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13 990 zł

 15 100 zł

Zestaw narzędzi Teng Tools TCMM1001N
składający się z 1001 elementów. Dostarcza-
ny w skrzynkach narzędziowych TC803N i TC-
806NF, oraz wózku narzędziowym TCW810N.
W załączeniu element mocujący TCF01, służący 
do połączenia skrzynki pośredniej z wózkiem.

Nr art. 12239-0107

4 790 zł

 5 190 zł

Zestaw narzędzi TENG TOOLS
Dostarczany w wózku narzędziowym wykona-
nym z blachy stalowej lakierowanej na czerwo-
no. Z dwoma kółkami stałymi i dwoma skręt-
nymi z hamulcem. Wyposażony w 7 szuflad 
łożyskowanych kulkowo, zamykanych na klucz. 
Każda szuflada wyłożona mikrogumą. Rękojeść 
transportowa ułatwia przemieszczanie wózka.

Nr art. TENG_230

5 490 zł

 5 990 zł

Zestaw narzędzi TENG TOOLS
Dostarczany w wózku narzędziowym wykona-
nym z blachy stalowej lakierowanej na czerwo-
no. Z dwoma kółkami stałymi i dwoma skręt-
nymi z hamulcem. Wyposażony w 7 szuflad 
łożyskowanych kulkowo, zamykanych na klucz. 
Każda szuflada wyłożona mikrogumą. Rękojeść 
transportowa ułatwia przemieszczanie wózka.

Nr art. TENG_314

korpus wózków wykonany z jednego 
arkusza wysokogatunkowej blachy 
stalowej lakierowanej proszkowo 
w kilku warstwach

1001
elementów

230
elementów

314
elementów



®

1 190 zł

 1 418 zł

1 390 zł

 1 690 zł

279 zł

 345,05 zł

209 zł

 250,30 zł

790 zł

 965 zł

890 zł

 1 104 zł

2 990 zł

 4 511 zł

1 390 zł

 1 606 zł

990 zł

 1 143 zł

Szafka boczna TCW-CAB02
szer. x wys. x głęb. - 382x795x460 mm.

Nr art. 17468-0108

Szafka boczna TCW-CAB01
szer. x wys. x głęb. - 382x795x460 mm.

Nr art. 17467-0109

Skrzynka boczna TCW-D3
szer. x wys. x głęb. - 515x350x142 mm.

Nr art. 17471-0103

Płyta boczna TCW-sp01
szer. x wys. x głęb. - 460x805x25 mm.

Nr art. 17464-0102

Szafka boczna TCW-CAB04
szer. x wys. x głęb. - 382x795x460 mm.

Nr art. 17470-0104

Szafka boczna TCW-CAB03
szer. x wys. x głęb. - 382x795x460 mm.

Nr art. 17469-0107

Szafka narzędziowa TCB 180
do zamontowania na ścianie.
Wymiary: 1800x700x200 mm.

Nr art. 23780-0107

Szafka narzędziowa TCB 80C
do zamontowania na ścianie.
Wymiary: 820x900x250 mm.

Nr art. 17466-0308

Szafka narzędziowa TCB 80
do zamontowania na wózku narzędziowym 
lub ścianie. Wymiary: 660x600x305 mm.

Nr art. 17466-0100

Szafki boczne do zamonto-
wania do wózków narzę-
dziowych Teng Tools. Można 
umieścić z lewej lub prawej 
strony wózka. Chcąc dołą-
czyć szafkę do wózka z  ta-
blicą narzędziową, należy 
uprzednio zamontować pły-
tę boczną TCW-SP01.

Tool Storage – zrób tuning swojego wózka !!!

Martin Vaculík - Mistrz Europy 
2013 na Żużlu, ambasadorem 

marki Teng Tools
„Teng Tools od dłuższego czasu jest jed-

nym z  numerów jeden wśród marek 
narzędziowych. Wystarczy wziąć do 
ręki jakiekolwiek narzędzie Teng 

Tools i  od razu widzimy różnicę. Są 
to narzędzia profesjonalne, wy-
trzymałe, niezawodne a  praca 

z  nimi to  czysta przyjemność. 
Używamy ich już kilka sezo-
nów i nigdy nie zdarzyło się 

aby nas zawiodły. To profe-
sjonalny sprzęt dla profe-
sjonalnego teamu, który 

gwarantuje najlepszy 
wynik na torze.”



53,90 zł

 65,95 zł

159 zł

 192,65 zł

190 zł

 234,85 zł

249 zł

 311,10 zł 

199 zł

 246, 20 zł

990 zł

 1 310 zł 

290 zł

 356,40 zł

Zestaw kluczy nasadowych z chwytem  3/8"
Zestaw składający się z 39 elementów. Zawiera 
14 krótkich i 6 długich nasadek sześciokątnych, 
nasadki do świec zapłonowych 16  i  21  mm, 
wzmocnione włóknem szklanym pokrętło 
zapadkowe, nasadkę pod groty wkrętakowe, 
przegub uniwersalny, przedłużnik 150  mm, 
przedłużnik uchylny 75 mm, łącznik redukcyj-
ny 1/2" x 3/8" , oraz 11 różnych grotów.

Nr art. 16793-0106

Zestaw narzędzi Teng Tools TM079
Zestaw składający się z 79 elementów. Zestaw 
serwisowy, który zawiera m.in narzędzia nasa-
dowe 3/8",  klucze płasko-oczkowe, zestaw kluczy 
trzpieniowych sześciokątnych, klucz nastawny, 
szczypce płaskie, szczypce z cięciem bocznym, 
kombinerki, szczypce nastawne, wkrętaki oraz 
20 grotów wymiennych.

Nr art. 17336-0108

Zestaw kluczy oczkowych
Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, 
z  dwunastokątnymi oczkami o niejednako-
wych rozmiarach. Wymiary wg DIN 838. Wy-
sokie odgięcie z obu stron o 75°. Chromowa-
ne na mat. Rozmiary od 6x7 do 20x22 mm.

Nr art. 15164-0109

Zestaw wkrętaków
Zestaw 12 wkrętaków do różnych zarysów 
gniazd w łbach wkrętów, zarówno nacięć pro-
stych, jak i typu TX, krzyżowych Phillips i Po-
zidriv (w tym 3 izolowane, do prac przy na-
pięciu 1000 V). Z trzonem wykonanym ze stali 
TT-MV PLUS. Ergonomiczne, dwukomponen-
towe rękojeści z otworem do zawieszenia.

