


1 890 zł netto
cena promocyjna

•zawiasy z metalowym trzpieniem
•zamek szyfrowy
•mocna rękojeść teleskopowa
•rączki do noszenia z dwóch stron
•gumowe kółka

WYPOSAŻENIE:
•17-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem kwadratowym ½” 
•12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
•4-elementowy zestaw szczypiec
•7-elementowy zestaw wkrętaków płaskich, PZ i PH
•7-elementowy zestaw wkrętaków TX
•7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych
•35-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem ¼”
•19-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/8”
•5-elementowy zestaw z pokrętłem zapadkowym z chwytem ½” 

Nr art.: PR-144290103

Walizka 
serwisowa
wraz z wyposażeniem
113 elementów

lampa podmaskowa 
Intense 2400 RE Mareld GRATIS!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

ZESKANUJ KOD QR



•chwyt ½” 

•moment 385/530/930 Nm

•mechanizm Twin Hammer

GRATIS:
Zestaw 3 nasadek udarowych ½” 
z tulejką ochronną – 17, 19, 21 mm

Nr zestawu: PR-245430202

• jednakowe rozmiary po obu stronach: 8-19mm 

• główka 12-kątna odchylona pod kątem 15o

• chromowane na mat, główki szlifowane

Nr art.: 153150107

Klucz pneumatyczny

ARWM12

Zestaw 12 kluczy
płasko-oczkowych

1 119
796 zł netto
cena promocyjna

276
179 zł netto
cena promocyjna



447 zł netto
cena za pakiet 3 sztuk zestawów

387 zł netto
cena za pakiet 3 sztuk zestawów

•nasadki 4-13 mm 
•groty płaskie, krzyżowe PH i PZ, Torz i imbusowe
•przedłużacz 75 mm i przegub uniwersalny
•pokrętło grzechotkowe wzmocnione włóknem          
     szklanym

Nr zestawu: PR-167920107

• zestaw 10 wkrętaków 

•  wkrętaki płaskie, krzyżowe Phillips i Pozidriv

•  wkrętak płaski VDE 1000V

Nr art.: PR-185880101

Zestaw
kluczy nasadowych ¼”

Wkrętaki 
w walizce

260
149 zł netto
cena promocyjna za zestaw
przy zakupie 3 zestawów

172
129 zł netto
cena promocyjna za zestaw
przy zakupie 3 zestawów



1 390 zł netto
cena promocyjna

•6 łożyskowanych kulkowo szuflad
•wbudowany zamek szyfrowy
•uchwyty do przenoszenia

Nr art.: PR-122160104

Zestaw startowy 

Teng Tools

Kup skrzynkę narzędziową TC806NF 
a poniższy zestaw narzędzi o wartości 785 zł otrzymasz GRATIS!

Skrzynka narzędziowa

TC806NF

•2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

7-elementowy zestaw kluczy 
trzpieniowych sześciokątnych  
z rękojeścią poprzeczną

•nasadki krótkie 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
•nasadki długie 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm
•groty płaskie, imbusowe, TPX, PH i PZ
•łącznik redukcyjny, przedłużacze i przegub uniwersalny
•rękojeść wkrętakowa
•pokrętło zapadkowe

35-elementowy zestaw kluczy 
nasadowych z chwytem 
kwadratowym ¼”

•płaskie
•krzyżowe Phillips
•krzyżowe Pozidriv

7-elementowy zestaw 
wkrętaków

• 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

12-elementowy zestaw kluczy 
płasko-oczkowych



Czapeczka SNAPBACK Teng Tools
za łączny zakup produktów promocyjnych za kwotę 500 zł.
Czapeczki na życzenie mogą być dostarczone z autogra-
fem jednego ze sponsorowanych przez Teng Tools żużlow-
ców: Martin Vaculik, Janusz Kołodziej, Krzysztof 
Kasprzak, Kacper Woryna, Paweł Przedpełski

Czytnik e-book 
Amazon Kindle Paperwhite 4
za łączny zakup produktów promocyjnych za kwotę 4 000 zł

Samsung Galaxy A30s
za łączny zakup produktów promocyjnych za kwotę 8 000 zł

Nagrody przyznawane są za osiągnięcie odpowiedniego obrotu  na  produktach 
promocyjnych przedstawionych w niniejszej ulotce. 
Po wyborze określonej nagrody obrót liczony jest od nowa. Progi 
kwotowe uprawniające do odbioru nagród liczone są po rabatach 
handlowych. Nagrody będą fakturowane za 1 zł netto.

Ceny towarów podane są w cenach netto. 
Oferta obowiązuje od 1 marca 2020 do 30 maja 2020 
lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów.

Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia innych nagród o zbliżonych parame-
trach technicznych.


