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ZRÓB SOBIE PREZENT NA ŚWIĘTA

KUP DOWOLNE PRODUKTY PROMOCYJNE 

Z NINIEJSZEJ ULOTKI A WYBRANY PREZENT

OTRZYMASZ 

ZA 1 ZŁ NETTO !!!

1.
Jednorazowy zakup

za kwotę netto min.

1 000 zł

2.
Jednorazowy zakup

za kwotę netto min.

2 000 zł

3.
Jednorazowy zakup

za kwotę netto min.

3 000 zł

4.
Jednorazowy zakup

za kwotę netto min.

5 000 zł

Czapka L.Brador 517P

za 1 zł netto

Nr art.: 800045585

Rękawice zimowe 

GUIDE  5004W za 1 zł netto

Bluza z kapturem

L.Brador za 1 zł netto

Kurtka Snowboard Luna

za 1 zł netto

> podane kwoty netto są wartością jednorazowego zamówienia liczonego po rabatach handlowych

> warunkiem otrzymania produktu za 1 zł netto jest podanie w zamówieniu numeru katalogowego

    wybranego prezentu 

Nr art.:   Rozmiar

223605094        8

223605095        9

223605096       10

223605097       11

223605098       12

Nr art.:   Rozmiar

800042509       XS

800042517        S

800042525        M

800042533        L

800042541       XL

800042558      XXL

800042566     XXXL

Nr art.:    Rozm.

KURTKA_LUNA_M     M

KURTKA_LUNA_L     L

KURTKA_LUNA_XL    XL



PODNOŚNIK
2 TONY

GRATIS!

PODNOŚNIK
3 TONY

GRATIS!

ZRÓB SOBIE PREZENT NA ŚWIĘTA
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2 990 zł
(netto)

3 677,70 zł

(brutto)

WÓZEK NARZĘDZIOWY 177-ELEMENTOWY

Zestaw narzędzi zawierający 177 elementów, umieszczonych 

w pojemnikach Teng Tools z wyfrezowanym wkładem wykonanym 

z trzech różnobarwnych warstw tworzywa piankowego EVA.

Dostarczany w wózku narzędziowym TCW707EV.

Nr art.: PR-246130108

WÓZEK NARZĘDZIOWY 230-ELEMENTOWY

Zestaw narzędzi zawierający 230 elementów, umieszczonych 

w wózku wykonanym z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. 

Z dwoma kółkami stałymi i dwoma (z hamulcem) osadzonymi obrotowo. 

Wyposażony w 7 łożyskowanych kulkowo, zamykanych szu!ad. Rękojeść 

do ciągnięcia wózka.

Nr art.: PR-TENG_230

4 490 zł
(netto)

5 522,70 zł

(brutto)
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239 zł
(netto)

429,27 zł

(brutto)

4-ELEMENTOWY ZESTAW SZCZYPIEC 1000V VDE

Zestaw 4 sztuk szczypiec izolowanych. Wykonany zgodnie z normą 

IEC 60900 do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony 

personel). Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną 

pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools. 

Nr art.: 117490102

8-ELEMENTOWY ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych zapadkowych. Ze stali chromowo-wan-

adowej. Klucz kombinowany, na jednym końcu wykonany jako płaski, 

a na drugim jako oczkowy 12-kątny zapadkowy. Model prosty. Na obu 

końcach ten sam rozmiar. Chromowany na mat. Pasuje do skrzynek 

i wózków narzędziowych Teng Tools. 

Nr art.: 166720102
389 zł

(netto)

455,10 zł

(brutto)

8-ELEMENTOWY ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH PRZEGUBOWYCH ZAPADKOWYCH

Zestaw 8 kluczy przegubowych płasko-oczkowych z zapadką, wykonanych 

ze stali chromowo-wanadowej. Główka oczkowa przechylna w zakresie 

180°. Ten sam rozmiar na obu końcach. Proste klucze, wymagające 

przełożenia na drugą stronę dla zmiany kierunku działania zapadki.

Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje 

do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools. 

