-RING NØKKELSETT MM BT326
U-ringstast satt i 26 deler som inneholder u-ringetaster med åpen nøkkel og ringetast. Ringhodet er 
bøyd i en 15 ° vinkel. Leveres i et sterkt tekstilveske, med bærehåndtak. Produsert i henhold til DIN 
3113A - ISO 7738. Industriell kvalitet på krom vanadiumstål med oljeavvisende overflate. Nøkkelområde: 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 , 30, 32.
Varenr 1791-7501

GIPSBUKK 650 KG
Solid gipsbukk med 650 kg kapasitet for 
oppbevaring av gips- og sponplater, planker, 
etc. Kan enkelt felles sammen og passer 
sammen med Jonex Plateheis og Gipsplate-
vogn med hev-senk. Bredde topp/bunn 
hhv 850/1090 mm, høyde 670 mm.
Varenr 3346-1534

U-RING NØKKELSETT 
MM BT312CW
U-ring nøkkel sett 
i 12 deler. 
U-ringetaster med åpen 
nøkkel og ringetast. 
Ringhodet er bøyd 
i en 15 ° vinkel. 
Leveres i praktisk holder. 
Industriell kvalitet av 
krom vanadiumstål. 
Matt forkromet. 
Produsert i henhold til 
DIN 3113A-ISO7738.
Varenr 2576-0919

450.-
Inkl mva 563.-

PROFESSIONAL WORKFORCE

PROFESSIONAL WORKFORCE

375.-
(Inkl mva 469.-)

1495.-
(Inkl mva 1869.-)

TRANSPORTHJELPER
Spar ryggen med Jonex Transporthjelper. Godt egnet for 
transport av vinduer, dører og plater etc. Kapasitet 250 kg. 
Lasteplate mål 550x145 mm. 260 mm lufthjul.
Varenr 3346-5683

750.-
Inkl mva 938.-

LIFTER PLATEHEIS
Proff plateheis med tiltfunksjon for enklere 
montering av plater også på skråstilte tak. 
Beregnet for forflytning, montering og 
demontering av gips- og bygningsplater 
inntil 270x120 cm. Plateheisen er ekstra 
kraftig og har 70 kg som maksimal 
kapasitet. Maks og min løftehøyde er 
hhv 3,1 og 1,85 m.
Varenr 3346-8596

6999.-
Inkl mva 8749.-
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HODELYKT LEDLENSER H7R WORK
H7R Work er en lykt som er spesielt designet for industrien. Fargevarme
som dagslys (CRI 90). Flex Sealing teknologi gir en vanntetthet på IP67.
Advanced Focus System, som gjør at du kan variere lyskjeglen fra bred for
god oversikt, til smal for konsentrert lys.
Stegløs dimming av lysstyrken, som gjør det
enkelt å justere lyset etter situasjonen.
Oppladbart Li-ion batteri på 4800 mAh.
Magnetisk lading. Det medfølger forsterket
fokusring, klips til å feste på hjelm,
hjelmfeste, forlengelseskabel til
batteriet og silikon-hodebånd.
Lysstyrke opptil 1000 lumen.
Vekt 282 g
Varenr 3479-4560

899.-
Inkl mva 1124.-

KABELTROMEL, 20 M
Kabeltromel 16A / 230V, 4 stk. 230V uttak med selvlukkende lokk. Fast Sentrum med 
antispinn, betyr at sentrum av kabeltrommelen står stille når du ruller ut eller inn strømkabelen. 
Maks belastning: innrullet 1100W, helt utrullet 3600W. Stativ og trommel i slagfast polyamid.
Montert med 20 M gummikabel H07RN-F 3G2.5 MM². Termisk beskyttelse. 
Godkjent for utendørs bruk. IP44.
Varenr 3280-1011

ROBUST HÅNDLYKT MED STERKT LYS
Robust håndlykt med sterkt lys.
Fleksibel og smidig. 240/40 lumen. 
Bruker 3xAAA alkaliske batterier. 
T2-lommelykten er stedet der pålitelig ytelse, 
lysstyrke og design møter enkelthet. 
Gir svært god ytelse til en god pris. 
7-års garanti ved registrering av produktet.
Varenr 2821-4807

299.-
Inkl mva 374.-

SKJÖTELEDNING 
H07RN-F 3G2,5 20M IP44
Skjøteledning med ekstra forsterkede støpsel og 
skjøtekontakt, kan takle sterkere start strøm og
spenningsfall. Godkjent for utendørs bruk. IP44.
Varenr 1590-3297

499.-
Inkl mva 624.-

VI LYSER OPP
LIVET DITT

595.-
(Inkl mva 744.-)



 

1010

495.-
(Inkl mva 619-)

TRIPOD TILL NOVA LAMPER
SCANGRIP TRIPOD er designet for å møte 
enhver arbeidsforhold hvor fleksibel belysning 
er nøkkelen. Utvidbar fra 1,35 m til 3 m, 
gir stativet full fleksibilitet til å plassere 
arbeidslyset i ønsket høyde og vinkel.
Varenr 2997-1942

499.-
Inkl mva 624.-

ARBEIDSLYS NOVA R COB LED USB
Håndholdt, oppladbart COB LED-arbeidslys med maksimal 
lysutgang, Ny og opgraderet til opptil 2000 lumen. 
Ultra-slank og kompakt design. Lysdimmes i 5 trinn. 
Brakett med magnetisk funksjon. Innebygd kraftbank. 
Holdbar for ROUGH SERVICE BRUK. IP67.
Varenr 3400-0174

