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WYRÓŻNIA NASJAKOŚĆ

622
Nr art.: 262860109
elementy

EXTRA SZEROKIWÓZEK NARZĘDZIOWYWRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

www.tengtools.pl

Tablica narzędziowa*)
nr art.: 263170102

Półka boczna
pod narzędzia*)
nr art.: 273130104

Imadło stołowe 100mm*)
nr art.: 273120105

Jedna głęboka
szuflada pusta 

do przechowywania
większych narzędzi

Kółka 5”
dwa stałe i dwa osadzone

obrotowo z hamulcami

Szerokość 953 mm
Zdejmowany blat
wykonany z laminowanej 
płyty wiórowej 
ze wzmocnionymi 
krawędziami

Możliwość otwarcia
jednocześnie tylko
jednej szuflady
zwiększa bezpieczeństwo
użytkowania

*) Tablica narzędziowa, półka boczna oraz imadło nie wchodzą w skład wózka 622 elementy. Akcesoria do kupienia osobno.
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WYRÓŻNIA NASJAKOŚĆ

622
Nr art.: 262860109
elementy

EXTRA SZEROKIWÓZEK NARZĘDZIOWYWRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

www.tengtools.pl

Tablica narzędziowa*)
nr art.: 263170102

Półka boczna
pod narzędzia*)
nr art.: 273130104

Imadło stołowe 100mm*)
nr art.: 273120105

Jedna głęboka
szuflada pusta 

do przechowywania
większych narzędzi

Kółka 5”
dwa stałe i dwa osadzone

obrotowo z hamulcami

Szerokość 953 mm
Zdejmowany blat
wykonany z laminowanej 
płyty wiórowej 
ze wzmocnionymi 
krawędziami

Możliwość otwarcia
jednocześnie tylko
jednej szuflady
zwiększa bezpieczeństwo
użytkowania

*) Tablica narzędziowa, półka boczna oraz imadło nie wchodzą w skład wózka 622 elementy. Akcesoria do kupienia osobno.

8 990 zł
11 057,70 zł

brutto

cena netto

cena brutto                                 281,67 zł

cena netto                                    229 zł

cena brutto                                 724,47 zł

cena netto                                    589 zł

cena brutto                              1 081,17 zł

cena netto                                    879 zł



wyfrezowane wkłady  

wykonane z trzech  

różnobarwnych 
warstw tworzywa  

piankowego EVA

ZESTAW NARZĘDZI
• dostarczany w wózku z 10 szufladami
• kółka 5” osadzone obrotowo, z hamulcami
• dostarczany z boczną tablicą narzędziową

nr art.  106240203

cena brutto 12 902,70 zł

elementów
715

ZESTAW NARZĘDZI
• dostarczany w 7 szufladowym wózku 

narzędziowym
• wypełnione 3 szuflady elementów

177

nr art.  246130108

cena brutto 3 677,70 zł

10 490 zł
cena netto

2 990 zł
cena netto
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ZESTAW NARZĘDZI
• dostarczane w wózku narzędziowym TCW808N
• wózek wyposażony w 8 szuflad łożyskowanych 

kulkowo

nr art.  131730103

cena brutto 7 736,70 zł

elementy
546

ZESTAW NARZĘDZI

elementów
141

nr art.  TENG_141

cena brutto 3 677,70 zł

6 290 zł
cena netto

2 990 zł
cena netto
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nr art.  162630107

cena brutto 2 201,70 zł

cena netto 1 790,00 zł

nr art.  112540109  

cena brutto 67,53 zł

cena netto 54,90 zł

nr art.  03490109    

cena brutto 183,27 zł

cena netto 149,00 zł

nr art.  68920107    

cena brutto 121,77 zł

cena netto 99,00 zł

nr art.  68930106     

cena brutto 121,77 zł

cena netto 99,00 zł

nr art.  174400101   

cena brutto 146,37 zł

cena netto 119,00 zł

nr art.  27560101    

cena brutto 207,87 zł

cena netto 169,00 zł

nr art.  109820101     

cena brutto 269,37 zł

cena netto 219,00 zł

nr art.  114640105 

cena brutto 97,17 zł

cena netto 79,00 zł

nr art.  144070109  

cena brutto 1 056,57 zł

cena netto 859,00 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY

MATA DO WÓZKÓW  
NARZĘDZIOWYCH

ZESTAW KLUCZY  
NASADOWYCH ¼” 
Ilość elementów 35

ZESTAW KLUCZY  
TRZPIENIOWYCH TX 
Ilość elementów 7

ZESTAW KLUCZY  
TRZPIENIOWYCH  
6-KĄTNYCH 
Ilość elementów 7

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
Ilość elementów 7

ZESTAW KLUCZY  
PŁASKO-OCZKOWYCH 
Ilość elementów 12

ZESTAW SZCZYPIEC 
Ilość elementów 4

WALIZKA NARZĘDZIOWA 
NA 3 ZESTAWY TT 
Nie zawiera zestawów

WALIZKA NARZĘDZIOWA 
NA 9 ZESTAWÓW TT

nr art.  144030103   

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKA  
Z GROTAMI WYMIENNYMI 
Ilość elementów 74

nr art.  102120102  

cena brutto 392,37 zł

cena netto 319,00 zł

ZESTAW KLUCZY  
HAKOWYCH 
Ilość elementów 8
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nr art.  178710109   

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109,00 zł

nr art.  128430105    

cena brutto 109,47 zł

cena netto 89,00 zł

nr art.  03570207  

cena brutto 183,27 zł

cena netto 149,00 zł

nr art.  117490102   

cena brutto 330,87 zł

cena netto 269,00 zł

nr art.  174480103    

cena brutto 220,17 zł

cena netto 179,00 zł

nr art.  03570256   

cena brutto 183,27 zł

cena netto 149,00 zł

nr art.  68860105    

cena brutto 170,97 zł

cena netto 139,00 zł

nr art.  69220101     

cena brutto 183,27 zł

cena netto 149,00 zł

nr art.  102100104    

cena brutto 121,77 zł

cena netto 99,00 zł

nr art.  68850106    

cena brutto 183,27 zł

cena netto 149,00 zł

nr art.  185800109     

cena brutto 257,07 zł

cena netto 209,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
VDE 1000V 
Ilość elementów 7

ZESTAW PILNIKÓW  
IGLAKÓW 
Ilość elementów 12

ZESTAW NASADEK  
DWUNASTOKĄTNYCH ½” 
Ilość elementów 17

ZESTAW SZCZYPIEC  
VDE 1000V 
Ilość elementów 4

ZESTAW NOŻY  
Z OSTRZAMI WYMIENNYMI 
Ilość elementów 40

ZESTAW NASADEK  
SZEŚCIOKĄTNYCH ½” 
Ilość elementów 17

ZESTAW GROTÓW  
TYPU TX Z CHWYTEM ½” 
Ilość elementów 23

ZESTAW WYBIJAKÓW  
I PRZECINAKÓW 
Ilość elementów 9

ZESTAW WKRĘTAKA  
UDAROWEGO 
Ilość elementów 20

ZESTAW GROTÓW  
SZEŚCIOKĄTNYCH  
Z CHWYTEM ½” 
Ilość elementów 23

ZESTAW ŁĄCZNIKÓW 
Ilość elementów 17

nr art.  104450101   

cena brutto 318,57 zł

cena netto 259,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
PRECYZYJNYCH  
I SZCZYPIEC 
Ilość elementów 16
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nr art.  269910105    

cena brutto 244,77 zł

cena netto 199,00 zł

nr art.  109730101     

cena brutto 576,87 zł

cena netto 469,00 zł

ZESTAW NITOWNICY  
Z NITAMI 
Ilość elementów 81

nr art.  69190106       

cena brutto 195,57 zł

cena netto 159,00 zł

nr art.  69210102       

cena brutto 257,07 zł

cena netto 209,00 zł

nr art.  102140100        

cena brutto 281,67 zł

cena netto 229,00 zł

nr art.  237660105        

cena brutto 269,37 zł

cena netto 219,00 zł

nr art.  03570108         

cena brutto 257,07 zł

cena netto 209,00 zł

nr art.  122090103          

cena brutto 244,77 zł

cena netto 199,00 zł

nr art.  03520103        

cena brutto 269,37 zł

cena netto 219,00 zł

nr art.  144040102        

cena brutto 269,37 zł

cena netto 219,00 zł

nr art.  03900107          

cena brutto 146,37 zł

cena netto 119,00 zł

ZESTAW GWINTOWNIKÓW 
I NARZYNEK 
Ilość elementów 17

ZESTAW POKRĘTŁA  
ZAPADKOWEGO ½” 
Ilość elementów 5

ZESTAW NASADEK TX  
Z CHWYTEM ¼” I  
Ilość elementów 30

ZESTAW NASADEK  
Z TRZPIENIAMI  
SZEŚCIOKĄTNYMI 
Ilość elementów 16

ZESTAW DO FORMOWANIA 
ZAKOŃCZEŃ RUREK 
Ilość elementów 10

ZESTAW KLUCZY 
NASADOWYCH ½” 
Ilość elementów 11

ZESTAW KLUCZY  
NASADOWYCH  
Ilość elementów 19

ZESTAW KLUCZY  
PŁASKO-OCZKOWYCH  
ZAPADKOWYCH 
Ilość elementów 8

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH  
Ilość elementów 8

nr art.  128650108   

cena brutto 158,67 zł

cena netto 129,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
Ilość elementów 12

ZESTAW WKRĘTAKA  
Z GROTAMI WYMIENNYMI 
Ilość elementów 49
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nr art.  122480106     

cena brutto 220,17 zł

cena netto 179,00 zł

nr art.  04030102     

cena brutto 207,87 zł

cena netto 169,00 zł nr art.  167190107    

cena brutto 687,57 zł

cena netto 559,00 zł

nr art.  263040107     

cena brutto 207,87 zł

cena netto 169,00 zł

nr art.  112520101      

cena brutto 195,57 zł

cena netto 159,00 zł

nr art.  118420108     

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109,00 zł

nr art.  167500206     

cena brutto 503,07 zł

cena netto 409,00 zł

nr art.  112700109       

cena brutto 367,77 zł

cena netto 299,00 zł

nr art.  68910157       

cena brutto 441,57 zł

cena netto 359,00 zł

nr art.  174370106     

cena brutto 293,97 zł

cena netto 239,00 zł

ZESTAW SZCZYPIEC  
UNIWERSALNYCH 
Ilość elementów 5

ZESTAW SZCZYPIEC  
DO PIERŚCIENI OSADCZYCH 
WEWNĘTRZNYCH  
I ZEWNĘTRZNYCH 19-60 MM 
Ilość elementów 4

ZESTAW GWINTOWNICZY 
Ilość elementów 34

ZESTAW SZCZYPIEC  
ZACISKOWYCH DO WĘŻY 
Ilość elementów 3

ZESTAW POMIAROWY 
Ilość elementów 5

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
Ilość elementów 14

ZESTAW RĘKOJEŚCI 
WKRĘTAKOWYCH 
Ilość elementów 41

ZESTAW SZCZYPIEC  
DO PIERŚCIENI OSADCZYCH 
WEWNĘTRZNYCH  
I ZEWNĘTRZNYCH 10-25 MM 
Ilość elementów 4

ZESTAW SZCZYPIEC DO 
PIERŚCIENI OSADCZYCH 
40-100 MM 
Ilość elementów 4

ZESTAW KLUCZY  
OCZKOWYCH ODGIĘTYCH 
Ilość elementów 11

nr art.  174490102      

cena brutto 170,97 zł

cena netto 139,00 zł

nr art.  68910108     

cena brutto 330,87 zł

cena netto 269,00 zł

nr art.  174500108      

cena brutto 232,47 zł

cena netto 189,00 zł

nr art.  73190100      

cena brutto 244,77 zł

cena netto 199,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
DO POBIJANIA 
Ilość elementów 5

ZESTAW KLUCZY  
PŁASKO-OCZKOWYCH 
Ilość elementów 7

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
Ilość elementów 8

KLUCZ  
DYNAMOMETRYCZNY ½”  
Zakres  40-210 Nm

nr art.  131900102      

cena brutto 552,27 zł

cena netto 449,00 zł

nr art.  68800101     

cena brutto 293,97 zł

cena netto 239,00 zł

ZESTAW KLUCZY  
PŁASKO-OCZKOWYCH 
PRZEGUBOWYCH  
Z ZAPADKĄ 
Ilość elementów 8

ZESTAW NASADEK  
MASZYNOWYCH ½” 
Ilość elementów 16
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Zdjęcia zostały zrobione  w polskim oddziale �rmy Wilo  w miejscowości Lesznowola. www.wilo.pl 

#IDEALNYWARSZTAT

STAWIAMY NA 

JAKOŚĆ

Porządek i właściwa organizacja pracy- to klucz 
do sukcesu. Profesjonaliści rozumieją na czym 
polega symbioza - wszędzie tam gdzie nie ma 
miejsca na błędy, gdzie liczy się czas i właściwy 
efekt pracy ogromne znaczenie mają odpowied-
nie narzędzia. Marka Teng Tools daje pewność 
i niezawodność - bez żadnych kompromisów. Po 
prostu pracujesz - bez troski o awarię sprzętu, 
bez stresu i z pasją. Sukces gwarantowany!



nr art.  172260101      

cena brutto 42,93 zł

cena netto 34,90 zł

nr art.  269880100      

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109,00 zł

nr art.  167920107       

cena brutto 146,37 zł

cena netto 119,00 zł

nr art.  167580109       

cena brutto 1 217,70 zł

cena netto 990,00 zł

nr art.  231330101      

cena brutto 933,57 zł

cena netto 759,00 zł

nr art.  167240209      

cena brutto 281,67 zł

cena netto 229,00 zł

nr art.  167200104      

cena brutto 1 019,67 zł

cena netto 829,00 zł

nr art.  178700100       

cena brutto 859,77 zł

cena netto 699,00 zł

nr art.  272930108       

cena brutto 2 693,70 zł

cena netto 2 190,00 zł

5-ELEMENTOWY ZESTAW 
HACZYKÓW DO O-RINGÓW
• haczyki z radełkowanymi trzonkami
• rękojeść aluminiowa o długości 125 mm

68-ELEMENTOWY ZESTAW 
NARZĘDZI NASADOWYCH 
CHWYT ½” 
• nasadki krótkie 10-32 mm
• groty wymienne
• wkrętaki płaskie i krzyżowe
• szczypce
• klucze płasko-oczkowe 8-19 mm

95-ELEMENTOWY ZESTAW 
NARZĘDZI NASADOWYCH 
CHWYT ¼” I ½”
•  nasadki krótkie i długie
• pokrętła zapadkowe wzmocnione 

włóknem szklanym i akcesoria
• klucze płasko-oczkowe 8-17 mm
• wkrętaki płaskie, PH, PZ i groty wymienne
• nasadka do siec zapłonowych

21-ELEMENTOWY ZESTAW 
NARZĘDZI NASADOWYCH 
CHWYT ½” 
• nasadki krótkie 6-kątne 10-32 mm
• pokrętło zapadkowe wzmocnione 

włóknem szklanym i akcesoria

8-ELEMENTOWY NARZĘDZI 
NASADOWYCH ¼”
• rozmiary nasadek 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 

13 mm
• mini pokrętło zapadkowe 72-ząbkowe 

24-ELEMENTOWY ZESTAW 
KLUCZY NASADOWYCH ¼”
• rozmiary nasadek 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13 mm
• groty płaskie 4, 5.5 mm
• groty krzyżowe Phillips PH1, PH2
• groty Torx nr TX10, TX15, TX20
• groty imbusowe 3, 5, 6 mm

67-ELEMENTOWY ZESTAW 
NARZĘDZI NASADOWYCH 
CHWYT 
• nasadki krótkie 8-22 mm
• groty wymienne
• wkrętaki płaskie i krzyżowe
• szczypce
• klucze płasko-oczkowe

18-ELEMENTOWY ZESTAW 
NARZĘDZI IZOLOWANYCH 
VDE 1000V
•  wkrętaki płaskie, krzyżowe Phillips i Pozidriv
• szczypce

118-ELEMENTOWY 
ZESTAW NARZĘDZI 
W WALIZCE NARZĘDZIOWEJ

NOWOŚĆ
• 54-elementowy zestaw wkrętaków
• 7-elementowy zestaw narzędzi
• 57-elementowy zestaw narzędzi
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POKRĘTŁO ZAPADKOWE 
CHWYT ¾”
• mechanizm zapadkowy 72-ząbkowy

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY
•  mechanizm zapadkowy umożliwiający zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę końcową 

wartości momentu. 
•  działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigienką, ale kontrola wartości momentu tylko przy 

obrotach w prawo. 
•  skala kątomierza - do dokręcania 
•  dokładność ± 4%

73190175 i 73190258 z kontrolą wartości momentu przy obrotach  
zarówno w prawo jak i w lewo.