Nr art.: 131900102

439 zł
(netto)

539,97 zł

(brutto)

28-ELEMENTOWY ZESTAW WIERTEŁ KRĘTYCH HSS

Zestaw 28 wierteł 1.0-13.0 mm. Kąt skrętu rowka 28°. Kąt wierzchołkowy 

118°. Z wierzchołkiem krzyżowym dla lepszej dokładności lokalizacji 

otworu. HSS. Niepokrywane. Standardowe wiertła do wiercenia w stali 

i żeliwie. Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną 

pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools. 

Nr art.: 151440104

239 zł
(netto)

293,97 zł

(brutto)

16-ELEMENTOWY ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH ½”

Zestaw zawiera 16 nasadek do wkrętarek - krótkich i długich. Standard ANSI.

Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje 

do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.  

Nr art.: 68800101229 zł
(netto)

281,67 zł

(brutto)



Do szybkiego demontażu kół pasowych, kółek, łożysk itp. Odkuwany ze stali. Ramiona są 

umieszczone przesuwnie na jarzmie, a także można je przekręcać do chwytania od wewnątrz 

lub od zewnątrz.

Nr art. 143930105 143930204 143930303 143930402 143930501

Głębokość rozwarcia 97 mm 97 mm 150 mm 150 mm 205 mm

Głębokość pazura 12 mm 12 mm 20 mm 20 mm 27 mm

Grubość pazura 3,4 mm 3,4 mm 3,8 mm 3,6 mm 6,2 mm

Rozwarcie wewnętrzne 90 mm 130 mm 158 mm 200 mm 250 mm

Rozwarcie zewnętrzne 133 mm 170 mm 209 mm 256 mm 325 mm

Gwint śruby M14 x 1,5 M14 x 1,5 M20 x 2 M20 x 2 M26 x 2

Chywt pod klucz 17 mm 17 mm 22 mm 22 mm 27 mm

Cena netto 209 zł 219 zł 359 zł 419 zł 729 zł
Cena brutto 257,07 zł 269,37 zł 441,57 zł 515,37 zł 896,67 zł
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249 zł
(netto)

306,27 zł

(brutto)

7-ELEMENTOWY ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

Składa się z 7 kluczy płasko-oczkowych o rozmiarach metrycznych. Ze 

stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka 

pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główki szlifowane. 

Chromowane. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.  

Nr art.: 68910108

11-ELEMENTOWY ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH ODGIĘTYCH

Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokątnymi oczkami 

o niejednakowych rozmiarach. Wymiary wg DIN 838/ISO 3318. 

Chromowane na mat. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych 

Teng Tools. 

Nr art.: 68910157

329 zł
(netto)

404,67 zł

(brutto)

5-ELEMENTOWY ZESTAW WKRĘTAKÓW DO POBIJANIA

Zestaw 5 wkrętaków - płaskich i krzyżowych Phillips. Z trzonem sześciokąt-

nym, przelotowym, z główką do pobijania. Rękojeść dwukomponentowa.

Dostarczany w pojemniku wstawianym TTX, pasującym do skrzynek 

i wózków narzędziowych Teng Tools. 

Nr art.: 174490102
139 zł

(netto)

170,97 zł

(brutto)

ŚCIĄGACZ DWURAMIENNY



Nr artykułu  

PR-237980107

PR-237980206

PR-237980305

PR-237980354

PR-237980404

PR-237980503

PR-237980602

PR-237980701

Długość

300 mm

400 mm

600 mm

1000 mm

1200 mm

1500 mm

1800 mm

2000 mm

Cena netto Cena brutto

19,00 zł

29,00 zł

39,00 zł

49,00 zł

59,00 zł

79,00 zł 97,17 zł

89,00 zł 109,47 zł

69,00 zł 84,87 zł

72,57 zł

60,27 zł

47,97 zł

35,67 zł

23,37 zł

Nr artykułu  

PR-238000103

PR-238000202

PR-238000301

PR-238000350

PR-238000400

Długość

300 mm

400 mm

600 mm

1000 mm

1200 mm

Cena netto Cena brutto

49,00 zł

59,00 zł

69,00 zł

79,00 zł 97,17 zł

84,87 zł

72,57 zł

60,27 zł

47,97 zł39,00 zł
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POZIOMICA STOLARSKA TENG TOOLS SLA

Wykonane z kształtownika aluminiowego 24x50 mm, z zakończeniami 

odpornymi na uderzenia. Z dwoma nietłukącymi się ampułkami - poziomą 

i pionową, odpornymi na promieniowanie ultra"oletowe i zmiany 

temperatury. Dokładność w położeniu normalnym ±0.5 mm/m.

