KOM IGÅNG MED

FÖRVANDLIGEN
AV DITT GARAGE

FÖRVANDLA
DITT GARAGE
TILL
NÅGONTING
  MER
föreställ dig ett garage från Gladiator® GarageWorks
Tänk dig ett garage som förutser alla dina behov och enkelt
låter sig anpassas för att rymma dem. Ett så vackert system för
att skapa ordning att oreda tillhör det förflutna. Föreställ dig
ett garage som fungerar lika fantastiskt som det är vackert.
Nu, föreställ dig att det garaget faktiskt är Ditt...

en snabbtitt 4-5
En snabb överblick över samtliga
Gladiator GarageWorks system.
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1 2 3
Inspiration 6-13

komma igång 14-15

Dessa uppslag kommer
garanterat att få igång dig!

Varje upplevelse börjar med
ett första steg.

planera 16-17
All information du behöver
för att planera ditt garage.

4 5 6
hur 18-27

produkter 28-48

Att bygga ditt drömgarage
är enklare än du tror.

Ett bra garage börjar med lika
bra produkter. Se efter själv.
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En titt på systemen
ETT
FLEXIBELT SYSTEM
Designat för att skapa ett sömlöst system i ditt garage.
flytta utrustningen från golvet
till väggen.

ge varje sak i ditt garage
ett eget hem.

håll ordning på oredan,
bakom stängda dörrar.

väggsystem

krokar och korgar

skåpsystem

GearTrack® Väggskenor & GearWall®
Paneler är pantenterade skenväggar
för maximal funktion.

Från krokar och korgar till skoställ
och hyllor har Gladiator ® alla
tillbehör så varje sak får ett hem.

Med slitstarka, robusta och stilrena skåp får du
dina saker upp från golvet och in i skåpen.

Sidorna 18-19, 29

Sidorna 19, 30-32

Sidorna 20, 34-37, 44 &
sidorna 22-23, 38-42

TvÅ skåpserien som passar alla förvaringsmöjligheter

Gör-Det-Själv - Serien

Lätt att montera

Stark stålkonstruktion

Gör-Det-Självserien, eller GDS som vi väljer att kalla den, kännetecknas
av lättviktsversioner av flera av Gladiators produkter. Med en grundare
och stram stålkonstruktion är GDS-produkterna en lättmonterad och
kostnadseffektiv lösning, idealisk för att montera i alla storlekar av
garage och med styrkan och stilen från Gladiator GarageWorks.

Universallås
Magnetisk låsning
Mönstrad
plåt.

Justerbara ben
(Hjul som tillbehör)

Gör-Det-Själv

GDS FÖRVARINGSHURTS - 3 DELAD
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❶ snabbtitt 4-5

❷ inspiration 6-13

Stål

❸ komma igång 14-15

arbetsytor som arbetar
för dig.

vi har golvet täckt, se
vad vi kan erbjuda.

arbetsytor

golvbeläggning

Gladiator ®s arbetsytor är till för
det allra tuffaste av projekt.

Tack vare våra golvplattor kan du få ett nytt
garagegolv på noll-tid utan lim och onödiga
hjälpmedel. Golvläggning har aldrig varit enklare.

Sidorna 21, 44-46

Premium Serien

Sidorna 25, 33

Överdel av solid lönn finns som tillval

Uppgradera till Premiumserien när du är redo
för svetsade stålskåp, överlägsen styrka och
solida gummihjul som standard. Dessutom
kommer de flesta produkter ur Gladiators
Premiumserie färdigmonterade så du kan
börja organisera ditt garage på en gång

Tjock och stark stålkonstruktion

Sidohandtag
Universallås

Extra djup
förvaringskapacitet

Magnetisk
låsning

Svetsad stålkonstruktion

Svetsat stål

Extra djupa

❹ planering 16-17

Låsningsbara hjul fram
och svängbara hjul bak.

❺ hur? 18-27

Skyddande
stötfångare

Premium Förvaringshurts

❻ Produkter 28-48
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STILENFÖRBILEN
DET ÄR VAD DITT GARAGE ÄR BYGGT FÖR
Bilar behöver också ett hem. Trots allt, det är därför garaget en gång
uppfanns. Gladiator GarageWorks har revolutionerat det konceptet
genom att tillhandahålla ett system som omger din bil med
välorganiserad lyx samtidigt som oredan hålls borta från golvet.
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❶ snabbtitt 4-5

❷ inspiration 6-13

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Premium Hyllskåp alt. Premium Klädskåp
GearTrack® Väggskenor
122cm plåthyllor
Premium Väggskåp Large
  Premium Dockningsyta
  Premium Verktygshurts
Kol, Silver och Rött kompositgolv
Powerstrip (Finns ej för Svenska marknaden)
  GearWall® Väggpanel
Premium Arbetsbänk Large (244cm)

❸ komma igång 14-15

SMIDIGA RÖRELSER
Gladiator ® Förvaringshurtsar kännetecknas av fullt utdragbara

lådor i olika storlekar med stålfjädrar för smidigt öppnande och
stängande. Lätt för dig att nå utan att gå vilse i lådorna.

I

H

J

En serie av Premium
Förvaringshurtsar är
perfekt för förvaring av
alla verktyg du behöver.

G

gör-det-själv serien

Premium Verktygshurts
Perfekt att förvara dina
verktyg i om du vill
ha en mobil enhet.

Golvbeläggning

Täck snabbt över sprickor och
oljespill med vårt golv som också
gör det fantastiskt snyggt.

Premium Förvaringshurts

Förvaringsbackar -6 pack

Fövara dina större och tyngre
verktyg närmre golvet där
du oftast använder dem.

❹ planering 16-17

Perfekt för förvaring av
skruvar eller dyligt.

❺ hur? 18-27

❻ Produkter 28-48
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Golvsilarna gör dig lätt
för dig att spola rent ditt
golv från jord och smuts
som kommit in i garaget.

portentillträdgå
Ordning i trädgår'n, ordning i garaget!
Din trädgård är en rofull plats. En plats där du kan fly undan
vardagens stress för att varva ner. Upplev samma ro i ditt
perfekt organiserade garage med Gladiator®s produkter. Varje
föremål i ditt garage får en plats och du får en känsla av lugn som
endast en avslappnad eftermiddag i trädgården kan matcha.
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❶ snabbtitt 4-5

❷ inspiration 6-13

A. GDS Arbetsstation
B. Premium Hyllskåp/Klädskåp med
konsoler som tiltillbehör
C. Silver och kolfärgat golv
D. Premium Plåthylla Large (122cm)
E. Premium Väggskåp Medium
F. Premium Plåthylla Medium (76cm)
G. GearWall® Väggpanel
H. Pappershållare
I. J & L Krokar - 8 pack
J. Powerstrip (Ej tillgänglig för Sverige)

❸ komma igång 14-15

FULLPROPPAT
Slipp snubbla över alla dessa lerkrukor! Gladiators hyllsortiment hjälper dig med
din förvaring av alla krukor, hinkar och korgar när
dessa inte används.

I

J

ården
Gladiator® Hyllor

Flytta krukor och jord från
golvet, men fortfarande
bara en armlängd bort.

❹ planering 16-17

VÄXTHUSEFFEKTEN
Gladiator ®s produkter erbjuder obegränsade möjligheter för

den med gröna fingrar. Arbetsbänkar som bekvämt passar med Premium
Verktygshurtsar och Förvaringshurtsar. Ha allt - från jord till frön - precis
där du behöver det som mest.

Premium Väggskåp Medium

Undvik olyckor genom att förvara
produkter som bekämpningsmedel och
gödning inlåsta i ett skåp.

Förvara dina frön bakom
en stilren dörr.

❺ hur? 18-27

❻ Produkter 28-48
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Håller du på något lag?
Varför inte klä golvet i
lagets färger, eller skriva
lagets namn någonstans?

vårträningEN
A.
B.
C.
D.

FÖRLÄNG SPORTSÄSONGEN
Gör ditt garage till din egen arena för familjens sportintressen. Visa
stolt upp dina klubbor på ett par krokar eller dölj dem inuti något av
våra högskåp. Oavsett skottvinkel fixar vi förvaringen utan att blinka.
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❶ snabbtitt 4-5

❷ inspiration 6-13

E.
F.
G.
H.
I.
J.

Premium Hyllskåp / Premium Klädskåp
Trådkorg - 46cm
GearTrack® Väggskenor
Premium Hyllskåp Jumbo med medföljande
Konstolkit för vägghängning.
Silver och kolfärgat golv.
Krokar
Premium Plåthylla Large
Nätkorg - 61cm
Premium Plåthylla - Medium
GDS Arbetsstation

❸ komma igång 14-15

"Sweet sPot"
Ut på banan med ett par minuters varsel. Med Gladiator®s Golfhylla har
du dina saker organiserade och redo för en ny sänkning. På Golfhyllan
får du plats med två golfbagar, golfbollar. Ja, till och med era golfskor.