POKRĘTŁO ZAPADKOWE 
KĄT POSTĘPU – TYLKO 5º
•  do pracy w ograniczonej przestrzeni
• mechanizm zapadkowy 72-ząbkowy

nr art. zakres momentu rozmiar chwytu netto brutto

Nm cale zł zł

73190035 5-25 ¼ 159,00 195,57

73190050 5-25 169,00 207,87

73190076 19-110 189,00 232,47

73190175 40-200 ½ 239,00 293,97

73190191 40-210 ½ 199,00 244,77

73190209 70-350 ½ 339,00 416,97

73190258 70-350 ½ 359,00 441,57

73190274 90-450 ¾ 529,00 650,67

73190282 65-450 ¾ 559,00 687,57

73190308 140-700 ¾ 1 399,00 1 720,77

73190407 140-980 ¾ 1 699,00 2 089,77

POKRĘTŁO ZAPADKOWE 
WZMOCNIONE WŁÓKNEM 
SZKLANYM
•  przycisk mocowania oraz szybkiej 

wymiany nasadek
• mechanizm zapadkowy 45-ząbkowy

nr art. chwyt netto brutto

cale zł zł

74290107 ¼ 69,00 84,87

74290206 79,00 97,17

74290305 ½ 109,00 134,07

nr art. chwyt netto brutto

cale zł zł

186140109 ¼ 99,00 121,77

186140208 109,00 134,07

186140307 ½ 129,00 158,67

nr art.  143830107       

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109,00 zł

POKRĘTŁO ZAPADKOWE  
Z PRZEGUBEM 
CHWYT ½”
•  stały trzpień chwytowy
• mechanizm zapadkowy 60-ząbkowy

POKRĘTŁO ZAPADKOWE 
EKSTRA DŁUGIE – 432 MM
• chwyt ½”
• mechanizm zapadkowy 60-ząbkowy

nr art.  118060102       

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109,00 zł

nr art.  143810109     

cena brutto 773,67 zł

cena netto 629,00 zł

nr art.  73980203      

cena brutto 101,97 zł

cena netto 82,90 zł

POKRĘTŁO ZAPADKOWE 
CHWYT 1”
• mechanizm zapadkowy 72-ząbkowy

POKRĘTŁO PRZEGUBOWE 
CHWYT ½”
• długość 425 mm

nr art.  143820108       

cena brutto 466,17 zł

cena netto 379,00 zł
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nr art. chwyt długość netto brutto

cale mm zł zł

01101708 75 17,90 22,02

01101807 150 19,90 24,48

01101906 250 23,90 29,40

01102003 ½ 75 22,90 28,17

01102102 ½ 150 26,90 33,09

01102201 ½ 250 32,90 40,47

nr art.  116660101       

cena brutto 115,50 zł

cena netto 93,90 zł

nr art.  73090102       

cena brutto 63,84 zł

cena netto 51,90 zł

nr art.  117090209       

cena brutto 58,92 zł

cena netto 47,90 zł

nr art.  117070102       

cena brutto 44,16 zł

cena netto 35,90 zł

ZESTAW NASADEK SZEŚCIOKĄTNYCH  
ILOŚĆ ELEMENTÓW – 17
• rozmiary 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

ZESTAW NASADEK SZEŚCIOKĄTNYCH 
DŁUGICH ¼” 
ILOŚĆ ELEMENTÓW – 9
• rozmiary 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH TX ¼” 
ILOŚĆ ELEMENTÓW – 7
• rozmiary TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

ZESTAW NASADEK SZEŚCIOKĄTNYCH ¼” 
ILOŚĆ ELEMENTÓW – 12
• rozmiary 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

nr art.  28130102      

cena brutto 170,97 zł

cena netto 139,00 zł

nr art.  101710101       

cena brutto 158,67 zł

cena netto 129,00 zł

nr art.  73160103       

cena brutto 78,60 zł

cena netto 63,90 zł

PRZEDŁUŻACZ TRZPIENIOWY
• chwyt do przegubowego osadzania nasadki

ZESTAW NASADEK DWUNASTOKĄTNYCH 
DŁUGICH ½” 
ILOŚĆ ELEMENTÓW – 15
• rozmiary 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

ZESTAW NASADEK SZEŚCIOKĄTNYCH 
DŁUGICH ½” 
ILOŚĆ ELEMENTÓW – 8
•  rozmiary 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 mm

ZESTAW NASADEK SZEŚCIOKĄTNYCH 
DŁUGICH  
ILOŚĆ ELEMENTÓW – 7
•  rozmiary 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
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nr art.  72660103        

cena brutto 72,57 zł

cena netto 59,00 zł

nr art.  269860102       

cena brutto 72,57 zł

cena netto 59,00 zł

nr art.  273040105       

cena brutto 170,97 zł

cena netto 139,00 zł

nr art.  273050104      

cena brutto 121,77 zł

cena netto 99,00 zł

nr art.  112260104       

cena brutto 60,27 zł

cena netto 49,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKA  
UDAROWEGO 
ILOŚĆ ELEMENTÓW – 15
•  groty płaskie 1.4×6, 1.4×8, 2.2×10, 

1.8×12 mm
• groty Phillips PH1, PH2, PH3, PH4
• groty imbusowe 4, 5, 6, 8 mm 
• łącznik redukcyjny ½-³⁄₈ cala

ZESTAW GROTÓW  
WYMIENNYCH IMPACT 
GROTY UDAROWE
• kwadratowe S1, S2
• krzyżowe typu Phillips PH2GR
• krzyżowe typu Pozidriv PZ2
• imbusowe 4, 5 mm
• Torx TX20, 25 30

ZESTAW GROTÓW  
WYMIENNYCH IMPACT 
ILOŚĆ ELEMENTÓW – 27 
• groty krótkie 30 mm i długie 89 mm
• groty Philips, Pozidriv, 6-kątne, Torx, 

kwadratowe
• uchwyty nasadkowe
• oprawka do grotów
• adapter 6-kątny

POKRĘTŁO WKRĘTAKOWE 
ELASTYCZNE DO NASADEK 
DŁUGOŚĆ 555 MM 
• chwyt ¼”
• trzon osłonięty płaszczem  

z tworzywa sztucznego

ZESTAW UDAROWYCH 
NASADEK DO WKRĘTÓW 
BUDOWLANYCH
•  długość 65 mm
• rozmiary ¼”, 7, 8, 10, 13 mm

ZESTAW KLUCZY  
TRZPIENIOWYCH  
SZEŚCIOKĄTNYCH
• rozmiary 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

nr art.  263020109       

cena brutto 49,08 zł

cena netto 39,90 zł

nr art.  263030108         

cena brutto 51,54 zł

cena netto 41,90 zł

nr art.  270010101         

cena brutto 55,23 zł

cena netto 44,90 zł

WKRĘTAK DO GROTÓW 
WYMIENNYCH

NOWOŚĆ
• chwyt 

szybkomocujący
• chwyt magnetyczny
• długość 75 mm

POKRĘTŁO WKRĘTAKOWE 
ELASTYCZNE DO GROTÓW 
WYMIENNYCH 
DŁUGOŚĆ 555 MM
• chwyt ¼”
• trzon osłonięty płaszczem  

z tworzywa sztucznego

nr art.  199910100      

cena brutto 39,24 zł

cena netto 31,90 zł

WKRĘTAK DO OPASEK 
ZACISKOWYCH 
• trzpień ze skręconej sprężyny stalowej
• nasadka dwustronna 6 i 7 mm
• długość 275 mm
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nr art. długość wierzchołka długość netto brutto

10978 mm mm zł zł

-0106 55 160 53,90 66,30

-0205 65 200 61,90 76,14

nr art. drut fortepianowy drut miedziany drut stalowy drut stal. miękki netto brutto

10974 mm mm mm mm zł zł

-0100 1,5 4,0 1,8 2,3 47,90 58,92

-0209 1,6 4,0 2,0 2,0 51,90 63,84

nr art. rozwarcie długość netto brutto

7425  mm mm zł zł

-0036 25 100 33,90 41,70

-0044 28 125 35,90 44,16

-0051 38 175 40,90 50,31

-0101 47 250 45,90 56,46

-0200 50 300 59,90 73,68

nr art. HRC 15 HRC 40 długość netto brutto

10190  mm mm mm zł zł

-0108 6 3 380 99 121,77

-0207 8 4 485 129 158,67

-0306 10 5 650 169 207,87

-0405 13 7 800 219 269,37

-0504 16 8 960 279 343,17

SZCZYPCE ODIZOLOWUJĄCE
• do przewodów  

o przekroju 0,13-8 mm²
• automatyczne ściąganie  

izolacji, ucinanie kabla  
i zaciskanie końcówek

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH 
ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
• 4 wymienne głowice – 8 kombinacji
• szczęki lekko namagnesowane
• zakres 10-50 mm

SZCZYPCE ODIZOLOWUJĄCE
• do przewodów  

o przekroju  
0,2-6 mm²

• cięcie przewodu  
o średnicy do 2 mm

SZCZYPCE NASTAWNE
• zakres 3-38 mm
• długość 250 mm
• rękojeść dwukomponentowa

SZCZYPCE NASTAWNE 
PRZYCISK SZYBKIEJ NASTAWY
• rozwarcie 49 mm
• długość 250 mm

nr art.  186680104       

cena brutto 113,04 zł

cena netto 91,90 zł

nr art.  74150103       

cena brutto 51,54 zł

cena netto 41,90 zł

nr art.  109420208       

cena brutto 81,06 zł

cena netto 65,90 zł

nr art.  246120109       

cena brutto 109,47 zł

cena netto 89,00 zł

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE
• kąt ostrza 80º
• przegub pojedynczy

SZCZYPCE PŁASKIE Z CIĘCIEM BOCZNYM
• kąt ostrza 80º 
• przegub pojedynczy

SZCZYPCE UNIWERSALNE
• samozakleszczające
• rowkowane, proste 

NOŻYCE DO SWORZNI
• hartowane ostrza
• krawędzie tnące centralne – kat cięcia 30º 

nr art.  186240107    

cena brutto 93,36 zł

cena netto 75,90 zł
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ZESTAW KLUCZY  
PŁASKO-OCZKOWYCH 
ANTYPOŚLIZGOWE 
• ten sam rozmiar na obu końcach
• 12 kluczy o rozmiarach 8-19 mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH
• ten sam rozmiar na obu końcach
• główki oczkowe 12-kątne odgięte pod kątem 15°
• rozmiary 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

LINKA ZABEZPIECZAJĄCA 
• zabezpiecza przed  

upuszczeniem narzędzia
• maks. obciążenie 3kg
• długość 430-1600 mm

KLUCZ DO FILTRA OLEJU
• z chwytem  

kwadratowym ½”

CHWYTAK MAGNETYCZNY
• teleskopowy z  zaczepem do kieszeni
• średnica magnesu 12 mm
• maks. długość 850 mm

ZESTAW WYKRĘTAKÓW
• nacięcie lewoskrętne
• do śrub M 6-20
• do wierteł 2.8, 3.5,  

4.0, 6.35, 7.5 mm

UCHWYT GWINTOWNICZY
• chwyt kwadratowy ¼”

MŁOTEK WARSZTATOWY
• trzonek z włókna szklanego

nr art. obejma wydajność netto brutto

11231 mm zł zł

-0107 taśma poliamidowa 130 19,90 24,48

-0206 łańcuch 120 22,90 28,17

nr art. do gwintowników wydajność netto brutto

16749 mm zł zł

-0200 M3-8 20 31,90 39,24

-0309 M5-12 25 39,90 49,08

nr art. masa główki masa całkowita netto brutto

11703 g g zł zł

-0106 300 420 42,90 52,77

-0205 500 650 49,90 61,38

-0304 800 1000 64,90 79,83

nr art.  112290101      

cena brutto 56,46 zł

cena netto 45,90 zł

nr art.  167170109       

cena brutto 404,67 zł

cena netto 329,00 zł

nr art.  161590104       

cena brutto 63,84 zł

cena netto 51,90 zł

nr art.  116930108       

cena brutto 35,67 zł

cena netto 29,00 zł

Narzędzia pomiarowe LIMIT są skierowane przede wszystkim do wymagających profesjonalistów 
szukających kompromisu pomiędzy jakością, a ceną, a także amatorów ceniących sobie wysoką jakość 
za przystępną cenę. Limit oferuje szereg produktów z kategorii techniki pomiarowej, 
koncentrując się na potrzebach użytkownika i użyteczności.

OD PONAD 90 LAT 
DOSTARCZAMY NARZĘDZIA POMIAROWE

Nr art. 266880103 

DWUPUNKTOWY SYSTEM POMIARU PODCZERWIENIzapewniający szybki i dokładny pomiar temperatury

WYBÓR RODZAJU MATERIAŁUI POWIERZCHNI

STOPIEŃ OCHRONY - IP 65

ZAKRES POMIARUTEMPERATURY od -35° do 650°C

WYBÓR JEDNOSTKIPOMIAROWEJ
°C lub °F

PODŚWIETLANY WYŚWIETLACZ LCD umożliwia używanie przyrząduw miejscach słabo oświetlonych

PAMIĘĆ WARTOŚCIMAKSYMALNEJI MINIMALNEJ

www.lunapolska.pl

NOWY TERMOMETR

DO PRACY
W TRUDNYCH
WARUNKACH

NA PODCZERWIEŃ

nr art.  238181010       

cena brutto 293,97 zł

cena netto 239,00 zł
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Narzędzia pomiarowe LIMIT są skierowane przede wszystkim do wymagających profesjonalistów 
szukających kompromisu pomiędzy jakością, a ceną, a także amatorów ceniących sobie wysoką jakość 
za przystępną cenę. Limit oferuje szereg produktów z kategorii techniki pomiarowej, 
koncentrując się na potrzebach użytkownika i użyteczności.