Nr art. 17821-0209

Zestaw szczypiec
Zestaw 5 szczypiec: tnące boczne 4 1/2", tnące 
boczne 7", kombinerki 7", płaskie 8" i nastaw-
ne 10". Szczypce mają polerowane główki 
i pokryte tworzywem uchwyty.

Nr art. 11343-0102

Wkrętaki precyzyjne

Nr art. 6894-0105 – Płaskie i krzyżowy Phillips
Nr art. 10215-0109 – Typu Torx

Zestaw kluczy płasko-oczkowych
Zestaw 10 kluczy płasko-oczkowych ze stali 
chromowo-wanadowej. Jednakowe rozmiary 
po obu stronach. Główka dwunastokątna jest 
odchylona o 15°. Obie główki szlifowane. Chro-
mowane. Dostarczane w oprawce, która może 
być umocowana na ścianie lub na tablicy na-
rzędziowej. Z uchwytem do przenoszenia. Roz-
miary od 8 do 19 mm.

Nr art. 11743-0108

Kombinerki wzmocnione
Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. 
Przegub pojedynczy. Szczęki rowkowane, z wy-
braniem na rurę. Uchwyty ukształtowane ergo-
nomicznie, z pokryciem dwukomponentowym.

 Nr art. 10 977 -0107 -0206 -0305

długość mm 160 180 200

tną drut fortepianowy mm 1.6 1.8 2.0

tną drut ze stali twardej mm 1.8 2.0 2.2

tną drut ze stali miękkiej mm 3.4 3.8 4.0

Cena zł 64,90 71,60 83,45

Cena zł 52,90 57,90 66,90

Petter Solberg - Mistrz Świata 
Rally Cross 2014, 2015

"Nie zostaniesz mistrzem świata bez ciężkiej pracy 
i dużej dbałości o szczegóły. Wystarczy spojrzeć na 
zespół mechaników Pettera Solberga. Dlatego jeste-
śmy dumni, iż Petter Solberg Rallycross Team wybrał 
Teng Tools jako swojego partnera."
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199 zł

 249,30 zł 

64,90 zł

 79,35 zł

119 zł

 145,25 zł

159 zł

 196,75 zł

37,90 zł

 48,45 zł

84,90 zł

 103 zł

Pokrętło zapadkowe
wzmocnione włóknem szklanym, z trzpieniem 
chwytowym stałym. Lekkie i mocne. Mecha-
nizm zapadkowy 45-ząbkowy, czyli kąt postępu 
8 stopni. Kierunek pracy prawo-lewo przełącza-
ny dźwigienką. Z przyciskiem do mocowania 
oraz szybkiej wymiany nasadek.

Klucz nastawny
przemysłowy, ze stali chromowo-wanadowej. 
Z rękojeścią dwukomponentową oraz podział-
ką. Ustawienie szczęk pod kątem 15° zapewnia 
kąt postępu tylko 30°. Duże rozwarcie. Żadna 
z ruchomych części szczęki nie jest wystająca, 
co ułatwia pracę w  miejscach o  ograniczonej 
przestrzeni. Fosfatyzowany.

Klucz dynamometryczny
Z mechanizmem zapadkowym umożliwiającym zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę 
końcową wartości momentu. Działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigienką, ale kontrola 
wartości momentu tylko przy obrotach w prawo. Wyposażony w skalę kątomierza - do dokręcania. 
Podziałka w Nm i funt×stopa. Blokada nastawionej wartości. Dokładność ± 4%. Powierzchnia ma-
towiona dla łatwiejszego odczytu nastawianej wartości. Podziałka w stopniach, np. do dokręcania 
głowicy silnika itp.

Nr art. 7319-0175 i 7319-0258 – z kontrolą wartości momentu przy obrotach zarówno w prawo jak i w lewo

Szczypce do odizolowywania
Narzędzie łączące funkcje automatycznego 
ściągania izolacji, ucinania kabla i zaciskania 
końcówek. Odizolowuje pojedyncze prze-
wody o przekroju 0,13 - 8,0 mm bez uszka-
dzania żyły przewodzącej.

Nr art. 18668-0104

Klucze sześciokątne
Rozmiary: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr art. 23174-0101

Szkło 
powiększające
Z 14 diodami LED, 
umieszczonymi na 
ramce wokół szkła 
powiększającego.
Średnica soczewki 
100 mm. Powiększe-
nie x3. Dostarczane 
bez baterii.

Nr art. 17285-0208

Smarownica dźwigniowa
do smarów w tubach wymiennych 400 g lub 
luzem. Napełnianie komory smarem odbywa 
się w czasie rozwierania ramienia dźwigni. 
Gwint dołączenia G (R) 1/8".
Dostarczana z rurką i złączką hydrauliczną.

Nr art. 12835-0105

Przecinak do nakrętek
Zestaw dwóch przecinaków do nakrętek. Do 
łatwego rozcinania mocno zardzewiałych na-
krętek, bez uszkadzania gwintu śruby. Otwór 
wewnętrzny: 5-20 i 14-27 mm. Do nakrętek: 
M 2.5-12 i 8-18.

Nr art. 11695-0106

Nr art. 17285-0109

 Nr art. 7 319 -0035 -0050 -0076 -0175 -0191 -0209 -0258 -0274 -0282 -0308 -0407

zakres momentu Nm 5-25 5-25 19-110 40-200 40-210 70-350 70-350 65-450 65-450 140-700 140-980

rozmiar chwytu cale 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Cena zł 187,50 196,75 224,55 272,95 236,90 392,45 417,15 606 639 1 643 1 974

Cena zł 149 159 179 219 189 319 339 489 519 1 390 1 590

 Nr art. 7 429 -0107 -0206 -0305

chwyt cale 1/4
3/8

1/2

Cena zł 81 104 136

Cena zł 69 89 109

 Nr art. 17 818 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501

rozmiar mm 24 28 33 38 50

Cena zł 63,90 76,75 96,85 120,55 250,30

Cena zł 52,90 61,90 79,90 99,90 199

model z podstawą

model ręczny

długie



119  

129  

219  

89  

99  

149  

139  

189  

149  

319  

1 790  

179  

109  

159  

249  

239  

54,90  189  119  

Zestaw narzędzi do serwisu olejowego

Nr art. 0396-0101

Pilniki iglaki

Nr art. 12843-0105    

Wkrętak udarowy

Nr art. 10210-0104

Nasadki trzpieniowe TX

Nr art. 6886-0105

Klucze sześciokątne

Nr art. 6893-0106

Wózek narzędziowy
Nr art. 16263-0107

Klucz dynamometryczny 1/2” 40-210 Nm

Nr. art. 7319-0100

Klucze hakowe

Nr art. 10212-0102

Klucze nasadowe 1/4”

