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WÓZEK NARZĘDZIOWY 
WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI
Ilość elementów: 622

• kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
• wszystkie narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsz-

tatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
• łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie 

zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w 
miejscu wykonywania prac

• zestaw narzędzi dostarczany w 7-szufladowym wózku narzędziowym Teng 
Tools TCW207N o zwiększonej szerokości (953 mm) wyposażonym w blat 
roboczy

nr art. 262860109

cena netto 13 739.84 zł

cena brutto 16 900.00 zł
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WÓZEK NARZĘDZIOWY 
WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI
Ilość elementów: 1001

• 19 szuflad
• stal o solidnym przekroju
• 5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne
• wygodne uchwyty
• kółka 5” - 2 osadzone obrotowo z hamulcami, 2 stałe
• 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne
• zamek szyfrowy

nr art. 277750105

cena netto 21 869.92 zł

cena brutto 26 900.00 zł
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WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI
Ilość elementów: 1055 

• 5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne 
• 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne
• kółka 5” - 2 osadzone obrotowo z hamulcami, 2 stałe
• zamek szyfrowy

nr art. 174550103

cena netto 21 869.92 zł

cena brutto 26 900.00 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI
Ilość elementów: 179 

• narzędzia umieszczone we wkładkach piankowych EVA 
• 5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne 
• 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne
• kółka 5” - 2 osadzone obrotowo z hamulcami, 2 stałe
• zamek na klucz

nr art. 246130108

cena netto 5 195.12 zł

cena brutto 6 390.00 zł
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WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI 
Ilość elementów: 302 

• dostarczany w wózku z 7 szufladami
• 5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne 
• 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne
• kółka 5” - 2 osadzone obrotowo z hamulcami, 2 stałe
• zamek na klucz

nr art. TENG_302

cena netto 7 715.45 zł

cena brutto 9 490.00 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI
Ilość elementów: 282 

• dostarczany w wózku z 7 szufladami
• 5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne 
• 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne
• kółka 5” - 2 osadzone obrotowo z hamulcami, 2 stałe
• zamek szyfrowy
• uchwyt transportowy pokryty gumą

nr art. 237900105

cena netto 5 682.93 zł

cena brutto 6 990.00 zł
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WÓZEK NARZĘDZIOWY

nr art. 207830104

cena netto 2 430.89 zł

cena brutto 2 990.00 zł

MATA DO WÓZKÓW 
NARZĘDZIOWYCH

nr art. 112540109

cena netto 80.49 zł

cena brutto 99.00 zł

ZESTAW WKRĘTAKA Z GROTAMI 
WYMIENNYMI
Ilość elementów: 74

nr art. 144030103

cena netto 210.57 zł

cena brutto 259.00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW
Ilość elementów: 7

nr art. 174400101

cena netto 161,79 zł

cena brutto 199 zł

ZESTAW KLUCZY 
NASADOWYCH ¼” 
NASADKI 6-KĄTNE
Ilość elementów: 35

nr art. 03490109

cena netto 300.00 zł

cena brutto 369.00 zł

WALIZKA NARZĘDZIOWA  
NA 9 ZESTAWÓW TT

nr art. 144070109

cena netto 1 130.08 zł

cena brutto 1 390.00 zł

ZESTAW KLUCZY 
PŁASKO-OCZKOWYCH
Ilość elementów: 12

nr art. 27560101

cena netto 243.09 zł

cena brutto 299.00 zł

ZESTAW DEMONTAŻOWY
Ilość elementów: 11

nr art. 69340107

cena netto 340.65 zł

cena brutto 419.00 zł

WALIZKA NARZĘDZIOWA  
NA 6 ZESTAWÓW TT

nr art. 284780104

cena netto 316.26 zł

cena brutto 389.00 zł

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH TX
Ilość elementów: 7

nr art. 68920107

cena netto 186.18 zł

cena brutto 229.00 zł

ZESTAW SZCZYPIEC
Ilość elementów: 4

nr art. 109820101

cena netto 348.78 zł

cena brutto 429.00 zł

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH 
6-KĄTNYCH
Ilość elementów: 7

nr art. 68930106

cena netto 202.44 zł

cena brutto 249.00 zł
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ZESTAW NASADEK 
12-KĄTNYCH ½”
Ilość elementów: 17

nr art. 03570207

cena netto 218.70 zł

cena brutto 269.00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
VDE 1000V
Ilość elementów: 7

nr art. 178710109

cena netto 161.79 zł

cena brutto 199.00 zł

ZESTAW PILNIKÓW IGLAKÓW
Ilość elementów: 12

nr art. 128430105

cena netto 137.40 zł

cena brutto 169.00 zł

ZESTAW NASADEK 
6-KĄTNYCH ½”
Ilość elementów: 17

nr art. 03570256

cena netto 218.70 zł

cena brutto 269.00 zł

ZESTAW SZCZYPIEC 
VDE 1000V
Ilość elementów: 4

nr art. 117490102

cena netto 397.56 zł

cena brutto 489.00 zł

ZESTAW WYBIJAKÓW  
I PRZECINAKÓW
Ilość elementów: 9

nr art. 69220101

cena netto 234.96 zł

cena brutto 289.00 zł

ZESTAW KLUCZY HAKOWYCH
Ilość elementów: 8

nr art. 102120102

cena netto 486.99 zł

cena brutto 599.00 zł

ZESTAW GROTÓW TYPU TX 
Z CHWYTEM ½”
Ilość elementów: 23

nr art. 68860105

cena netto 210.57 zł

cena brutto 259.00 zł

ZESTAW ŁĄCZNIKÓW
Ilość elementów: 17

nr art. 185800109

cena netto 316.26 zł

cena brutto 389.00 zł

ZESTAW WKRĘTAKA UDAROWEGO
Ilość elementów: 20

nr art. 102100104

cena netto 161.79 zł

cena brutto 199.00 zł

ZESTAW GROTÓW 6-KĄTNYCH 
Z CHWYTEM ½”
Ilość elementów: 23

nr art. 68850106

cena netto 226.83 zł

cena brutto 279.00 zł

ZESTAW GWINTOWNIKÓW 
I NARZYNEK
Ilość elementów: 17

nr art. 69190106

cena netto 243.09 zł

cena brutto 299.00 zł
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ZESTAW NASADEK Z TRZPIENIAMI 
6-KĄTNYMI
Ilość elementów: 16

nr art. 237660105

cena netto 316.26 zł

cena brutto 389.00 zł

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-
OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH
Ilość elementów: 8