POZIOMICA STOLARSKA TENG TOOLS SLM
Z kształtownika aluminiowego 24x50 mm, z magnesami od spodu 

i zakończeniami odpornymi na uderzenia. Z dwoma nietłukącymi 

się ampułkami - poziomą i pionową, odpornymi na promieniowanie 

ultra"oletowe i zmiany temperatury. Dokładność w położeniu 

normalnym ±0.75 mm/m.  

SPRĘŻARKA TŁOKOWA PRZEWOŹNA LUNA ACD1.5HP-24L

Przewoźna, jednostopniowa sprężarka z napędem bezpośrednim. 

Bezolejowa. Wyposażona w wyłącznik przeciążeniowy, dwie nogi wsporcze 

i rękojeść na pokrywie zbiornika. Nadaje się do prostszych czynności 

serwisowych, dla rzemieślników, hydraulików, lakierników itp. Dostarczana 

z silnikiem elektrycznym o klasie szczelności obudowy IP 20, gumowanym 

kablem z wtyczką, wyłącznikiem ciśnieniowym, zaworem bezpieczeństwa, 

2 manometrami, wskazującymi ciśnienie w zbiorniku i na wyjściu, oraz 

regulatorem i szybkozłączem. 

• moc 1,1 kW

• pojemność zbiornika powietrza 24l

Nr art.: 212470108

549 zł
(netto)

675,27 zł

(brutto)
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KLUCZ PNEUMATYCZNY KĄTOWY LUNA ARS 1/4”

Z ergonomiczną rękojeścią gumową, izolującą od zimna i wibracji. Wylot 
powietrza przez rękojeść, skierowany w kierunku od użytkownika. Dołącze-
nie węża wejściowego obrotowe 360°. Ze zmianą kierunku obrotów. Bardzo 
użyteczny w ciasnych miejscach. Przycisk, dla większej wygody, o konstru-
kcji wpuszczonej. Przystosowany do profesjonalnego użytku warsztatowego.
Stalowy, z przekładnią planetarną. Chwyt kwadratowy, półkulisty, umożli-
wiający szybkie osadzanie nasadek maszynowych. 
• chwyt do nasadek  - ¼”
• maks. moment obrotowy - 34 Nm
• prędkość obrotowa  - 225 min¯¹

Nr art.: 207330101

319 zł
(netto)

392,37 zł
(brutto)

PILNIKARKA WYSOKOOBROTOWA LUNA ADGH 70

Model prosty, rozmiar mikro, do frezów wysokoobrotowych (pilników obro-
towych) i ściernic trzpieniowych. Wysokoobrotowa. Do trzpieni chwytowych 
o średnicy 3 mm. Posiada płynną regulację prędkości obrotowej, oraz 
złączkę do węża obracaną w zakresie 360°. Łatwa w użytkowaniu.
Dostarczana standardowo z tulejką zaciskową 3 mm, wężem zasilającym 
oraz wężem wydmuchowym 0.3 m.
• średnica trzonka  - 3 mm
• prędkość obrotowa  - 70 000 min¯¹

Nr art.: 207400201

319 zł
(netto)

392,37 zł
(brutto)