Nr art. 0349-0109

Nasadki 1/2” 12-kątne

Nr art. 0357-0207

Nasadki trzpieniowe sześciokątne

Nr. art. 6885-0106

Wkrętaki do pobijania

Nr art. 17449-0102

Mata do wózków

Nr art. 11254-0109

narzędzie do zaciskania końcówek

Nr art. 12247-0107

Pilniki

Nr art. 12844-0104

Klucze nasadowe 1/2”

Nr art. 3918-0104

Szczypce do pierścieni osadczych

Nr. art. 0403-0102

Wkrętaki izolowane VDE 1000V

Nr art. 17871-0109

Klucze TX

Nr. art. 6892-0107



®

239  

159  

399  

119  

279  

159  

179  

259  

149  

199  

479  

259  

269  

349  

179  

429  

229  

169  

799  

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe

Nr art. 16672-0102

Wkrętaki TX/TPX

Nr art. 17441-0100

Szczypce

Nr art. 17436-0107

Narzędzia obcinające

Nr art. 14402-0104

Nasadki 1/2” 6-kątne

Nr art. 0357-0256

Pokrętło zapadkowe 1/2”

Nr art. 0357-0108

Wybijaki, przecinaki i punktaki

Nr art. 6922-0101

Klucze Stubby płasko-oczkowe

Nr. art. 10947-0104

Nasadki udarowe 1/2”

Nr art. 6880-0101

Szczypce izolowane VDE 1000V

Nr art. 11749-0102

Walizka narzędziowa
Nr art. 14407-0109 

Gwintowniki

Nr. art. 6919-0106

Klucze imbusowe

Nr art. 12825-0107

Wkrętaki

Nr art. 17437-0106

Łomy

Nr art. 10069-0106

Narzędzia pomiarowe

Nr art. 16750-0206

Klucze płasko-oczkowe

Nr. art. 6891-0108

Klucze oczkowe odgięte

Nr art. 6891-0157

Wkrętaki i szczypce precyzyjne

Nr. art. 10445-0101

nie zawiera narzędzi
Krzysztof Kasprzak 
V-ce Mistrz Świata 2014 na Żużlu 
wybrał Teng Tools
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149 zł

 190 zł 

149 zł

 175,10 zł 

109 zł

 138,05 zł 

269 zł

 327,90 zł 

109 zł

 127 zł 

109 zł

 128 zł

159 zł

 211,15 zł

399 zł

 512 zł

 89 zł 

75,90 zł

 299,75 zł 

239 zł

199 zł

 255,45 zł 

 143 zł 

 116 zł 

99 zł

119 zł

 120 zł 

99 zł

 348,15 zł 

269 zł

 454,25 zł 

359 zł

369 zł

 465,60 zł 

Nr art. 2670-0351 – 200 mm

Suwmiarka elektroniczna
Z funkcją pomiaru względnego, co oznacza, 
że można prowadzić pomiary względem war-
tości odniesienia innej niż 0 podziałki. Pamięć 
nastawionej wartości odniesienia, również po 
wyłączeniu. Wykonana ze stali nierdzewnej. 
Automatyczne wyłączanie. 4 funkcje. DIN 862.

Nr art. 17423-0102 – 150 mm Nr art. 23474-0309 – 300 mm

Nr art. 23474-0200 – 200 mm

Suwmiarka elektroniczna Premium
Najwyższa jakość, solidna konstrukcja wy-
konana z wielką starannością o szczegóły i 
wykończenia. Bardzo płynny i wygodny ruch 
szczęk. 4 funkcje.

Nr art. 23474-0101 – 150 mm

Suwmiarka 4-funkcyjna 
Z przyciskiem blokującym. Ze stali nierdzewnej. 
Hartowana. Powierzchnie z podziałkami są chro-
mowane na mat. Podziałka w mm i calach. No-
niusz o dokładności 1/20 i 1/128", i długości 39 mm.
Z głębokościomierzem i szczękami do pomia-
rów wewnętrznych.

Nr art. 2670-0302 – 150 mm

Mikrometr 
Odkuwany kabłąk i chromowana na mat po-
działka. Hartowane wrzeciono o średn. 6.5 mm 
z dokładnie docieranymi powierzchniami po-
miarowymi z węglików spiekanych. Z  tuleją 
sprzęgła i dźwigienką ustalającą. DIN 863.

Nr art. 9538-0101 – 0-25 mm

Głębokościomierz mikrometryczny
Odczyt z dokładnością 0.01 mm, z wymienny-
mi trzpieniami pomiarowymi o długościach 
zwiększających się co 25 mm. Głowica mikro-
metru chromowana na mat. DIN 863. Zakres 
pomiarowy: 0-100 mm.

Nr art. 7325-0102 

Czujnik do cylindrów
Do precyzyjnych pomiarów 
średnic wewnętrznych i szczelin. 
Wyposażona w  wymienne trz-
pienie pomiarowe i  podkładki 
dystansowe o  różnych rozmia-
rach. Sprężynujący mechanizm 
końcówki zapewnia samoczyn-
ne centrowanie. Wierzchołek 
pomiarowy ma pokrycie z  wę-
glików spiekanych. W komplecie 
ze wskaźnikiem zegarowym. 
Dokładność ±  15  µm plus do-
kładność czujnika zegarowego 
wg DIN 878.

Nr art. 6193-1002 – 10-18 mm

Nr art. 9538-0309 – 50-75 mm Nr art. 9538-0408 – 75-100 mm

Nr art. 9538-0200 – 25-50 mm

Nr art. 6193-1101 – 18-35 mm 
Nr art. 6193-1200 – 35-50 mm
Nr art. 6193-1309 – 50-160 mmNr art. 6193-1408 – 160-250 mm

Czujnik zegarowy miniaturowy
Tarcza podziałki obracana. Dodatkowa wska-
zówka dla pełnych mm. Wymienialna końców-
ka pomiarowa. Bez ucha mocującego. Toleran-
cja wg DIN 878. Zakres pomiarowy: 5 mm.

Nr art. 10390-0106

Statyw 
pomiarowy
Wyposażony w otwór na osadzenie czujni-
ka zegarowego oraz rowek trapezowy do 
czujnika wychylnego dźwigniowego. Cen-
tralne blokowanie pokrętłem jednocześnie 
dolnego, środkowego i górnego przegubu. 
Podstawa magnetyczna z rowkiem pryzma-
tycznym od spodu. Dostarczany bez czujnika. 
Maks. wysokość 330 mm.