OD PONAD 90 LAT 
DOSTARCZAMY NARZĘDZIA POMIAROWE

Nr art. 266880103 

DWUPUNKTOWY SYSTEM POMIARU PODCZERWIENIzapewniający szybki i dokładny pomiar temperatury

WYBÓR RODZAJU MATERIAŁUI POWIERZCHNI

STOPIEŃ OCHRONY - IP 65

ZAKRES POMIARUTEMPERATURY od -35° do 650°C

WYBÓR JEDNOSTKIPOMIAROWEJ
°C lub °F

PODŚWIETLANY WYŚWIETLACZ LCD umożliwia używanie przyrząduw miejscach słabo oświetlonych

PAMIĘĆ WARTOŚCIMAKSYMALNEJI MINIMALNEJ

www.lunapolska.pl

NOWY TERMOMETR

DO PRACY
W TRUDNYCH
WARUNKACH

NA PODCZERWIEŃ

299 zł
367,77 zł

brutto

cena netto



nr art. zakres netto brutto

2643 mm zł zł

-0108 150 119 146,37

-0207 200 139 170,97

-0405 300 179 220,17

-0504 500 429 527,67

GŁĘBOKOŚCIOMIERZ
• ze stali nierdzewnej
• hartowane poprzeczki i zakończenia liniału
• zacisk ustalający

SUWMIARKA Z CZUJNIKIEM  
ZEGAROWYM
• ze stali nierdzewnej
• rozdzielczość podziałki tarczy 0,02 mm 
• 1 obrót wskazówki 2 mm

nr art.  52700309        

cena brutto 207,87 zł

cena netto  169 zł

nr art. zakres netto brutto

2670 mm zł zł

-0500 150 79,90 98,28

-0609 200 109,90 135,18

-0708 300 163,90 201,60

nr art. zakres netto brutto

26397 mm zł zł

-0105 150 449 552,27

-0204 200 599 736,77

-0303 300 739 908,97

nr art. zakres netto brutto

26396 mm zł zł

-0106 150 139 170,97

-0205 200 199 244,77

-0304 300 279 343,17

nr art. zakres netto brutto

26399 mm zł zł

-0103 150 279 343,17

-0202 200 339 416,97

-0301 300 449 552,27

SUWMIARKA ANALOGOWA
• ze śrubą blokującą
• 4-funkcyjna
• z głębokościomierzem i szczękami do pomiarów wewnętrznych

SUWMIARKA CYFROWA CDK-ABS 
JAKOŚĆ PREMIUM
• 4-funkcyjna
• automatyczne wyłączenie
• procesor o dużej częstości aktualizacji (3 pomiary na sekundę)

SUWMIARKA CYFROWA CDM-FLEX 
OBSŁUGA PRAWO I LEWORĘCZNA
• unikalny, opatentowany, przechylny wyświetlacz
• funkcja obracania wyświetlanych cyfr
• automatyczne wyłączenie

SUWMIARKA CYFROWA CDL IP67 
ODPORNA NA WODĘ, OLEJE,  
PŁYNY CHŁODZĄCE ITP
• ze stali nierdzewnej
• 4-funkcyjna
• automatyczne wyłączenie
• procesor o dużej częstości aktualizacji (3 pomiary na sekundę)
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nr art.  60191004      

cena brutto 89,67 zł

cena netto 72,90 zł

MIKROMETR DO POMIARÓW  
WEWNĘTRZNYCH
• hartowane i precyzyjnie docierane powierzchnie 
• z tuleją sprzęgła i dźwigienką ustalającą
• dostarczane w drewnianym wraz z pierścieniem montażowym

MIKROMETR ELEKTRONICZNY
• stopień ochrony IP54
• hartowane wrzeciono o średn. 6.5 mm z dokładnie docieranymi 

powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych 

STATYW POMIAROWY
• dokładna regulacja ustawienia
• maksymalna wysokość 250 mm
• magnetyczna podstawa

STATYW POMIAROWY 

nr art. 9615 -0107 -0206 -0305 -0404

zakres  
pomiarowy

mm 5-30 25-50 50-75 75-100

dokładność ± 0,007 ± 0,007 ± 0,008 ± 0,008

netto zł 259 279 369 449

brutto zł 318,57 343,17 453,87 552,27

nr art. 9664 -0107 -0206 -0305 -0404

zakres  
pomiarowy

mm 0-25 25-50 50-75 75-100

dokładność ± 0,004 ± 0,004 ± 0,005 ± 0,005

netto zł 399 479 599 629

brutto zł 490,77 589,17 736,77 773,67

nr art. 11908 -0208 -0257 -0307

maks. wysokość mm 330 330 385

regulacja
dokładna

w górnym
uchwycie

przy
podstawie

w górnym
uchwycie

netto zł 169 159 359

brutto zł 207,87 195,57 441,57

nr art.  95382008     

cena brutto 515,37 zł

cena netto 419 zł

nr art.  119110104     

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109 zł

nr art.  22590103     

cena brutto 244,77 zł

cena netto 199 zł

ZESTAW MIKROMETRÓW
• zestaw zawiera 4 mikrometry  

oraz wzorce pomiarowe
• dokładność 0-50 ±0,004;  

50-100 ±0,005
• zakres 0-100 mm

CZUJNIK ZEGAROWY
• tarcza podziałki obracana
• zakres pomiarowy 10 mm
• podziałka 0-100 100-0
• średnica 58 mm

CZUJNIK DŹWIGNIOWY
• kierunek ruchu wskazówki  

można zmieniać
• tarcza podziałki  

obracana dla ustawienia  
wartości zerowej

• dostarczany  
z dwoma czopami  
do mocowania  
o średnicach 8 mm i 6 mm 
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KĄTOWNIK PŁASKI
• klasa jakości 3
• grubość 5 mm
• szerokość 25 mm

CYRKIEL  
PODZIAŁOWY
• ze stali

PROMIENIOMIERZ
• do pomiaru promieni powierzchni  

zaokraglonych, wklęsłych i wypukłych
ZNACZNIK TRASERSKI
•  ze stali nierdzewnej
• prowadnica i suwak jak w suwmiarce
• łożyskowana kulkowo rolka
• długość podziałki 200 mm
• długość wierzchołka 32 mm
• średnica wierzchołka 2 mm

SPRAWDZIAN GRZEBIENIOWY DO GWINTÓW
• do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych

KĄTOMIERZ TARCZOWY – 
KĄTOWNIK PRECYZYJNY
• ze stali nierdzewnej
• szkło powiększające dla ułatwienia odczytu
• długość trzonu 150/300 mm
• dokładność ±1/12º
• podziałka 0-90º

CYFROWA POZIOMNICA  
I KĄTOMIERZ
• magnetyczna  

podstawa
• automatyczne  

wyłączanie
• zakres pomiarowy 4x90º
• wymiary 28x56x60 mm

nr art. 12047 -0109 -0208 -0307 -0406 -0505 -0604

prostopadłość µm ± 55 ± 60 ± 70 ± 80 ± 90 ± 100

długość ramion mm 100x150 130x200 175x300 230x400 250x500 300x600

netto zł 22,90 29,90 49,90 57,90 72,90 88,90

brutto zł 28,17 36,78 61,38 71,22 89,67 109,35

nr art. 2580 -1002 -1101 -1200 -1309 -1408

system gwintów W M M/UNC UNC-UNF G rurowy (R)

kąt gwintu 55º 60º 60º 60º 55º

netto zł 22,90 19,90 31,90 24,90 9,90

brutto zł 28,17 24,48 39,24 30,63 12,18

nr art. 2429 -0207 -0405 -0702 -0801 -1007

maks. rozwarcie mm 170 235 390 545 670

długość mm 150 200 300 400 500

netto zł 33,90 43,90 57,90 85,90 113,90

brutto zł 41,70 54,00 71,22 105,66 140,10

nr art. 2584 -1008 -1107 -1206

zakres pomiaru promienia mm 1-7 7,5-15 15,5-25

netto zł 31,90 34,90 35,90

brutto zł 39,24 42,93 44,16

KĄTOWNIK  
KOMBINOWANY

NOWOŚĆ
• z kątomierzem tarczowym, przykładnią 

kątową i głowicą środkującą
• wszystkie części są przesuwane na liniale 

z podziałką
• ampułka poziomowania na tarczy 

kątomierza i przykładni kątowej

nr art.  266850106  

cena brutto 343,17 zł

cena netto 279 zł

nr art.  122580103     

cena brutto 367,77 zł

cena netto 299 zł

nr art.  174250050     

cena brutto 146,37 zł

cena netto 119 zł

nr art.  97170104    

cena brutto 158,67 zł

cena netto 129 zł
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MULTIMETR LIMIT 500
• pomiar napięcia stałego i zmiennego
• pomiar prądu stałego i zmiennego
• pomiar rezystancji
• pomiar pojemności
• pomiar częstotliwości
• pomiar temperatury
• test ciągłości obwodu

AMPEROMIERZ CĘGOWY 
LIMIT 20
• pomiar napięcia stałego  

i zmiennego
• pomiar prądu zmiennego
• pomiar rezystancji
• test ciągłości obwodu

PRÓBNIK NAPIĘCIA  
LIMIT 112
• zakres napięcia AC/DC 12 – 690 V
• test kolejności faz
• identyfikacja przewodu fazowego
• wyświetlacz 

WILGOTNOŚCIOMIERZ 
LIMIT 6200

NOWOŚĆ

DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH
• wykrywanie wilgoci i szkód wodnych 

w drewnie i innych materiałach 
budowlanych

• lokalizacja rur, przewodów elektrycznych 
i stali zbrojeniowej do głębokości 40 mm

KAMERA INSPEKCYJNA
• monitor kolorowy 3,5”
• odłączany monitor – zasięg 10 m
• karta SD do zapisu zdjęć i filmów
• głowica z zintegrowanym  

oświetleniem LED
• stopień ochrony IP67

DALMIERZ  
LIMIT L40
• szybki czas reakcji
• zakres pomiarowy 40 m
• dokładność ± 2 mm
• pomiar pola powierzchni  

i kubatury
• funkcja pomiaru ciągłego

LASER KRZYŻOWY  
WIELOPROMIENIOWY 
LIMIT 1080-G 
TRZY JASNE LINIE  
W KOLORZE ZIELONYM

NOWOŚĆ
• zakres 360º
• zakres działania 30 m  

(50 m z detektorem)
• w zestawie statyw,  

uchwyt magnetyczny,  
tablica odblaskowa,  
adapter 5/8”-1/4”

MIERNIK  
CHROPOWATOŚCI  
LIMIT 4700
• do pomiaru chropowatości różnych 

powierzchni
• końcówka diamentowa z różnicowym  

przetwornikiem indukcyjnym
• ruch ramienia napędzany  

silnikiem z możliwością  
nastawienia długości  
odcinka pomiarowego

WILGOTNOŚCIOMIERZ 
LIMIT 6100
• do pomiaru  

wilgotności drewna
• 7 zakresów  

pomiarowych
• automatyczne  

wyłączanie

nr art.  128590106  

cena brutto 269,37 zł

cena netto 219 zł

nr art.  128560109  

cena brutto 195,57 zł

cena netto 159 zł

nr art.  144890209 

cena brutto 244,77 zł

cena netto 199 zł

nr art.  267150100  

cena brutto 1 105,77 zł

cena netto 899 zł

nr art.  190110106  

cena brutto 1 105,77 zł

cena netto 899 zł

nr art.  242140101

cena brutto 416,97 zł

cena netto 339 zł

nr art.  167570159

cena brutto 7 257 zł

cena netto 5 900 zł

nr art.  233840107  

cena brutto 109,47 zł

cena netto 89 zł

nr art.  244650206  

cena brutto 3 062,70 zł

cena netto 2 490 zł
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TO JUŻ
PONAD100lat

SZWEDZKI RODOWÓD

W 1917 Carl Lindahl zakłada w Alingsås hurtownię maszyn 

i narzędzi. Obecnie Luna Group jest jednym z wiodących 

w Skandynawii dostawców wysokiej jakości narzędzi i maszyn 

do użytku profesjonalnego dla przemysłu, budownictwa 

i administracji publicznej.

LUNA W POLSCE
Już od 17 lat Luna Polska dostarcza klientom 

profesjonalne narzędzia ręczne i pomiarowe, 

elektronarzędzia, maszyny do obróbki drewna 

i metalu oraz urządzenia pneumatyczne. 

www.lunapolska.pl

Zestaw wierteł diamentowych
Nr art. 212960108

Wartości, które uznajemy za najważniejsze w naszej firmie 

to jakość, zaufanie oraz nastawienie na obopólną współpracę. 

To one stoją za naszym sukcesem.

KLUCZOWE WARTOSCI

Przy właściwym użytkowaniu jednym
wiertłem można wykonać do 35 otworów

w twardych płytkach ceramicznych.

Wiertła diamentowe umożliwiające wiercenie na sucho,
dzięki temu że środek smarny chłodzący wiertło 
w czasie pracy zawarty jest w ziarnie ściernym.

Do wykonywania
otworów w glazurze,

klinkierze, gresie,
granicie, płytkach

ceramicznych,
marmurze itp.

Średnice:
5, 6, 8, 10, 12 mm

Zalecane obroty
ok. >1500 obr/min.