nr art. 109730101

cena netto 779.67 zł

cena brutto 959.00 zł

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

nr art. 04030102

cena netto 283.74 zł

cena brutto 349.00 zł

NITOWNICA W ZESTAWIE  
Z NITONAKRĘTKAMI
Ilość elementów: 76

nr art. 106190101

cena netto 568.29 zł

cena brutto 699.00 zł

ZESTAW KLUCZY 
NASADOWYCH 3/8”
Ilość elementów: 19

nr art. 03520103

cena netto 348.78 zł

cena brutto 429.00 zł

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

nr art. 112520101

cena netto 259.35 zł

cena brutto 319.00 zł

ZESTAW HACZYKÓW 
DEMONTAŻOWYCH
Ilość elementów: 4

nr art. 277990107

cena netto 88.62 zł

cena brutto 109.00 zł

ZESTAW POKRĘTŁA 
ZAPADKOWEGO ½”
Ilość elementów: 5

nr art. 03570108

cena netto 308.13 zł

cena brutto 379.00 zł

ZESTAW DO FORMOWANIA 
ZAKOŃCZEŃ RUREK
Ilość elementów: 10

nr art. 144040102

cena netto 324.39 zł

cena brutto 399.00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW
Ilość elementów: 12

nr art. 128650108

cena netto 186.18 zł

cena brutto 229.00 zł

NITOWNICA DŹWIGNIOWA  
W ZESTAWIE Z NITAMI
Ilość elementów: 81

nr art. 69210102

cena netto 308.13 zł

cena brutto 379.00 zł

ZESTAW SZCZYPIEC 
ZACISKOWYCH DO WĘŻY
Ilość elementów: 3

nr art. 118420108

cena netto 145.53 zł

cena brutto 179.00 zł
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ZESTAW NASADEK 
TRZPIENIOWYCH TX I HEX
Ilość elementów: 15 

nr art. 118890102

cena netto 316.26 zł

cena brutto 389.00 zł

ZESTAW NASDEK 
MASZYNOWYCH ½”
Ilość elementów: 16

nr art. 68800200

cena netto 365.04 zł

cena brutto 449.00 zł

ZESTAW ŁOMÓW
Ilość elementów: 3

nr art. 100690106

cena netto 275.61 zł

cena brutto 339.00 zł

ZESTAW GROTÓW 
WKRĘTAKOWYCH
Ilość elementów: 78

nr art. 277800108

cena netto 300.00 zł

cena brutto 369.00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW
VDE 1000V
Ilość elementów: 38 

nr art. 282670108

cena netto 178.05 zł

cena brutto 219.00 zł

ZESTAW WIERTEŁ HSS
Ilość elementów: 28 

nr art. 151440104

cena netto 381.30 zł

cena brutto 469.00 zł

ZESTAW NASADEK 
TRZPIENIOWYCH RIBE I XZN
Ilość elementów: 15 

nr art. 143880102

cena netto 340.65 zł

cena brutto 419.00 zł

ZESTAW KLUCZY 
PŁASKO-OCZKOWYCH
Ilość elementów: 7

nr art. 68910108

cena netto 405.69 zł

cena brutto 499.00 zł

ZESTAW ŁOMÓW
Ilość elementów: 3

nr art. 117860106

cena netto 202.44 zł

cena brutto 249.00 zł

ZESTAW KLUCZA DO KÓŁ
Ilość elementów: 5

nr art. 238460109

cena netto 421.95 zł

cena brutto 519.00 zł

ZESTAW TRZONÓW SKRĘTNYCH  
I NASADEK
Ilość elementów: 8

nr art. 172470403

cena netto 470.73 zł

cena brutto 579.00 zł

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY ½” 
Zakres: 40-210 Nm

nr art. 73190100

cena netto 291.87 zł

cena brutto 359.00 zł
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GRAWERKA RĘCZNA AREP25
• z rylcem z węglików spiekanych
• dostarczana z wężem przyłączeniowym 

o długości 1,5 m i złączką wlotu powie-
trza obrotową w zakresie 360°

nr art. 278080106

cena netto 486.99 zł

cena brutto 599.00 zł

PISTOLET ODMUCHOWY ARB
• wlot powietrza: ¼”
• dostarczana z wężem przyłączeniowym 

o długości 1,5 m i złączką wlotu powie-
trza obrotową w zakresie 360°

nr art. 245480108 245480207

długość dyszy 100 mm 270 mm

cena netto 37.32 zł 40.57 zł

cena brutto 45.90 zł 49.90 zł

PILNIKARKA KĄTOWA ARG02
• model kątowy 90° umożliwia pracę w 

pozycji od góry
• do średnic trzpieni 3 i 6 mm oraz 1/4"
• rozmiar przewodu zasilającego: 3/8"

nr art. 244550208

cena netto 527.64 zł

cena brutto 649.00 zł

MŁOTEK PNEUMATYCZNY IGŁOWY 
ARN12
• model prosty z dźwigniowym przyci-

skiem uruchamiającym
• dostarczany z kompletnym zestawem 

igieł
• do użytku z igłami o średnicy 3 mm i 

długości 126 mm
• rozmiar przewodu zasilającego: 3/8"

nr art. 278050109

cena netto 470.73 zł

cena brutto 579.00 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY KĄTOWY 
ARR12
• ze zmianą kierunku obrotów w celu 

dokręcania i odkręcania
• chwyt: ½”
• maksymalny rozmiar śruby: M13

nr art. 245470208

cena netto 552.03 zł

cena brutto 679.00 zł

WIERTARKA PNEUMATYCZNA 
ARD13
• z uchwytem o rozmiarze 13 mm
• do pracy prawo- i leworęcznej
• rozmiar przewodu zasilającego: 3/8"

nr art. 245490206

cena netto 812.20 zł

cena brutto 999.00 zł

NITOWNICA PNEUMATYCZNA 
ARRG80
• do nitów zrywalnych 2.4, 3.0, 3.2, 4.0, 

4.8 i 5.0mm
• maksymalna grubość materiału: 5 mm
• rozmiar przewodu zasilającego: 3/8"

nr art. 278060108

cena netto 1 015.45 zł

cena brutto 1 249.00 zł

PILNIKARKA ARG01
• rękojeść z materiałów kompozytowych 

zapewnia większą wygodę użytkowania
• do średnic trzpieni 3 i 6 mm oraz 1/4"
• rozmiar przewodu zasilającego: 3/8"

nr art. 244550109

cena netto 405.69 zł

cena brutto 499.00 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY  
MINI ARWM12M
• kompaktowy i lekki klucz pneumatyczny 

udarowy do pracy w miejscach o utrud-
nionym dostępie

• przycisk sterujący o działaniu płynnym 
do przodu/do tyłu umożliwia obsługę 
jedną ręką