Nr art. 11908-0257

Statyw 
pomiarowy
Ramię giętkie, ustalane w dowolnym poło-
żeniu za pomocą dźwigni. Podstawa magne-
tyczna - zarówno spód, z rowkiem pryzma-
tycznym, jak i bok. Przyciąganie włącza się 
i wyłącza dźwignią przełącznika. Dostarczany 
bez czujnika. Długość ramienia: 330 mm.

Nr art. 6020-0201

Mechanizm 
ustawienia 
dokładnego 

przy podstawie

wersja PREMIUM



9

279 zł

 352,30 zł 139 zł

119 zł479 zł

 599 zł

129 zł

 159 zł

2 190 zł

 2 559 zł

949 zł

 1 149 zł

399 zł

 500 zł

849 zł

 1 049 zł 

419 zł

 499 zł 

Kamera inspekcyjna
z monitorem kolorowym 2,4". 
Ramię 900 mm.  Głowica 9 mm kamery wypo-
sażona jest w oświetlenie LED o regulowanej 
sile światła. Obraz na ekranie monitora moż-
na obracać. Kamera i giętkie ramie są wodo-
szczelne (IP 67), ramię jest samonośne.
Dostarczana z lusterkiem, haczykiem i magne-
sem oraz instrukcją obsługi.

Nr art. 19012-0105

Kamera inspekcyjna
Kompaktowa kamera wideo z własnym 
oświetleniem. Przeznaczona do dokumento-
wania w postaci filmu dźwiękowego przepro-
wadzanych inspekcji, przeglądów.
Przegrywanie do komputera odbywa się po-
przez kabel USB, bez potrzeby instalowania 
oprogramowania. Mocna obudowa metalo-
wa. Dostarczana z kartą pamięci 4 GB, akumu-
latorkiem litowym 3,7 V/2000 mAh, ładowar-
ką, kablem USB i paskiem nośnym.

Nr art. 19013-0104 

Dalmierz 
Limit 1070
w mocnym, udaroodpornym wykonaniu. 
Możliwość wyliczania powierzchni pomiesz-
czenia, łącznej powierzchni ścian i objętości. 
Wyliczanie wysokości z twierdzenia Pitagorasa, 
z automatyczną rejestracją wartości pomiarów 
w poziomie. Dodawanie i odejmowanie. Funk-
cja pomiaru ciągłego. Wartości maksymalne 
i minimalne. Pomiar odległości z sygnalizacją 
osiągnięcia wcześniej ustalonej wartości. Za-
kres pomiarowy 0.2 - 70 m.

Nr art. 17861-0200

Laser krzyżowy Limit 360V2
z linią poziomą 360o i dwiema pionowymi. Sa-
mopoziomowanie do ±3o. Dokładność ±1,5mm 
na 5m. Stopień ochrony IP 54.

Nr art. 24216-0109 

Laser rotacyjny Limit 1210HV
z promieniem widzialnym. Klasa szczelno-
ści IP54 zapewniająca ochronę przed pyłem 
i  deszczem. Automatyczne, sterowane silni-
kiem ustalanie zarówno poziomu jak i pionu, 
z możliwością ręcznego ustawienia przechyłu. 
Funkcja skanowania z nastawianiem kąta ska-
nowania. Promień działania: 200 m.

Nr art. 19864-0104 

Teleskopowa łata geodezyjna
z aluminium. Podziałka E po jednej stronie, 
podziałka milimetrowa po drugiej. Każdy 
człon po wyciągnięciu zatrzaskuje się w po-
łożeniu końcowym. Dostarczana z okrągłą 
libellą i futerałem ochronnym. Długość 5 m.

Nr art. 17867-0105

Statyw do przyrządów niwelacyjnych
Mocny statyw z aluminium. Kolumna zębata 
z  korbką, do dokładnej regulacji wysokości. 
Pasuje do wszelkich typów przyrządów ni-
welacyjnych i laserów z gwintem mocującym 
5/8". Maks. wysokość 2.3 m.

Nr art. 17869-0103

Statyw do przyrządów niwelacyjnych
Lekki statyw do laserów liniowych. Gwint mo-
cujący 5/8". Kolumna zębata z korbką, do dokład-
nej regulacji wysokości.  Maks. wysokość 1.5 m.

Nr art. 18112-0106

Kółko pomiarowe
Służy do mierzenia 
dłuższych odcinków, 
np. przy robotach dro-
gowych itp. Kółko jest 
dobrze wyważone, 
co zapewnia wygodę 
użytkowania. Posiada 
hamulec w  rękojeści 
i  podpórkę. Dla uła-
twienia transportu 
możliwe złożenie na 
połowę. Dostarczane 
z torbą transportową. 
Zakres pomiarowy 
10 km. Dokładność 
±0,5mm/1m.

Nr art. 17428-0107

Nagrywanie dźwięku
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10,90 zł

 14,55 zł 

479 zł

 616 zł 

349 zł

 437,75 zł 

69 zł

 87,55 zł 

269 zł

 343 zł 

239 zł

 283, 25 zł 

1 990  

1 890  

Termometr IR Limit 90
Bezdotykowy miernik temperatury po-
wierzchni działający na podczerwień (IR), 
o dużej dokładności i szybkim odczycie. Pro-
mień laserowy wskazuje środek obszaru po-
miarowego. Nastawiany współczynnik emisji 
dla różnych materiałów. Rejestruje wartość 
maksymalną i minimalną. Funkcja alarmu, 
gdy temperatura przekroczy wybraną gór-
ną lub dolną granicę. Zakres temperatury 
od -20oC do +400oC.

Nr art. 23046-0107 

Amperomierz 
cęgowy Limit 21
Do mierzenia napięcia stałego i przemienne-
go, prądu stałego i przemiennego, rezystan-
cji, częstotliwości. Ponadto posiada nastę-
pujące funkcje: test diodowy, test ciągłości 
obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć 
wskazania "datahold", oraz sygnalizacja ni-
skiego stanu baterii.

Nr art. 14487-0102

Multimetr Limit 300
o ergonomicznym kształcie. Do mierzenia 
napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego, 
rezystancji, temperatury. Ponadto posiada na-
stępujące funkcje: test diodowy, test ciągłości 
obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wy-
niku pomiaru "datahold", podświetlenie wy-
świetlacza, sygnalizacja niskiego stanu baterii.

Nr art. 12860-0103

Miernik 
natężenia dźwięku
Psofometr cyfrowy. Miernik może wskazy-
wać wartość chwilową poziomu dźwięku, lub 
wartość średnią w wybranym zakresie, od 10 
s do 24 godzin. Przyrząd ma pamięć na 30 po-
miarów, albo może być połączony z kompu-
terem PC dla rejestracji mierzonych wartości. 
Funkcja alarmu, sygnalizująca na lampce LED 
przekroczenie poziomu dźwięku powyżej, 
lub poniżej nastawionej wartości. 