550.-
Inkl mva 688.-

ARBEIDSLYS NOVA 6 SPS 
MED UTSKIFTELIGT BATTERI
NOVA SPS er verdens første oppladbare COB LED-arbeidslys med 
avatakbart batterisystem og appkontroll. SPS står for SCANGRIP Power 
Solution og er et patentert konsept for fleksibel og pålitelig strømforsyning. 
Du setter bare inn et nylig ladet batteri og fortsetter å jobbe 
mens utladet er ladet. Du kan også koble laderen direkte til 
lampen for å få en 220V strømfor syning. 6000 lumen, 
IP67, 5 lystrin inkl. genopladeligt batteri og lader.
Varenr 3187-3615

PULVERSLUKKER 6 KG 55A, PE6TEA
Det er forskjell på brannslukkere og brannslukkere. Jo høyere 
slukkeeffekt en brannslukkere har, jo større brann kan den slukke. 
Test i TV2 Hjelper Deg: Pulverslukkere med markedets høyeste 
slukkeeffekt, 55A, er det beste valget av brannslukker. 
Sertifisering: NS-EN3, CE, Wheelmark Lisensiert av DNV.
Varenr 2379-9117

1699.-
(Inkl mva 2124.-)
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STHT6-97926 - STANLEY VATERPAKKE 
CLASSIC PRO - 60 CM/120 CM/200 CM
2 synlige og lettleste UV-labeller (en horisontal og en vertikal) for effektivt 
arbeide og rask avlesning.
Libellens nøyaktighet på 0,5 mm / m på den primære flate og 0,75 mm / m 
på den sekundære flate. Vater i solid aluminiumskonstruksjon for økt styrke 
og lang levetid. Dobbelt maskinarbeidet overflate for maksimal nivellerings-
presisjon. Endekapsler holder vateret fra veggen for å beskytte mot merker. 
Forberedt med hull som gjør den enkel å oppbevare.

Varenr 3250-1694

650.-
Inkl mva 813.-

RØYKVARSLER ORIGO, 2 STK
Seriekoblede røykvarslere er det beste valget for de fleste hjem og anbefales 
i større leiligheter, villaer, rekkehus og ferieboliger. Origo ™ er en kombinert 
røyk- og temperaturvarsler som kan kobles i system. Varsler én, varsler alle  – 
på den måten blir du varslet raskt uansett hvor brannen starter.
Varenr 2905-4780

399.-
Inkl mva 499.-

1-95-617 - STANLEY® FATMAX® 26” 
VERKTØYKASSE
Høy kasse gir ekstra høyde for oppbevaringsplass.  Innovativ vertikal 
oppbevaringsenhet for bedre organisering.  Store rustfrie metall låser med 
hull for hengelås for sikker oppbevaring av verktøyet. Ergonomisk håndtak i 
bi-materiale. Kombinerer fordelene med plast med robustheten til metall for 
den beste beskyttelsen av utstyret som oppbevares inni. Bærbar skål som er 
designet for å transportere verktøy og smådeler. 
Boksen har også stor oppbevaringsplass for 
verktøy inni verktøykassen. 
Varenr 2427-0191

350.-
Inkl mva 438.-

LEATHERMAN MULTIVERKTØY 
WAVE PLUSS M/ TASKE
Leatherman WAVE+ har 17 verktøy og er et perfekt multiverktøy for arbeid, 
tur eller til hverdags. Wave+ kommer nå med utskiftbare avbitere og ny taske 
med trykknapp. Begge knivbladene sitter på utsiden, og kan enkelt åpnes 
med én hånd. Lengde lukket er 10 cm. Vekt: 241 gram.
Varenr 3172-6565

995.-
Inkl mva 1244.-



Diamantboring Unicon AS er en del av BIG-gruppen –  
nordens ledende frittstående bygg- og industrikjede 
med mange fagbutikker og lokale lager i Sverige og 
Norge. Vi tilbyr kunder innen bygg-, service og produks-
jon samt offentlig sektor, bransjens bredeste sortiment 
av verktøy, maskiner, beskyttelse, forsyninger.

Samtlige priser er eks. mva. og gjelder til 31/12 2021. Vi tar forbehold om trykkfeil, forsinkede eller utsolgte varer.

Pancoveien 28
1624 Gressvik
Tel. +47 69 36 03 70
post@diamantboring.no
www.diamantboring.no

Diamantboring Unicon AS

HER ER VI SOM ARBEIDER 
PÅ DIAMANTBORING
Våre medarbeidere har lang erfaring og høy kompetanse innen 
ulike håndtverksyrker. Jevnlig sørger vi for at kompetansenivået 
hos våre ansatte oppdateres gjennom kurs og sertifiseringer.

Line Østlie
Daglig leder

Mobil: 91 87 37 69
line@diamantboring.no

Tommy N. Johansen
IT

Mobil: 46 44 10 24
tommy@diamantboring.no

Jonas Meum 
Butikk

Mobil: 91 37 33 28
jonas@diamantboring.no

Øivind Baltzersen
Sjåfør

Mobil: 90 01 31 30

Ole Petter Svendsen
Selger

Mobil: 94 86 60 07
olepetter@diamantboring.no

Erik Jevne
Verksted

Mobil: 41 26 82 60
utlager@diamantboring.no

Tom Kristiansen
Selger

Mobil: 94 85 98 83
trk@diamantboring.no

Kari Østlie
Kontor

Mobil: 90 91 00 71
kari@diamantboring.no

Espen Lund
Butikk

Mobil: 48 32 45 25
espen@diamantboring.no

Camilla Utne
Butikk

Mobil: 48 11 15 51
camilla@diamantboring.no

Daniel Aasheim
Lager

Mobil: 90 88 72 96
mottak@diamantboring.no

Øystein Holme
Verksted

Mobil: 91 37 77 76 
verksted@diamantboring.no

Avsender
Diamantboring
Pancoveien 28
1624 Gressvik