• chwyt: ½”
• moment 

dokręcania: 
285/380/680 
Nm

• maksymalny 
moment odkrę-
cający: 770 Nm

nr art. 245440102

cena netto 893.50 zł

cena brutto 1 099.00 zł
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NASADKI 6-KĄTNE  
Z CHWYTEM ½”

nr art. rozmiar netto brutto

101780030 8 mm 22.68 zł 27.90 zł
101780047 10 mm 22.68 zł 27.90 zł
101780070 11 mm 22.68 zł 27.90 zł
101780100 12 mm 22.68 zł 27.90 zł
101780112 13 mm 22.68 zł 27.90 zł
101780161 14 mm 22.68 zł 27.90 zł
101780211 15 mm 25.93 zł 31.90 zł
101780310 16 mm 25.93 zł 31.90 zł
101780419 17 mm 25.93 zł 31.90 zł
101780518 18 mm 25.93 zł 31.90 zł
101780518 18 mm 25.93 zł 31.90 zł
101780617 19 mm 25.93 zł 31.90 zł
101780641 20 mm 25.93 zł 31.90 zł
101780666 21 mm 25.93 zł 31.90 zł
101780716 22 mm 26.75 zł 32.90 zł
101780765 23 mm 28.37 zł 34.90 zł
101780810 24 mm 34.07 zł 41.90 zł
101780820 25 mm 34.07 zł 41.90 zł
101780820 25 mm 34.07 zł 41.90 zł
101780828 26 mm 38.13 zł 46.90 zł
101780840 27 mm 38.94 zł 47.90 zł
101780852 28 mm 39.76 zł 48.90 zł
101780860 29 mm 40.57 zł 49.90 zł
101780869 30 mm 40.57 zł 49.90 zł
101780880 32 mm 40.57 zł 49.90 zł

NASADKI 6-KĄTNE 
CIENKOŚCIENNE  
Z CHWYTEM ½”

nr art. rozmiar netto brutto

132450065 10 mm 16.18 zł 19.90 zł
132450078 11 mm 16.18 zł 19.90 zł
132450099 12 mm 16.18 zł 19.90 zł
132450115 13 mm 16.18 zł 19.90 zł
132450164 14 mm 16.18 zł 19.90 zł
132450214 15 mm 17.80 zł 21.90 zł
132450313 16 mm 19.43 zł 23.90 zł
132450412 17 mm 19.43 zł 23.90 zł
132450511 18 mm 19.43 zł 23.90 zł
132450610 19 mm 25.93 zł 31.90 zł
132450669 21 mm 21.87 zł 26.90 zł
132450719 22 mm 21.87 zł 26.90 zł
132450818 24 mm 24.31 zł 29.90 zł

NASADKI 6-KĄTNE 
CIENKOŚCIENNE DŁUGIE 
Z CHWYTEM ½”

nr art. rozmiar netto brutto

132440066 10 mm 24.31 zł 29.90 zł

132440078 11 mm 24.31 zł 29.90 zł

132440090 12 mm 24.31 zł 29.90 zł

132440116 13 mm 24.31 zł 29.90 zł

132440165 14 mm 25.93 zł 31.90 zł

132440215 15 mm 28.37 zł 34.90 zł

132440314 16 mm 28.37 zł 34.90 zł

132440413 17 mm 28.37 zł 34.90 zł

132440512 18 mm 28.37 zł 34.90 zł

132440611 19 mm 30.81 zł 37.90 zł

132440660 21 mm 32.44 zł 39.90 zł

132440710 22 mm 34.07 zł 41.90 zł

NASADKI 6-KĄTNE 
DŁUGIE Z CHWYTEM ½”

nr art. rozmiar netto brutto

101780948 10 mm 32.44 zł 39.90 zł
101780971 11 mm 32.44 zł 39.90 zł
101781000 12 mm 32.44 zł 39.90 zł
101781011 13 mm 32.44 zł 39.90 zł
101781060 14 mm 32.44 zł 39.90 zł
101781110 15 mm 40.57 zł 49.90 zł
101781219 16 mm 40.57 zł 49.90 zł
101781318 17 mm 40.57 zł 49.90 zł
101781417 18 mm 40.57 zł 49.90 zł
101781516 19 mm 40.57 zł 49.90 zł
101781565 21 mm 40.57 zł 49.90 zł
101781615 22 mm 40.57 zł 49.90 zł
101781714 24 mm 47.89 zł 58.90 zł
101781813 27 mm 51.14 zł 62.90 zł
101781912 28 mm 52.76 zł 64.90 zł
101782019 29 mm 53.58 zł 65.90 zł
101782118 30 mm 54.39 zł 66.90 zł
101782217 32 mm 56.83 zł 69.90 zł
101782324 35 mm 70.65 zł 86.90 zł
101782514 36 mm 70.65 zł 86.90 zł

NASADKI UDAROWE
Szeroki asortyment narzędzi udarowych, nasadek udarowych (maszynowych) i akcesoriów zaprojektowanych 

specjalnie do stosowania z narzędziami akumulatorowym i pneumatycznymi o wysokim momencie obrotowym.
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95-ELEMENTOWY ZESTAW 
NARZĘDZI
• nasadki krótkie i długie ¼”
• nasadki krótki ½”
• pokrętła zapadkowe, wkrętaki, klucze 

płasko-oczkowe i akcesoria

nr art. 231330101

cena netto 1 178.05 zł

cena brutto 1 449.00 zł

ZESTAW WYKRĘTAKÓW
• spiralna konstrukcja umożliwia usuwa-

nie uszkodzonych śrub
• szybki i łatwy sposób usuwania uszko-

dzonych wkrętów, śrub i szpilek
• stosować z wiertłami o rozmiarach 

7/64", 9/64", 5/32", 1/4" i 19/64"

nr art. 116930108

cena netto 48.70 zł

cena brutto 59.90 zł

ZESTAW KLUCZY 
PŁASKO-OCZKOWYCH 
ANTYPOŚLIZGOWYCH
•  rozmiary: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 mm

nr art. 238180103

cena netto 243.09 zł

cena brutto 299.00 zł

ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH ¾”
• nasadki 6-kątne: 19, 21, 22, 24, 27, 30, 

32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
• pokrętło zapadkowe z grzechotką 