199 zł
244,77 zł

brutto

cena netto



PRZYSTAWKA KĄTOWA  
DO WIERTARKI 
ELASTYCZNY WAŁEK

NOWOŚĆ
• uchwyt dodatkowy z prawej  

lub lewej strony
• chwyt ¼”
• maks. moment 20 Nm
• długość 310 mm

ZESTAW GROTÓW  
WKRĘTAKOWYCH 
ILOŚĆ ELEMENTÓW – 25
• groty płaskie, kwadratowe,  

krzyżowe Phillips i Pozidriv,  
Torx, 6-kątne

• oprawka szybkomocująca

ZESTAW WIERTEŁ  
DO GLAZURY
• 4-ostrzowy wierzchołek  

z węglików spiekanych
• rozmiary 4, 5, 6, 8, 10 mm

ZESTAW 
WIERTEŁ HSS
• 23 wiertła w rozmiarach  

od 1 do 10 mm

ZESTAW DO KOŁKOWANIA
• 4 sztyfty znakujące
• wiertło do drewna
• klucz imbusowy
• ogranicznik głębokości
• 10 kołków drewnianych

PAS NARZĘDZIOWY 
MAKS. OBCIĄŻENIE 2,3 KG

NOWOŚĆ
• 2 pierścienie typu D
• 4 uniwersalne pierścienie  

do mocowania narzędzia
• metalowe sprzączki  

z błyskawiczną blokadą

LINKA ZABEZPIECZAJĄCA  
PRZED UPADKIEM NARZĘDZIA

NOWOŚĆ
• maks. obciążenie 2 kg
• długość 1,4 m

LINKA ZABEZPIECZAJĄCA  
PRZED UPADKIEM NARZĘDZIA 
Z TAŚMĄ NADGARSTKOWĄ

NOWOŚĆ
• maks. obciążenie 2 kg
• długość 2 m

nr art. 20341 -0105 -0204 -0303

średnica mm 6 8 10

netto zł 12,90 13,90 14,90

brutto zł 15,87 17,10 18,33

nr art.  244040200        

cena brutto 121,77 zł

cena netto 99 zł

nr art.  201390101       

cena brutto 55,23 zł

cena netto 44,90 zł

nr art.  232180109   

cena brutto 79,83 zł

cena netto 64,90 zł

nr art.  201420106   

cena brutto 207,87 zł

cena netto 169 zł

nr art.  264900101        

cena brutto 55,23 zł

cena netto 44,90 zł

nr art.  264900705        

cena brutto 61,38 zł

cena netto 49,90 zł

nr art.  264900804        

cena brutto 51,54 zł

cena netto 41,90 zł
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TARCZE ŚCIERNE LUNA

ŚCIERNICE LAMELKOWE LUNA

nr art. 27082 -0103 -0202 -0301

chwyt ¼” 10 mm 10 mm

średnica mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20

4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 

26, 28, 30

5, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 

33, 35

netto zł 84,90 129 159

brutto zł 104,43 158,67 195,57

nr art. 20152 -0103 -0202

średnica drutu mm 0,4 0,5

średnica mm 15 26

netto zł 4,90 5,90

brutto zł 6,03 7,26

nr art. rodzaj tarczy rozmiar tarczy ilość w op. netto brutto

mm szt. zł zł

TFM12510

cięcie metalu

125x1,0 50 2,21 2,72

TFM12516 125x1,6 50 2,32 2,85

TFM23020 230x2,0 25 5,20 6,40

TFA212510 cięcie stali 
nierdzewnej

125x1,0 50 2,27 2,79

TFA212516 125x1,6 50 2,42 2,98

TFM1256 szlifowanie 125x6,0 10 4,02 4,94

nr art. ziarno rozmiar tarczy ilość w op. netto brutto

mm szt. zł zł

TF12540 40 125x22,23 10 5,76 7,08

TF12560 60 125x22,23 10 5,76 7,08

TF12580 80 125x22,23 10 5,76 7,08

TF125120 120 125x22,23 10 5,76 7,08

WIERTŁO STOPNIOWE

NOWOŚĆ
•  dwuostrzowe ze stali szybkotnącej
• wierzchołek krzyżowy

SZCZOTKA OBROTOWA
• ze skręconych drutów stalowych
• do cięższych prac przy obróbce 

powierzchni
• średnica 75 mm
• średnica drutu 0,35 mm

SZCZOTKA PĘDZLOWA
• z falistych drutów stalowych
• do lżejszych prac przy oczyszczaniu 

i obróbce

SZCZOTKA OSIOWA
• z falistych drutów stalowych
• do lżejszych prac przy oczyszczaniu 

i obróbce
• średnica drutu 0,3 mm

nr art.  201490109

cena brutto 14,64 zł

cena netto 11,90 zł

nr art. 20151 -0104 -0203

średnica mm 40 60

netto zł 7,90 8,90

brutto zł 9,72 10,95
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nr art. 0521 -0109 -0208

średnica rozwarcia mm 2-5 4,6-8

do gwintowników (standard ISO) 1-¼ W-UN ¼-1/2 W-UN

do gwintowników (standard DIN) M2-8 M5-12

do gwintowników (standard ISO) M1-6 M6-12

netto zł 38,90 51,90

brutto zł 47,85 63,84

nr art. do wiertła o średnicy stożek wewn. stożek zewn. netto brutto

mm zł zł

205040108 5-14 MK2 MK1 19,90 24,48

205040207 5-14 MK3 MK1 29,90 36,78

205040306 5-14 MK4 MK1 47,90 58,92

205040405 14,25-23 MK3 MK2 29,90 36,78

205040504 14,25-23 MK4 MK2 47,90 58,92

205040603 14,25-23 MK5 MK2 82,90 101,97

205040702 23,25-31,5 MK4 MK3 47,90 58,92

205040801 23,25-31,5 MK5 MK3 82,90 101,97

205040900 32-50 MK5 MK4 82,90 101,97

205041007 32-50 MK6 MK4 169,90 208,98

205041106 51-75 MK6 MK5 188,90 232,35

nr art. średnica netto brutto

mm zł zł

200120103 4 10,90 13,41

200120202 5 10,90 13,41

200120210 5,5 11,90 14,64

200120301 6 11,90 14,64

200120350 7 13,90 17,10

200120400 8 13,90 17,10

200120509 10 14,90 18,33

200120608 12 15,90 19,56

nr art. średnica netto brutto

mm zł zł

212920014 6 48,90 60,15

212920048 8 49,90 61,38

212920102 14 51,90 63,84

212920201 16 58,90 72,45

212920300 18 64,90 79,83

212920409 22 79,90 98,28

212920508 25 89,90 110,58

212920607 35 124,90 153,63

212920706 55 192,90 237,27

212920805 57 199,90 245,88

212920904 68 239,00 293,97

212921001 73 259,00 318,57

212921100 76 269,00 330,87

212921209 83 289,00 355,47

212921308 86 299,00 367,77

212921407 111 389,00 478,47

UCHWYT DO GWINTOWNIKÓW
• przełączane obroty prawo-lewo i położenie stałe
• uchwyt dwuszczękowy z wymiennymi klockami

TULEJA CHWYTOWA
• wykonanie precyzyjne
• hartowane w całości

WIERTŁO DO GLAZURY 
4-OSTRZOWE
• ostrze z węglików spiekanych

OTWORNICA  
DIAMENTOWA  
Z CHWYTEM M14 
DO WIERCENIA NA SUCHO

OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW25

www.lunapolska.pl



UCHWYT WIERTARSKI
• trójszczękowy z kluczem
• stożkowy otwór mocujący
• rozwarcie 0,5-10 mm
• chwyt B12

UCHWYT WIERTARSKI
• trójszczękowy z kluczem
• przelotowy gwintowany otwór  

umożliwiający umieszczenie  
wkrętu zabezpieczającego

• rozwarcie 1,5-10 mm
• chwyt 3/8x24

UCHWYT WIERTARSKI
• trójszczękowy
• szczęki hartowane i szlifowane
• stożkowy otwór mocujący
• przelotowy gwintowany otwór 

WĄŻ PCW PROSTY
• średnica 9x15 mm
• długość 10 m
• gwint dołączeniowy ³⁄₈”
• maks. ciśnienie  

robocze

ZESTAW DO  
POMPOWANIA  
Z MANOMETREM
• manometr osadzony  

obrotowo 360°
• zakres pomiarowy  

0-12 bar
• przeznaczony  

do użytku profesjonalnego

WÓZEK - LEŻANKA
• model składany – łatwo  

przekształca się w ruchomy stołek
• maksymalne obciążenie 110 kg
• długość 1020 mm

IMADŁO STOŁOWE LUNA MV-EX
• odkuwane ze stali
• hartowane klocki szczęk
• śruba całkowicie zakryta
• z gwintem trapezowym

IMADŁO MASZYNOWE

NOWOŚĆ
• z żeliwa o wysokiej  

wytrzymałości
• może być  

używane na płasko  
lub ustawione na boku

UNIWERSALNY STOJAK  
DO PILAREK 
MOŻNA SKŁADAĆ  
BEZ DEMONTOWANIA PILARKI
• długość minimalna 1040 mm
• długość maksymalna 2580 mm
• wysokość bez szyny mocującej 825 mm

nr art.  237260104

cena brutto 84,87 zł

cena netto 69 zł

nr art.  204240105

cena brutto 244,77 zł

cena netto 199 zł

nr art.  207860107

cena brutto 244,77 zł

cena netto 199 zł

nr art.  203900105

cena brutto 602,70 zł

cena netto 490 zł

nr art. 20423 -0601 -0700 -0809 -0908

masa kg 7,5 10,9 15,8 19

rozwarcie mm 100 125 150 175

netto zł 289 309 519 659

brutto zł 355,47 380,07 638,37 810,57

nr art. 20085 -0105 -0402 -0501

rozwarcie mm 1,5-13 1,5-10 1,5-13

chwyt B12 x24 x24

netto zł 4,09 3,39 4,29

brutto zł 5,03 4,17 5,28

#IDEALNYWARSZTAT

MASZYNY LUNA – DOBRY WYBÓR NA LATA

www.lunapolska.pl

• lokalizacja – Katowice

• usługi

 • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

 • montaż odczytów cyfrowych

 • kalibracja kluczy dynamometrycznych

 • wzorcowanie narzędzi pomiarowych

 • serwis mobilny

CENTRUM SERWISOWE LUNA

• lokalizacja – Katowice

• usługi

 • prezentacje i pokazy maszyn

 • szkolenia

 • testowanie maszyn przed zakupem

CENTRUM MASZYNOWE LUNA

Pilarka tarczowa ukośnica Luna JMS 260

wraz ze stołem 

Nr art. PR-191440205

laser wyraźnie 

wskazujący linię cięcia

przechył w lewo do 45o

podstawa pilarki z tarczą odlewaną

z aluminium z ustalonymi pozycjami co 15o
piła tarczowa z węglików spiekanych

stół składany bez demontażu pilarki
wysuwany ogranicznik oporowy

nr art. 26704 -0103 -0202 -0301

szerokość klocka mm 90 110 150

wysokość klocka mm 44 45 54

rozwarcie mm 97 120 170

netto zł 279 379 759

brutto zł 343,17 466,17 933,57

nr art.  200820108     

cena brutto 4,05 zł

cena netto 3,29 zł

nr art.  209900109        

cena brutto 4,42 zł

cena netto 3,59 zł
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#IDEALNYWARSZTAT

MASZYNY LUNA – DOBRY WYBÓR NA LATA

www.lunapolska.pl

• lokalizacja – Katowice

• usługi

 • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

 • montaż odczytów cyfrowych

 • kalibracja kluczy dynamometrycznych

 • wzorcowanie narzędzi pomiarowych

 • serwis mobilny

CENTRUM SERWISOWE LUNA

• lokalizacja – Katowice

• usługi

 • prezentacje i pokazy maszyn

 • szkolenia

 • testowanie maszyn przed zakupem

CENTRUM MASZYNOWE LUNA

Pilarka tarczowa ukośnica Luna JMS 260

wraz ze stołem 

Nr art. PR-191440205

laser wyraźnie 

wskazujący linię cięcia

przechył w lewo do 45o

podstawa pilarki z tarczą odlewaną

z aluminium z ustalonymi pozycjami co 15o
piła tarczowa z węglików spiekanych

stół składany bez demontażu pilarki
wysuwany ogranicznik oporowy

990 zł
 1 217,70 zł

brutto

cena netto



WIERTARKA 
KOLUMNOWA 
FERAX
• napęd pasowy
• regulacja wysokości stołu wzdłuż listwy zębatej
• przechył blatu w zakresie 45o-0o-45o

• możliwość odchylania stołu na boki

WIERTARKA 
STOŁOWA 
FERAX
• napęd pasowy
• regulacja wysokości stołu wzdłuż listwy zębatej
• przechył blatu w zakresie 45o-0o-45o

• możliwość odchylania stołu na boki

nr art. 23736 -0201 -0409 -0508

model  16DDF 20DDF 25DDF

śr. wiercenia w stali mm 16 19 25

stożek wrzeciona MK 2 2 3

napięcie zasilania V 230 230 400

netto zł 1 590 1 690 3 290

brutto zł 1 955,70 2 078,70 4 046,70

nr art. 23736 -0102 -0300

model  16DDB 20DDB

śr. wiercenia w stali mm 16 19

stożek wrzeciona MK 2 2

napięcie zasilania V 230 230

netto zł 1 490 1 590

brutto zł 1 832,70 1 955,70

WIERTARKA STOŁOWA 
LUNA MD 20BV 
• średnica wiercenia w stali – 20 mm
• stożek wrzeciona – MK3
• napięcia zasilania – 230V 1-faz.

WIERTARKA STOŁOWA 
LUNA MD 31B 
• średnica wiercenia w stali – 25 mm
• stożek wrzeciona – MK3
• napięcie zasilania – 400V 3-faz

WIERTARKA KOLUMNOWA 
LUNA MD 31F
• średnica wiercenia w stali – 25 mm
• stożek wrzeciona – MK3
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

PRZECINARKA TAŚMOWA 
LUNA MBH 225
• wersja półautomatyczna
• maks. przekrój okrągły – 225 mm
• maks. przekrój prostokątny – 245x180 mm
• napięcie zasilania – 400V 3-faz

WIERTARKA KOLUMNOWA 
LUNA MD 20FV
• średnica wiercenia w stali – 20 mm
• stożek wrzeciona – MK3
• napięcia zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  206520108        

cena brutto 5 153,70 zł

cena netto 4 190 zł

nr art.  237370101        

cena brutto 11 057,70 zł

cena netto 8 990 zł

nr art.  237370200        

cena brutto 12 041,70 zł

cena netto 9 790 zł

nr art.  200970309        

cena brutto 9 581,70 zł

cena netto 7 790 zł

nr art.  206520207        

cena brutto 5 399,70 zł

cena netto 4 390 zł
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SZLIFIERKA 
STOŁOWA 
LUNA

SZLIFIERKA 
TAŚMOWA 
LUNA 

PRASA  
WARSZTATOWA 
LUNA 

PRZECINARKA 
TAŚMOWA 
LUNA

PRZECINARKA 
TARCZOWA 
LUNA

nr art. 20181 -0108 -0207 -0405

model  MSG 150H MSG 200H MSG 250H

wymiar ściernicy mm 150x25x32 200x32x32 250x32x32

napięcie zasilania V 230 230 400

netto zł 449 699 719

brutto zł 552,27 859,77 884,37

nr art. 20533 -0202 -0301

model  MBG 75 MBG 150

wersja  ręczna ręczna

rozmiar taśmy mm 75x2000 150x2000

napięcie zasilania V 400 400

netto zł 3 890 5 690

brutto zł 4 784,70 6 998,70

nr art. 23677 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509

model  10BH 20FH 30FH 50FH 50FP

wersja  stołowa podłogowa

nacisk mm 10 20 30 50 50

netto zł 1 790 3 190 3 590 5 990 7 190

brutto zł 2 201,70 3 923,70 4 415,70 7 367,70 8 843,70

nr art. 20097 -0101 -0200

model  MBH 150 MBH 170

wersja  ręczna półautomatyczna

maks. przekrój okrągły mm 150 170

maks. przekrój prostokątny mm 150 x 180 140 x 210

napięcie zasilania V 230 400

netto zł 4 090 6 590

brutto zł 5 030,70 8 105,70

nr art. 20651 -0109 -0208

model  MCC 250 MCC 315

wersja  bez podstawy z podstawą

maks. średnica piły mm 250 315

napięcie zasilania V 400 400

netto zł 5 790 6 990

brutto zł 7 121,70 8 597,70

WIERTARKA MAGNETYCZNA LUNA LB 40

NOWOŚĆ
• zasilanie 230V 1-faz.
• maks. grubość materiału 50 mm
• stożek wrzeciona MK19,05
• wyposażona w zbiornik płynu chłodzącego
• moc silnika 1,1 kW