I

J

LAGSPELARE
Låt hela familjen vara en del av organiseringen i garaget. Tilldela ett skåp eller
någon hylla till dina barn så dem får känslan av att dom är en del av garaget, som
också bidrar till ett större ansvar när det kommer till att plocka undan efter sig.

Premium Klädskåp

Stora öppna ytor som är
perfekt för större föremål
som innebandyklubbor
och golfbagar.

Använd krokar, korgar och hyllor för
att förvara saker som ofta används.
Exempel på dessa saker kan vara
bollar, cyklar, klubbor med mera.

Nätkorg - 61cm

Stark och flexibel nätkorg
som är perfekt för att
hindra bollar från att
rulla runt på golvet.

❹ planering 16-17

❺ hur? 18-27

❻ Produkter 28-48
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Med 'XL Staplingsbar
Förvaringsvagn' håller du
ordning på dina verktyg
så reparationerna
går smidigt.

F

NaviGERADITTgarage
HÅLL RÄTT KURS
Vattnet är ditt liv. Ingenting går upp mot att spendera en
dag på sjön eller guppa bland vågor. Med ett organiserat
garage från Gladiator GarageWorks så kan du spendera mer
tid i solen och mindre tid att leta efter det du behöver.
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❶ snabbtitt 4-5

❷ inspiration 6-13

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

GearWall® Väggpanel
Pappershållare
Premium Väggskåp - Large
Förvaringsbackar - 6 pack
Premium Arbetsbänk - Medium
Premium Förvaringshurts
Gladiator ® Pall
Premium Verktygsbox - Medium
Flasköppnare
Djup krok

❸ komma igång 14-15

Den säkra hamnen
Tack vare stålkonstruktionen på Gladiator ®s skåp tillåter det dig att förvara dina
sportprylar och vattentillbehör i säkert förvar året runt.

J

I

H

garage

fastkrokad
Vissa saker har en tendens att alltid försvinna. Det är precis då
organisering slutar och kaos börjar. Gladiator®s krokar kommer i
alla möjliga former och storlekar för att passa just dina behov.

GearWall® Väggpanel

Samtliga väggprodukter
från Gladiator ® passar på
väggpanelen. Bara ett snabbt
klick ifrån komplett ordning.

XL Verktygsförvaring

Gladiator ®s verktygsförvaring
erbjuder dig en massiv
förvaringsvagn för att enkelt
hålla ordning på dina verktyg.

❹ planering 16-17

❺ hur? 18-27

❻ Produkter 28-48
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Komma igång
Städa
ur
ditt
garage
Tråkigt nog kan du inte förvandla ditt garage utan att städa ur det befintliga.
Här får du några tips på hur du enklast kommer igång.

Få ditt garage redo för action med fem lätta steg
Vad ska göras...

1
2
3
4
5
14

hur det ska göras...

till exempel...

rensa ur allt

Att rensa ur garaget tvingar dig att ta
beslut om varje sak.
Fuska inte!

Här finns det inga exempel. Få ut alltihop.

Dela upp och besluta

"Spara-eller-slänga"-beslut är lättare
att ta om man delar upp sakerna i
grupper med liknande föremål.

Ställ alla cyklar och cykelutrustning tillsammans. Detta
hjälper dig att upptäcka att du har sju cykelhjälmar men
bara två cyklar. Vi lämnar över matematiken till dig.

Slutlig destination

Vad stannar? Vad åker ut? Vilka
saker åker direkt till tippen? Nu
är det dags att bestämma sig.

TV'n som du tänkt laga sedan 80-talet kanske det är
dags att göra sig av med. Benämn saker som denna som
det skräp det faktiskt är. Släng och gå vidare i livet.

Spara det bästa

Okej, vissa saker har ett nostalgiskt
värde. Spara det som minne.

Ditt barns första metspö förtjänar en plats på
väggen. Men barnets första fisk å andra sidan...

kasta resten

Om du hatar det, inte behöver
det, inte använder det, inte kan
laga det eller inte vet hur det
används. Varför har du det kvar?

Sluta spara hjullösa skottkärror, trasiga stolar och
aldrig använda våffeljärn. Kom på ett konstruktivt
sätt att bli av med dem, eller släng dem!

❶ snabbtitt 4-5

❷ inspiration 6-13

❸ Komma
komma igång 14-15

undvik katastrofer
Att städa kan faktiskt vara påfrestande för din hälsa.
Här kommer några enkla tips för hur du lyckas.

Gör det roligt!
Att städa garaget behöver
inte vara tråkigt!
rocka loss
Gör din personliga CD
med dina favoritlåtar.

kolla vädret
Det finns inget värre än att jobba i
dåligt väder. Se till att du planerar din
garagedag när det är fint väder ute.

Klä dig rätt
Strunta i märkeskläder och annat dyrbart. Sätt
på dig oömma kläder som klarar av tuffa tag.

städa och vinn
Gör det till en tävlingt. En
perfekt motivator för barnen.
tävla med dig själv
Ställ en timer på önskad tid
och tävla mot dig själv.
gör det till familjetid
Eftersom hela familjens saker finns
i garaget kan man också aktivera
hela familjen i städningen.

lyft med benen
Använd benen om du ska lyfta tunga
saker. Din rygg kommer att tacka dig.

se upp för saker som kan falla
Att rensa fullproppade hyllor kan
vara oväntat farligt. Ta det extra
försiktigt i situationer som dessa.

bli av med bråte

Hur mycket saker du har och hur
snabbt du kan bestämma vad du ska
slänga är två avgörande faktorer för
hur snabbt du kan städa ur ditt garage.

Fyra konstruktiva sätt att bli av med röran i garaget.

A. LOPPMARKNAD
Gammalt beprövat sätt för att tjäna lätta
pengar på saker man inte behöver.
B. Annonsera på nätet
Många sajter fungerar precis
som när du sätter in en annons i
lokaltidningen. Många sidor är gratis.

❹ planering 16-17

Hur lång tid
kommer det ta?

C. Onlineauktion
För en liten avgift kan du auktionera ut
dina produkter till högstbjudande. Vem
vet hur mycket pengar du kan tjäna.
D. Donera
Om det inte går att sälja men du
förmår dig inte att kasta det. Varför
inte skänka bort det till välgörenhet?

❺ hur? 18-27

Eftersom detta varierar från person
till person och garage till garage, är du
den enda som kan beräkna det.
Men som en tumregel - ge dig alltid
mer tid än du tror du behöver. På
så vis hamnar du inte i tidsnöd.

❻ Produkter 28-48

15

Planering
Lite
förberedelser
Kan vara bra att hjälpa dig undvika onödig huvudvärk senare.

Plus att lite förutseende kan spara dig både tid och pengar framöver.

ta reda på måtten
Se till att mäta följande först:
A.
B.
C.
D.

Alla väggar på höjden och bredden
Fönster, eluttag och övriga kontakter
Dörrar inklusive ev. dörrsteg
Golvyta

Produktsidorna längre bak i
katalogen visar måtten för de flesta
produkter. Jämför dessa med dina
mått för att lättare kunna planera
ditt nya garage.

Vad är din stil?
Ha dessa tips i huvudet när du planerar ditt nya garage.

lätt och tillGängligt
Vill du ha dina verktyg synliga samtidigt som
de kommer bort från golvet planerar du
med ett stort urval av diverse krokar.
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❶ snabbtitt 4-5

Flexibelt, synligt och rymligt
Om du vill ha dina saker synliga men i säkert
förvar och lätta att flytta ska du nog fylla ditt
garage med justerbara krokar och lådor.

❷ inspiration 6-13

Undangömt
Om du vill förvara dina saker bakom stilrena
skåpdörrar ska du titta på våra serier av skåp
och lådor som skänker det efterlänktade
utseendet utan att tumma på utrymmet.

❸ komma igång 14-15

Det finns många sätt att förvara de saker du äger.
Lyckligtvis är vårt system flexibelt. Här är en lista som
kanske kan hjälpa dig med vilken produkt som passar bäst.
X = Vår rekommendation O = Andra alternativ
sak att förvara
Söker du en zon?
Placering är A och O. Genom att placera bilsakerna, trädgårdssakerna
och sportsakerna var för sig så förenklar du ditt framtida arbete.