KLUCZ UDAROWY LUNA AIW 1/2” PC

Klucz pneumatyczny wysokiej jakości o działaniu udarowym, ze zmianą kie-
runku obrotów. Bardzo przydatny w branży motoryzacyjnej, dzięki wysokiej 
wartości momentu dokręcającego i odkręcającego. Moment dokręcający 
o trzech przełączanych wartościach. Wykonany z aluminium. Model pistole-
towy, z wydmuchem powietrza poprzez rękojeść. Posiada przycisk dźwig-
niowy o działaniu płynnym, oraz pełnoobrotową złączkę węża doprowadza-
jącego sprężone powietrze, co ułatwia posługiwanie się narzędziem. Wy-
godny dla użytkownika uchwyt wykonany jest z gumy wpuszczonej w ręko-
jeść, zapewniający wygodę i izolujący od zimna oraz redukujący wibracje. 
Narzędzia są tak wyważone, aby jak najbardziej tłumić wibracje przy wyso-
kiej sile udaru. Czop chwytowy kwadratowy, z zabezpieczaniem nasadki 
za pomocą pierścienia.
• chwyt do nasadek  - ½”
• maks. moment odkręc. - 640 Nm
•  maks. moment obrotowy - 375/500/625 Nm

Nr art.: 150450104449 zł
(netto)

552,27 zł
(brutto)
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KLUCZ PNEUMATYCZNY LUNA AIWC 1/2” THM

Wersja MINI. Wykonanie wyciszone. Korpus silnika z materiału kompozyto-
wego. Lekki. Ergonomiczna rękojeść - izoluje od zimna i obniża wibracje. 
Doprowadzenie sprężonego powietrza obrotowe w zakresie 360°. Ze zmia-
ną kierunku obrotów - 3 prędkości przy dokręcaniu. Wydmuch powietrza 
przez rękojeść, w kierunku od użytkownika. Przycisk uruchamiający bez-
stopniowy. Mechanizm Twin Hammer, zapewniający jednocześnie dużą 
wartość momentu i wyważony udar. Przeznaczony do użytku profesjonal-
nego w warsztatach. 
• chwyt do nasadek  - ½”
• maks. moment odkręc - 360 Nm
• maks. moment obrotowy - 170/240/340 Nm

Nr art.: 207340100

499 zł
(netto)

613,77 zł
(brutto)

SZLIFIERKA TAŚMOWA LUNA AB6/10

Rękojeść jest osadzona obrotowo (w zakresie 360°) względem ramienia 
szli#erskiego. Doprowadzenie powietrza obrotowe 360°. Ergonomiczna 
rękojeść, która izoluje od zimna i obniża wibracje. Wylot powietrza do tyłu, 
poprzez tłumik hałasu. Nadaje się do użytku w trudno dostępnych 
miejscach, jak np. przestrzenie wewnętrzne lub narożniki, w elementach 
metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna.
• prędkość obrotowa  - 18 000 min¯¹

Nr art.: 207730102

499 zł
(netto)

613,77 zł
(brutto)

BIELIZNA TERMOAKTYWNA L.BRADOR 730P

Komplet składający się z podkoszulka z okrągłym dekoltem i długich kale-
sonów. Transportuje wilgoć z dala od ciała i utrzymuje suchą i ciepłą skórę. 
Długość pleców w rozmiarze dużym wynosi 73 cm.
Materiał: 100% poliester. Waga: 170 g / m².

Nr art.:    Rozmiar

800011181         XS
800011199          S
800011207         M
800011215          L
800011223         XL
800011231        XXL
800011249       XXXL

79 zł
(netto)

97,17 zł
(brutto)
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PISTOLET KLEJOWY RAPID EG111

Pistolet klejowy doskonały do majsterkowania oraz napraw. Dostarczany

wraz z 500g przeźroczystego kleju o średnicy 12 mm. 

• krótki czas nagrzewania - ok 5 min.

• silikonowa dysza dla ochrony przed oparzeniem

• mobilny metalowy stojak dla większej stabilności

• moc 250W (25W)

• 2 lata gwarancji

Nr art.: RAPID-40303076

79 zł
(netto)

97,17 zł

(brutto)

PISTOLET KLEJOWY RAPID EG250

Zestaw w wygodnej walizce z tworzywa zawierający pistolet klejowy,

3 dysze oraz 12 sztyftów transparentnego kleju do uniwersalnego zastoso-

wania.