PRZECINARKA TAŚMOWA 
LUNA MBH 255 PLUS
• wersja półautomatyczna
• maks. przekrój okrągły – 255 mm
• maks. przekrój prostokątny – 310x210 mm
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

PRZECINARKA TAŚMOWA 
FERAX 85 BS
• posuw ręczny
• długość brzeszczotu – 1325 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  200970404     

cena brutto 19 557 zł

cena netto 15 900 zł

nr art.  165290107  

cena brutto 1 955,70 zł

cena netto 1 590 zł

nr art.  270920101 

cena brutto 2 447,70 zł

cena netto 1 990 zł
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WIERTARKO-FREZARKA 
LUNA MMD 500
• mechaniczny posuw wzdłużny
• wiercenie w stali – 32 mm
• frezowanie płaskie – 102 mm
• gwintowanie – M16
• napięcie zasilania – 400V 3- faz.

nr art.  208850107 

cena brutto 28 167 zł

cena netto 22 900 zł

FREZARKA  
UNIWERSALNA 
MM3000
• ramię górne z głowicą frezarską 

obracane w zakresie 90o w obie 
strony

• regulacja obrotów przez koło 
pasowe

• przełączany kierunek obrotów

WIERTARKO-FREZARKA 
LUNA
• skrzynia przekładniowa
• wrzeciono opuszczane szybko  

lub precyzyjnie
• mocowanie narzędzia za pomocą 

gwintowanego trzpienia

nr art. 20892 -0108

stożek wrzeciona ISO 30

napięcie zasilania V 400

netto zł 45 900

brutto zł 56 457

nr art. 20457 -0105 -0204

model MDM 400 MDM 401

śr. wiercenia w stali mm 40 40

frezowanie płaskie mm 76 76

gwintowanie M19 M19

stożek wrzeciona MK 3 ISO 30

napięcie zasilania V 400 400

netto zł 12 490 12 990

brutto zł 15 362,70 15 977,70

WIERTARKO-FREZARKA 
LUNA MDM 250
• wersja stołowa
• posuw ręczny
• wiercenie w stali – 25 mm
• frezowanie płaskie – 50 mm
• gwintowanie – M12
• napięcie zasilania – 230V 1- faz.

SZLIFIERKA TAŚMOWA 
LUNA MBSS100
• posuw ręczny
• rozmiar taśmy – 100x1220 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

TOKARKA STOŁOWA  
LUNA ML 714
• rozstaw kłów – 350 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

TOKARKA STOŁOWA  
LUNA ML 1022
• rozstaw kłów – 550 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  208650101        

cena brutto 11 549,70 zł

cena netto 9 390 zł

nr art.  203250105        

cena brutto 2 324,70 zł

cena netto 1 890 zł

nr art.  206500209        

cena brutto 4 661,70 zł

cena netto 3 790 zł

nr art.  206500308        

cena brutto 10 947 zł

cena netto 8 900 zł

PROMOCJA MASZYNOWA 30

www.lunapolska.pl



TOKARKA  
SUPORTOWA 
LUNA

STRUGARKA 
UNIWERSALNA 
FERAX

ODCIĄG WIÓRÓW 
LUNA BDC 240

TOKARKA  
SUPORTOWA  
LUNA ML 1440
• rozstaw kłów – 1000 mm
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

STRUGARKA  
UNIWERSALNA  
FERAX FRP 1250
• szerokość strugania – 204 mm
• prędkość posuwu – 6,8 m/min
• napięcie zasilania – 230 V 1-faz.

ODCIĄG WIÓRÓW 
LUNA BDC 5000
• wydajność (przepływ swobodny) 

– 5000 m3/h  
• pojemność worków – 400l 
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

PILARKA  
UKOŚNICA JMS260
• średnica piły – 255 mm
• maks. przekrój materiału  

– 305 x75 mm
• przechył w lewo  

– od 0o do 45o

STRUGARKA WYRÓWNIARKO- 
GRUBOŚCIÓWKA  
LUNA BPT 260 B
• szerokość strugania  

wyrównującego 260 mm
• szerokość strugania  

grubościowego 225 mm
• prędkość posuwu 5 m/min
• zasilanie 230 V 1-faz.

nr art. 20758 -0580 -0606 -0705 -0804

model ML 1640 ML 1660 ML 1840 ML 1860

rozstaw kłów mm 1000 1500 1000 1500

napięcie zasilania V 400 400 400 400

netto zł 69 900 74 900 69 900 77 900

brutto zł 85 977 92 127 85 977 95 817

nr art. 12894 -0301 -0400 -0608

model FHM 260 FHM 260 FHM 310E

szerokość strugania mm 250 250 310

napięcie zasilania V 230 400 400

netto zł 4 390 4 390 6 390

brutto zł 5 399,70 5 399,70 7 859,70

nr art. 20550 -0200 -0309

wydajność (przepływ swobodny) m3/h 2100 2100

pojemność worka l 120 120

napięcie zasilania V 230 400

netto zł 1 190 1 190

brutto zł 1 463,70 1 463,70

nr art.  207580200        

cena brutto 34 673,70 zł

cena netto 28 190 zł

nr art.  133200105        

cena brutto 1 463,70 zł

cena netto 1 190 zł

nr art.  212590103        

cena brutto 3 431,70 zł

cena netto 2 790 zł

nr art.  191440205        

cena brutto 810,57 zł

cena netto 659 zł

nr art.  205560402       

cena brutto 4 907,70 zł

cena netto 3 990 zł
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WYRZYNARKA WŁOSOWA  
LUNA BFS 1601 
Z bezstopniową regulacją prędkości, do 
cięcia takich materiałów jak aluminium itp.
•  napięcie zasilania - 230V
•  moc silnika – 120W
• głębokość piłowania – 57 mm

PILARKA TARCZOWA STOŁOWA  
LUNA TSS-254 
Łatwa do przemieszczania, a także łatwo dająca 
się złożyć do transportu lub przechowywania. 
Klasa ochronna izolacji II (izolacja wzmocniona). 
Dostarczana z piłą tarczową 254 mm. 
•  napięcie zasilania - 230V
•  moc silnika – 1800W
•  zakres przechyłu piły – 0-45o

PILARKA TAŚMOWA  
PODŁOGOWA FERAX JBS250
• szerokość piły taśmowej 6-13 mm
• maks. grubość materiału 244 mm
• maks. wysokość cięcia 120 mm
• napięcie zasilania 230V 1-faz.

ODCIĄG WIÓRÓW  
LUNA BDC 300
•  wydajność (przepływ swobodny)  

– 3000 m3/h  
• pojemność worków – 400l
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

PILARKA TARCZOWA  
FERAX FCS 250P
• maks. średnica tarczy – 250 mm
• głębokość piłowania  – 80 mm 
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art.  262350101 

cena brutto 355,47 zł

cena netto 289 zł

nr art.  262370109 

cena brutto 2 078,70 zł

cena netto 1 690 zł

nr art.  126530302

cena brutto 725,70 zł

cena netto 590 zł

nr art.  208560102 

cena brutto 1 955,70 zł

cena netto 1 590 zł

nr art.  128950201 

cena brutto 7 490,70 zł

cena netto 6 090 zł

PILARKA TARCZOWA 
LUNA BCS 315B

nr art. 20439 -0108 -0207

maks. szerokość cięcia mm 300/850 300/850

maks. średnica piły mm 315 315

napięcie zasilania V 230 400

netto zł 2 090 2 190

brutto zł 2 570,70 2 693,70
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SZLIFIERKA TARCZOWA  
LUNA BDS 300B 
RĘCZNY HAMULEC TARCZY
•  stół żeliwny z ustawianym  

nachyleniem  
w zakresie 90o-45o

•  napięcie zasilania  
230V 1-faz.

•  średnica tarczy  
ściernej 305 mm

•  prędkość obrotowa  
tarczy 1400 min-1

•  wymiary stołu  
156x446 mm

SZLIFIERKA  
TAŚMOWO-TARCZOWA  
LUNA BBD 100
• średnica tarczy – 150 mm
• rozmiar taśmy – 100x915 mm
• napięcie zasilania  

– 230V 1-faz.

SZLIFIERKA  
TAŚMOWO-TARCZOWA  
LUNA BBD 150
• średnica tarczy – 250mm
• rozmiar taśmy – 150x1220 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

SZLIFIERKA  
KRAWĘDZIOWA  
I PŁASZCZYZNOWA  
LUNA BSM 2260
• szerokość taśmy ściernej 150 mm
• długość taśmy ściernej 2260 mm
• moc sinikna 2,2 kW
• zasilanie 400 V 3-faz.

PILARKA TAŚMOWA  
PODŁOGOWA  
LUNA BBS 500
• szerokość piły taśmowej – 6-25 mm
• maks. grubość materiału – 285 mm
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art.  200090207 

cena brutto 1 228,77 zł

cena netto 999 zł

nr art.  205190101 

cena brutto 848,70 zł

cena netto 690 zł

nr art.  206450108 

cena brutto 2 324,70 zł

cena netto 1 890 zł

nr art.  212600209

cena brutto 5 276,70 zł

cena netto 4 290 zł

nr art.   200050102

cena brutto 6 875,70 zł

cena netto 5 590 zł

SZLIFIERKA TAŚMOWA 
LUNA BBS 2000

nr art. 20558 -0103 -0202

maks. długość przedmiotu mm 790 790

rozmiar taśmy mm 150x2000 150x2000

napięcie zasilania V 230 400

netto zł 2 590 2 590

brutto zł 3 185,70 3 185,70

STRUGARKA UNIWERSALNA  
RÓWNIARKA-GRUBOŚCIÓWKA BPT310X
• grubość materiału przy  

struganiu grubościowym  
– 200 mm

• średnica wału nożowego  
– 70 mm

• zasilanie – 400V 3-faz.

nr art.  262340102        

cena brutto 9 704,70 zł

cena netto 7 890 zł
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Nowa szwedzka marka, wyróżniająca się jakością, wyglądem          
i wzornictwem. Produkty Mareld dobrze prezentują się na półce 
sklepowej oraz sprawdzają się tam gdzie istnieje zapotrzebowanie 
na profesjonalne oświetlenie. 
We współpracy z projektantami przemysłowymi opracowaliśmy 
UNIKATOWE, PROFESJONALNE OŚWIETLENIE ROBOCZE 
DLA NOWOCZESNEGO PRZEMYSŁU, BRANŻY 
BUDOWLANEJ I MOTORYZACJI

LAMPA CZOŁOWAGLEAM 145 RECzas pracy przy maksymalnym oświetleniu - 3 godziny,
przy trybie oszczędnym - 17 godzin  

Nr art.: 690001078

NAJLŻEJSZA LAMPA 
CZOŁOWA W OFERCIE
TYLKO 45 GRAM

3,7V 
450mAh

Stopień ochrony IP64

Strumień świetlny 145 lumenów

Wnętrze pokryte gumą zapewnia
dobrą przyczepność do głowy

Wewnętrzny akumulator i wskaźnik LED
sygnalizujący stan naładowania akumulatora

www.lunapolska.pl www.mareld.pl

99 zł
121,77 zł

brutto

cena netto



LATARKA AKUMULATOROWA  
NIMBUS 1000 RE 
NAJMOCNIEJSZA LATARKA  
W SWOJEJ KLASIE – 1000 lumenów
•  silne światło o równomiernym natężeniu zapewnia  

ostre oświetlenie w szerokim polu
•  nastawianie ogniskowania miękkie, łatwo regulowane
• przełączanie sekwencyjne latarki dezaktywuje się po 

10–15 sekundach, wówczas można wyłączyć latarkę 
wykonując tylko jedno przyciśnięcie, bez konieczności 
przechodzenia przez wszystkie pozycje

•  akumulator 3,7V 2600 mAh

LATARKA NIMBUS 450
• strumień świetlny 450 lumenów
• równomierne oświetlenie w całym polu
• przełączanie sekwencyjne dezaktywowane  

po 10-15 sekundach
• stopień ochrony IP66
• zasilanie 3 baterie AAA (nie dołączone)

LATARKA FLARE 300 RE
• strumień świetlny 300 lumenów
• wykonana z aluminium
• trzy poziomy światła oraz światło stroboskopowe
• przełączanie sekwencyjne dezaktywowane po 

10-15 sekundach 
• akumulator 3,7 V 600 mAh

LATARKA CZOŁOWA STELLAR 470 
ODPORNA NA WSTRZĄSY I WODĘ
•  strumień świetlny 470 lumenów
•  wykonana z aluminium
•  3 poziomy siły światła
•  światło migając
•  regulowany kąt  

ustawienia głowicy
•  wskaźnik stanu  

baterii
•  LED CREE
•  zasilanie 3 baterie AA  

(nie dołączone)

LATARKA CZOŁOWA GLEAM 200 
LEKKA I KOMPAKTOWA
• strumień świetlny 200 lumenów
• mała i lekka
• czas pracy w trybie  

oszczędnym 95 godzin
• czas pracy w trybie  

maksymalnym 7 godzin
• zasilanie  

3 baterie AAA  
(nie dołączone)

nr art.  690001573

cena brutto 244,77 zł

cena netto 199 zł

nr art.  690001557

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109 zł

nr art.  690001508

cena brutto 220,17 zł

cena netto 179 zł

nr art.  690001003

cena brutto 158,67 zł

cena netto 129 zł

nr art.  690001060

cena brutto 84,87 zł

cena netto 69 zł

LATARKA RĘCZNA  
BURST 250 RE 
KĄT STRUMIENIA ŚWIATŁA – 120O

•  strumień świetlny 250 lumenów
•  technologia LED COB sprawia
•  głowicę lampy można pochylać w zakresie 120 

stopni. 
•  magnes w podstawie oraz zaczep u góry 

umożliwiają użytkowanie bez absorbowania rąk
•  źródło światła boczne oraz dolne, umożliwiają 

korzystanie w różnych sytuacjach
•  w załączeniu ładowarka na 230 V oraz 12 V (do 

samochodu)
•  akumulator 3,7V 2200 mAh

nr art.  690000526

cena brutto 195,57 zł

cena netto 159 zł
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Światowy lider w zakresie technologii mocowania materiałów

Dzięki największej na rynku rodzinie produktów 
do mocowania, marka Rapid jest w stanie 
zaoferować rozwiązania do każdego 
materiału i każdego zadania. 
Wybierz dobrze, wybierz Rapid! 

www.lunapolska.pl

Zszywka
6-14mm

nr art.: RAPID-5000067

ZSZYWACZ RĘCZNY STALOWY R34
R34 to ikona wśród zszywaczy – wybór profesjonalistów z całego świata. 
Teraz zmodernizowany za pomocą opatentowanego mechanizmu łatwego ścisku 
oraz 3-stopniowej regulacji siły bicia. Zaoszczędź do 40% wysiłku przy łatwych pracach 
z użyciem krótszych zszywek lub włącz pełną moc za pomocą prostego przełącznika.
R34 to mocny, wytrzymały zszywacz zaprojektowany 
do profesjonalnych zastosowań oraz precyzyjnych aplikacji.
• Wyprodukowany w Szwecji
• Wykonany w całości ze stali
• 5 lat gwarancji
• 5 sprężyn gwarantujących ogromną siłę bicia
• 40 % łatwiejszy w użyciu dzięki opatentowanemu mechanizmowi 
łatwego ścisku oraz 3-stopniowej regulacji mocy
• Ergonomiczna budowa

OSZCZĘDŹ SWOJĄ ENERGIĘ.