Planera ditt arbete

hur du förvarar det
Krok

Bollar

X

Strandsaker

X

Cyklar

X

Skyfflar & Krattor

X

Campingutrustning

1

2
Du behöver inte hålla
dig till ett alternativ. En
kombination av flera
olika lösningar kan
vara det bästa för dig.

3

Kanoter, Kajaker

X

Bilbarnstol

X

Hylla

Rengöringsprodukter

Fiskespön

X

1. rita på nätet

Handverktyg

O

Blueprint Estimator —
GarageWorks ritsystem tillåter dig
att rita upp och planera ditt garage. (Du måste kunna omvandla till
amerikanska mått för att få exakt storlek)
100 cm = 3,28 fot
100 cm = 39,37 tum

Julpynt

Skåp

O

O

X

O

O

O

O

O

X

O

O
O

O
O
O

O

X

X

O

Stegar

X

Trädgårdsstolar

X

2. gör en skiss

Sågverktyg

X

Ta en bit papper och skissa upp ditt drömgarage. Oroa dig inte om
du inte är en mästerkonstnär. Skissen är ju bara för att komma igång.

Målarburkar

3. fråga proffsen

Rörmokarutrustning

Behöver du mer hjälp? Du kan få hjälp av din lokala
återförsäljare eller direkt från våra säljare. Vi som
arbetar med Gladiator är experter och hjälper dig gärna
tillbaka på banan igen om du känner dig vilse.

Elverktyg

O

Skidor och snowboard

X

O

Trimmers

X

O

Skottkärror

X

Bekämpningsmedel

Verktygsvagn

O

O
X

Låda

O
O

Slangar och sladdar

Gladiator ®

Korg

O
O

O

O

O

X

O

O

X

X

O

X

O

X

Använd gärna denna lista som mall och gör din egen lista
över saker du har i garaget. Sätt sedan kryss för vad du
behöver så du enkelt kommer ihåg varenda krok.

❹ Planering 16-17
planering 16-17

❺ hur? 18-27

❻ Produkter 28-48
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Hur?
skapa
ett
organiserat
väggsystem
Att använda väggen till förvaring är ett bra sätt att få bort sakerna från golvet och återvinna golvytan.
Det ger dig också möjligheten att förvandla ditt garage till en yta du faktiskt kan använda.

GearTrack® Väggskenor

GearWall® Väggpanel

18

❶ snabbtitt 4-5

❷ inspiration 6-13

❸ komma igång 14-15

välj ditt väggsystem

installera spåren

Gladiator ®s väggsystem har patenterade
väggspår, gjorda för att passa för samtliga
vägghängda produkter.

Gladiator®s väggsystem är lätt att installera,
oavsett om du har OSB-, gips-, eller
betongvägg.

GearTrack® väggskenor

Här är ett exempel på hur man installerar
GearWall® Väggpanel på regelväggar.

Möjliggör för dig att snabbt
organisera ditt garage utan att du
behöver använda hela väggen.

1. Lokalisera och märk upp regeln
För att kunna lasta på riktigt mycket saker
krävs det en regel som backar upp vikten.

montera tillbehör
Montering av krokar, hyllor,
korgar och andra tillbehör på
ditt väggsystem är enkelt.
Montering av krokar & tillbehör
på Gladiator®s väggsystem är
så enkelt som 1-2-3 steg.
Sätt klammern mot övre kanalen

Flytta krokar och skåp åt sidorna.

GearWall® Väggpanel
Möjliggör ett heltäckande väggsystem
som både är snyggt och praktiskt. Perfekt
för dig som gärna vill ha full flexibilitet.

säkra bottenfliken
2. Installlera bottenpanelen
Börja från botten och skruva panelen i
ena hörnet. Använd sedan ett vattenpass
på ovansidan av panelen och skruva
fast den när den är helt i våg.
3. Installera övriga paneler
Nu behöver du bara skjuta panelerna
i skårorna för att få de helt i linje med
varandra. Sedan är det bara att fortsätta
tills den tilltänkta väggdelen är täckt.

Flytta korgar och skåp i alla
tänkbara riktningar.

tryck ner för att låsa

4. såga till paneler
Behöver du såga till panelbitar runt
dörrar och fönster fixas detta enklast
med en cirkelsåg eller fogsvans.

fullständig flexibilitet
Alla tillbehör flyttas enkelt runt på ditt
väggsystem för att möta samtliga behov.

*För fler installationstips, besök
www.GladiatorGarage.se

❹ planering 16-17

❺ Hur?
hur? 18-27

❻ Produkter 28-48
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Hur?
använd rätt skåp för att förvara
din
utrustning välorganiserat
Skåp är bra val för personer som vill rensa bort saker från golvet och
förvara dem säkert gömda bakom en stilren dörr.

Att välja storlek

detta gör våra skåp ytterligare lite bättre

Sm

all

Vissa behöver inte stora förvaringslösningar.
Därför har vi skåp för alla behov.
säkerhet
Att inte kunna låsa in sin utrustning
kan vara riktigt farligt, särskilt om man
har barn i närheten. Det flesta av våra
skåp har ett universallåssystem, för att
hålla dina saker och din familj säkra.

S

konstruktion
Gladiators skåp är designade för det
hårdaste av garagemiljöer.
Den tuffa stålkonstruktioner klarar
alla påfrestningar från tufft klimat
och klarar dessutom garanterat
många års användande.

på väggen eller golvet?
Gladiator ®s skåp är tillverkade för väggen, golvet eller bägge.

Medi

um

Vad är rätt för dig?

M

På Väggen
Våra väggskåp hängs på väggsystemet
för att frigöra golvyta och ge
plats för annat i garaget.

Large

På golvet
Våra högskåp kommer antingen med
gummihjul eller justerbara fötter.

L

Ditt val
Många av våra högskåp kommer med
valmöjligheten att antingen låta dem stå på
golvet eller hänga upp dom på väggen. Köp
till ett konsolkit. Alla våra väggdesignade
skåp har dock detta med som standard.

hur?
Justera hyllor
Bestäm var den ska sitta,
sätt hyllans sidflikar ovanför
den inbyggda fåran i skåpen
och tryck hyllan på plats.
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LÅS HJULEN
Vrid spaken på hjulet medsols
för att låsa dem och motsols
för att låsa upp dem.

❷ inspiration 6-13

INSTALLERA KONSOLKIT
Premium- och GDS Konsolkit
kopplas ihop med några skruvar
och gör det enkelt att hänga
upp dina skåp på väggen.

❸ komma igång 14-15

att
välja
rätt
arbetsyta
För många är en bra arbetsyta den viktigaste delen i garaget. Att välja yta som
passar dig så bra som möjligt garanterar dig en bra grund att bygga vidare på.

Vilken arbetsyta
passar dig?
Det finns flera olika modeller att välja mellan.
Välj den som passar dina behov bäst.
A. Premium Arbetsbänk
Idealisk för den inbitne hemmafixaren.
Klarar upp till 500kg belastning och
passar därför för nästan alla projekt.
B. Dockningsyta
En solid MDF-yta hjälper dig att docka
ihop två Premium- eller GDS hurtsar
för att skapa en mobil arbetsyta.
C. Premium arbetsyta lönn
Passar ovanpå Premiumhurtsarna och skapar en
enkel yta perfekt för sporadiska reparationer.
D. GDS arbetsstation
Spara golvyta genom att hänga upp GDS
Arbetsstation på väggen. Idealisk för små garage
och förråd då arbetsytan enkelt fälls in.

I ett litet garage är
det oftast bäst att
ha arbetsplatsen
på ena långsidan.

Att välja bästa
platsen för din
arbetsyta

I ett normalt eneller tvåbilsgarage
är innerväggen den
bästa lösningen för
din arbetsyta.

Den bästa placeringen för arbetsplatsen
beror ofta på hur stort garaget är.
Här är några riktlinjer som hjälper dig skapa
en arbetsplats som fungerar bra för dig.

I ett stort tvåbilsgarage
eller större som
tillåter dig att
bygga en L-formad
arbetsyta är detta
att rekommendera.

ATT TÄNKA PÅ vid placering
av arbetsytan:
1. Bra ljussättning
2. Gott om arbetsyta
3. Tillgång till eluttag.

Stora garage och
verkstäder tillåter dig
att bygga sektioner
av arbetsytor.

TIPS FÖR EN VÄLSTÄDAD ARBETSPLATS
Ha en soptunna i närheten
En soptunna hjälper dig att
slippa att skräp tar upp onödig
yta på arbetsplatsen.

❹ planering 16-17

Ha verktygen nära
Det är mycket enklare att göra av
verktygen på rätt ställe om just
det stället är nära arbetsplatsen.

❺ Hur?
hur? 18-27

många smålådor
Att ha alla skruvar, spikar och
muttrar sorterade i smålådor gör
det lättare att hålla rent och fint.

använd hurtsar
Använd en eller ett par hurtsar
under din arbetsyta för att lätt hålla
ordning på dina favoritverktyg.