72-zębową,
• pokrętło typu T, z przetyczką

nr art. 167380104

cena netto 1 780.49 zł

cena brutto 2 190.00 zł

ZESTAW HACZYKÓW DO ORINGÓW
• wymienne haczyki z aluminiową 

rękojeścią
• rękojeść ma wbudowany magnes do 

odzyskiwania zgubionych części z metali 
żelaznych

• zestaw zawiera szydło oraz 3 różne 
haczyki demontażowe z końcówkami 
wygiętymi pod kątem 45° i 90°

nr art. 172260101

cena netto 56.83 zł

cena brutto 69.90 zł

ZESTAW KLUCZY  
PŁASKO-OCZKOWYCH
• rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

nr art. 167180108

cena netto 1 048.78 zł

cena brutto 1 290.00 zł

ZESTAW SZCZYPIEC 
I WKRĘTAKÓW VDE 1000V
• wkrętaki płaskie: 2.5, 3, 4, 5.5, 6.5 mm
• wkrętaki krzyżowe Phillips: PH0, PH1, 

PH2, PH3
• wkrętaki krzyżowe Pozidriv: PZ0, PZ1, 

PZ2, PZ3
• szczypce tnące boczne, szczypce 

tnące boczne wzmocnione, kombinerki, 
szczypce płaskie, szczypce odizolo-
wujące

nr art. 178700100

cena netto 1 130.08 zł

cena brutto 1 390.00 zł

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH ¼”
• nasadki 6-kątne: 8, 9, 10, 11, 12, 13 

mm
• groty z chwytem sześciokątnym 1/4" 

płaskie 4,5; 5,5; 6,5 mm, PH1, PH2, 
PZ1, PZ2, 6-kątne 4, 5, 6

• pokrętło zapadkowe mini 1/4”, ma-
gnetyczna oprawka do grotów, łącznik 
pośredni 1/4"zewn. - 1/4"sześciok.

nr art. 167340108

cena netto 169.92 zł

cena brutto 209.00 zł

112-ELEMENTOWY ZESTAW 
NARZĘDZI HEAVY DUTY
• nasadki 6-kątne od 8 do 32 mm
• nasadki imbusowe od 5 do 19 mm
• klucze płasko-oczkowe od 8 do 32 mm
• szczypce z rękojeściami winylowymi: 

tnące, boczne, kombinerki wzmocnione, 
szybkonastawne, klucze nastawne

• pokrętło grzechotkowe 1/2" z przedłuża-
czem, pokrętło przegubowe 17", młotek 
z noskiem kulistym, zestawy kluczy im-
busowych, zestaw 
wkrętaka z grotami 
wymiennymi, 
chwytak magne-
tyczny, rękojeść z 
haczykiem 125°

nr art. 284810108

cena netto 2 186.99 zł

cena brutto 2 690.00 zł



13

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY
• mechanizm zapadkowym 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

nr art. zakres momentu rozmiar chwytu netto brutto

Nm cal zł zł

73190035 5-25 ¼ 234.96 289.00
73190050 5-25 3/8 251.22 309.00
73190076 19-110 3/8 283.74 349.00
73190175 40-200 ½ 348.78 429.00
73190191 40-210 ½ 316.26 389.00
73190209 70-350 ½ 495.12 609.00
73190258 70-350 ½ 535.77 659.00
73190274 90-450 ¾ 771.54 949.00
73190282 65-450 ¾ 812.20 999.00
73190308 140-700 ¾ 2 080.49 2 559.00
73190407 140-980 ¾ 2 438.21 2 999.00

POKRĘTŁO ZAPADKOWE Z PRZEGUBEM
• chwyt: ½”
• długość: 400 mm
• 45-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 8o

• tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie 
pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań

nr art. 118060102

cena netto 169.92 zł

cena brutto 209.00 zł

POKRĘTŁO ZAPADKOWE
• chwyt: ½”
• długość: 400 mm
• 45-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 8o

• tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie 
pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań

nr art. 143830107

cena netto 153.66 zł

cena brutto 189.00 zł

PRZEKŁADNIK MOMENTU OBROTOWEGO
• przełożenie 1:3

nr art. wejście wyjście moment 
maksymalny netto brutto

mm Nm zł zł

122070105 1/2” ¾” 1500 1 706.50 2 099.00

122070204 ¾” 1” 3000 1 991.06 2 449.00

TELESKOPOWY KLUCZ DO KÓŁ SAMOCHODOWYCH
• chwyt: ½”
• ramię klucza rozciąga się w zakresie od 350 do 550 mm
• dostarczany z dwustronną nasadką

nr art. rozmiar nasadki netto brutto

zł zł

73170102 17 x 19 80.49 99.00

186810107 21 x 22 88.62 109.00

POKRĘTŁO ZAPADKOWE
• 72-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 5o

• tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie 
pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań

nr art. chwyt netto brutto

zł zł

186140109  ¼” 161.79 199.00

186140208 3/8” 178.05 219.00

186140307 ½” 210.57 259.00

POKRĘTŁO ZAPADKOWE PRZEGUBOWE
• 72-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 5o

• tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie 
pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań

nr art. chwyt netto brutto

zł zł

186900106  ¼” 153.66 189.00

186900205 3/8” 169.92 209.00

186900304 ½” 202.44 249.00

POKRĘTŁO ZAPADKOWE ¼”
• bezstopniowy mechanizm jednokierunkowy
• do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
• tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie 

pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
• chwyt: ¼”

nr art. 132090101

cena netto 88.62 zł

cena brutto 109.00 zł



14

SZCZYPCE NASTAWNE
• z przyciskiem szybkiej nastawy
• kształt zapewniający ochronę palców operatora
• szczęki o twardości HRC60

nr art. rozwarcie szczęk netto brutto

zł zł

246120091 3-25 113.01 139

246120109 3-38 153.66 189

KLESZCZE SPAWALNICZE
• płytki zaciskowe osadzone przegubowo na końcówkach szczęk
• samoblokujące z dźwignią zwalniającą
• z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, 

idealne do powtarzalnego użytkowania

nr art. rozwarcie szczęk netto brutto

zł zł

186650305 50 74.72 91.90

186650602 80 104.88 129.00

KLESZCZE UNIWERSALNE
• samoblokujące z dźwignią zwalniającą
• funkcja obcinania przewodów oraz zagniatania końcówek
• z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, 

idealne do powtarzalnego użytkowania

nr art. 101920106

cena netto 69.02 zł

cena brutto 84.90 zł

WKRĘTAK ZAPADKOWY KRÓTKI
• 20-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 18°
• groty wymienne, dwustronne, z chwytem sześciokątnym 1/4" o długo-