LAMPA ROBOCZA AURA 2000 RE 
WYPOSAŻONA W GŁOŚNIK Bluetooth  
DUŻEJ MOCY
• strumień świetlny 2000 lumenów
• technologia SMD
• wskaźnik naładowania akumulatora
• oświetlenie kierunkowe
• wymienny akumulator 7,4 V 6600 mAh
• gniazdo USB

LAMPA ROBOCZA VAPOR 6500 
3 ODDZIELNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA USTAWIANE 
POD RÓŻNYM KĄTEM
•  strumień świetlny 6500 lumenów
• technologia SMD
• możliwość używania samego głównego panelu środkowego albo 

samych paneli bocznych
• panele boczne można złożyć, a podstawę przechylić do góry, dzięki 

czemu lampa staje się mała i poręczna w transporcie
• wyposażona z tyłu w dodatkowe gniazdko sieciowe.

LAMPA ROBOCZA CANOPUS 4000 RE 
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW 90
• strumień świetlny 4000 lumenów
• do zastosowania wszędzie tam gdzie niezbędne jest odzwierciedlenie 

naturalnej barwy kolorów
• unikalna konstrukcja 
• udaroodporność IK08
• wbudowany akumulator  

7,4 V 6600 mAh

LAMPA ROBOCZA STARBURST 16000 
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 16 000 lumenów
• matowe szkło
• 6 różnych źródeł światła
• technologia LED COB
• składana, zapewniając wygodę i ochronę przy transporcie
• do montażu na stojaku BEAM

STOJAK  
PODŁOGOWY  
BEAM
• regulowana wysokość  

w zakresie 1,2 – 2,3 m
• hak do zawieszenia kabla

nr art.  690000492

cena brutto 404,67 zł

cena netto 329 zł

nr art.  690000591

cena brutto 564,57 zł

cena netto 459 zł

nr art.  690000583

cena brutto 552,27 zł

cena netto 449 zł

nr art.  690001607

cena brutto 293,97 zł

cena netto 239 zł

nr art.  690000575

cena brutto 1 105,77 zł

cena netto 899 zł

LAMPA ROBOCZA FLASH 1000 RE 
ODPORNA NA UDERZENIA
•  strumień świetlny 1000 lumenów
•  niewielka, wygodna w użyciu lampa akumulatorowa. 
•  ma unikatową, kompaktową konstrukcję, umożliwiającą łatwe 

umieszczenie, np. w skrzynce narzędziowej
•  wyposażona w gniazdo USB  

i przełącznik natężenia światła  
– pełne/obniżone

•  w zestawie akumulator  
(3,7V 4400 mAh) i ładowarka

nr art.  690000054

cena brutto 207,87 zł

cena netto 169 zł
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Światowy lider w zakresie technologii mocowania materiałów

Dzięki największej na rynku rodzinie produktów 
do mocowania, marka Rapid jest w stanie 
zaoferować rozwiązania do każdego 
materiału i każdego zadania. 
Wybierz dobrze, wybierz Rapid! 

www.lunapolska.pl

Zszywka
6-14mm

nr art.: RAPID-5000067

ZSZYWACZ RĘCZNY STALOWY R34
R34 to ikona wśród zszywaczy – wybór profesjonalistów z całego świata. 
Teraz zmodernizowany za pomocą opatentowanego mechanizmu łatwego ścisku 
oraz 3-stopniowej regulacji siły bicia. Zaoszczędź do 40% wysiłku przy łatwych pracach 
z użyciem krótszych zszywek lub włącz pełną moc za pomocą prostego przełącznika.
R34 to mocny, wytrzymały zszywacz zaprojektowany 
do profesjonalnych zastosowań oraz precyzyjnych aplikacji.
• Wyprodukowany w Szwecji
• Wykonany w całości ze stali
• 5 lat gwarancji
• 5 sprężyn gwarantujących ogromną siłę bicia
• 40 % łatwiejszy w użyciu dzięki opatentowanemu mechanizmowi 
łatwego ścisku oraz 3-stopniowej regulacji mocy
• Ergonomiczna budowa

OSZCZĘDŹ SWOJĄ ENERGIĘ.

169 zł
207,87 zł

brutto

cena netto



ZSZYWACZ RĘCZNY ABS R53 
• stalowy magazynek oraz bardzo  

lekki korpus wykonany  
z wytrzymałego ABS

• 3 sprężyny gwarantujące  
dużą siłę bicia

ZSZYWACZ RĘCZNY ABS R13
• stalowy magazynek 
• bardzo lekki korpus wykonany  

z wytrzymałego ABS
• 3 sprężyny gwarantujące  

dużą siłę bicia

ZSZYWACZ RĘCZNY STALOWY R14
• w całości wykonany ze szwedzkiej stali
• 5 sprężyn gwarantujących  

największą siłę bicia na rynku
• do pracy z cienkimi materiałami  

i w miejscach trudnodostępnych,  
np. do wykonywania izolacji  
przeciwwilgociowej podczas  
montażu okien dachowych  
w zestawach dzięki wysokości  
korpusu tylko 9 cm

ZSZYWACZ MŁOTKOWY R19E
• wykonany w całości ze stali, ale jednocześnie  

3 razy lżejszy od innych zszywaczy (360g)  
co umożliwia bezwysiłkową pracę

• dobrze wyważony z antypoślizgową  
 i ergonomiczną rączką

ZSZYWACZ MŁOTKOWY  
Z PODWÓJNYM BIJAKIEM R311
• stalowa, wytrzymała konstrukcja
• podwójny bijak do zszywek (gdy bijak zużyje się z jednej strony 

odwracamy go i znowu można pracować bez przerwy)
• duża stopka chroniąca zszywany materiał przed uszkodzeniem
• technologia odrzutu, dzięki której potrzeba mniej siły do wbicia 

kolejnej zszywki
• brak luźnych elementów, które mogłyby  

spaść z dachu podczas pracy

ZSZYWACZ RĘCZNY STALOWY R153  
• w całości wykonany  

ze szwedzkiej stali
• 5 sprężyn gwarantujących  

największą siłę bicia na rynku
• przeznaczony do intensywnych 

codziennych zastosowań
• brak odrzutu

ZSZYWACZ RĘCZNY ALU953  
OSZCZĘDZAJĄCY ENERGIĘ
• stalowy magazynek 
• mocny i lekki aluminiowy korpus
• 3 sprężyny gwarantujące dużą siłę bicia
• 3-stopniowa regulacja siły bicia
• opatentowana technologia  

PowercurveTM zapewniająca  
o 65% łatwiejszy ścisk niż  
w standardowym zszywaczu

ZSZYWACZ RĘCZNY STALOWY R353 
• w całości wykonany ze szwedzkiej stali
• 5 sprężyn gwarantujących  

największą siłę bicia na rynku
• 3-stopniowa regulacja siły bicia
• opatentowana  technologia  

PowercurveTM zapewniająca  
o 40% łatwiejszy ścisk niż  
w standardowym zszywaczu

nr art.  RAPID-5000060

cena brutto 97,17 zł

cena netto 79 zł

nr art.  RAPID-5000057

cena brutto 97,17 zł

cena netto 79 zł

nr art.  RAPID-5000066

cena brutto 146,37 zł

cena netto 119 zł

nr art.  RAPID-20726002

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109 zł

nr art.  RAPID-5000005

cena brutto 269,37 zł

cena netto 219 zł

nr art.  RAPID- 5000061

cena brutto 146,37 zł

cena netto 119 zł

nr art.  RAPID-5000517

cena brutto 158,67 zł

cena netto 129 zł

nr art.  RAPID-5000063

cena brutto 207,87 zł

cena netto 169 zł

Made in Sweden

Made in Sweden

Made in Sweden

Made in SwedenMade in Sweden

Made in Sweden

Made in Sweden

Made in Sweden

4-10 mm 4-10 mm

4-8 mm
4-8 mm

4-6 mm6-14 mm

6-12 mm

6-14 mm

www.lunapolska.pl
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SZTYFCIARKA PNEUMATYCZNA PB131
• wbija sztyfty 1,2mm o długości od 15 do 50 mm
• regulowany wylot powietrza 360° utrzymuje kurz z daleka  

od powierzchni roboczych
• mocny i wytrzymały a zarazem  

lekki korpus odlany z aluminium
• regulowana głębokość wbijania
• szybki system ładowania
• nakładka ochronna zapewnia  

ochronę delikatnych powierzchni  
mocowanych materiałów

• walizka zawiera zestaw kluczy  
oraz 300 sztyftów o dł. 30 mm

NITOWNICA RP40 MULTI™
• na nity aluminiowe 3.2, 4.0 i 4.8mm  

oraz nity ze stali nierdzewnej 3.2 i 4.0mm
• system Multi™, który pozwoli mocować  

wszystkie średnice nitów bez konieczności  
wymiany nasadek

• sprytne zaciski do pomiaru  
grubości łączonych materiałów

• wskaźnik wymiaru  
zalecanego wiertła  

NITOWNICA OBROTOWA  
RP60 MULTI™
• na nity aluminiowe 3.2, 4.0 i 4.8mm 
• system Multi™, który pozwoli mocować  

wszystkie średnice nitów  
bez konieczności  
wymiany nasadek

• 360° obrotowa głowica  
ułatwiająca dostęp  
do wąskich i trudno  
dostępnych przestrzeni 

NITOWNICA DWURĘCZNA  
RP100 PRESS LESS 
• na nity aluminiowe 3.2, 4.0 i 4.8mm  

oraz nity ze stali nierdzewnej 3.2, 4.0 i 4.8mm
• wykonana z hartowanego odlewu metalowego  

oraz stali wysokowęglowej
• funkcja Press less pomaga zredukować  

zmęczenie i zaoszczędzić siłę  
konieczną do wykonania pracy

• po zamontowaniu nitu jego  
trzpień automatycznie  
wpada do pojemnika

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK  
RP110
• na nitonakrętki M3, M4, M5, M6
• zintegrowany klucz
• silne metalowe szczęki
• miękki uchwyt

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA PCN90
• wbija gwoździe od 50 do 90 mm
• duża pojemność magazynka
• 3-stopniowy mechanizm regulacji bębna
• lekki korpus odlany z aluminium
• szybki system sekwencyjnych wystrzałów
• osłona zabezpieczająca przed odpryskami
• zaczep na pasek
• regulowana głębokość wbijania gwoździa
• złączka obrotowa 360°
• antypoślizgowy uchwyt

ZSZYWACZ/SZTYFCIARKA  
PNEUMATYCZNA PBS151
• wbija zszywki do 40 mm oraz sztyfty do 50 mm
• 360° regulowany wylot powietrza utrzymuje kurz z daleka  

od powierzchni roboczych.
• system seryjnych wystrzałów
• mocny i wytrzymały a zarazem  

lekki korpus odlany z aluminium
• szybkie ładowanie
• wygodny uchwyt
• walizka zawiera zestaw kluczy,  

200 zszywek o dł. 30 mm  
oraz 200 sztyftów o dł. 50 mm

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA 
PFN3490 34°
• wbija gwoździe od 50 do 90 mm
• magazynek pod kątem 34° dla łatwiejszego dostępu
• blokada „pustego” strzału
• lekki korpus odlany z aluminium
• szybki system sekwencyjnych wystrzałów
• magazynek ładowany od góry
• dysza wylotowa regulowana w zakresie 360°
• regulowana głębokość wbijania gwoździa
• złączka obrotowa 360°
• antypoślizgowy uchwyt

nr art.  RAPID-5000054

cena brutto 367,77 zł

cena netto 299 zł

nr art.  RAPID-5001140 

cena brutto 129,03 zł

cena netto 104,90 zł

nr art.  RAPID-5000731

cena brutto 220,17 zł

cena netto 179 zł

nr art.  RAPID-5000792

cena brutto 2 889,27 zł

cena netto 2 349 zł

nr art.  RAPID-5000103

cena brutto 429,27 zł

cena netto 349 zł

nr art.  RAPID-5000791

cena brutto 1 966,77 zł

cena netto 1 599 zł

nr art.  RAPID-5001139

cena brutto 104,43 zł

cena netto 84,90 zł

nr art.  RAPID-5000526

cena brutto 153,63 zł

cena netto 124,90 zł

Made in Sweden

Made in Sweden

Made in Sweden

Made in Sweden

Made in Sweden

Made in Sweden

Made in Sweden

Made in Sweden

www.lunapolska.pl

OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW39



 

 

RĘKAWICE ROBOCZE DO PRAC
LEKKICH I CIĘŻKICH,  
NIEPRZEMAKALNE I WODOODPORNE,
Z ZIMOWYM PODSZYCIEM, DO SPAWANIA, 
CHRONIĄCE PRZED PRZECIĘCIEM ... 

PONAD 200

GUIDE 577

NAJLEPSZE RĘKAWICE NIE ROBIĄ SIĘ SAME.
TO MY JE PRODUKUJEMY.

Przewiewne i chłodne rękawice ogólnego zastosowania ściśle 

dopasowane do dłoni, zapewniają jednocześnie ochronę 
i giętkość w palcach. Przyszły bestseller!

CHŁODNE I PRZEWIEWNE
Duża przepuszczalność powietrza nawet 
w części powleczonej zapewnia dosko-
nały komfort

POSIADAJĄ CERTYFIKAT 
OEKO-TEX

Przyjazne dla środowiska 
i użytkownika

CIENKIE!
Grubość wewnętrznej strony dłoni 

jedynie 1,00 mm.

Nr art. 
223546572 rozmiar 6
223546573 rozmiar 7
223546574 rozmiar 8
223546575 rozmiar 9
223546576  rozmiar 10
223546577 rozmiar 11
223546578 rozmiar 12

•      opakowanie – 12 par

www.lunapolska.pl

Tylko jedna osoba naprawdę wie, czego potrzebujesz, aby dobrze czuć się w pracy. TO TY! 
W związku z tym istnieje tylko jeden sposób na to, aby produkować rękawice, które spełnią Twoje oczekiwania. 
To słuchanie Ciebie. To proste - MY SŁUCHAMY!