❻ Produkter 28-48
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Hur?
HITTA DEN BÄSTA
VERKTYGSL
ÖSNINGEN
Oavsett om du är helgsnickaren eller den professionella hantverkaren behöver du ha full
kontroll över dina verktyg. Gladiator har flera olika lösningar på dina bekymmer.

PremiUMSerieN VERKTYGSFÖRVARING

Gladiator®
ERBJUDER

22
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PremiUMSerieN XL VERKTYGSFÖRVARING

Stark stålkonstruktion erbjuder
exeptionell stabilitet och säker
förvaring för dina verktyg.

Friktionsfångare eliminerar att
lådorna öppnas när hurtsen flyttas
runt.

Dämpande dukar skyddar
hurtsen från repor och dina
verktyg hålls på plats.

Universallås erbjuder ökad
säkerhet för dig och din familj.

❷ inspiration 6-13
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Sätt
ihop
ditt
eget
system
Oavsett om du har några enstaka verktyg för mindre jobb runt huset eller en komplett
serie för större projekt, så har vi verktygsförvaringen som passar dig.

att välja rätt kombination
A. Verktygsbox large
Erbjuder flexibiliteten att
förvara både små och stora
verktyg, medans toppen
erbjuder extra förvaring för
större verktyg. Verktygsbox
Medium är toppsektionen av
en 3-delad verktygshurts.

❹ planering 16-17

❺ Hur?
hur? 18-27

B. verktygsbox medium
Erbjuder bra kapacitet med en
kompakt, enkel design som gör
den lätt att flytta runt. Den
mellanliggande verktygsboxen
bor i mitten av verktygsstapeln.

C. verktygsvagn - 7 lådor
En stor verktygsvagn med sju
lådor ger plats åt många olika
verktyg. Med olika storlekar
på lådorna är detta en
kompanjon för alla projekt.

❻ Produkter 28-48
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Hur?
skydda
golvet
Ett komplett golv är enklare än du tror. Det går snabbt att installera, och ger dig
en ny designdimension av ditt garage.

Gladiator® kompositgolv

Varför golvplattor?

installera

• Enkelt att installera. Klickas ihop
och sitter fast utan lim.

Du kanske undrar vad poängen är med att
förbättra utseendet på ett golv som konstant
får ta stryk.

1. Lägg golvet från främre vänster hörn till
bakre vänster hörn och påbörja läggningen
från vänster till höger som ett "L".
2. Om du behöver kapa en plattrad på
ena sidan, kapa den då lika mycket
på andra sidan. Det är mycket jobb,
men resultatet blir perfekt.
3. Efter att du har kapat plattorna är
det bara att fortsätta lägga resten
av golvet i ditt önskade mönster.

• Design. Här bestämmer du precis
hur du vill kombinera färgerna.
• Lägg golvet i hela garaget, eller bara där
du känner att du behöver det mest.
• Installera en golvsil för att säkerställa att
vattnet alltid hittar till golvbrunnen.

Gladiators golvbeläggning tillför stil till ditt
garage, men skyddar det också från dagliga
slitaget.
Föreställ dig ett garagegolv som inte går
sönder om du tappar en hammare, spricker
i kallt väder eller får fläckar om du råkar
spilla olja. Föreställ dig nu ett golv som
håller för allt det och fortfarande är snyggt.

Innan du installerar
• “Mät hellre en gång för mycket" är
vårt motto. Att mäta noga sparar
både tid, pengar och humör.
• Att rengöra golvet känns kanske onödigt
om det ska täckas över. Men se till
att det är rent och snyggt så du inte
behöver bry dig om det senare.
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Ett
välkänt ansikte...
Mats Karlsson, eller Snickar-Matte som han kallas i media samarbetar med Gladiator®
GarageWorks och ger gärna sin syn på hur ytorna ska användas!

Snickar-Matte berättar
Han är "Snickar-Matte" med hela svenska
folket. En miljonpublik har sett honom
göra drömbostäder av några lyckliga
husägare. Ingen kan heller ha missat när
han dansade sig genom rutan till TVsofforna. När Matte snickrar i TV så ser
man sällan garagen. Hur ser det ut i dem
egentligen? Och hur ser hans garage ut?
- Standarden på garagen vi besöker är allt ifrån bra
till extremt dåligt och väldigt stökigt. Jämför man
med själva bostaden ligger garagets standard långt
efter. Tyvärr har garaget blivit en avtippningsplats
för prylar som inte passar in i hemmet, istället
för att löpa linan ut och ha samma ordning i hela
bostaden.

Hur ser ditt garage ut då?
- I och med att jag är snickare i grund och botten
måste jag ha en verkstad för att arbetet ska
fungera. För att minimera irritation så måste jag ha
ordning och reda, säger Matte och fortsätter:
- Min verkstad och mitt garage "samsas" så att
säga. Jag tillbringar mycket tid där och använder
det som hobbyrum för snickerier och förverkliga
mina idéer. Det får helt enkelt inte vara ett
förråd även fast jag har mina surfprylar där.

Några tips till folket i renoveringstankarna?
- Bra belysning, speciellt över arbetsytan
- Tänk över hur du vill använda garaget.
- Kontakta en expert för detaljerade frågor.
- Släng upp en stereo eller en TV för
att lätta upp stämningen lite.

❹ planering 16-17

❺ Hur?
hur? 18-27

❻ Produkter 28-48
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Hur?
®
andra
kreativa
Gladiator
lösningar
Gladiator GarageWorks: Det är inte bara för garaget längre (OK, det är det fortfarande, men här kommer ett par idéer.)
®

Skapa en nyckehållare på ett par
minuter. Håll reda på alla dessa nycklar,
och kom aldrig försent till jobbet.
Du behöver:
GearTrack® Väggskena, kapad
J-Krokar
GearTrack® Avslut
Färganpassade skruvar

Nyckelsk
ena

Skapa snabbt och enkelt en personlig
tvättstuga som faktiskt har allt
du behöver inom räckhåll.
du behöver:
GearWall® Väggpanel
GearTrack® Väggskenor
Trådkorg - 46cm
Trådhylla - 61cm
Plastbackshållare
J-Krokar
GearTrack® Avslut

INT
RENT & F

Färganpassade skruvar
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Häng paraply, tennisrack, kläder
och annat smått och gott
precis vid ytterdörren.
du behöver:
GearTrack® Väggskena
Dubbelkrok
Universalkrok - Medium
Universalkrok - Small
J-Krok
Förvaringsback
GearTrack® Avslut
Färganpassade skruvar

Till Skolan!

Gör enkelt om det optimala
systemet för ordning i garaget till det
optimala underhållningssystemet.
du behöver:
GDS Arbetsstation
GearTrack® Väggskenor
Premium Plåthylla Medium
GearTrack® Avslut
Färganpassade skruvar

Spelrummet
❹ planering 16-17

❺ Hur?
hur? 18-27

❻ Produkter 28-48
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Väggsystem
Hemligheten med Gladiator®s system hänger på
styrkan hos våra innovativa väggsystem.

GearWall® Väggpanel
beskrivning
++ Starkt kompositmaterial
++ Patenterat dubbelkanalssystem som
säkert håller utrustningen på plats
++ Väggkompontenterna flyttas
enkelt till höger och vänster
++ Tillbehören GearWall® Panellist och
Golvsockel ger ett komplett utseende.
++ 10 års garanti*

GearWall® Panels länkas
ihop för att skapa ett
sömlöst system.

specifikation
++ 243,8 cm bred x 30,5 cm hög x 1,9 cm djup
++ 121,9 cm bred x 30,5 cm hög x 1,9 cm djup

GearWall® Panellist

++ Viktkapacitet:
100kg per löpmeter

GearWall® Golvsockel

• Ger en komplett finish.
• 400139 (6 pack om totalt
18m. Finns per stycke)

++ 122 cm 400137 (2 pack)

• En snygg sockel som sammafogar
panelen med golvet.
• För exakt mått, se www.gladiatorgarage.se
• 400141 (4 pack om totalt 9,8m)

++ 244 cm 400138 (2 pack)

GearTrack® Väggskenor

Mixa GearTrack® Väggskenor och GearWall® Väggpaneler
för ett personligt utseende som passar dina behov.

beskrivning
++ Starkt kompositmaterial
++ Patenterat dubbelkanalssystem som
säkert håller utrustningen på plats
++ Väggkompontenterna flyttas
enkelt till höger och vänster
++ Tillbehören GearTrack® Avslut
och Färganpassade skruvar
förfinar utseendet.
++ 10 års garant*

specifikation
++ 122 cm bred x 15,2cm hög x 1,9cm djup

GearTrack® Avslut
Varierande installationsmöjligheter
GearTrack ® Väggskenor är lätta att fästa mot träväggar,
betongväggar eller gipsbeklädda regelväggar.