ści 25 mm: płaskie 5, 7 mm; PH1, PH2; PZ1, PZ2
• łącznik przejściowy (adapter) 1/4" sześciok. - 1/4"zewn.
• z magnesem przytrzymującym grot i śrubę

nr art. 186550109

cena netto 60.89 zł

cena brutto 74.90 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH TX
• stal stopowa chromowo-molibdenowa 

zapewnia większą wytrzymałość
• obrotowa, wklęsła, górna część 

rękojeści wkrętaka ułatwia szybkie 
przenoszenie śruby

• rozmiary: TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, 
TX15

nr art. 102150109

cena netto 88.62 zł

cena brutto 109.00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH
• stal stopowa chromowo-molibdenowa 

zapewnia większą wytrzymałość
• obrotowa, wklęsła, górna część 

rękojeści wkrętaka ułatwia szybkie 
przenoszenie śruby

• wkrętaki płaskie: 2.0, 2.4, 3.0 mm
• wkrętaki Philips: PH00, PH0,  PH1

nr art. 68940105

cena netto 88.62 zł

cena brutto 109.00 zł

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH  
Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ
• kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu 

klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
• standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu 

klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
• rozmiary: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

nr art. 112260104

cena netto 72.36 zł

cena brutto 89.00 zł

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH TYPU TX  
Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ
• kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu 

klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
• standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu 

klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
• rozmiary: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, 

TX30, TX40

nr art. 161610100

cena netto 129.27 zł

cena brutto 159.00 zł
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ŁOM
• z okrągłym, oszlifowanym spiczasto jednym końcem, i płaskim, 

hakowym - drugim

nr art. długość netto brutto

zł zł

116980103 300 64.23 79.00

116980202 400 88.62 109.00

116980301 500 145.53 179.00

MŁOTEK WARSZTATOWY
• z kwadratowym obuchem i spiczastym noskiem
• rękojeść z włókna szklanego z wygodnym gumowym uchwytem

nr art. masa główki netto brutto

g zł zł

117030106 300 60.89 74.90

117030205 500 74.72 91.90

117030304 800 96.75 119.00

KLUCZ HAKOWY
• do nakrętek zabezpieczających i nakrętek łożyskowych

nr art. zakres netto brutto

zł zł

112020102 19-50 80.49 99.00

112020201 32-75 121.14 149.00

112020300 50-120 153.66 189.00

PRZECINAKI DO NAKRĘTEK
• zestaw zawiera 2 sztuki o otwarciu od 5 do 20 mm i od 14 do 27 mm
• do nakrętek: M2.5-12, M8-18

nr art. 116950106

cena netto 104.88 zł

cena brutto 129.00 zł

KLUCZ DO FILTRA OLEJU
• adapter ze stali węglowej z chwytem 1/2” umożliwia stosowanie z 

pokrętłem zapadkowym lub pokrętłem przegubowym
• umożliwia chwytanie filtrów oleju o średnicy do 120 mm

nr art. 112310206

cena netto 34.07 zł

cena brutto 41.90 zł

SZCZYPCE DO FILTRA OLEJU
• regulowane rozwarcie w zakresie 53-118 mm
• dwustopniowe obszary chwytowe na szczękach zwiększają zakres 

zastosowań

nr art. 117780106

cena netto 96.75 zł

cena brutto 119.00 zł

PRÓBINK INSTALACJI SAMOCHODOWEJ
• z mosiądzu, wyposażony w stalową końcówkę igłową i zakrętkę 

ochronną
• do sprawdzania instalacji o napięciu od 6 do 24V
• z 850 mm kabelkiem i zaciskiem krokodylkowym

nr art. 26460105

cena netto 36.50 zł

cena brutto 44.90 zł

ZESTAW NASADEK DO ŚRUB KÓŁ
• chwyt: ½”
• rozmiary: 17, 19, 21 mm
• wyposażone w tulejkę chroniącą przed uszkodzeniem aluminiowych 

obręczy kół

nr art. 118870104

cena netto 169.92 zł

cena brutto 209.00 zł
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PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

MULTIMETR CYFROWY 

LIMIT 620
• duży wyświetlacz LCD – wysokość cyfr 20 mm
• pomiar napięcia AC do 1000 V
• pomiar prądu DC do 20 A
• pomiar temperatury
• True RMS – pomiar poprawnej mocy skutecznej  

dla przebiegów odkształconych
• bezdotykowy pomiar napięcia
• możliwość podłączenia do komputera

nr art. 153220116

cena netto 535.77 zł

cena brutto 659.00 zł

NOWOŚĆ
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POZIOMICA CYFROWA LIMIT LDD

• zakres pomiarowy 0°- 360°
• sygnalizacja akustyczna przy 0° i 90°
• dokładność ±0.05˚ przy 0˚ i 90, w pozostałych częściach zakresu ±0.2˚
• magnesy od spodu umożliwiają mocowanie do metalowych obiektów

nr art. długość netto brutto

zł zł

272490103 400 mm 316.26 389.00

272490202 600 mm 348.78 429.00

LASER KRZYŻOWY  
LIMIT 1000-G
• zielona wiązka lasera
• linia pionowa i pozioma
• zakres z odbiornikiem: 40 m
• widoczność: 10-15 m

nr art. 277460200

cena netto 324.39 zł

cena brutto 399.00 zł

MULTIMETR CYFROWY LIMIT 310
• łatwy w użyciu i ergonomicznie zaprojekto-

wany multimetr cyfrowy z dużym i wyraźnym 
wyświetlaczem

• do napięcia stałego i zmiennego, prądu stałe-
go, rezystancji i temperatury

• funkcje: test diodowy, test ciągłości obwodu z 
sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku po-
miaru "datahold", podświetlenie wyświetlacza 
i sygnalizacja niskiego stanu baterii

nr art. 128600111

cena netto 96.75 zł

cena brutto 119.00 zł

STATYW DO PRZYRZĄDÓW 
NIWELACYJNYCH
• gwint mocujący: 5/8”
• maksymalna wysokość: 1700 mm
• masa: 1.2 kg

nr art. 181120106

cena netto 186.18 zł

cena brutto 229.00 zł

WILGOTNOŚCIOMIERZ  
LIMIT 6101
• do pomiaru wilgotności drewna
• wyświetlacz z cyframi o wyso-

kości 12 mm i podświetleniem 
automatycznie wyłączanym 
po 30 s

• zakres pomiaru wilgotności: 5% 
FK - 42% FK

nr art. 233840206

cena netto 113.01 zł

cena brutto 139.00 zł

TWARDOŚCIOMIERZ LIMIT 4300
• do pomiaru twardości metali: stal zwykła, stal nierdzewna, żeliwo, 

aluminium, mosiądz, brąz i miedź
• skale: Rockwella B i C, Vickersa i Brinella
• zakres pomiarowy:  