10,49 zł
12,90 zł

brutto

cena netto



cena brutto 3,68 zł

cena netto 2,99 zł

cena brutto 51,54 zł

cena netto 41,90 zł

cena brutto 10,20 zł

cena netto 8,29 zł

cena brutto 17,21 zł

cena netto 13,99 zł

cena brutto 41,70 zł

cena netto 33,90 zł

cena brutto 5,77 zł

cena netto 4,69 zł

cena brutto 14,64 zł

cena netto 11,90 zł

cena brutto 10,57 zł

cena netto 8,59 zł

CIENKIE RĘKAWICE  
ROBOCZE GUIDE 526
• bezszwowe z  poliestru
• powlekana wewnętrzna strona dłoni 
• przewiewne
• opakowanie – 12 par

223541061 rozmiar 6
223541079 rozmiar 7
223541087 rozmiar 8
223541095 rozmiar 9
223541103 rozmiar 10
223541111 rozmiar 11

RĘKAWICE ROBOCZE  
DO CIĘŻKICH PRAC  
GUIDE 5001
•  odporne na zużycie
• osłona knykci
• zapinane na rzep
• dobrze dopasowane do kształtu dłoni
• opakowanie – 6 par

223605014 rozmiar 8
223605015 rozmiar 9
223605016 rozmiar 10
223605017 rozmiar 11
223605018 rozmiar 12

RĘKAWICE OGRODNICZE 
ZE SKÓRY SYNTETYCZNEJ 
GUIDE 5540
• bez podszycia
• otwarty mankiet
• nadruk na wierzchu dłoni
• opakowanie - 12 par

223605044 rozmiar 7
223605045 rozmiar 8
223605046 rozmiar 9
223605047 rozmiar 10

RĘKAWICE SPAWALNICZE 
GUIDE 270
•  ze skóry koźlęcej
•  mankiet z nubuku bydlęcego
•  szyte nicią kevlarową
•  długość 31 cm
•  opakowanie - 12 par

223530973 rozmiar 7
223530981 rozmiar 8
223530999 rozmiar 9
223531005 rozmiar 10
223531013 rozmiar 11

RĘKAWICE OGRODNICZE 
GUIDE 533
• bezszwowe z nylonu
• powleczone do połowy
• dobry chwyt
• opakowanie - 12 par

223602392 rozmiar 6
223602400 rozmiar 7
223602418 rozmiar 8
223602426 rozmiar 9
223602434 rozmiar 10

MONTAŻOWE RĘKAWICE 
ROBOCZE GUIDE 763
• ze skóry syntetycznej
• zapinane na rzep
• przewiewne
• opakowanie – 12 par

223540915 rozmiar 7
223540923 rozmiar 8
223540931 rozmiar 9
223540949 rozmiar 10
223540956 rozmiar 11

RĘKAWICE ROBOCZE 
GUIDE 154
• z lateksem
• dobry chwyt
• bezszwowe z bawełny/poliestru
• przewiewne
• opakowanie – 12 par

223542192 rozmiar 7
223542200 rozmiar 8
223542218 rozmiar 9
223542226 rozmiar 10
223542234 rozmiar 11

Cat. 2

EN 407
413X 4X

RĘKAWICE ROBOCZE  
ZE SKÓRY SYNTETYCZNEJ 
GUIDE 768
•  zewnętrzna strona dłoni z bawełny
•  ściągacz z rzepem na nadgarstku
•  opakowanie - 12 par

223546373 rozmiar 7
223546374 rozmiar 8
223546375 rozmiar 9
223546376 rozmiar 10
223546377 rozmiar 11

Cat. 2

EN 388
3131X

Cat. 2

EN 388
2131X

EN 407
X1XXXX

Cat. 2

EN 407
X2XXXX

EN 388
2142X

Cat. 2

EN 388
2131X

Cat. 2

EN 388
1121X

EN 388
2121X

cena brutto 12,90 zł

cena netto 10,49 zł

RĘKAWICE ROBOCZE  
ZE SKÓRY SYNTETYCZNEJ 
GUIDE 766
•  wewnętrzna część dłoni pokryta 

syntetycznym materiałem PU, 
zapewniającym ochronę przed wilgocią

•  wzmocnienie PU palca wskazującego
•  wzmocniony kciuk
•  wygodny i przyjemny w dotyku materiał 

wewnątrz
•  odporny na ciepło wierzch dłoni
•  otwarty mankiet
•  elastyczny nadgarstek
•  opakowanie - 12 par

223546223 rozmiar 7
223546224 rozmiar 8
223546225 rozmiar 9
223546226 rozmiar 10
223546227 rozmiar 11
223546228 rozmiar 12

Cat. 2

EN 388
2121X

Cat. 1
EN 420

Cat. 1
EN 420

www.lunapolska.pl
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NOŻE TO NASZA PASJA od 1891 roku
WYSOKIEJ JAKOŚCI STAL SZWEDZKA, Z KTÓREJ WYKONANE SĄ NOŻE,  
GWARANTUJE WYTRZYMAŁOŚĆ I DŁUGI OKRES, W KTÓRYM OSTRZE  
BĘDZIE NAPRAWDĘ OSTRE.

nr art.  230840209

cena brutto 121,77 zł

99 zł
cena netto

CIENKIE, UZĘBIONE OSTRZE  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

NÓŻ MORA NIETONĄCY

ZAOKRĄGLONY WIERZCHOŁEK OBNIŻAJĄCY 
RYZYKO URAZÓW KŁUTYCH

KORKOWA RĘKOJEŚĆ

NÓŻ MORA OUTDOOR 2000 
• ostrze z walcowanej na zimno specjalnej stali nierdzewnej 12C27
• ostrze szlifowane profilowo
• rękojeść pokryta  

wzorem antypoślizgowym
• długość całkowita 220 mm

NÓŻ RYBACKI MORA 749 
DŁUGOŚĆ OSTRZA 205 MM
•  ostrze z walcowanej na zimno specjalnej stali nierdzewnej 12C27
• rękojeść pokryta wzorem antypoślizgowym
• rękojeść odporna na uderzenia z solidną osłoną palca
• długość całkowita 320 mm

NÓŻ MORA 731
• ostrze ze stali węglowej
• rękojeść pokryta wzorem antypoślizgowym
• długość ostrza 270 mm

NÓŻ MORA BASIC 546
• ostrze ze starannie dobranej stali nierdzewnej
• grubość ostrza 2,0 mm
• długość całkowita 206 mm

NÓŻ MORA ROBUST 
MOCNY NÓŻ O BRADZO GRUBYM OSTRZU
• ostrze ze stali węglowej
• grubość ostrza 3,2 mm
• odporna na uderzenia rękojeść
• długość ostrza 206 mm

NÓŻ MORA BASIC 511
• ostrze ze stali węglowej
• długość całkowita 206 mm

nr art.  44180503

cena brutto 84,87 zł

cena netto 69 zł

nr art.  68420108

cena brutto 84,87 zł

cena netto 69 zł

nr art.  230760100

cena brutto 20,79 zł

cena netto 16,90 zł

nr art.  68370105

cena brutto 60,27 zł

cena netto 49 zł

nr art.  230770109

cena brutto 24,48 zł

cena netto 19,90 zł

nr art.  230850109

cena brutto 46,62 zł

cena netto 37,90 zł

www.lunapolska.pl
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O OSTRZENIU WIEMY WSZYSTKO
Określeniem kluczowym dla systemu ostrzenia Tormek jest powtarzalność. Ostrzone narzędzie prowadzone jest za pomocą przyrządu - przy jed-
nym ostrzeniu zdejmowana jest tylko niewielka ilość stali, więc ostrzenie jest bardzo szybkie. Ponadto wydłuża się żywotność użytkowa narzędzia. 
System Tormek wykorzystuje unikalny kamień ścierny wykonany z tlenku glinu. Ostrzenie wykańczające i polerowanie wykonywane na ściernicy 
skórzanej, również z wykorzystaniem przyrządów zapewniających pełną kontrolę procesu, nadaje narzędziu ostrość brzytwy. Podpora uniwer-
salna - serce systemu - posiada regulację dokładną, ułatwiającą precyzyjną nastawę. Podpora może być ustawiona pionowo, dla ostrzenia w 
kierunku przeciwko ostrzu, albo poziomo, zgodnie z kierunkiem ostrza.

nr art.  93844811

cena brutto 3 185,70 zł

2 590 zł
cena netto

SKÓRZANE KOŁO DO POLEROWANIA

PRZYRZĄD DO USTAWIANIA KĄTA

POJEMNIK 
NA WODĘ I OPIŁKI

WAŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ  
Z EZYLOCKPAT PEND 

BLOKADA PRZESUWU

PRZYSTAWKA DO 
OSTRZENIA DŁUT

WSPORNIK UNIWERSALNY  
DO MONTAŻU W POZIOMIE I PIONIE

OSTRZARKA  
WODNA T-4 

PRZYSTAWKA  
DO OSTRZENIA  
NARZĘDZI  
STOLARSKICH  
KRÓTKICH SVS-38 

PRZYSTAWKA  
DO OSTRZENIA  
NOŻY SVM-140

PRZYSTAWKA  
DO OSTRZENIA NOŻY  
TOKARSKICH  
PALCOWYCH  
I WKLĘSŁYCH I DŁUT 
SVD-186

ŚRODEK 
ANTYKOROZYJNY 
DO STOSOWANIA  
PRZY TARCZACH  
DIAMENTOWYCH

TORMEK T-8 

nr art.  93844843

cena brutto 1 832,70 zł

cena netto 1 490 zł

nr art.  93845105

cena brutto 207,87 zł

cena netto 169 zł

nr art.  93846400

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109 zł

ŚCIERNICA  
DIAMENTOWA 
250 MM

NOWOŚĆ

nr art.  93841450

cena brutto 97,17 zł

cena netto 79 zł

nr art.  93841963

cena brutto 330,87 zł

cena netto 269 zł

nr art. 9384 -6004 -6103 -6202

ziarno 360 600 1200

netto zł 999 949 949

brutto zł 1 228,77 1 167,27 1 167,27
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SUWMIARKA  
KIESZONKOWA
• z hartowanej stali narzędziowej
• zakres 150 mm
• z głębokościomierzem i szczękami do 

pomiarów wewnętrznych
• długość szczęk pomiarowych 40 mm

MIESZARKA DO FARB I CE-
MENTU FERAX BCM 1350
• moc 1350 W
• elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe 
• masa 5,6 kg
• dostarczana z mieszadłem Ø120 x 600 

mm

KREDA BIAŁA
• zbieżna stożkowo
• średnica 10-8 mm
• długość 72 mm
• opakowanie 50 szt.

SUWMIARKA CYFROWA
• czterofunkcyjna
• zakres 150 mm
• wysokość cyfr 8 mm
• długość szczęk pomiarowych 40 mm

ZESTAW PNEUMATYCZNY 
FERAX
• pistolet odmuchowy z 6 dyszami
• spryskiwacz
• manometr
• wąż spiralny

WYRZYNARKA  
FERAX BJS-600
• głębokość cięcia w drewnie 65 mm
• skok 18 mm
• masa 2,3 kg
• skos cięcia 45º

NÓŻ Z OSTRZEM  
ODŁAMYWANYM
• szerokość ostrza 18 mm
• dostarczany z 1 ostrzem
• długość całkowita 155 mm ŚCISK ŚRUBOWY

• żeliwny
• szyna z cynkowanej stali
• mocna śruba z płytką dociskową osłoniętą 

kapturkiem z tworzywa, osadzoną na 
przegubie kulowym

• rękojeść z tworzywa dwukomponentowego

nr art.  119090207

cena brutto 51,54 zł

cena netto 41,90 zł

nr art.  166350108

cena brutto 9,83 zł

cena netto 7,99 zł

nr art.  196941702

cena brutto 527,67 zł

cena netto 429 zł

nr art.  139140107

cena brutto 121,77 zł

cena netto 99 zł nr art.  237520101

cena brutto 109,47 zł

cena netto 89 zł

nr art.  196940506 

cena brutto 257,07 zł

cena netto 209 zł

nr art.  149270712

cena brutto 10,95 zł

cena netto 8,90 zł

Nr art. 14927 -0803 -0902 -1009 -1108 -1207 -1306 1405

wymiary szyny mm 15x5 15x5 22x6 30x8 30x8 30x8 30x8

głębokość rozwarcia mm 50 50 80 120 120 120 120

szerokość rozwarcia mm 100 150 250 300 400 500 800

netto zł 14,90 14,90 27,90 46,90 52,90 56,90 69,90

brutto zł 18,33 18,33 34,32 57,69 65,07 69,99 85,98

WARSZTAT 44

www.lunapolska.pl



KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY ½” 
• mechanizm udarowy typu twin hammer  

o dużej wytrzymałości
•  pełna moc w odwrotnym kierunku  

i możliwość regulacji mocy  
w kierunku do przodu (3 poziomy)

•  ergonomiczna konstrukcja  
z gumowym uchwytem ochronnym

•  maksymalny moment  
obrotowy 1 350 Nm

•  obroty bez obciążenia 7000 min-1

•  ciśnienie robocze 6,3 bar

SZLIFIERKA PROSTA  
PNEUMATYCZNA PRZEDŁUŻANA ¼”  
•  lekka aluminiowa obudowa
•  dźwignia blokady przepustnicy  

dla zapewnienia bezpieczeństwa
•  wbudowany regulator
•  do średnic trzpienia ¼”, 6 mm
•  moc 220 W
•  obroty bez obciążenia 25 000 min-1

• ciśnienie robocze 6,3 bar

WIERTARKA PNEUMATYCZNA  
DWUKIERUNKOWA  
BEZKLUCZYKOWA  
13 MM  
•  wygodna dźwignia boczna
•  zmienna prędkość przepustnica
•  bezkluczykowy uchwyt 
•  maksymalna średnica wiercenia 13 mm
•  obroty bez obciążenia 700 min-1

• ciśnienie robocze 6,3 bar

KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY ½” 
WERSJA MINI 
• mechanizm udarowy typu twin hammer 
•  łatwy w obsłudze przełącznik umożliwia 

szybkie i łatwe zmiany kierunku
•  kompaktowa konstrukcja pozwala na  

pracę w ciasnych przestrzeniach
•  maksymalny moment obrotowy 680 Nm
•  obroty bez obciążenia 10 000 min-1

•  ciśnienie robocze 6,3 bar

KLUCZ ZAPADKOWY PNEUMATYCZNY ½”
•  stalowa głowica kątowa i lekki aluminiowy korpus
•  ergonomiczny uchwyt
•  maksymalny moment obrotowy 69 Nm
•  obroty bez obciążenia 160 min-1

•  ciśnienie robocze 6,3 bar

SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA  
KĄTOWA Ø 125 MM
•  wbudowany regulator dostosowuje  

prędkość do różnych zastosowań
•  dodatkowy uchwyt boczny dla większego  

komfortu użytkowania i kontroli
•  średnica tarczy 125 mm
•  obroty bez obciążenia 11 000 min-1