• Klickas på skenorna för
ett snyggt avslut.
• 400131 (4 pack)

Krokar installeras med lätthet: Ingen borrning krävs!

++ Viktkapacitet:
100kg per löpmeter

Färganpassade skruvar

++ 400135 (2 pack)
++ 400136 (6 pack)

Krokar och andra tillbehör flyttas lätt åt sidorna på
GearTrack® Väggskenor, vilket gör det lätt att möblera om.

• Skapa ett sömlöst utseende
med vita skruvar.
• 400132 (32 pack)

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.

❹ planering 16-17

❺ hur? 18-27

❻ Produkter 28-48
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Krokar
Få upp sakerna från golvet till väggarna
med flera varianter av innovativa krokar.

1. Sätt klammern mot övre kanalen

Installation och
omorganisation
av krokarna är
enkelt tack vare
spårkonstruktionen
på våra väggsystem.

2. Säkra
bottenfliken
Flasköppnare

3. Tryck ner för att "låsa".

Universalkrok Large

U - Krok

Djup Krok

Dubbelkrok

Fiskespöhållare

Horisontell cykelkrok

J & L Krokar / Mejselkrok

S-Krok

Universalkrok - Small

• Bra för grästrimmer och lövblås
• Viktkapacitet: 25kg
• 400122

• Bra till skottkärror och trädgårdsstolar
• Viktkapacitet: 25kg
• 400120

• Bra för förvaring av små verktyg
• Viktkapacitet: 3kg per krok
• 400114 (4 J & 4 L) / 400113 (Mejselkrok: 8 pack)
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• Perfekt att öppna glasflaskor med en hand
• 400109

❶ snabbtitt 4-5

• Bra för slangar och sladdar
• Viktkapacitet: 12,5kg
• 400127

• Förvarar dina fiskespön
• Viktkapacitet: 10kg per par
• 400104 (2 par)

• Bra till kvastar, krattor och skyfflar
• Viktkapacitet: 12,5kg
• 400126

❷ inspiration 6-13

• Bra till stegar, slangar och kajaker
• Viktkapacitet: 20kg
• 400121

• Häng upp cykeln parallellt med väggen
• Viktkapacitet: 15kg per par
• 400103 (1 par)

• Bra till verktyg med långa skaft & trädgårdsstolar
• Viktkapacitet: 12,5kg
• 400130

❸ komma igång 14-15

Krokar & Tillbehör
Från skottkärror till trädgårdsslangar,
förvara ännu mer med Gladiator®s utökade
linje av unika krokar och tillbehör.

Alla Gladiator®s krokar och tillbehör är kompatibla med både GearTrack® Väggskenor and GearWall® Väggpaneler.

Plastbackshållare

Dubbelkrok

Tvillingkrok

Universalkrok Medium

Vertikal Cykelkrok

Gaffelkrok

Gladiator Claw™ v1.0

Gladiator Claw™ v2.0

Gladiator Claw™ v3.0

• Bra för plastbackar i olika storlekar. Justeringsbar
• Viktkapacitet: 25kg per par
• 400105 (1 par)

• Bra för släggor och trädgårdsstolar
• Viktkapacitet: 25kg
• 400124

• Perfekt för cykelhängning. Innovativ cykellösning
• Viktkapacitet: 30kg
• 400110

• Bra för skyfflar, räfsor och racketar
• Viktkapacitet: 12,5kg
• 400123

• Hjälper dig hänga upp cykeln lodrätt.
• Viktkapacitet: 15kg
• 400125

• Perfekt för cykelhängning. Innovativ cykellösning
• Viktkapacitet: 25kg
• 400111

Startkit

Komplett Kit

• Inkluderar:
2 Dubbelkrok,
1 Djup krok,
1 U-krok och
1 Trådkorg - 46 cm
(GearTrack ® Väggskena
medföljer ej)
• 400133

❹ planering 16-17

• Inkluderar: 2 Dubbelkrok,
2 Universalkrok Large,
2 Tvillingkrokar,
1 Djup krok,
1 Universalkrok Medium,
1 Nätkorg - 61 cm
J & L Krokar (8 Pack),
1 Universalkrok Small,
1 Gaffelkrok och
Förvaringsbackar (6 Pack)
• 400134

❺ hur? 18-27

• Bra för räfsor, skyfflar och verktyg m. långa skaft
• Viktkapacitet: 12,5kg
• 400128

• Bra för räfsor och svårhängda föremål
• Viktkapacitet: 12,5kg
• 400129

• Perfekt för cykelhängning. Innovativ cykellösning
• Viktkapacitet: 25kg
• 400112

Smart Kit

• Inkluderar:
1 st 81,2 cm
GearTrack ® Väggskena,
1 Dubbelkrok,
1 Universalkrok Medium,
1 Universalkrok Small,
1 Förvaringsback,
2 st GearTrack Avslut
2 st J-Krokar
6 Färganpassade skruvar
• 400143

❻ Produkter 28-48
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Hyllor, korgar & lådor
Skapa ditt idealgarage med en unik serie av hyllor,
korgar och lådor designade med dig i åtanke.

Med Gladiator®s hyllor som enkelt flyttas runt på GearTrack® Väggskenor och GearWall®
Väggpaneler har det aldrig varit lättare att förändra utseendet när behoven förändras.

Premium Plåthylla - 76cm

Premium Plåthylla - 122cm

Skohylla - 76 cm

Trådhylla - 61 cm

Förvaringsbackar - 6 pack

Nätkorg - 61 cm

Trådkorg - 46 cm

Lofthylla - 114,5 cm

Pappershållare

Bollkorg

Golfhylla

Organiseringskit

• Bra för förvaring av rengöringsmedel
och vätskor för bilen.
• Viktkapacitet: 25kg
• 100114

• Organiserar skruvar,
muttrar och brickor
• Viktkapacitet: 17,5kg
• 400115 (6 pack)

• Bra för pappersrulle och
rengöringsmedel
• Viktkapacitet: 12,5kg
• 400102
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• Bra för gräsfrön, gödningsmedel
och trädgårdsredskap
• Viktkapacitet: 25kg
• 100115

• Bra för bollar, idrottsutrustning
och andra svårförvarade föremål
• Viktkapacitet: 17,5kg
• 400116

• Perfekt förvaring för upp till
9 fullstora basketbollar
• Viktkapacitet: 12,5kg
• 400106

• Bra för skor, stövlar och inlines
• Viktkapacitet: 17,5kg
• 400118

• Bra att förvara föremål
som flitigt används
• Viktkapacitet: 17,5kg
• 400119

• Bra för idrottsutrustning, biltillbehör
och andra svårplacerade föremål
• Viktkapacitet: 17,5kg
• 400117

• Perfekt för förvaring av två
golfbagar, samt golfbollar
och även två par golfskor
• Viktkapacitet:35kg
• 400107

❷ inspiration 6-13

• Bra för förvaring av stora
och tunga saker.
• Rated weight capacity: 100 lbs
• 400101

• För dig som är på språng. Förvara
dina mest använda verktyg i väskan
• Viktkapacitet:
35kg för hyllan och krokarna
12,5kg för väskan
• 400108

❸ komma igång 14-15

Golvbeläggning
Gladiator®golvbeläggning täcker snabbt sprickor och
fläckar för att fullända utseendet på ditt garage.

Gladiator® Golvbeläggning
Features
++ Tjocka, tåliga plattor som tål att köras
på med bilar och annan tung utrustning

Svart

++ Klickas enkelt ihop, snabbt
och enkelt utan verktyg
++ Plattornas yta är halkfri
++ 10 års garanti*

Blå
Installeras med ett klick.

Specifications
++ 31 cm bred x 1,3cm hög x 31 cm djup
++ Viktkapacitet:
1760kg per kvadratdecimeter

Kol

++ Svart
300106 (24 pack)
++ Blå
300107 (24 pack)
++ Kol
300103 (48 pack)

Röd

Lätt att rengöra med t.ex. en trädgårdsslang.

++ Röd
300105 (48 pack)
++ Silver
300101 (48 pack)

Silver

++ Vit
300108 (24 pack)
++ Golvsil - Kol
300104 (4 pack)
++ Golvsil - Silver
300102 (4 pack)

Tillvalet Kantlist förfinar golvet.

Vit

Golvsilar visar vägen för vattnet
för dig som har golvbrunn.

++ Kantlist Hane med hörnbit
300110 (6 pack)
++ Kantlist Hona med hörnbit
300109 (6 pack)
++ Vid köp av styckeplattor, lägg till ändelsen
-1. T.ex. 300106-1 för en svart styckeplatta.

UL Classified för brandklassning
och den halkfria ytan
* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.

❹ planering 16-17
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Premium Väggskåp
Få upp utrustningen, ur vägen med den
kraftfullt designade Premiumserien.