Nr art. 15152-0103

Bloczek ustawczy
Bloczek służący do ustawiania pozycji narzę-
dzia względem obrabianego elementu, albo 
względem stołu frezarki lub wiertarki. Czujnik 
zegarowy sygnalizuje moment dotknięcia za-
wieszonej sprężynująco płytki bloczka. Przy 
wskazaniu "0" odległość wynosi 50 mm. Ma-
gnes znajdujący się w podstawie umożliwia 
używanie w pozycji pionowej lub poziomej. 
Bloczek wyposażony jest w mechanizm kali-
bracyjny. Wysokość 50mm. Skok płytki 3 mm.

Nr art. 15320-0100

Przyrząd 
do pomiaru 
momentu
Cyfrowy przyrząd pomiarowy przeznaczony do 
kontroli kluczy dynamometrycznych trzasko-
wych. Mocny i prosty w budowie. Dokładność 
±1% wartości mierzonej. Występuje w dwóch 
wariantach: o zakresie 10-350 Nm lub 100-
1000  Nm. Standardowo dostarczany ze świa-
dectwem kalibracji dla pracy prawoskrętnej.

Nr art. 13528-0105 – zakres momentu 10-350 Nm

Stemple cyfrowe
Do stali i innych metali. Dziewięć stempli. Do 
wybijania znaków w materiale o wytrzymało-
ści na rozciąganie do 150 kG/mm². Hartowa-
ne po stronie grawerowanej do HRC 60-63. 

Kątownik płaski
Z cynkowanej stali. Ramiona o jednakowej 
grubości. Wszystkie ściany obrabiane. Jakość 3. 
Szerokość x grubość – 25x5 mm.

Nr art. 13528-0204 – zakres momentu 100-1000 Nm

Rysik
Z końcówką z węglików spiekanych. Trzon o 
przekroju okrągłym, radełkowany. Z zacze-
pem do kieszeni. Długość 130 mm.

Nr art. 2475-0101
 Nr art. 1 733 -0606 -0705 -0804 -0903

wysokość cyfr mm 8 10 12 15

Cena zł 77,25 143,20 154,50 263,70

Cena zł 54,90 109 119 199

 Nr art. 1 733 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507

wysokość cyfr mm 2 3 4 5 6

Cena zł 36,05 35,55 36,05 47,90 48,95

Cena zł 25,90 25,90 25,90 34,90 34,90  Nr art. 12 047 -0109 -0208 -0307 -0406 -0505 -0604

długie ramię mm 150 200 300 400 500 600

krótkie ramię mm 100 130 175 230 250 300

Cena zł 33 43,80 68,50 81,90 103 127,75

Cena zł 23,90 31,90 49,90 59,90 74,90 89,90
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579 zł

 690 zł 

139 zł

 169,95 zł 

199 zł

 234,85 zł 

439 zł

 523 zł 

369 zł

 439,85 zł 

2,90  2,90  2,90  

 Nr art. 16 628 -0107 -0206

Do rur o śr. maks. cale 1 1 1/2

Do mufek cale 3/4 1 1/4

Maks. rozwarcie mm 42 62

Długość mm 320 425

Cena zł 38,65 62,35

Cena zł 32,90 49,90

Wiertarko-wkrętarka 
Ferax BCD-1813
Mocna wiertarko-wkrętarka 18 V przeznaczona 
do bardziej zaawansowanych prac amatorskich 
i serwisowo-naprawczych. Posiada 16-stopnio-
we nastawianie momentu, specjalne położenie 
do wiercenia oraz płynną elektroniczną regula-
cję obrotów, zapewniając moment maksymal-
ny 26,5 Nm. Wyposażenie standardowe: aku-
mulator Li-Ion 1,3 Ah, ładowarka akumulatora 
oraz 6 wierteł i 6 grotów z oprawką.

Nr art. 19694-1900

Młot udarowo-obrotowy Ferax BRH 1500
Młot udarowo-obrotowy z chwytem SDS-
-plus. Duża moc 1500 W zapewnia bardzo 
wysoką skuteczność działania. Ergonomiczna 
konstrukcja, z dużymi przełącznikami i kom-
fortową rękojeścią. Posiada funkcję wiercenia 
z udarem i bez, oraz dłutowania.
Wyposażenie standardowe: Rękojeść do-
datkowa, ogranicznik głębokości wiercenia, 
3 wiertła SDS i 2 dłuta (spiczaste i płaskie).

Nr art. 19694-1801

Wyrzynarka 
Ferax BJS-600
Moc 550 W. Wyrzynarka ze stopą aluminiową 
przechylaną do 45° w prawo i w lewo. Uchwyt 
szybkomocujący typu bagnetowego, umoż-
liwiający dołączanie brzeszczotu bez użycia 
narzędzi. Zdmuchiwanie opiłków podczas 
pracy utrzymuje linię cięcia stale czystą. 
Płynna regulacja elektroniczna umożliwia do-
stosowanie częstotliwości pracy do danego 
materiału. Ergonomiczny kształt, z miękkim 
uchwytem gumowym. Wyłącznik typu bez-
piecznego z blokadą języka spustowego.

Nr art. 19694-0506

Klucze płasko-oczkowe 
z mechanizmem zapadkowym
Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam roz-
miar na obu końcach. Chromowane. Rozmia-
ry:  8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm.

Nr art. 18351-0106

Klucz do rur
Model standardowy. Lakierowany na czarno

Zestaw gwintowniczy
składający się z 110 elementów. Zawiera 
2 uchwyty do narzynek okrągłych, 2 nastaw-
ne pokrętła do gwintowników i 1 uchwyt do 
gwintowników.
Gwintowniki i narzynki wykonane są ze sto-
powej stali narzędziowej. Rozmiary gwintow-
ników od M2 x 0.4 do M18 x 1.5. Rozmiary 
narzynek od M2 x 0.4 do M18 x 1.5

Nr art. 18378-0105

Piła do płyt 150mm

Nr art. 14766-0104

Kielnia do spoin 8x120mm

Nr art. 14770-0108

Skrzynka uciosowa z tworzywa 

Nr art. 14768-0102
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89 zł

 113,30 zł

79 zł

 94,35 zł

 21,65 zł

17,90 zł12,90 zł

 16,50 zł

21,90 zł

 25,75 zł

61,90 zł

 85 zł

15,90 zł

 19,60 zł

 81,90 zł 

59,90 zł

54,90 zł

 78,30 zł 

Ścisk śrubowy
Odlew z żeliwa ciągłego. Szyna ze stali cyn-
kowanej połyskowo. Mocna śruba z gwintem 
płaskim, oksydowana, z płytką dociskową 
osadzoną na przegubie kulowym. Rękojeść z 
tworzywa dwukomponentowego.

