
www.bosch-do-it.com

Make it your home. Skap ditt hjem slik du ønsker det med sprøytemalingssystemene  
PFS 2000, PFS 3000-2 og PFS 5000 E fra Bosch. Med den innovative ALLPaint-teknologien  
kan interiørmaling, lakk og lasur sprøytes enklere enn noensinne, på de mest forskjellige 
 overflater. Og det helt uten behov for å bytte verktøy.

Et sprøytesystem for alt: 
Veggmaling, lakk, lasur

Det er bare  
å sprøyte

Gi boligen en 
 ansiktsløftning



Du finner mange ideer og tips  
på: www.bosch-do-it.com

Fra tak til gulv –  
alt med ett verktøy

Drømmeboligen er din, og nå er det bare et malingsstrøk som mangler. Noe 
som ikke alltid går like lett, og som kan være tidkrevende. Alle overflater byr 
jo på forskjellige utfordringer. Takket være ALLPaint-teknologien fra Bosch 
kan du nå sprøyte interiørmaling, lakk eller lasur med én og samme sprøyte. 
Sprøytemalingssystemene kan stilles inn etter de forskjellige materialene, 
og gir imponerende resultater med minimal innsats. 



Enkelt å bruke,  
imponerende resultat
Spar deg selv for besværlig, tidkrevende arbeid med pensel og manuelle maleruller. Hell opptil 1 liter 
 maling i den store malingsbeholderen. Nok maling til at du får sprøytet i alle kroker og på alle kanter. 
Med valgbryteren er det enkelt å stille inn sprøytingen etter malingstypen. Svært praktisk: Sprøyte-
malingssystemet PFS 3000-2 er lettere, og kan henges over skulderen med en skuldersele, mens det  
sterke systemet PFS 5000 E har hjul, og følger hvert skritt du tar.



Egnet for  
alle slags overflater
Overflater av tre gir rommet en helt spesiell atmosfære. Nå er det opp til deg: Gi treets naturlige 
struktur ny glans med gjennomsiktig lasur, eller gi overflaten et helt annet preg med en 
dekkende maling. Tretak, tykke trebjelker, slipte trapper eller møbler som har sett bedre dager – 
med ALLPaint-sprøytesystemet blir resultatet jevnt og pent på alle overflater. 

Jevnt resultat i alle kriker og kroker. Beskytt alle treoverflater både innen- 
og utendørs med lakk eller maling.



Taket er ferdigmalt! Nå står veggene for tur: Du kan enkelt og raskt 
 skifte mellom forskjellige malingstyper. Du tilpasser systemet til nye 
overflater med noen få grep. Det eneste du trenger å gjøre, er å spyle 
gjennom systemet, skifte dyse og endre malingsinnstillingen på verk-
tøyet. Deretter er det bare å fortsette arbeidet. Med den jevne, fine 
sprøytestrålen kommer du enkelt til i alle hjørner og vinkler. Constant-
Feed-malingsbeholderen sikrer at sprøytepistolen forsynes jevnt 
med maling uansett stilling. Og du gjør unna malearbeidet på rekordtid.

Store overflater sprøytemales på 
rekordtid.

Selv de minste mellomrom kan få  
ny glans.

Bytt maling,  
 og fortsett



PFS 5000 E
Kraftpakken
Allsidig

ALLPaint-teknologi: enkelt 
å  sprøyte alle malingstyper

Komfortabel

Malingsbeholder med praktisk 
SDS-system for rask etterfyl-
ling av maling og enkelt reng-
jøring. ConstantFeed-funksjon 
for jevn malingsforsyning i 
alle stillinger Utholdende

ConstantFeed-funksjon for konstant 
 malingsforsyning også ved arbeid over 
 hodehøyde eller nær gulvet

Praktisk

Stor rekkevidde med 
integrerte hjul og 4 m 
slange som er enkel 
å rulle opp

Fotbryter

Til å slå sprøytesystemet 
på og av

Sterk

1200-watts motor gjør 
det mulig å sprøyte 
maling uten at den må 
tynnes ut



Sterk

650-watts motor med  
2-trinns innstilling for  
tre- og veggmaling

Allsidig

ALLPaint-teknologi:  
enkelt å sprøyte alle 
 malingstyper

Komfortabel

Malingsbeholder med praktisk SDS-system for 
rask etterfylling av maling og enkelt rengjøring. 
ConstantFeed-funksjon for jevn malingsforsyning 
i alle stillinger

Fleksibel  

Ekstra elastisk slange på 
2 meter. Sett den fra deg, 
eller heng den over skul-
deren med en komfortabel 
skuldersele

PFS 3000-2
Allrounderen
Enkelt

Lett forståelige symboler og 
 fargekoder gjør det enkelt å 
stille inn verktøyet



PFS 1000 og PFS 2000 – de brukervennlige 
 sprøytesystemene  

for mindre arealer
Maling med pensel og malerulle er krevende, både når det gjelder tid og utførelse. Og 
resultatet blir ofte langt fra tilfredsstillende. Det er bedre å sprøyte! Sprøytesystemene 
PFS 1000 og PFS 2000 er lette å bruke, og sørger for jevn malingspåføring f. eks. på 
møbler, leker og andre treoverflater. PFS 2000 passer også til veggmaling. Det kompakte 
og lette huset og den praktiske skulderselen gjør arbeidet til en fornøyelse, og sørger 
for flotte resultater.

Jevn malingspåføring også på overflater 
med fin struktur.

Tyntflytende lasur bearbeides med det 
samme verktøyet.



Fleksibel

Svært elastisk  kvalitetsslange

Allsidig

ALLPaint-teknologi: enkelt 
å sprøyte alle malingstyper  
(PFS 2000)

Strålende resultat

SprayControl-teknologi gir svært fin 
forstøving og dermed jevn påføring 
av malingen

Komfortabel

Kompaktes hus med skuldersele  
for fleksibilitet under alle forhold

Enkelt

Nøyaktig innstilling av malings-
mengden for optimale resultater 
uansett arbeidsoppgaveRegulerbart

3-trinns regulerbar 
 fargedyse: horisontal, 
vertikal eller rund 
 sprøyting

Utholdende

800 ml malingsbeholder





Oversikt over sprøytesystemer og bruksområder

Tekniske data PFS 5000 E PFS 3000-2 PFS 2000 PFS 1000

Nominell inngangseffekt 1200 W 650 W 440 W 410 W

Sprøyteytelse 500 ml/min 300 ml/min 200 ml/min 100 ml/min

Nødvendig fortynning  
veggmaling / lakk

0 % / 0 % 5 % / 0 % 10 % / 5–10 % – / 5–10 %

Volum malingsbeholder 1000 ml 1000 ml 800 ml 800 ml

ALLPaint-systemet –

Bruksområder

Lakk
Lasur

Lakk
Lasur

Lakk
Lasur

Lakk
Lasur

Lakk
Lasur

Lakk
Lasur

Lakk
Lasur

Lakk
Lasur

Veggmaling Veggmaling Veggmaling –

Veggmaling Veggmaling Veggmaling –



www.bosch-do-it.com

Robert Bosch A/S
Elektroverktøy
Postboks 350
1402 Ski

Vil du ha flere ideer?
Finn inspirasjon til forbedringer og design i hjemmet på  
www.bosch-do-it.com. Her finner du ikke bare tips og råd 
om vanlige jobber i huset, men også byggeanvisninger  
for spesielle designgjenstander og selvfølgelig også aktuell 
og omfattende informasjon om alle Bosch-maskiner for 
 hobbyhåndverkere.
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