Brinell HB 80-647, 
Rockwell HRB 38-100, 
Rockwell HRC 20-68, 
Vickers HV 80-940

nr art. 230450108

cena netto 2 268.29 zł

cena brutto 2 790.00 zł

MULTIMETR CYFROWY LIMIT 500 AUTO
• multimetr cyfrowy do serwisu motoryzacyjnego
• do mierzenia napięcia stałego/zmiennego, prądu 

stałego, rezystancji, ustawienia wałka rozrządu  
i prędkości obrotowej

• funkcje: test diodowy, test ciągłości obwodu 
z sygnalizacją akustyczną, pamięć wskazania 
„Hold", sygnalizacja niskiego stanu baterii

nr art. 128580107

cena netto 243.09 zł

cena brutto 299.00 zł

AMPEROMIERZ CĘGOWY LIMIT 20
• do mierzenia napięcia stałego/zmiennego, prądu 

zmiennego, rezystancji
• funkcje: test diodowy, test ciągłości obwodu 

z sygnalizacją akustyczną, pamięć wskazania 
"datahold", sygnalizacja niskiego stanu baterii

nr art. 128560109

cena netto 169.92 zł

cena brutto 209.00 zł
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SUWMIARKA ANALOGOWA
• z przyciskiem blokującym
• 4-funkcyjna
• z głębokościomierzem i szczękami do pomiarów wewnętrznych

nr art. zakres netto brutto

2670 mm zł zł

-0302 150 121.14 149.00

-0351 200 161.79 199.00

SUWMIARKA CYFROWA CDN Z DUŻYM WYŚWIETLACZEM
• wysokość cyfr: 13 mm
• procesor o dużej częstości aktualizacji (3 pomiary/sek.)
• pomiar bezwzględny, jak i możliwość ustalenia zera w dowolnej pozycji

nr art. zakres netto brutto

28047 mm zł zł

-0105 150 194.31 239.00 

-0204 200 267.48 329.00

-0303 300 365.04 449.00

SUWMIARKA CYFROWA CDH
• procesor o dużej częstości aktualizacji (3 pomiary/sek.)
• z hartowanej stali nierdzewnej
• pomiar względny, automatyczne włączanie i wyłączanie

nr art. zakres netto brutto

19014 mm zł zł

-0400 150 194.31 239.00

-0509 200 324.39 399.00

-0608 300 535.77 659.00

SUWMIARKA CYFROWA
• ze stali nierdzewnej
• funkcja wartości maksymalnej/minimalnej
• funkcja „HOLD”

nr art. zakres netto brutto

2289 mm zł zł

-0107 500 1 251.22 1 539.00

-0156 600 3 820.33 4 699.00

-0172 800 3 731.71 4 590.00

-0206 1000 4 056.91 4 990.00

SUWMIARKA CYFROWA CDJ PRO
• 4-funkcyjna
• miękki i płynny przesuw szczęk dzięki kilkustopniowemu szlifowaniu
• rozdzielczość 0,01 mm
• procesor o dużej częstości aktualizacji (3 pomiary/sek.)

nr art. zakres netto brutto

23474 mm zł zł

-0101 150 291.87 359.00

-0200 200 324.39 399.00

-0309 300 568.29 699.00

SUWMIARKA WARSZTATOWA Z PRECYZYJNĄ REGULACJĄ
• ze stali nierdzewnej
• z podcięciem szczęk do pomiarów wewnętrznych

nr art. zakres netto brutto

2304 mm zł zł

-0108 500 486.99 599.00

-0207 800 1 300.00 1 599.00

-0306 1000 1 381.30 1 699.00

-0405 1500 3 657.72 4 499.00

-0504 2000 4 470.73 5 499.00
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MIKROMETR MMA
• odkuwany kabłąk  

i chromowana na mat 
podziałka

• hartowane wrzeciono  
o średnicy 6.5 mm  
z powierzchniami 
pomiarowymi z węglików 
spiekanych

nr art. zakres pomiarowy netto brutto

27237 mm zł zł

-0107 0-25 137.40 169.00

-0206 25-50 153.66 189.00

-0305 50-75 161.79 199.00

-0404 75-100 194.31 239.00

CZUJNIK ZEGAROWY
• obracana tarcza podziałki, z dwoma  

nastawianymi wskaźnikami pola tolerancji
• dodatkowa wskazówka dla pełnych mm
• podziałka 0-100 100-0

nr art. zakres pomiarowy netto brutto

11911 mm zł zł

-0104 10 169.92 209.00

-0203 25 324.39 399.00

WYSOKOSCIOMIERZ TRASERSKI

nr art. wysokość pomiarowa netto brutto

2249 mm zł zł

-0056 300 373.17 459.00

-0106 500 608.94 749.00

-0205 1000 2 268.29 2 790.00

GŁĘBOKOŚCIOMIERZ CYFROWY
• ze stali nierdzewnej 
• głębokość pomiaru: 200 mm
• szerokość wysuwki: 14.5 mm

nr art. 21460613

cena netto 300.00 zł

cena brutto 369.00 zł

STATYW POMIAROWY Z CZUJNIKIEM 
ZEGAROWYM
• statyw magnetyczny 11908-0208  

z czujnikiem zegarowym 11911-0104
• zakres pomiarowy czujnika: 10 mm
• podziałka 0-100 100-0
• maksymalna wysokość 330 mm

nr art. 119081008

cena netto 389.43 zł

cena brutto 479.00 zł

ZESTAW 4 MIKROMETRÓW MMA
• odkuwany kabłąk i chromowana na mat podziałka
• hartowane wrzeciono o średnicy 6.5 mm z powierzchniami pomiaro-

wymi z węglików spiekanych
• zakres pomiarowy: 0-100 mm

nr art. 272370503

cena netto 568.29 zł

cena brutto 699.00 zł

STATYW POMIAROWY
• mechanizm dokładnego ustawiania  

w górnym uchwycie
• maksymalna wysokość 330 mm
• centralne blokowanie pokrętłem jedno-

cześnie dolnego, środkowego  
i górnego przegubu

• podstawa magnetyczna z rowkiem pry-
zmatycznym od spodu

nr art. 119080208

cena netto 243.09 zł

cena brutto 299.00 zł

PODSTAWA DO MIKROMETRÓW
• przechylna
• średnica: 105 mm

nr art. 60070208

cena netto 121.14 zł

cena brutto 149.00 zł
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KĄTOMIERZ TARCZOWY
• ze stali nierdzewnej
• tarcza ma na obwodzie naniesione podziałki 0-90° biegnące w obu 

kierunkach, i można ją ustawiać pod dowolnym kątem względem 
ramienia odniesienia

