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Vi leverer over hele landet!

Faste lave
priser på

basol.no
Basol Norge leverer
smøreoljer, miljøsikringsutstyr, rengjøringsprodukter og
Wenaas arbeidsklær. Vi leverer til alle typer industri,
inklusiv offshore, shipping og næringsmiddelindustrien.
På vår nettside finner du oversikt over alle produkter.
Ta kontakt med oss på 38 04 64 04 hvis du har noen
spørsmål vedrørende våre produkter eller pålogging
til nettsiden. Har du glemt passord er det bare å trykke
“glemt passord” så får du tilsendt et nytt.

UTDRAG FRA VÅRT PRODUKTS ORTIMENT

Spesialkjemi
Vi har alt du trenger til rengjøring/fjerning av
rust, kalk, og betong. For overspray i lakkbokser
og avfetting av stål. Avkalkings- væske for rengjøring av rørsystemer, og kjemi til fjerning av
lakk og maling.

Vask og avfetting
På dette området har vi stor kompetanse og et
bredt spekter av produkter. Alt du trenger til vask
av biler, anleggsmaskiner, motorer, storhusholdning, institusjon, verksted, gulv og fasadevask.
Gjelder også for røkovner og former, og vi har
avfettingsmidler for dusj og badeanlegg

Kjemi - øvrig
I vårt sortiment finner du white spirit, rødsprit,
fritidsparafin, adblue, spylervæske, miljøbensin,
batterivann, metanol, isopropanol (IPA) m.m

Motip spray
Brake cleaner spray, ulike smøremidler og rustløsere. Vi fører også lakkfjerner, silikonspray,
merkespray og limfjerner. Vi fører også Food
Grade næringsmiddel serien.

Smøreoljer
Shell er vårt hovedmerke men vi forhandler
også Fuchs, Uno-X, Mobil, Total, Castrol og
Statoil.
Oil-safe og fathåndtering
OilSafe, fattraller, -nøkler, -pumper, -kraner og
løfteutstyr. Stort utvalg i tilbehør/overganger.

Kjøle og frostvæske
Alle varianter; blå, grønn, gul, og rød. Leveres i
1 liter, 4 liter og 20 liter, fat og IBC.

Absorbenter og filler
Olje- absorberende lenser, PVC skjermlenser, spill-kit, nødspillvogner og nødredskaper.
Ulike typer filler; kulørte, flanell, microfiberabsorbenter.
Sikker oppbevaring og avfallshåndtering
Arbeidsgulv, miljøpaller, kjemiskap, brannskap,
IBC skap og containere.

Papir og dispensere
Ulike dispensere for håndtørk på rull eller ark.
Dispensere for skumsåpe og toalettruller, tørkepapir, allround-papir, og poleringsfiller.
AdBlue
10, 200 og 1000 ltr. Fast lavpris i nettbutikk.

Skadedyr og desinfeksjonsmiddel
Røkdesinfeksjon med aktive komponenter
som dreper en rekke bakterier, sopp, mugg og
virus. Produktet er pulverbasert og leveres i
ulike boks str. Ypperlig til bruk i næringsmiddelindustrien. Benyttes også til desinfisering av
containere, ventilasjons-kanaler og rørsystem
mv.
Omega- smøremidler fra den fineste linjen av
kvalitetsoljer, fett og tilsetningsstoffer.
Basert på førsteklasses parafinske basisoljer med
høyere viskositetsindeks, stabilitet og renhet.
Inneholder et vitenskapelig utviklet tilsetningsstoff
kalt «Megalites» som gir maskiner, kjøretøy og
anleggsutstyr maksimal beskyttelse, slik at de blir
mer effektive, får mindre slitasje og gir dem lengre
levetid. Tilgjengelige produkter: Industrismøremidler, Fett, Auto smøremidler og Tilsetninger til
motor-, gir-, servo-, sirkulasjons- og hydraulikkolje, bensin, diesel, radiator og kjølesystemer.

Wenaas arbeidsklær
Basol Norge er Wenaas forhandler. Du kan handle
fra nettsiden vår eller i samme lokaler som Wenaas butikken var tidligere. Vi preger mens du
venter.
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