Premium Väggskåp Large

Premium Serien

beskrivning
++ Helsvetsad stålkonstruktion
++ Låsbara dörrar i mönstrad plåt
med magnetisk stängning

Två justerbara hyllor för sex
möjliga placeringar.

++ Medföljande konsolkit gör det
lätt att montera och flytta skåpet
på Gladiator®s väggsystem.
++ 10 års garanti*

Specifikation
++ 76,2 cm bred x 76,2 cm hög x 30,5 cm djup
++ Viktkapacitet
100 kg per skåp
25 kg per hylla
++ 100110

Premium Väggskåp Medium

Premium Serien

Beskrivning
++ Helsvetsad stålkonstruktion
++ En justerbar hylla med tre olika placeringar
++ Medföljande konsolkit gör det
lätt att montera och flytta skåpet
på Gladiator®s väggsystem.

Vändbara dörrar och magnetlåsning
gör att du kan ha handtaget
åt vänster... eller åt höger.

++ 10 års garanti*

Specifikation
++ 61 cm bred x 61 cm hög x 30,5 cm djup
++ Viktkapacitet
75 kg per skåp
25 kg per hylla
++ 100113

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.

34

❶ snabbtitt 4-5

❷ inspiration 6-13

❸ komma igång 14-15

GDS Väggskåp
Med Gör-Det-Själv serien monterar du själv ihop
ditt skåp och får upp din utrustning med stil.

GDS Väggskåp - 3/4

Gör-Det-Själv Serien

Beskrivning
++ Stark stålkonstruktion
++ Durkplåtsdörrar med magnetlåsning
++ Medföljande konsolkit gör det
lätt att montera och flytta skåpet
på Gladiator®s väggsystem.
++ Montering krävs
++ 10 års garanti*

specifikation
++ 71,1 cm bred x 71,1 cm hög x 30,5 cm djup
++ Viktkapacitet:
75 kg per skåp
20 kg per hylla
++ 200107

Innovativ lösning för sladdar
gör att de aldrig kommer i vägen.

GDS Väggskåp - Fulldörr

En justerbar hylla för flexibilitet
samt en underhylla för enkel
åtkomst av t.ex. en laddare.

Gör-Det-Själv Serien

beskrivning
++ Stark stålkonstruktion
++ Durkplåtsdörrar med magnetlåsning
++ Medföljande konsolkit gör det
lätt att montera och flytta skåpet
på Gladiator®s väggsystem.
++ Montering krävs
++ 10 års garanti*

specifikation
++ 71,1 cm bred x 71,1 cm hög x 30,5 cm djup
++ Viktkapacitet:
75 kg per skåp
20 kg per hylla

Två justerbara hyllor för
sex möjliga placeringar

++ 200108

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Högskåp
Förvara mer med skåp utvecklade speciellt
för överlägsen förmåga och mångsidighet.

Premium Hyllskåp & Klädskåp

Premium Serien

Beskrivning
++ Stark, helsvetsad stålkonstruktion
++ Låsbara dörrar i mönstrad plåt
med magnetstängning

En fixerad och två
justerbara hyllor.

Fyra justerbara hyllor ger
en mer flexibel förvaring.

++ Monteras på Gladiator ®s väggsystem
med tillbehöret Premium Konsolkit

Tillbehöret Premium
Konsolkit
• Tillåter dig att hänga
ditt skåp på Gladiator ®s
väggsystem

++ Solida gummihjul medför full flexibilitet
++ 10 års garanti*

• 100109

Specifikation
++ 91,4cm bred x 182,9 cm hög x 45,7 cm djup
++ Viktkapacitet:
150 kg per skåp
25 kg per hylla
++ Hyllskåp: 100107

Hyllskåp

Klädskåp

++ Klädskåp: 100108

Premium Hyllskåp Jumbo
beskrivning
++ Stark stålkonstruktion

Högt förvaringsutrymme
är perfekt för saker
som golfklubbor
och regnjackor.

Premium Serien
Extra djupt skåp för extra
svårförvarade saker.

++ Låsbara dörrar i mönstrad plåt
med magnetstängning
++ En fixerad och två justerbara hyllor

Hängs på Gladiator ®s
väggsystem med medföljande
Premium Konsolkit.

++ Montering krävs
++ 10 års garanti*

Specifikation
++ 91,4 cm bred x 182,9 cm hög x 61 cm djup
++ Viktkapacitet:
150 kg per skåp
25 kg per hylla
++ 100112

Justerbara ben kompenserar
ojämna golv.

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Högskåp
Större högskåp är byggda större, roligare att
anpassa och tillåter dig förvara mer saker.

GDS Hyllskåp Large

Gör-Det-Själv Serien

Beskrivning
++ Stark stålkonstruktion
++ Låsbara dörrar i mönstrad plåt
med magnetstängning

En fixerad och två
justerbara hyllor.

++ Monteras på Gladiator ®s väggsystem
med tillbehöret GDS Konsolkit
++ Montering krävs
++ 10 års garanti*

specifikation

Tillbehöret GDS Konsolkit

++ 91,4 cm bred x 182,9 cm hög x 45,7cm djup

• Häng GDS Hyllskåp Large
eller Hyllskåp XL på
Gladiator ®s väggsystem
med GDS Konsolkit

++ Viktkapacitet:
112,5 kg per skåp
22,5 kg per hylla

• 200110

++ 200109

GDS Hyllskåp XL

Gör-Det-Själv Serien

beskrivning
++ Stark stålkonstruktion

Tillbehöret GDS Konsolkit

++ Låsbara dörrar i mönstrad plåt
med magnetstängning

• Häng GDS Hyllskåp Large eller
Hyllskåp XL på Gladiator®s
väggsystem med GDS Konsolkit

++ Monteras på Gladiator ®s väggsystem
med tillbehöret GDS Konsolkit

• 200110

++ Montering krävs
++ 10 års garanti*

specifikation

En fixerad och två
justerbara hyllor.

++ 122cm bred x 183 cm hög x 46 cm djup
++ Viktkapacitet:
112,5 kg per skåp
22,5 kg per hylla
++ 200111

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Verktygsförvaring
Skydda det hårdast arbetande föremålet i
ditt garage, dina verktyg. Dom har faktiskt
förtjänat en majestätisk plats.

3-delad Staplingsbar Verktygsvagn

Classic Verktygsbox large

Classic Serien

Classic Verktygsbox medium

Classic verktygsvagn

beskrivning

beskrivning

beskrivning

++ Nio lådor i olika storlekar
med stålkullager och
skyddande mattor

++ Tre lådor i olika storlekar
med stålkullager och
skyddande mattor

++ Fem lådor i olika storlekar
med stålkullager och
skyddande mattor

++ 7 cm hög topp för
förvaring av större verktyg
och andra föremål

++ En 7,3 cm hög låda för
lite större verktyg

++ 15,2 cm höga lådor passar
bra till stora verktyg

++ Friktionslåsning eliminerar
möjligheten för lådorna
att öppna sig när du
behöver flytta den.

++ Vändbart sidohandtag
för maximal flexibilitet

++ Gasdämpare gör att locket
öppnas mjukt och bidrar
till en säkrare stängning
++ Invändigt låssystem kräver
att toppen öppnas för att
resterande lådor kan öppnas

++ Aluminiumhandtag

++ 10 års garanti*

specifikation

specifikation
++ B 66 cm x H 43 cm x D 30,5cm
++ Viktkapacitet:
150 kg per box
17,5 kg per halvlåda
25 kg per hel låda

++ 10 års garanti*

++ 10 års garanti*

specifikation

++ B 67 cm x H 26 cm x D 32 cm
++ Viktkapacitet:
172,5 kg per box
25 kg per hel låda
++ 500106

++ Vändbara hjul för att anpassa
handtagets placering

++ B 68,5 cm x H 83 cm x 46,2 cm
++ Viktkapacitet:
500 kg per verktygsvagn
25 kg per hel låda
++ 500107

++ 500105
* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Verktygsförvaring
När du bygger ditt verktygscentrum är
Gladiator®s verktygsförvaring ett logiskt val.

3-delad Staplingsbar Verktygsvagn

Premium Serien

premium verktygsvagn

premium verktygsbox large

premium verktygsbox medium

beskrivning

beskrivning

beskrivning

++ Sex lådor i olika storlekar
med stålkullager och
skyddande mattor

++ Tre lådor i olika storlekar
med stålkullager och
skyddande mattor

++ Sju lådor i olika storlekar
med stålkullager och
skyddande mattor

++ 7 cm hög topp för förvaring av
större verktyg och andra föremål

++ En 7,6 cm hög låda för
lite större verktyg

++ 15,2 cm höga lådor passar
bra till stora verktyg

++ Gasdämpare gör att locket
öppnas mjukt och bidrar
till en säkrare stängning

++ Friktionslåsning eliminerar
möjligheten för lådorna
att öppna sig när du
behöver flytta den.