• długość ostrzy 300/150 mm

nr art. 122580103

cena netto 486.99 zł

cena brutto 599.00 zł

MIERNIK GŁĘBOKOŚCI BIEŻNIKA
• długość wierzchołka pomiarowego: 5 mm
• szerokość wierzchołka pomiarowego: 4 mm
• wymiary poprzeczki: 55 x 6 mm
• pomiar głębokości bieżnika: do 25 mm

nr art. 132360108

cena netto 169.92 zł

cena brutto 209.00 zł

CZUJNIK KRAWĘDZI
• ułatwia operację dokładnego ustalania położenia 

wrzeciona obrabiarki w stosunku do obrabianego 
przedmiotu lub do stołu frezarki albo wiertarki

• dokładność: ±0.001 mm
• długość całkowita: 90 mm
• średnica wierzchołka kontaktowego: 10.0 / 4.0 mm
• średnica chwytu: 10 mm

nr art. 172500100

cena netto 39.84 zł

cena brutto 49.00 zł

RYSIK
• końcówka z węglików spiekanych
• trzon o przekroju sześciokątnym
• zaczep do kieszeni
• średnica 6 mm
• długość 150 mm

nr art. 24741001

cena netto 11.30 zł

cena brutto 13.90 zł

KĄTOWNIK ZE STOPKĄ
• klasa jakości 3
• grubość 5 mm
• szerokość 25 mm

nr art. prostopadłość długość ramion netto brutto

12048 µm mm zł zł

-0108 ± 55 100x150 34.88 42.90

-0207 ± 60 130x200 47.89 58.90

-0306 ± 70 175x300 69.84 85.90

-0405 ± 80 230x400 88.62 109.00

-0504 ± 90 250x500 104.88 129.00

-0603 ± 100 300x600 129.27 159.00

PRZYMIAR TRASERSKI
• z naniesioną podziałką
• krawędź boczna hartowana

nr art. długość netto brutto

2379 mm zł zł

-0108 200 104.88 129.00

-0207 300 137.40 169.00

KĄTOWNIK ZE STOPKĄ  45°
• klasa jakości 2
• stalowy
• kąt  45°

nr art. długość ramion netto brutto

27984 mm zł zł

-0102 100x70 72.36 89.00

-0201 150x100 88.62 109.00

-0300 200x130 121.14 149.00

-0409 300x200 308.13 379.00

SZCZELINOMIERZ PŁYTKOWY
• z przyciskiem blokującym
• 4-funkcyjna
• z głębokościomierzem i szczękami  

do pomiarów wewnętrznych

nr art. długość płytek ilość płytek grubość płytek netto brutto

2595 mm szt. mm zł zł
-3001 100 8 0.03-0.10 8.05 9.90
-3100 100 8 0.05-0.50 8.86 10.90
-3209 100 21 0.10-0.50 12.93 15.90
-3308 100 13 0.05-1.00 10.49 12.90
-3407 100 20 0.05-1.00 13.74 16.90
-0601 100 20 0.10-2.00 88.62 109.00
-3506 200 13 0.05-1.00 28.37 34.90
-3605 200 20 0.05-1.00 40.57 49.90
-1104 200 20 0.10-2.00 169.92 209.00



PRZYMIAR TAŚMOWY  

LUNA PUSH LOCK 
5.5M 25 MM
Możliwość wysunięcia taśmy do ponad 2 m bez załamania 

• klasa tolerancji: 1
• długość: 5,5 m
• obudowa zamknięta, z tworzywa ABS odpornego na udary i niskie 

temperatury
• szerokość taśmy: 25 mm

nr art. 270730229

cena netto 56.10 zł

cena brutto 69.00 zł

NOWOŚĆ
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PRZYMIAR TAŚMOWY
• klasa tolerancji 1
• obudowa z tworzywa ABS
• funkcja „Push-lock”
• 270730302 z magnetycznym 

języczkiem

nr art. długość netto brutto

27073 mm zł zł

-0104 3 30.00 36.90

-0302 5 56.10 69.00

-0401 8 88.62 109.00

KĄTOWNIK ALUMINIOWY LUNA ALU
Bardzo solidny i precyzyjnie wykonany kątownik warsz-
tatowy. Ramię przykładniowe z odlewu aluminiowego 
z powierzchniami frezowanymi dla zapewnienia jak 
najlepszej równoległości. Szerokość przykładni wynosi 
aż 18 mm, co zwiększa stabilność, a także umożliwia 
kontrolę np. struganych kantówek wymiarowych z za-
okrąglonymi krawędziami. Ramię przymiarowe ze stali 
nierdzewnej 1.5×45 mm z głęboko trawioną podziałką 
w mm. Dokładność ±0.03°.

nr art. długość netto brutto

mm zł zł

281060202 250 88.62 109.00

281060301 300 96.75 119.00

KĄTOWNIK NASTAWNY 
ALUMINIOWY LUNA ALA300
Kątownik nastawny z 8 pozycjami ustalanymi 
z wykorzystaniem mocnych zatrzasków 
sprężynowych w odstępach co 22.5 stopnia, 
od 0 do 180 stopni. Ramię długie ze stali 
nierdzewnej, z głęboko trawioną podziałką 
mm po obu stronach. Szerokość przykładni 
wynosi aż 18 mm, co zwiększa stabilność, 
a także umożliwia kontrolę np. struganych 
kantówek wymiarowych z zaokrąglonymi 
krawędziami. Długość: 300 mm

nr art. 281080101

cena netto 113.01

cena brutto 139.00

POZIOMICA LUNA LE
• solidny i trwały profil aluminiowy 20x50 mm (530g/mm)
• duże i łatwe do odczytu ampułki o wysokiej precyzji
• promień libelli 200 mm zapewnia czułość 10 mm/m
• końcówki amortyzujące wstrząsy

nr art. długość netto brutto

28049 mm zł zł

-0103 400 72.36 89.00

-0202 600 88.62 109.00

-0301 1200 129.27 159.00

-0400 1800 161.79 199.00

PRZYMIAR TAŚMOWY LUNA
Przymiar taśmowy stalowy, płaski, przeznaczony do stołów do przecinarek. 
Od spodu mocna warstwa samoprzylepna, umożliwiająca przymocowanie 
taśmy do różnych powierzchni. Otwory co 50 cm pozwalają wzmocnić zamo-
cowanie taśmy przy użyciu gwoździ lub wkrętów.
Klasa dokładności: 1

nr art. 293090106 nr art. 293090205

prawa/lewa lewa/prawa

cena netto 47.97 zł cena netto 47.97 zł

cena brutto 59.00 zł cena brutto 59.00 zł

OŁÓWEK STOLARSKI LUNA
• prostokątny ze ściętymi narożnikami
• średniotwardy
• długość: 175 mm

