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Nóż aluminiowy
z odłamywanym ostrzem

Nóż 
uniwersalny

GRATIS
Zestaw 10 ostrzy wymiennych SK2H - jednych 
z najlepszych ostrzy dostępnych na rynku

GRATIS
Zestaw 10 ostrzy wymiennych SK2H - jednych 
z najlepszych ostrzy dostępnych na rynku

• szerokość ostrza 18 mm
• prosty i wygodny w użyciu nóż z korpusem aluminiowym
• gumowane części rękojeści zapewniają dobry chwyt 

przy każdej pogodzie 
• tylną zatyczkę z tworzywa sztucznego można wyjąć  

i wykorzystać jako narzędzie do odłamywania  
segmentów ostrza 

• otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia
• dostarczany z ostrzem SK2H ze stali węglowej  

z domieszkami zapewniającymi bezwzględnie  
najwyższą ostrość i trwałość, HRC 64

• model bezpieczny wzmocniony, z dwiema opcjami 
wysuwania ostrza: blokowanie na stałe lub ze sprężyną 
powrotną (nóż bezpieczny)

• wybranie do szybkiego ucinania taśmy/sznura
• gumowane części rękojeści zapewniają dobry chwyt 

przy każdej pogodzie
• w rękojeści magazynek ostrzy
• otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia
• dostarczany z ostrzem SK2H ze stali węglowej z do-

mieszkami zapewniającymi bezwzględnie najwyższą 
ostrość i trwałość, HRC 64

Nr zestawu: PR-271070203

41
29 zł netto
cena promocyjna

Nr zestawu: PR-270940109

74
5290 zł netto
cena promocyjna



Przymiar taśmowy LPL
klasa tolerancji 1

Taśma miernicza LGO 
w obudowie otwartej 

• funkcja blokady Push Lock sprawia, że taśma jest łatwa 
w użyciu nawet w rękawicach zimowych

• obudowa zamknięta, z tworzywa ABS odpornego na 
udary i niskie temperatury

• taśma stalowa z żółtą, bezodblaskową, podwójną 
powłoką poliamidową, zapewniającą bardzo dobrą 
czytelność i ochronę przed zużyciem

• na odwrotnej stronie taśmy podziałka z kreskami co 
30/45/60 cm, do łatwego rozmieszczanie belek kon-
strukcyjnych 

• prosta tylna krawędź obudowy, do pomiarów wewnętrz-
nych 

• zabezpieczenie narzędzia dołącza się do specjalnego 
otworu w zaczepie klipsowym, służącym do mocowania 
na pasie

• obudowa otwarta, z tworzywa ABS odpornego na 
udary i niskie temperatury

• mocna taśma z włókna szklanego z podwójną powło-
ką, doskonale dostosowana do trudnych i wilgotnych 
środowisk, nie przewodzi prądu elektrycznego

• gumowe detale na rękojeści zwiększają komfort pracy  
i pewność chwytu przy każdej pogodzie

• składana korbka z przekładnią 3:1 zapewnia szybkie 
zwijanie

• zaczep początkowy zarówno z pierścieniem jak i ję-
zyczkiem zaczepowym

• zabezpieczenie dołącza się do rękojeści

Nr art. Długość Cena
 katalogowa

Cena 
promocyjna

270730104 3 m 29 19,90

270730203 5 m 39 29,90

270730401 8 m 75 59,90

Nr art. Długość Cena  
katalogowa

Cena  
promocyjna

270790108 30 m 115 89

270790207 50 m 137 109



Młotek ciesielski kuty  
matrycowo L-EVO

Młot kowalski 
LSSG

• młotek ciesielski, odkuwany z jednego kawałka
• dobrze przemyślana konstrukcja, mająca na celu uzy-

skanie jak największej siły udaru w stosunku do masy
• konstrukcja młotka tłumi przenoszenie wibracji z obucha 

na rękojeść
• magnetyczny przytrzymywacz gwoździa
• zakrzywiony zeszlifowany na bardzo cienko pazur, 

który łatwo wchodzi pod gwoździe lub listwy 
• ergonomiczna rękojeść ze specjalnej gumy, zapewnia-

jąca dobry chwyt i wygodę niezależnie od pogody
• ogranicznik końcowy z otworem do dołączenia zabez-

pieczenia narzędzia

• młot kuty z obuchem kwadratowym, szlifowanym na 
płasko

• rąb poprzeczny, hartowany
• mocny trzonek z włókna szklanego z rękojeścią ze 

specjalnej gumy zapewnia dobry chwyt niezależnie od 
pogody

• otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia
• masa główki 4 kg

Nr art.: 272720103

199
169 zł netto
cena promocyjna

Nr art. Masa Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

271200107 16 oz/454 g 169 139

271200206 20 oz/567 g 195 159

271200305 22 oz/624 g 214 179



Spirala z linki stalowej  
osłoniętej tworzywem

Pas narzędziowy  
z 2 punktami  
zaczepowymi 

Plecak PCW  
z pasami nośnymi 

Pasek zaczepowy 
elastyczny

Nr art.: 264901018

28
2190 zł netto
cena promocyjna

Nr art.: 264920109

85
69 zł netto
cena promocyjna

Nr art.: 264900309

79
6490 

zł netto
cena promocyjna

Nr art.: 264900804

54
4490 zł netto
cena promocyjna

Pasy narzędziowe z pierścieniami typu D do zaczepiania 
linki zabezpieczającej narzędzie. Pasy wykonane są ze 
100% poliestru i posiadają metalową klamrę z zamknięciem 
błyskawicznym. Wykonane i testowane wg EN 358, ze 
znakiem CE.

Spiralna linka z nierdzewnej, kwasoodpornej stali w osłonie 
z tworzywa sztucznego. Na obu końcach karabińczyki  
z krętlikiem i zabezpieczeniem sprężystym, wykonane z 
nierdzewnej, kwasoodpornej stali.

Z funkcją tłumienia energii. Na obu końcach aluminiowe  
karabińczyki z zabezpieczeniem. Maks. długość 1,4 m. 
Maks. obciążenie 2 kg.

Kombinowana torba/plecak z PCW, wyposażona w szelki  
i 3 pierścienie D, które można wykorzystać do zamocowa-
nia narzędzi celem zabezpieczenia. Można używać do 
transportu lub przenoszenia narzędzi i akcesoriów. Pojem-
ność 26l.