++ Vändbart sidohandtag för
maximal flexibilitet

++ Invändigt låssystem kräver
att toppen öppnas för att
resterande lådor kan öppnas
++ 10 års garanti*

specifikation
++ B 66 cm x H 48,2 cm x 43,4 cm
++ Viktkapacitet:
150 kg per box
25 kg per hel låda
++ 500102

++ Aluminiumhandtag

++ 10 års garanti*

++ 10 års garanti*

specifikation

specifikation
++ B 67,3 cm x H 25,9 cm x 44 cm
++ Viktkapacitet:
150 kg per box
25 kg per hel låda
++ 500103

++ Vändbara hjul för att anpassa
handtagets placering

++ B 68,8 cm x H 98,5 cm x 46,4 cm
++ Viktkapacitet:
500 kg per verktygsvagn
25 kg per hel låda
++ 500104

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Verktygsförvaring
Stort, tufft och slitstarkt. Gladiator®s
verktygsförvaring ställer upp på alla utmaningar.

Premium XL Staplingsbar verktygsvagn

Verktygsbox xl series

Premium XL Series

verktygsvagn xl series

Beskrivning

Beskrivning

++ Tio lådor i olika storlekar med
stålkullager och skyddande mattor

++ Tolv lådor i olika storlekar med
stålkullager och skyddande mattor

++ 3,3 cm höga lådor är perfekt för
förvaring av mindre saker

++ 11 cm hög hellåda passar pefekt
för verktyg med långa skaft

++ 5,3 cm hög topp för förvaring av
större verktyg och andra föremål

++ 23 cm hög låda anpassad
för diverse elverktyg

++ Stort förvaringsskåp med
en justerbar hylla

++ Vändbart sidohandtag för
maximal flexibilitet

++ Invändigt låssystem kräver
att toppen öppnas för att
resterande lådor kan öppnas

++ Vändbara hjul för att anpassa
handtagets placering

++ 10 års garanti*

Specifikation
++ B 102,6 cm x H 49,5 cm x D 31,5 cm
++ Viktkapacitet:
250 kg per box
17,5 kg per halvlåda
25 kg per hel låda
++ 500108

++ 10 års garanti*

Specifikation
++ B 105,4 cm x H 98,5 cm x D 46,4 cm
++ Viktkapacitet:
500 kg per verktygsvagn
32,5 kg för 11,7cm x 93 cm lådan
25 kg per hel låda
++ 500109

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Verktygsförvaring
Gladiator® GarageWorks erbjuder högklassiga
förvaringslösningar som dessutom är snygga. Världsklass!

Premium XXL Stablingsbar verktygsvagn

Premium XXL Series

verktygsvagn xxl series

verktygsbox xxl series

Beskrivning

beskrivning

++ Tio lådor i olika storlekar med
stålkullager och skyddande mattor

++ Tio lådor i olika storlekar med
stålkullager och skyddande mattor

++ 12,9 cm höga lådor är perfekt för
förvaring av större verktyg

++ 11 cm hög hellåda passar pefekt
för verktyg med långa skaft

++ 5,3 cm hög topp för förvaring av
större verktyg och andra föremål

++ 23 cm hög låda anpassad
för diverse elverktyg

++ Gasdämpare på toppen ger en mjuk
öppning och en säker stängning

++ Vändbart sidohandtag för
maximal flexibilitet

++ Invändigt låssystem kräver
att toppen öppnas för att
resterande lådor kan öppnas

++ Vändbara hjul för att anpassa
handtagets placering

++ 10 års garanti*

specifikation
++ B 129,2 cm x H 49,5 cm x D 43,4 cm
++ Viktkapacitet:
250 kg per box
17,5 kg per halvlåda
25 kg per hel låda
++ 500110

++ 10 års garanti*

specifikation
++ B 132 cm x H 98,5 cm x D 46,4 cm
++ Viktkapacitet:
500 kg per verktygsvagn
32,5 kg för 11,1cm x 119,3 cm lådan
25 kg per hel låda
++ 500111

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Verktygsförvaring
Bygg på en GearChest ovanpå en Premium
Verktygsvagn för förstaklassig förvaring.

Premium GearChest

Premium Serien
Den 7 cm höga djupa toppen är idealisk
för förvaring av mindre prylar som
t.ex. pennor och skruvmejslar.

beskrivning
++ 8 fullt utdragbara lådor med
skyddande mattor
++ Extra djup vilket gör att du får 15 %
mer förvaring i varje låda jämfört
med vår Verktygsförvaringsserie
++ Gasdämpare på toppen ger en mjuk
öppning och en säker stängning
++ 10 års garanti*

specifikation
++ H 66 cm x B 47,2 cm x D 47 cm

Använd Verktygsvagnen
som en bas till vår Premium
GearChest för att skapa en
förstaklassig förvaring för
dina verktyg.

++ Viktkapacitet:
150 kg per verktygsbox
17,5 kg per halvlåda
25 kg per hel låda
++ 500101

Premium Verktygshurts

Premium Serien

beskrivning

Med tillbehöret "Premium Arbetsyta
Lönn" förvandlar du din Verktygshurts
till en mobil arbetsplats.

++ Helsvetsad stålkonstruktion
++ Fem fullt utdragbara lådor
med dämpande insatser
++ Raskant hjälper skruvarna att
ligga kvar på hurtsen
++ Låsbara dörrar i mönstrad plåt.
++ 70 cm bred x 60 cm djup
användbar arbetsyta
++ 10 års garanti*

Använd Verktygsvagnen
som en bas till vår
Premium GearChest.

specifikation
++ 71,1 cm bred x 87,6 cm hög x 63,5 cm djup
++ Viktkapacitet:
700 kg per skåp
32,5 kg per låda

Låsbara hjul gör att du kan
flytta Premium Verktygshurts
dit du behöver den som bäst.

++ 100104
* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Förvaringshurtsar
Keep your gear stocked, docked and ready to
rock inside Gladiator® Modular GearBoxes.

Premium Förvaringshurts

Premium Serien
Med tillbehöret "Premium
Arbetsyta Lönn" förvandlar
du din Förvaringssvagn till
en mobil arbetsplats.

beskrivning
++ Helsvetsad stålkonstruktion
++ En utdragbar låda med dämpande insats
++ Raskant hjälper skruvarna att
ligga kvar på hurtsen

Skålformad ovansida
förhindrar att verktyg
och annat faller ner.

++ Låsbara dörrar i mönstrad plåt.
++ 70 cm bred x 60 cm djup
användbar arbetsyta
++ 10 års garanti*

specifikation
++ 71,1 cm bred x 87,6 cm hög x 63,5 cm djup
Utdragbar hylla
för lätt åtkomst.

++ Viktkapacitet:
700 kg per skåp
32,5 kg per hylla
Låsbara hjul gör att du kan flytta
Premium Förvaringsvagn

++ 100105

GDS Förvaringshurts - 3 delad

Gör-Det-Själv Serien

beskrivning
++ Slitstark stålkonstruktion
++ En justerbar fullbreddshylla
++ Låsbara, mönstrade dörrar
med magnetisk stängning
++ Låda som glider på kullager

Köp tillvalet GDS
Dockningsyta för att
skapa en komplett
arbetsstation.

++ Montering krävs
++ 10 års garanti*

specifikation
++ Slitstark stålkonstruktion
Tillbehör: GDS Hjulpaket

++ Viktkapacitet:
150 kg per skåp
22,5 kg per låda
15 kg per hylla

• Ger din hurts full
flexibilitet.
• 200106

++ 200102

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Verktygsförvaring
Bygg på en GearChest ovanpå en Premium
Verktygsvagn för förstaklassig förvaring.

GDS Förvaringshurts - 3 lådor

Gör-Det-Själv Serien
Skålformad ovansida
förhindrar att verktyg
och annat faller ner.

beskrivning
++ 8 fullt utdragbara lådor med
skyddande mattor
++ Extra djup vilket gör att du får 15 %
mer förvaring i varje låda jämfört
med vår Verktygsförvaringsserie

Tre utdragbara
lådor för förvaring
av större saker.

++ Gasdämpare på toppen ger en mjuk
öppning och en säker stängning
++ 10 års garanti*

Tillbehör: GDS Hjulpaket

specifikation

• Ger din hurts full
flexibilitet.

++ H 66 cm x B 47,2 cm x D 47 cm

• 200106

++ Viktkapacitet:
150 kg per verktygsbox
17,5 kg per halvlåda
25 kg per hel låda
++ 200104

GDS Förvaringshurts - Heldörr
beskrivning

Gör-Det-Själv Serien
NYHET!
Denna hurts finns tillgänglig
från och med Hösten 2010.