• czas nagrzewania - ok. 3 min

• wydajność - 400 g kleju na godzinę pracy

• 2 lata gwarancji

Nr art.: RAPID-40303017

OPALARKA RAPID THERMAL 1800

Opalarka do różnych prac. Uniwersalna w zastosowaniu dzięki 2-stopniowej

regulacji nawiewu. Zawiera 2 skrobaki do farby oraz 2 dysze.

• moc 1800W

• zakres temperatury 400-600ºC

• ochrona przed przegrzaniem

•  2 lata gwarancji

Nr art.: RAPID-5000638

109 zł
(netto)

134,07 zł

(brutto)

149 zł
(netto)

183,27 zł

(brutto)

NITOWNICA RAPID RP40 MULTI™

Trwała nitownica z unikalnym systemem Multi™ doskonale sprawdzi się w pracach motoryzacyjnych i przy różnorod-

nych zadaniach z wykorzystaniem blachy. Nie ma potrzeby wymieniać nasadek gdy zmieniamy średnicę nitów. 

Nitownica wyposażona jest w inteligentny system do sprawdzania wymiarów nitów i grubości materiału. Mocuje 

nity aluminiowe o wymiarach 3,2; 4,0 i 4,8 mm oraz nity ze stali nierdzewnej o średnicy 3,2 i 4,0 mm.

Nitownica RP40 Multi™

Nr art.: RAPID-5001125

Nitownica RP40 Multi™ w walizce z zestawem nitów

Nr art.: RAPID-5001127

94,90 zł

(netto)

116,73 zł

(brutto)

79 zł
(netto)

97,17 zł

(brutto)

• moc 250W (25W)



ZRÓB SOBIE PREZENT NA ŚWIĘTA

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz  jest zaproszeniem do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych produktów.

Oferta obowiązuje od 9 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku lub do wyczerpania zapasów.

SZTYFCIARKA PNEUMATYCZNA RAPID PB131

Profesjonalna sztyfciarka pneumatyczna przeznaczona do intensywnych
prac przy montażu okładzin ściennych i su!towych metodą pióro-wpust.

Doskonała do boazerii, listew przypodłogowych i brzegowych, podbitek

czy prac stolarskich.

• wbija sztyfty o długości do 50 mm

• regulowany wylot powietrza 360° utrzymuje kurz z daleka od powierzchni

  roboczych

• mocny, wytrzymały a zarazem lekki korpus odlany z aluminium

• regulowana głębokość wbijania

• szybki system ładowania

• nakładka ochronna zapewnia ochronę delikatnych powierzchni mocowa-

   nych materiałów

• wygodny uchwyt

• zawiera okulary ochronne, pojemnik z olejem, klucze oraz zestaw 300

  sztyftów 30 mm

• 2 lata gwarancji

Nr art.: RAPID-5000054

269 zł
(netto)

330,87 zł

(brutto)

ZSZYWACZ / SZTYFCIARKA PNEUMATYCZNA RAPID PBS151

Zastosowanie - meble i listwy ozdobne, budowa szaf, panele drewniane,

montaż siatek ogrodzeniowych i szpalerów ogrodowych, budowa

konstrukcji pszczelarskich, pióro-wpust, boazeria, montaż listew przypodło-

gowych i brzegowych, montaż paneli ściennych, okładzin, podsu!tek

i podbitek, prace stolarskie.

• system kontaktowych wystrzałów

• regulowany wylot powietrza 360° utrzymuje kurz z daleka od powierzchni

  roboczych

• mocny, wytrzymały a zarazem lekki korpus odlany z aluminium

• szybki system ładowania

• wygodny uchwyt

• zawiera okulary ochronne, pojemnik z olejem, klucze oraz zestaw 200

  sztyftów 50 mm i 200 zszywek 30 mm

• pasujące sztyfty 15-50 mm

• pasujące zszywki 20-40 mm

• 2 lata gwarancji

Nr art.: RAPID-5000103

319 zł
(netto)

392,37 zł

(brutto)