• ciśnienie robocze 6,3 bar

MINI SZLIFIERKA PROSTA  
PNEUMATYCZNA ¼”
•  lekka obudowa aluminiowa
•  dźwignia blokady przepustnicy  

dla zapewnienia bezpieczeństwa
•  wbudowany regulator
•  do średnic trzpienia ¼”, 6 mm
•  moc 220 W
•  obroty bez obciążenia 25 000 min-1

• ciśnienie robocze 6,3 bar

SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA  
TAŚMOWA 10 MM 
•  taśma 10x330 mm 
•  obroty bez obciążenia  

16 000 min-1

•  ciśnienie robocze 6,3 bar

nr art.  AT-NST-5040F

cena brutto 466,17 zł

cena netto 379 zł

nr art.  AT-7032L

cena brutto 158,67 zł

cena netto 129 zł

nr art.  AT-4041KL

cena brutto 207,87 zł

cena netto 169 zł

nr art.  AT-NST-500M

cena brutto 539,97 zł

cena netto 439 zł

nr art.  AT-5056

cena brutto 170,97 zł

cena netto 139 zł

nr art.  AT-185

cena brutto 318,57 zł

cena netto 259 zł

nr art.  AT-7032

cena brutto 77,37 zł

cena netto 62,90 zł

nr art.  AT-480

cena brutto 207,87 zł

cena netto 169 zł

www.lunapolska.pl
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LEJEK KOMBINOWANY 
Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na kwasy, olej napędo-
wy i tworzywa. Rurka wygięta w kolano z gwintem wewnętrznym. Wymien-
ne sitko z mosiądzu. Dane techniczne: 

• Pojemność: 1,2 l
• Średnica wylotu: 20 mm 
• Długość rurki wylotowej: 200 mm
• Wysokość: 260 mm

SMAROWNICA PRZEMYSŁOWA 
Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarow-
nicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410. Z ustnikiem precyzyjnym. 
Zaprojektowany dla zastosowań w trudnych warunkach, grubość ścianki 
rurki smarownicy: 1 mm. Dane techniczne: 

• Przyłącze do smarownicy po stronie  
ciśnieniowej poprzez adapter metalowy: M 10 x 1

• Złączka napełniająca i zawór  
odpowietrzający: M 10 x 1

• Objętość napełniania: 500 cm³ 
• Możliwości napełnienia: 400-g kartusza  

smaru, smar luzem
• Średnica tłoka pompy smarującej: 9 mm
• Objętość tłoczenia/skok maks.:1,6 cm³
• Ciśnienie tłoczenia do: 400 bar

SMAROWNICA PNEUMATYCZNA 
Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C.  
Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410.  
Dane techniczne: 

• Przyłącze do smarownicy po stronie  
ciśnieniowej: M 10 x 1

• Złączka napełniająca: M 10 x 1 
• Objętość napełniania: 500 cm³ 
• Możliwości napełnienia: 400-g  

kartusza smaru, smar luzem
• Stosunek przełożenia:50:1
• Średnica tłoka pompy smarującej: 6 mm 
• Objętość tłoczenia/skok: 0,8 cm³ 
• Zalecane ciśnienie powietrza: 6 bar

SMAR WIELOZADANIOWY W KARTUSZY  
Do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych pod dużym obciążeniem, 
wodoodporny, bezkwasowy. Dane techniczne: 

• Smar wielozadaniowy: DIN 51 502: K2K-30
• Klasa NLGI: 2
• Zakres temperatury: od -30 °C do +120 °C, a dla trwale 

nasmarowanych łożysk od -30 °C do +80 °C
• Temperatura kroplenia: >190 °C
• Średnica: 52 mm
• Długość: 240 mm
• Masa: 400 g

SMAROWNICA STANDARDOWA  
Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C.  
Głowica smarownicy z cynkowego odlewu  
cynkowego Z 410. Dane techniczne: 

• Objętość napełniania: 500 cm³
• Możliwości napełnienia: 400-g  

kartusza smaru lub smar luzem
• Średnica tłoka pompy smarującej (mm): 8
• Objętość tłoczenia/skok: 1,2 cm³
• Ciśnienie tłoczenia do: 400 bar

SMAROWNICA PRZEMYSŁOWA  
Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C.  
Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego  
Z 410. Z ustnikiem hydraulicznym. Dane techniczne: 

• Przyłącze do smarownicy po stronie  
ciśnieniowej poprzez adapter  
metalowy: M 10 x 1

• Złączka napełniająca i zawór  
odpowietrzający: M 10 x 1

• Objętość napełniania: 500 cm³
• Możliwości napełnienia: 400-g  

kartusza smaru smar luzem
• Średnica tłoka pompy smarującej: 9 mm
• Objętość tłoczenia/skok maks.: 1,6 cm³ 
• Ciśnienie tłoczenia do: 400 bar

LEJEK KATALIZATOROWY 
Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na kwasy, olej 
napędowy i paliwa. Pasujący do wlewów paliwowych w samochodach 
osobowych z katalizatorem i do innych otworów wlewowych o niewielkiej 
średnicy. Dwustopniowy, obcinany wylot giętki z polietylenu niskiej gęstości 
(LDPE). Wymienne sitko z mosiądzu. Dane techniczne:

• Pojemność: 1,2 l 
• Średnica wylotu lejka: 45 mm
• Średnica wylotu, dwustopniowego,  

zewn.: 13 albo 19 mm
• Długość wylotu giętkiego:  330 mm

ROZPYLACZ PRZEMYSŁOWY 
Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Przystosowany 
do różnych chemikaliów, jak środki myjące, czyszczące 
i rozpuszczalniki. Nieprzystosowany do acetonu, glikolu, 
amoniaku, oczyszczaczy hamulców i kwasów, np.  
mrówkowego i octowego. Dane techniczne:

• Pojemność zbiornika: 750 ml 
• Objętość natrysku na skok: 0,9 ml
• Wysokość: 290 mm

nr art.  PRESSOL-02562

cena brutto 29,40 zł

cena netto 23,90 zł

nr art.  PRESSOL-12679

cena brutto 152,40 zł

cena netto 123,90 zł

nr art.  PRESSOL-18071

cena brutto 257,07 zł

cena netto 209 zł

nr art.  PRESSOL-12511

cena brutto 19,56 zł

cena netto 15,90 zł

nr art.  PRESSOL-12630

cena brutto 88,44 zł

cena netto 71,90 zł

nr art.  PRESSOL-12636101

cena brutto 113,04 zł

cena netto 91,90 zł

nr art.  PRESSOL-02674

cena brutto 23,25 zł

cena netto 18,90 zł

nr art.  PRESSOL-06267

cena brutto 42,93 zł

cena netto 34,90 zł
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USTNIK HYDRAULICZNY 
Dane techniczne: 

• Przyłącze 1: do złączek H
• Przyłącze 2: M 10 x 1 gw
• Wykonanie: 4 BA, tłoczone 
• Wymiar klucza (SW): 13 mm
• Materiał: Stal ocynkowana
• Średnica: 15 mm
• Długość: 37 mm

STRZYKAWKA SSĄCA I TŁOCZNA 
Do olei do SEA 90, ropy naftowej, oleju opałowego  
i oleju napędowego. Dane techniczne: 

• Objętość napełniania: 1000 ml
• Średnica rurki zewn.: 56 mm
• Grubość rurki: 1 mm
• Długość skoku:  415 mm
• Długość węża giętkiego: 350 mm
• Materiał obudowy:  

Stal ocynkowana, RST 1203 
• Materiał pokrywy: Cynk
• Masa (kg): 1,09

POMPA KORBOWA 
Do olei do SEA 90, samosmarujących,  
nieagresywnych mediów, oleju opałowego,  
oleju napędowego, ropy naftowej.  
Z filtrem ssącym. Dane techniczne: 

• Wydajność tłoczenia: 0,25 l/obrót
• Wydajność tłoczenia: ok. 25 l/min
• Zastosowanie:  Zbiorniki do 60/200/220 l
• Długość rurki ssącej: 980 mm

KANISTER NA WODĘ 
Z polietylenu wysokiej gęstości. Dostosowany do żywności. Solidny 
i nieczuły na uderzenia. Z zaworem spustowym, rozkładanym, łatwym 
w czyszczeniu. Kołpak zamykający z taśmą mocującą, zabezpieczony 
przed utratą. 

KANISTER DO PALIWA  
Z GIĘTKĄ WYLEWKĄ 

USTNIK PRECYZYJNY 
Dane techniczne: 

• Przyłącze 1: do złączek H
• Przyłącze 2: M 10 x 1 gw
• Wykonanie: 4 BA, toczone
• Wymiar klucza (SW): 13 mm
• Materiał: Stal ocynkowana
• Średnica: 15 mm 
• Długość: 37 mm

RUROWA POMPA BECZKOWA 
Możliwość zastosowania dla olejów silnikowych  
od SAE 5 W do SAE 50, oleju przekładniowego  
od SAE 75 W do SAE 90, oleju grzewczego,  
oleju napędowego, oleju wiertniczego, ropy  
naftowej, nierozcieńczonych środków  
antyzamrożeniowych. Dane techniczne: 

• Wydajność tłoczenia:  0,3 l/skok
• Wydajność tłoczenia:  16 l/min 
• Długość rurki ssącej:  480-900 mm

JEZDNE URZĄDZENIE  
PODAWANIA SMARU 
Dane techniczne: 

• Pojemność zbiornika: 15 kg
• Średnica zbiornika: 220 mm
• Wysokość zbiornika: 380 mm
• Tłoczone media:  Smary do NLGI 2
• Objętość tłoczenia/skok:   

8 cm³ przy NLGI 1
• Ciśnienie tłoczenia do: 150 bar
• Podawanie:  poprzez pompę nożną
• Napełnianie:  ręcznie, przez zdejmowaną  

pokrywę napełniającą 
• Wąż tłoczny: Wąż pancerny, 11 x 1500 mm
• Materiał korpusu pompy:  Aluminium
• Materiał głowicy pompy:  Stal

nr art.  PRESSOL-12631

cena brutto 9,09 zł

cena netto 7,39 zł
nr art.  PRESSOL-12908

cena brutto 103,20 zł

cena netto 83,90 zł

nr art.  PRESSOL-13055

cena brutto 293,97 zł

cena netto 239 zł

nr art.  PRESSOL-21163

cena brutto     46,62 zł

cena netto   37,90 zł

nr art.  PRESSOL-21131

cena brutto      51,54 zł

cena netto   41,90 zł

nr art.  PRESSOL-21165

cena brutto     54,00 zł

cena netto  43,90 zł

nr art.  PRESSOL-21133

cena brutto     69,99 zł

cena netto  56,90 zł

nr art.  PRESSOL-21167

cena brutto      61,38 zł

cena netto   49,90 zł

nr art.  PRESSOL-21137

cena brutto     98,28 zł

cena netto   79,90 zł

nr art.  PRESSOL-12643

cena brutto 11,30 zł

cena netto 9,19 zł

nr art.  PRESSOL-13012

cena brutto 175,77 zł

cena netto 142,90 zł

nr art.  PRESSOL-17793

cena brutto 2 028,27 zł

cena netto 1 649 zł

Pojemność: 10 l

Pojemność: 5 l

Pojemność: 15 l

Pojemność: 10 l

Pojemność: 20 l

Pojemność: 20 l
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PRZEMYSŁOWY ŚRODEK  
DO CZYSZCZENIA RĄK 
Zestaw 6 x 4 kg plus dozownik i uchwyt ścienny

PRZEMYSŁOWY ŚRODEK  
DO CZYSZCZENIA RĄK
•  doskonale usuwa zabrudzenia pochodzące m.in. z oleju i tłuszczów
•  posiada neutralne PH i nie wysusza dłoni
•  biodegradowalny
•  nie powoduje zatykania się kanalizacji.

nr art.  ECO220200

cena brutto 490,77 zł

cena netto 399 zł

Nr art. ECO -22005 -22045 -220100

Pojemność kg 0,5 4 10

Netto zł 8,90 45,90 89,90

Brutto zł 10,95 56,46 110,58

PISAK MARKER ARTLINE 400XF
• do znakowania i pisania przy wysokich wymaganiach co do trwałości, 

a także do użytku na zewnątrz pomieszczeń
•  przeznaczone do powierzchni trudno znakowalnych, takich jak metal, 

tworzywa sztuczne, szkło, guma itp. 
•  bardzo dobrze kryjące
•  szybkoschnące
•  wierzchołek o przekroju  

okrągłym o średn. 2 mm
•  nie zawierają ksylenu.

PISAK MARKER ARTLINE 710
• końcówka fibrowa umieszczona w rurce metalowej o długości 30 mm, 

z wierzchołkiem o średnicy 2.8 mm. Wraz z 10 mm obsadzeniem 
końcówki umożliwia zaznaczanie trudno dostępnych otworów 
o głębokości do 40 mm.

• idealny np. do zaznaczania miejsc  
wiercenia otworów pod mocowanie  
szyn lub wsporników ściennych.

PISAK MARKER ARTLINE 70 
CIENKI WIERZCHOŁEK  
O PRZEKROJU OKRĄGŁYM 1,5 MM
• aluminiowy korpus
• do nanoszenia znaków i tekstów
• wodoodporne i szybkoschnące
• nadają się do większości podłoży, jak papier, karton, szkło, porcelana itp. 
• nie zawierają ksylenu

Nr art. 1760 -0107 -0115 -0123 -0131

kolor      

netto zł 4,29 4,29 4,29 4,29

brutto zł 5,28 5,28 5,28 5,28

Nr art. 1760 -0206 -0305 -0404 -0503

kolor      

netto zł 4,29 4,29 4,29 4,29

brutto zł 5,28 5,28 5,28 5,28

Nr art. 18077 -0109 -0208 -0307

kolor     

netto zł 6,29 6,29 6,29

brutto zł 7,74 7,74 7,74

Nr art. 2710 -0106 -0155 -0171 -0205 -0254 -0304

kolor        

netto zł 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

brutto zł 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41

Nr art. 14702 -0101 -0200

kolor   

netto zł 16,90 16,90

brutto zł 20,79 20,79

PISAK MARKER ARTLINE 90 
WIERZCHOŁEK SKOŚNIE ŚCIĘTY  
O SZEROKOŚCI 4,5X3 MM
• aluminiowy korpus
• do nanoszenia znaków i tekstów
• wodoodporne i szybkoschnące
• nadają się do większości podłoży,  

jak papier, karton, szkło, porcelana itp. 
• nie zawierają ksylenu

PISAK MARKER ARTLINE EK-141T
• do trwałego znakowania metalu, szkła, papieru, tworzyw sztucznych, 

kartonu, tkanin itp. 
• tusz typu permanentnego, bazujący na alkoholu, wodoodporny, 

nieblaknący, szybkoschnący
• posiada po przeciwległych stronach dwie różne końcówki - fibrową 

0.4 mm i akrylową 1.0 mm
• wspólny pojemnik tuszu  

zapobiega niejednoczesnemu  
zaprzestaniu działania końcówek

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 różnić się od rzeczywistych produktów. 
Oferta obowiązuje od 01.04.2019 do 30.09.2019 lub do wyczerpania zapasów.

WARSZTAT