++ Helsvetsad stålkonstruktion
++ Fem fullt utdragbara lådor
med dämpande insatser
++ Raskant hjälper skruvarna att
ligga kvar på hurtsen
++ Låsbara dörrar i mönstrad plåt.
++ 70 cm bred x 60 cm djup
användbar arbetsyta
++ 10 års garanti*

Tillbehör: GDS Hjulpaket

specifikation

• Ger din hurts full
flexibilitet.
• 200106

++ 71,1 cm bred x 87,6 cm hög x 63,5 cm djup
++ Viktkapacitet:
700 kg per skåp
32,5 kg per låda
++ 200103
* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Arbetsytor
Våra Dockningsytor förvandlar diskreta
hurtsar till optimala arbetsstationer.

Premium Dockningsyta
beskrivning

för Premium Serien
Hållbar MDF-konstruktion

++ 3,8 cm tjock, solid arbetsyta
för alla garageprojekt
++ Går enkelt att fästa ovanpå
två Premium-moduler
++ Ytan är klarlackad som bidrar till
att smuts och skit inte fastnar
++ Enkel att rengöra med en fuktig trasa
++ 1 års garanti*

specifikation
++ 137,2 cm bred x 3,8 cm hög x 61 cm djup
++ Viktkapacitet:
300 kg
++ 100111

Skapa en mobil arbetsplats genom att placera en
Dockningsyta ovanpå två stycken Premium-moduler.

GDS Dockningsyta
beskrivning
++ 3,6 cm tjock, solid arbetsyta
för alla garageprojekt

för Gör-Det-Själv Serien
Hållbar MDF-konstruktion.

++ Går enkelt att fästa ovanpå
två GDS-moduler
++ Ytan är klarlackad som bidrar till
att smuts och skit inte fastnar
++ Enkel att rengöra med en fuktig trasa
++ 1 års garanti*

specifikation
++ 143,3 cm bred x 3,6 cm hög x 45 cm djup
++ Viktkapacitet:
300 kg
++ 200105
Skapa en mobil arbetsplats genom att placera en
Dockningsyta ovanpå två stycken GDS-moduler med hjul.
* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Arbetsytor
Med starka, mångsidiga arbetsytor och arbetsplatser
ser du till att du alltid har en stark grund att bygga på.

Premium Arbetsyta Lönn
beskrivning
++ 2,5 cm tjock, solid arbetsyta i lönn
++ Klarlacksbehandlad yta står
emot smuts och fläckar

för Premium Serien
Slitstark topp
i solid lönn

++ Enkel att rengöra med en fuktig trasa
++ 1 års garanti*

specifikation
++ 66,7 cm bred x 2,5 cm hög x 60,3 cm djup
++ 100106

Gör din Verktygshurts
eller Förvaringshurts
perfekt till små projekt
runt om i garaget.

GDS Arbetsstation

Gör-Det-Själv Serien

beskrivning

Fungerar som ett
säkert skåp...

++ 3,75 cm tjock, solid arbetsyta i rostfritt stål.
++ Bra för småreparationer, trädgårdssysslor
eller som garagekontor.

... och en stabil
arbetsyta.

++ Kabelhål tillåter elektriska
komponenter inuti skåpet
++ Montering krävs
++ 10 års garanti*

specifikation
++ 106,7 cm bred x 77,5 cm hög x 24,4 cm djup
++ Viktkapacitet:
100 kg för hela arbetsytan
25 kg per hylla
++ 200101
Sparar utrymme genom att
arbetsytan kan fällas ihop.
* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Arbetsytor
Nu kan du skapa en komplett station även med
GDS serien. Istället för lönn så kör vi bambu.

GDS Arbetsbänk Bambu

Gör-Det-Själv Serien

beskrivning
++ Tjock och slitstark stålram
med tubformade stålben
++ 3,8 cm tjock skiva i bambu
++ UV-behandlad yta som står emot
vanliga kemikalier i garaget
++ 1 års garanti på träskivan*
++ 10 års garanti på stålramen*

specifikation
++ 169 cm bred x 98,5 cm hög x 50,8 cm djup
++ Viktkapacitet:
150 kg
++ 200112

SKAPA DIN EGEN ARBETSPLATS

En extra hög arbetsbänk som klarar av två
stycken GDS Moduler med hjul under sig.
Speciellt lämplig för dig med trångt garage
då dessa är grundare än Premiumserien.

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Premium
Arbetsbänkar
Med solida skivor i lönn, som passar ovanför våra
premiumhurtsar och en rejäl stålkonstruktion så
blir våra arbetsbänkar helt enkelt lite bättre.

Premium Arbetsbänk Medium

Premium Serien

beskrivning
++ Tjock och slitstark stålram
med tubformade stålben

Gladiator® Barstol
• 100103

++ 4,5 cm tjock skiva i solid lönn
++ UV-behandlad yta som står emot
vanliga kemikalier i garaget

Tack vare en stark
lönnyta klarar våra
bänkar av att bära
upp ett motorblock.

++ 1 års garanti på träskivan*
++ 10 års garanti på stålramen*

specifikation
++ 182,9 cm bred x 96,5 cm hög x 63,5 cm djup
++ Viktkapacitet:
500 kg
++ Väger: 57 kg
++ 100102

Montera upp till två Premiumhurtsar under
bänken för att skapa en komplett arbetsyts.

Premium Arbetsbänk Large

Justerbara ben
hjälper dig som har
ett ojämt golv.

Premium Serien

beskrivning
++ Tjock och slitstark stålram
med tubformade stålben
++ 4,5 cm tjock skiva i solid lönn
++ UV-behandlad yta som står emot
vanliga kemikalier i garaget
++ 1 års garanti på träskivan*
Montera upp till tre
Premiumhurtsar under
bänken för att skapa en
komplett arbetsyta.

++ 10 års garanti på stålramen*

specifikation
++ 243,8 cm bred x 96,5 cm hög x 63,5 cm djup
++ Viktkapacitet:
500 kg
++ Väger: 75 kg
++ 100101

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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Nu har du valt allt du behöver för att förvandla ditt garage till den plats du alltid
drömt om...
Så, här är några enkla sätt att få hem ditt Gladiator® GarageWorks garage:
Handla online

Återförsäljare

hantverkare

behöver du hjälp?

Besök www.GladiatorGarage.se och
se precis hur enkelt det är att välja
ut sakerna du behöver. Därefter
väljer du hur du vill beställa det.

Med hjälp av ett antal återförsäljare
som saluför våra produkter är det
lättare än du tror att förvandla ditt
garage. Besök www.GladiatorGarage.
se och klicka på fliken "Återförsäljare"
för att hitta din närmsta butik.

Har du redan hantverkare som jobbar
runt ditt hus, be dom kontakta
oss så fixar dom även garaget åt
dig! Vissa av våra återförsäljare
erbjuder även dom montering.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra hängivna medarbetare
hjälper dig gärna med att svara
på alla dina frågor. Vi har öppet
Måndag - Fredag mellan 8-17 för
att kunna ge råd och support.

flickr.com/photos/GladiatorGW

/ Gladiator GarageWorks-Sverige

twitter.com/GladiatorGW

Komma i kontakt med oss
Huvudkontor:
GGW GARAGEINTERIOR AB
Rälsgatan 2
SE 722 33 VÄSTERÅS
SVERIGE / SWEDEN

Växel:
Fax:
E-mail:

021 - 13 44 10
021 - 35 37 50
info@gladiatorgarage.se
order@gladiatorgarage.se

Din återförsäljare:

GladiatorGarage.se

Flickr och Flickr logoyp är registrerade varumärken till Yahoo! Inc. Alla andra registrerade varumärken är ägda av respektive företag.
®Registered trademark/™Trademark of Whirlpool, U.S.A. ©2010 Whirlpool Corporation. All rights reserved. Form No. GG090002. Printed in the Sweden. 4/10.

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.

❹ planering 16-17

❺ hur? 18-27

❻ Produkter 28-48
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PRISLISTA / PRICELIST
För att kunna planera ditt garage in i minsta detalj
måste du ha en prislista. Så här kommer den!

PRISLISTA 2010

Gäller t.o.m. 2010-08-31

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.
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❶ snabbtitt 4-5

❷ inspiration 6-13

❸ komma igång 14-15

PRISLISTA / PRICELIST
Finns det något du är osäker på hjälper
både vi och våra återförsäljare dig

PRISLISTA 2010-03

Gäller t.o.m. 2010-08-31

* Besök www.GladiatorGarage.se för fullständiga villkor.

❹ planering 16-17

❺ hur? 18-27

❻ Produkter 28-48

53