Piła ręczna 
Luna Premium
Piła ręczna o uzębieniu trójostrzowym z  harto-
wanymi wierzchołkami. Brzeszczot lakierowany. 
Rękojeść dwukomponentowa, o  krawędziach 
służących do odwzorowywania kątów 90° i 45° 
względem grzbietu brzeszczotu. Wierzchołek 
zbieżny, co ułatwia wprowadzanie piły w materiał. 
Liczba zębów na cal – 11. Grubość taśmy – 1 mm.

Nr art. 20185-0104 – długość 400 mm

Szczotka czołowa
Z falistych drutów stalowych, do lżejszych 
prac przy oczyszczaniu i obróbce powierzchni. 
Maksymalne obroty – 12 500 min-1. Średnica 
70 mm. Gwint w otworze mocującym – M14. 
Średnica drutu – 0.30 mm.

Nr art. 20155-0100

Wiertła do drewna
Rozmiary 4, 5, 6, 8, 10 mm.

Nr art. 23217-0100

Wiertła do drewna
z 4 ostrzami bocznymi, śrubą prowadzącą 
i chwytem 1/4". Rozmiary 16, 18, 22mm.

Nr art. 20171-0100

Wiertła płaskie do drewna
z chwytem 1/4". Rozmiary 6-8-10-12-14-16-18-
20-22-25mm.

Nr art. 20143-0105

Nr art. 20185-0302 – długość 550 mm

Nr art. 20185-0203 – długość 500 mm

 26,80 zł 

21,90 zł

 19,10 zł 

15,90 zł

Szczotka czołowa
Ze skręconych drutów stalowych, do cięższych 
prac przy oczyszczaniu i obróbce powierzchni. 
Maksymalne obroty – 12 500 min-1. Średnica 
65 mm. Gwint w otworze mocującym – M14.

Nr art. 20153-0102 – grubość drutu 0.35 mm

Szczotka talerzowa
Ze skręconych drutów stalowych, do cięż-
szych prac przy oczyszczaniu i obróbce po-
wierzchni. Maksymalne obroty – 12 500 min-1. 
Gwint w otworze mocującym – M14. Średnica 
drutu – 0.35 mm.

Nr art. 20150-0105 – średnica 100 mm

Nr art. 20153-0201 – grubość drutu 0.50 mm Nr art. 20150-0204 – średnica 115 mm

 Nr art. 20 952 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501 -0600

rozwarcie mm 120 150 200 250 300 300

głębokość rozwarcia mm 60 80 100 120 120 140

wymiary szyny mm 20x5 25x6 30x8 30x8 30x8 35x9

Cena zł 75,75 81,40 113,30 121,55 127,75 171

Cena zł 49 59 79 89 99 109

 Nr art. 20 952 -0709 -0808 -0907 -1004 -1103 -1202

rozwarcie mm 400 400 500 500 800 1000

głębokość rozwarcia mm 140 175 120 175 120 175

wymiary szyny mm 35x9 35x9 30x8 35x9 30x8 35x9

Cena zł 163,80 191,60 150,40 192,65 184,40 262,65

Cena zł 109 129 99 129 119 179

Made in Sweden
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Wiertło do sęków
Ze stali narzędziowej. Chwyty cylindryczne. Z kolcem i dwoma ostrzami. Wiertło do wywiercania 
sęków w drewnie z bardzo małym strzępieniem krawędzi. Chwyt 9.5 mm

Frez do rowków wpustowych
Frezy dwuostrzowe, z wyjątkiem oznaczonych 
(1), które mają po jednym ostrzu; oznaczenie 
(S) oznacza wykonanie w  całości z  węglików 
spiekanych. 

Wiertło do czopów
Ze stali narzędziowej, z chwytem cylindrycz-
nym. Pięcioostrzowe wiertło do wykonywa-
nia czopów. Chwyt 13 mm. 

wiertła do szkła
Wiertła z dwuostrzowym wierzchołkiem z wę-
glików spiekanych i z chwytem 1/4 ".

Wiertła typu Self-feed
Wiertło z samoczynnym posuwem, z wymienną śrubą wciągającą. Posuw wiertła jest szybki, a wyci-
nanie otworu nie wymaga nacisku osiowego. Chwyt 11 mm. Długość 127 mm. Każde wiertło dostar-
czane jest z zapasową śrubą wciągającą i z kluczem imbusowym.

 Nr art. 20 999 -0100 -0209 -0308 -0407

średnica mm 2(S) (1) 3(S) (1) 4(S) (1) 5(S) (1)

szer. przecięcia mm 10 10 12 15

dugość całk. mm 54 54 66 63

średn. trzonka mm 6 6 6 6

Cena zł 55,65 66,95 71,10 71,10

Cena zł 44,90 54,90 58,90 58,90

 Nr art. 20 999 -4102 -4409 -4508 -5000 -5109

średnica mm 25 35 12 25 30

szer. przecięcia mm 25 25 30 30 30

dugość całk. mm 63 63 75 72 72

średn. trzonka mm 8 8 12 12 12

Cena zł 106,10 166,90 70,05 115,40 163,80

Cena zł 89,90 139 58,90 96,90 139

 Nr art. 20 337 -0903 -1000 -1109 -1208 -1307 -1406 -1505 -1604

średnica mm 30 32 35 40 45 50 55 60

Cena zł 21,65 23,20 25,75 28,35 29,40 36,60 41,75 57,20

Cena zł 16,90 17,90 19,90 20,90 22,90 27,90 32,90 44,90

 Nr art. 20 337 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507 -0606 -0705 -0804

