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Art. nr. 800XL+

Svensk   

HOLE IN ONE®

Settet inneholder: 

Art. nr. 8:21 
Søker

Art. nr. 8:22 
Innsats for apparat-
boks. Hulldiameter  
i vegg ca 75 mm

Art. nr. 8:22+Flex 
Innsats for apparat-
boks. Hulldiameter  
i vegg ca 75 mm

Art. nr. 800NXL+

Norsk    

HOLE IN ONE®

Settet inneholder:

Art. nr. 8:21N 
Søker

Art. nr. 8:22N 
Innsats for vegg/ko-

plingsboks. Hulldiameter  
i vegg ca 75 mm

Art. nr. 8:22+Flex 
Innsats for vegg/ko-

plingsboks. Hulldiameter  
i vegg ca 75 mm

Art. nr. 8:24N 
Innsats for takboks.

Hulldiameter i tak/vegg 
ca 85 mm

Art. nr. 8:22/8:27 
 Innsats for vegg/ko-

plingsboks. Drill stopp/
kabel-beskyttelse

Art. nr. 2005N

Sett for vegg/ 
koplingsboks 1 1/2 
Inneholder:

Art. nr. 8:21 
Søker

Art. nr. 8:26 
Innsats for vegg/

koplingsboks 1 1/2.  
Hulldiameter i vegg

ca 75 mm x 2  
overlappende

Art. nr. 8:26 
Innsats for vegg/ 

koplingsboks 1 1/2.  
Hulldiameter i vegg

ca 75 mm x 2  
overlappende

Art. nr. 8:21 
Søker Art. nr. 8:25 

Innsats for dobbelboks.
Hulldiameter i vegg

ca 75 mm x 3 overlappende

Art. nr. 2000N

Supersøker med 
stempelmarkør

Art. nr. 2004N

Sett for dobbel-  
vegg/koplingsboks  
Inneholder:

Art. nr. 8:24 
Innsats for takboks.
Hulldiameter i tak/

vegg ca 85 mm

Art. nr. 8:23/8:27 
Innsats for koplingsboks 
med drill stopp/kabelbe-
skyttelse.  Huldiameter  

i vegg ca 85 mm

Insatser med borr- och kabelskydd

Artnr 8:22/8:27 apparatdosinsats 
med borr-/kabelskydd

Artnr 8:24/8:27 takdosinsats med 
borr-/kabelskydd

Artnr; 8:23/8;27 kopplingsdosinsats 
med borr-/kabelskyddArt. nr. 8:23 

Innsats for koplings - 
boks. Hulldiameter  
i vegg ca 85 mm

HOLE IN ONE® magnetsøke-
system gjør det enklere for 
snekkeren ved montering av alle 
typer plater og panel over vegg/
koplingsbokser. HOLE IN ONE®-
systemet er tilpasset alle vegg/
koplings bokser på det svenske 
og norske markedet, og føres 
av ledende byggvare grossister/
byggvareforhandlere.
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JIJ-Plast AB er en stolt innehaver av patenter og designbeskyttelse.



JIJ-PLAST – NÄR DET GÄLLER FORMSPRUTNING AV PLAST

Art. nr. 2075N

HOLE IN ONE®   
Hullsag 75 mm  
med ejektorfjær 

HOLE IN ONE® Hullsag med fjær som passer til vegg/
koplingsboks i  kombinasjon med innsats 8:22, 8:22/8:27 
og 8:22SP samt søker 8:21 og supersøker 2000.

Til treverk, plast, gips og lignende.  

HOLE IN ONE® magnetsøkersystem letter snekkerens 
jobb ved montering av alle typer plater og panel over 

innsatsbokser. 
Se hele sortimentet på 
www.jij-plast.se 

Art. nr. 2085N

HOLE IN ONE®   
Hullsag 85 mm  
med ejektorfjær 

HOLE IN ONE® Hullsag med fjær som passer til koblings- 
og takbokser i kombinasjon med koblingsboksinnsats 
8:23, 8:23/8:27 og 8:23SP. Takboksinnsats 8:24, 8:24/8:27, 
8:24SP samt søker 8:21 og supersøker 2000.

Til treverk, plast, gips og lignende. 

HOLE IN ONE® magnetsøkersystem letter snekkerens 
jobb ved montering av alle typer 
plater og panel over innsatsbokser. 
Se hele sortimentet på 
www.jij-plast.se 

NOK EN ”MUST HAVE” FOR TØMREREN!

Art. nr. 8.22N SP

HOLE IN ONE®  
SuperPro

HOLE IN ONE® SuperPro magnetsøker-system inne holder 
supersterk neodymmagnet og gjør det enklere for snek-
keren ved montering av alle typer plater og paneler over 
vegg-/koblingsbokser.

Hole in one-systemet er tilpasset alle vegg-/koblingsbokser 
på det svenske og norske markedet og føres av ledende 
bygge varegrossister/- 
byggevareforhandlere.  
Se hele spekteret på 
www.jij-plast.se

HOLE IN ONE® MAGNETSØKESYSTEM FOR ELBOKSER – EN ENKEL MÅTE Å ARBEIDE PÅ.

Plasser HOLE IN 
ONE innsatsen i 
vegg/koplings-
boksen.

Monter gipsplate 
/panel.

Finn innsatsen med  
HOLE IN ONE-søker 
8:21 eller supersøker 
2000, og marker 
midten.

Bor hull med hull-
bor. Plasser boret 
så langt ut som 
mulig. 

Ta ut innsatsen,  
dermed er arbeidet  
utført.
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Art. nr. 8.21N Søker

Art. nr. 8.22/8.27N  Innsats for 
vegg/koplingsboks. Drill stopp/ 
kabel-beskyttelse.

Art. nr. 8.24/8.27N Innsats for 
takboks. Drill stopp/kabel- 
beskyttelse.

Art. nr. 8:22+Flex uten drill stopp/
kabel beskyttelse

Følgende varer selges i separat 
plastemballasje

JIJ-Plast AB er en stolt innehaver av patenter og designbeskyttelse.

Art. nr. 8:22+Flex uten drill stopp/
kabel beskyttelse - Awareness


