
www.bosch-do-it.com

Make it your home. Gör ditt hus till ett hem med färgsprutsystemen PFS 2000,  
PFS 3000-2 och PFS 5000 E från Bosch. Tack vare den innovativa ALLPaint-teknologin  
kan inomhusväggfärg, lack och lasyr finfördelas på de mest skilda ytor. Och detta  
helt utan att byta apparat.

Ett spraysystem för allt: 
väggfärger, lacker, lasyrer

Bara att  
spraya

Bo  
vackrare



Du hittar många tips  
på webben: www.bosch-do-it.com

Från golv till tak –  
allt med en apparat

Drömlägenheten är fixad, nu behöver den bara målas. En knepig uppgift 
som tar lång tid, eftersom varje yta är en egen utmaning. Tack vare 
 ALLPaint-tekniken från Bosch kan du nu spraya inomhusväggfärger, lacker 
och lasyrer med en enda apparat. Färgsprutsystemet kan ställas in 
 individuellt för varje material och ger därmed ett imponerande resultat 
utan större ansträngning. 



Enkel att använda, 
övertygande resultat
Undvik mödosamt arbete med penslar och manuella rollers som tar lång tid. Fyll på med upp till 1 liter färg 
i den stora färgbehållaren. Tillräckligt med färg för behandling av de mest avlägsna hörn och kanter. Med 
 brytaren kan du enkelt byta mellan olika färgtyper. Extra praktisk: det lättare färgsprutsystemet PFS 3000-2 kan 
användas med axelrem, medan det effektiva systemet PFS 5000 E följer varje steg du tar med hjälp av hjul.



Mångsidig på 
alla ytor
Träytor ger bostaden en speciell atmosfär. Nu är det upp till dig: ge ny glans till träets naturliga 
struktur med en genomskinlig lasyr, eller ge träytan en ny finish med ett täckande lack. Trätak, 
stora träbjälkar, slipade trappor eller möbler som behöver renoveras – med ALLPaint färgsprut-
system får du jämna resultat på alla ytor. 

Jämnt resultat in i minsta vinkel. Inne eller ute – skydda och lackera 
dina träytor.



Trätaket är klart! Nu är det väggarnas tur: på kort tid och utan större 
ansträngning kan du byte mellan olika färger. I en handvändning an-
passar du systemet till nya ytor. Därför behöver systemet bara spolas 
igenom kort, munstycket bytas och färgläget kopplas om på apparaten. 
Sedan är det bara att sätta igång igen. Med den jämna, fina strålen 
kommer du enkelt åt i varje hörn och vinkel. Tack vare ConstantFeed-
färgbehållaren försörjs färgsprutan kontinuerligt med färg i varje 
 position. På detta sätt kan du måla i rekordfart.

Måla stora ytor på rekordtid. Ge ny glans även till små mellanrum.

Byt färg  
och fortsätt



PFS 5000 E 
Kraftpaketet
Mångsidig

ALLPaint-teknik: enkel  
finfördelning av alla färgtyper

Bekväm

Färgbehållare med praktiskt 
SDS-system för snabb påfyll-
ning av färg och enkel rengö-
ring. ConstantFeed-funktion 
för jämn färgförsörjning i varje 
position Uthållig

ConstantFeed-funktionen för jämn 
 färgförsörjning även vid arbeten över 
 huvudhöjd eller nära golvet

Praktisk

Stor räckvidd tack  
vare utrullningsbar  
4 m-slang och inte-
grerade hjul

Fotbrytare

För påslagning  
och avstängning  
av apparaten

Kraftig

1200 W-motor möjlig-
gör bearbetning 
av oförtunnade färger



Kraftig

650 W-motor med  
inställning i 2 steg för   
trä- och väggfärger

Mångsidig

ALLPaint-teknik:  
enkel finfördelning  
av alla färgtyper

Bekväm

Färgbehållare med praktiskt SDS-system för 
snabb påfyllning av färg och enkel rengöring. 
ConstantFeed-funktion för jämn färgförsörjning 
i varje position

Flexibel  

Extra böjlig 2 m-slang. 
Ställ ner eller bär med 
bekväm axelrem

PFS 3000-2 
Universalapparaten 
Enkelt

Enkla symboler och färgkoder 
underlättar inställningen av 
 apparaten



PFS 1000 och PFS 2000 – de enkla spraysystemen 
för mindre ytor

Påföring av färg med pensel och färgroller är tidskrävande och ansträngande.  
Och  resultatet är oftast allt annat än tillfredsställande. Därför är det bättre att spraya 
än att måla. Spraysystemen PFS 1000 och PFS 2000 är enkla att hantera och ger  
jämn färgpåföring t.ex. på möbler, leksaker och andra träytor. Med PFS 2000 kan även 
ç väggfärger bearbetas. Tack vare det kompakta och lätta huset och den praktiska 
 axelremmen blir arbetet till ett rent nöje och ger snygga resultat.

Jämn färgpåföring även på fint 
 strukturerade ytor.

Bearbeta tunnflytande lasyrer  
med samma apparat.



Flexibel

Kvalitetsslang med hög 
 flexibilitet

Mångsidig

ALLPaint-teknik:  
enkel finfördelning av alla   
färgtyper (PFS 2000)

Briljant

SprayControl Technology möjliggör 
mycket fin färgfördelning och därmed 
jämn färgpåföring

Bekväm

Kompakt hus med axelrem för 
 flexibelt arbete i alla situationer

Enkelt

Exakt inställning av färgmängd för 
 optimala resultat vid varje användning

Variabel

3-läges färgmunstycke: 
påför horisontalt, 
 vertikalt och runt

Uthållig

800 ml färgbehållare





Översikt spraysystem och användning

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

Nominell effekt 1200 W 650 W 440 W 410 W

Sprutkapacitet 500 ml/min 300 ml/min 200 ml/min 100 ml/min

Förtunning som  
krävs väggfärg / lack

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

Volym färgbehållare 1000 ml 1000 ml 800 ml 800 ml

ALLPaint-system –

Användning

Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Väggfärg Väggfärg Väggfärg –

Väggfärg Väggfärg Väggfärg –



www.bosch-do-it.com

Robert Bosch AB
Power Tools
Isafjordsgatan 15
164 26 Kista
Sverige

Idétorka?
Bli inspirerad på www.bosch-do-it.com med allt som rör homestyling  
och design. Här hittar du inte bara tips och råd om vanliga hemmajobb, 
utan även bygganvisningar för otroliga designobjekt och givetvis 
aktuell och utförlig information om alla gör-det-självmaskiner från Bosch.
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