średnica mm 10 12 14 15 18 20 22 25

Cena zł 12,60 13,30 13,85 14,45 15,60 16,10 17,35 19,70

Cena zł 9,90 10,90 10,90 11,90 11,90 12,90 12,90 15,90

 Nr art. 21 248 -0602 -0701 -0909 -1006

średnica mm 50 54 65 76

Cena zł 41,85 44,85 56,65 65,75

Cena zł 35,90 37,90 46,90 54,90

 Nr art. 21 248 -0107 -0206 -0305 -0404 -0503

średnica mm 25 28 32 35 38

Cena zł 21,65 23,30 25,75 28,75 30,90

Cena zł 17,90 19,90 21,90 23,90 25,90

 Nr art. 20 999 -3104 -3401 -3609 -3807 -3906

średnica mm 16 18 20 22 24

szer. przecięcia mm 25 25 25 25 25

dugość całk. mm 63 63 63 63 63

średn. trzonka mm 8 8 8 8 8

Cena zł 82,40 89,65 95,80 95,80 100,95

Cena zł 67,90 74,90 79,90 79,90 84,90

 Nr art. 20 999 -2304 -2502 -2700 -2908

średnica mm 8(S) 10 12 14

szer. przecięcia mm 20 25 25 25

dugość całk. mm 80 63 63 63

średn. trzonka mm 8 8 8 8

Cena zł 159 59,75 64,90 77,25

Cena zł 134,90 49,90 54,90 62,90

 Nr art. 20 999 -1504 -1702 -2106 -2957

średnica mm 3(S) 4(S) 6(S) 8

szer. przecięcia mm 10 12 20 20

dugość całk. mm 63 56 66 62

średn. trzonka mm 8 8 8 8

Cena zł 66,95 71,10 104 39,15

Cena zł 54,90 58,90 87,90 32,90

 Nr art. 20 338 -0506 -0605 -0704

Średnica mm 25 30 35

Cena zł 77,05 88,60 35

Cena zł 63,90 74,90 92,90

 Nr art. 20 338 -0100 -0209 -0308 -0407

Średnica mm 10 12 15 20

Cena zł 44,30 45,65 53,15 64,70

Cena zł 36,90 38,90 43,90 52,90

 Nr art. 21 250 -0508 -0607 -0706

Średnica mm 16 19 22

Cena zł 23 26 29,30

Cena zł 18,90 21,90 24,90

 Nr art. 21 250 -0102 -0201 -0300 -0409

Średnica mm 6 8 10 13

Cena zł 13,70 15,45 17,55 19,90

Cena zł 10,90 12,90 14,90 16,90
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48,90 zł

 48,15 zł

8,90 zł

 9,07 zł

119 zł

 128,35 zł

26,90 zł

 29 zł

34,90 zł

 38 zł

11,90 zł

 12,90 zł

15,90 zł

 17,10 zł

25,90 zł

 28 zł

3,90 zł

 4,15 zł

ELASTYCZNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ

ZEKLER 45
Okulary ochronne ze szkłami z poliwęgla-
nu zabezpieczonymi przed zarysowaniem. 
Zgodność z EN 166 Klasa 1F, EN 170.

Nr art. 3806-00452 – bezbarwne
Nr art. 3806-00460 – żółte

ZEKLER 802
Ochronne zatyczki do uszu posiadające rów-
nomierne tłumienie, dzięki czemu zapew-
niają naturalną redukcję hałasu. SNR 37dB. 
Zgodne z EN 352-2 i AS/NZS 1270.

Nr art. 3806-88002 – rozmiar S
Nr art. 3806-88010 – rozmiar L

ZEKLER 1302V FFP2
Półmaska filtrująca. Wydajny materiał filtrują-
cy zapewnia niskie opory oddychania. Mięk-
kie uszczelnienie nosa materiału tekstylnego 
dla komfortowego użytkowania. Zawór wy-
dechowy. Skutecznie filtruje wilgoć, ciepło 
i dwutlenek węgla
• stopień ochrony FFP2
• dodatkowe wymaganie odpowiedniej pyło-
  chłonności sprawdzane pyłem dolomitowym
• do użytku podczas jednej zmiany roboczej
  (NR)
• zgodność z EN 149:2001+A1:2009

Nr art. 3806-80132

ZEKLER 30
Okulary ochronne z szarymi szkłami z poliwę-
glanu zabezpieczonymi przed zarysowaniem 
i parowaniem. Zgodność z EN 166 Klasa 1FTN, 
EN 170, EN 172.

Nr art. 3806-00320

GUIDE 54
Rękawice robocze
• górna część dłoni z elastycznego materiału
• wewnętrzna część dłoni ze skóry koźlęcej
• dobrze dopasowane
• mankiet na rzep

Nr art. 2235-40204 – rozmiar 7
Nr art. 2235-40212 – rozmiar 8
Nr art. 2235-40220 – rozmiar 9
Nr art. 2235-40238 – rozmiar 10
Nr art. 2235-40246 – rozmiar 11
Nr art. 2235-40253 – rozmiar 12

GUIDE 43
Rękawice robocze  
• górna część dłoni z bawełny
• wewnętrzna część dłoni z świńskiej skóry
• specjalnie szyty kciuk
• mankiet na rzep

Nr art. 2235-20909 – rozmiar 7
Nr art. 2235-20917 – rozmiar 8
Nr art. 2235-20925 – rozmiar 9
Nr art. 2235-20933 – rozmiar 10
Nr art. 2235-20941 – rozmiar 11

ZEKLER Z101
Okulary ochronne ze szkłami z poliwęglanu. 
Absorbują 100% promieniowania UV400. Szkła 
zabezpieczone przed parowaniem i zarysowa-
niem. Zgodne z EN 166 klasa 1FT i EN 172.

Nr art. 3806-70018

GUIDE 533
Rękawice ogrodnicze
• bardzo dobry chwyt
• pokrycie PU na palcach i wewnętrznej stronie
  dłoni
• bezszwowe z nylonu

Nr art. 2236-02392 – rozmiar 6
Nr art. 2236-02400 – rozmiar 7
Nr art. 2236-02418 – rozmiar 8
Nr art. 2236-02426 – rozmiar 9
Nr art. 2236-02434 – rozmiar 10

ZEKLER 401
Nauszniki ochronne z regulacją rozmiaru.
• poziom tłumienia – 1
• zgodność z EN 352-1
• duże izolacyjne poduszki
• SNR 26dB

Nr art. 3806-82062

opakowanie 200par

Cat. 1
EN 420

Cat. 2 Cat. 1
EN 420

EN 388
2121
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23,90 zł

 27,35 zł

A8
490 zł

 616 zł

64,90 zł

 79,20 zł

17,90 zł

 19,65 zł

69 zł

 83,30 zł

6,90  65,90  

64,90  

Ręczniki papierowe
Celuloza biała,2-warstwo-
we, 800 listków – do prac 
wykończeniowych: pole-
rowanie, wycieranie (szkło, 
stal nierdzewna), zbierania 
nadmiaru substancji (far-
ba, lakier, woda). Opako-
wanie zawiera 2 sztuki.

Nr art. MT44540L

A4 A5 A2

Grawerka elektryczna Record Professional
Grawerka elektryczna, której parametry, takie 
jak prędkość, możliwość nastawiania skoku 
i  konstrukcja silnika, umożliwiają użytkowa-
nie w systemie pracy ciągłej w przemyśle i do 
innych zastosowań profesjonalnych.
Wszystkie narzędzia z asortymentu pasują do 
uchwytu szybkomocującego. Dostarczana 
z następującymi końcówkami narzędziowymi:
A2 - rylec o bardzo ostrym wierzchołku z węglików spiekanych, do 
grawerowania szkła i stali.
A4 - rylec o wierzchołku z węglików spiekanych, do grawerowania 
stali hartowanej.
A8 - ściernica trzpieniowa do matowania szkła i polerowania.
A5 - rylec do grawerowania miękkich metali i stopów.

Nr art. 8514-0101

Krajak do szkła Silberschnitt
Z sześcioma krążkami stalowymi. Główka ni-
klowana. Ze spłaszczoną rękojeścią drewnianą. 
Długość całkowita – 135 mm. Do szkła o gru-
bości od 3 do 6 mm.

Nr art. 2973-0108

Obciągacz do ściernic Primus Sievert
Ze złączką smarowniczą i rękojeścią ze szla-
chetnego drewna. Krążek roboczy składa się ze 
specjalnie utwardzanych klocków stalowych z 
zębami wygiętymi w kształt litery U, dzięki cze-
mu właściwości ostrzące nie zmieniają się, aż 
do zupełnego zużycia. Zapewnia czystą i ostrą 
powierzchnię roboczą ściernicy w ten sposób, 
że zużyte ziarna zostają wykruszone, a nowe 
uwolnione, natomiast resztki materiałów obra-
bianych i zbędne cząstki spoiwa usunięte.

Zmywacz do hamulców 
Den Braven
Aktywny środek czysz-
czący o wysokiej sku-
teczności do hamulców, 
sprzęgieł i naoliwionych 
części maszyn. Pojem-
ność 600 ml.

Nr art. DB-CEA010112

Nóż do łupania Mora 11728
Z ostrzem z polerowanej stali węglowej. Har-
towanie do HRC 60 zapewnia maksymalną 
ostrość, siłę cięcia i odporność na złamanie. Rę-
kojeść z drewna brzozowego, o nowym, specjal-
nym, bezpiecznym osadzeniu ostrza. Z oczkiem 
do zawieszania. Jest to narzędzie bardzo przy-
datne przy rozpalaniu kominka lub pieca, kiedy 
potrzebne jest łupane drewno. Długość całko-
wita – 355 mm. Długość ostrza – 110 mm.

Nr art. 7354-0205

Nóż z pochwą Mora Basic 546
Ostrze ze starannie dobranej stali nierdzewnej. 
Stal nierdzewna dłużej utrzymuje ostrość. Jest 
to bardzo dobry wybór jeśli chodzi o pracę na 
zewnątrz. Grubość ostrza: 2.0 mm. Długość 
ostrza – 90 mm. Długość całkowita – 206 mm.

Nr art. 23077-0109

Nóż z pochwą Mora Outdoor 2000
Nóż wysokiej jakości, ze szlifowanym profilo-
wo, wielofunkcyjnym ostrzem, oraz rękojeścią 
pokrytą wzorem antypoślizgowym. Daje sobie 
radę ze wszystkim, od precyzyjnej obróbki 
drewna do odizolowywania kabli, dzięki cze-
mu cieszy się dużym powodzeniem wśród 
stolarzy, elektryków i budowlańców. Ostrze 
z walcowanej na zimno specjalnej stali nie-
rdzewnej 12C27 produkcji Sandvik. Pochwa 
z plastiku, z miękką szlufką na pas. Długość 
ostrza – 109 mm. Długość całkowita – 220 mm.

Nr art. 4418-0503

Przemysłowy środek do czyszczenia rąk
doskonale usuwający zabrudzenia pochodzą-
ce m.in. z oleju i tłuszczów. Posiada neutralne 
PH i nie wysusza dłoni. Jest biodegradowalny 
i nie powoduje zatykania się kanalizacji.

Nr art. 0510_220_05L – 0,5 kg

7,99 
Nr art. 0510_220_45L – 4 kg

39,90 
Nr art. 0510_220_100L –9 kg

79,90 

Standardowa jakość ideal-
na podczas podstawowych 
czynności czyszczących. 
Dwie warstwy. 750 listków. 
Gramatura 38b/m2. Opa-
kowanie zawiera 2 sztuki.

Nr art. MT44557L

 Nr art. 3 171 -0106 -0205 -0304

DŁUGOŚĆ mm 285 435 435

WYMIARY KRĄŻKA mm 35x45x8 55x24x12 55x50x12

Cena zł 183,45 253,65 340,85

Cena zł 179 249 339

Made in Sweden
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159  199  

359  2 590  

+

+ +

+

Po 15 latach działalności na rodzimym rynku JESTEŚMY cenionym dystrybutorem szwedzkich 
narzędzi i maszyn, które ułatwiają profesjonalistom wykorzystywaNIE ich umiejętności 
oraz realizowaNIE WIZJI poprzez pracę.
Główny wolumen sprzedawanych produktów stanowią 4 marki: 
• Luna - maszyny do obróbki drewna i metalu, urządzenia pneumatyczne, narzędzia ręczne 

oraz akcesoria.
• Teng Tools - wysokiej jakości narzędzia ręczne przeznaczone dla przemysłu i motoryzacji.
• Limit - przyrządy pomiarowe z zakresu techniki warsztatowej i elektrotechniki oraz słu-

żące do pomiarów czynników klimatycznych i środowiskowych.
• fERAX - elektronarzędzia, narzędzia ręczne oraz maszyny do obróbki drewna i metalu.

Z okazji 15-lecia działalności Luna w Polsce przygotowaliśmy urodzinowe pakiety.

Zestaw 3 kompletów narzędzi Teng Tools
klucze płasko-oczkowe  I  wkrętaki  I  szczypce

+
walizka Teng Tools GRATIS

Nr art. TENG_15_2KW

dystrybutor:

Zestaw laserowy Limit
laser rotacyjny  I  statyw aluminiowy  I  łata geodezyjna

+
Bluza L.Brador 663PB GRATIS

Nr art. LIMIT_15_2KW

Wózek leżanka Luna
+

okulary ochronne ZEKLER 33 GRATIS
Nr art. LUNA_15_2KW

32-elementowy zestaw kluczy nasadowych 1/2”
+

rękawice robocze Guide 104 rozm.10 GRATIS
Nr art. FERAX_15_1KW

Wartość katalogowa: 3 247 złWartość katalogowa: 693,50 zł

Wartość katalogowa: 291,65 zł Wartość katalogowa: 251,20 zł

Promocja z okazji 15 - lecia !