nr art. 266780105

cena netto 2.02 zł

cena brutto 2.49 zł

TAŚMA MIERNICZA
• klasa tolerancji 2
• obudowa otwarta z tworzywa ABS
• taśma stalowa
• punkt "0" przesunięty o 10 cm od 

początku taśmy

nr art. 301170205

cena netto 243.09 zł

cena brutto 299.00 zł

NOWOŚĆ

MIARA SKŁADANA LUNA
Klasyczny przymiar składany. Wykonany z cienkich, 
giętkich elementów z jasnego drewna brzozowego 
posiadającego certyfikat FSC. Bardzo wyraźny nadruk z podziałką w kolorze 
czarnym i czerwonym (liczby podzielne przez 10) ułatwia odczyt pomiaru. 
Precyzyjnie wykonane metalowe elementy zapewniają sprawne działanie  
i prawidłowe użytkowanie. Metalowy otwór umożliwia zamontowanie zabez-
pieczenia chroniącego narzędzie przed upadkiem.
292780202 – odwrócona podziałka od 2 m do 0

nr art. długość podziałka netto brutto

29278 m zł zł

-0103 2 mm 31.71 39.00

-0301 1 mm 23.58 29.00

-0202 2 mm 31.71 39.00

-0509 1 mm/cale 23.58 29.00

-0400 2 mm/cale 31.71 39.00

NOWOŚĆ
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MŁOTEK DLA ELEKTRYKÓW LUNA ETH300
Młotek elektromonterski Luna jest specjalnie przy-
stosowany do przybijania uchwytów mocujących kable 
elektryczne. Główka ma dwie powierzchnie udarowe. 
Jedna kwadratowa, z hartowanej stali, do wbijania gwoździ, 
a druga okrągła, z udaroodpornego tworzywa sztucznego, 
pozwala za pomocą lekkich uderzeń kształtować kabel 
wokół lub wewnątrz narożników, bez uszkadzania izolacji.

nr art. 290040104

cena netto 113.01 zł

cena brutto 139.00 zł

NOWOŚĆ

MŁOTEK KOWALSKI LUNA FSHH
Młotek kowalski z kwadratowym obuchem i wydłużo-
nym rąbem. Wyjątkowo wytrzymały trzonek, wykonany z certy-
fikowanego pod względem ekologicznym drewna hikorowego, 
zapewnia wygodny i pewny chwyt. Trzonek ma gumową osłonę 
oraz zaczep do przymocowania zabezpieczenia narzędzia.

nr art. masa główki netto brutto

27268 g zł zł

-0109 900 104.88 129.00

-0208 1200 113.01 139.00

-0307 1500 121.14 149.00

-0406 2000 145.53 179.00

NOWOŚĆ

MŁOTEK Z MIEDZIANYM OBUCHEM 
LUNA SHCU
Obuch wykonany z czystej miedzi, dzięki czemu możliwe jest 
łagodne uderzanie w materiały lub powierzchnie wrażliwe. 
Obuch jest pewnie połączony z trzonkiem przy użyciu mie-
dzianego sztyftu. Można używać w środowisku beziskrowym. 
Trzonek z włókna szklanego z rękojeścią ze specjalnej 
gumy zapewnia doskonały chwyt niezależnie od pogody. 
Z otworem umożliwiającym zamocowanie zabezpieczenia 
narzędzia. 

nr art. masa główki netto brutto

29813 g zł zł

-0105 300 153.66 189.00

-0113 600 275.61 339.00

-0121 1000 365.04 449.00

-0139 2000 649.59 799.00

-0147 3000 1 137.40 1 399.00

-0154 4000 1 543.90 1 899.00

-0162 5000 1 869.11 2 299.00

NOWOŚĆ

NÓŻ Z CYNKU Z ODŁAMYWANYM OSTRZEM
• obudowa ze stopu cynku z miękkimi ergonomicznymi 

detalami z gumy, zwiększającymi wygodę użytkowania
• dwie opcje wysuwania ostrza
• ostrze wymienne SK2H ze stali węglowej z domieszkami 

zapewniającymi bezwzględnie najwyższą ostrość  
i trwałość, HRC 64. Jedno z najlepszych ostrzy dostępnych 
na rynku.

nr art. szerokość ostrza netto brutto

27105 mm zł zł

-0205 9 28.37 34.90

-0304 18 40.57 49.90

-0106 25 46.26 56.90

SIEKIERA LUNA LUA
Siekiera turystyczna o klasycznym skandynawskim 
kształcie i wzornictwie. Główka odkuwana wielostopniowo 
zapewnia wysoką jakość i ostrość rąbu. Trzonek wyprofilo-
wany, ekologiczny z drewna hikorowego. Osłona ostrza. 

nr art. masa główki netto brutto

27267 g zł zł

-0100 680 121.14 149.00

-0209 1100 178.05 219.00

-0308 1550 259.35 319.00

OSTRZA ŁAMANE WYMIENNE SK2H
• stal węglowa SK2H z domieszkami zapewniającymi 

ekstremalną ostrość i trwałość
• HRC 64
• opakowanie zwiera 10 sztuk

nr art. szerokość ostrza netto brutto

27320 mm zł zł

-0105 9 14.55 17.90

-0204 18 19.43 23.90

-0303 25 38.13 46.90

NÓŻ UNIWERSALNY LUNA LUK-20FS
• model bezpieczny 
• dwie opcje wysuwania ostrza
• wybranie do szybkiego ucinania taśmy/sznura
• obudowa ze stopu cynku z miękkimi ergonomicznymi 

detalami z gumy
• dostarczany z ostrzem SK2H
• otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

nr art. 270940109

cena netto 60.89 zł

cena brutto 74.90 zł

OSTRZA WYMIENNE TRAPEZOWE SK2H
• stal węglowa SK2H z domieszkami zapewniającymi 

ekstremalną ostrość i trwałość
• HRC 64
• opakowanie zwiera 10 sztuk

nr art. 272780107

cena netto 19.43 zł

cena brutto 23.90 zł
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SPIRALA Z LINKI STALOWEJ OSŁONIĘTEJ TWORZYWEM
• ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
• zaczepy karabinkowe z nakrętką blokującą
• maksymalne obciążenie: 0.5 kg

nr art. 264900002

cena netto 60.89 zł

cena brutto 74.90 zł

ŚCISK JEDNORĘCZNY
• szybkie ustawianie wstępne
• szyna stalowa
• klocek ściskowy z ochroną  

z tworzywa sztucznego
• szczękę stałą można obrócić  

i używać ścisk do rozpierania

nr art. szerokość rozwarcia netto brutto

20857 mm zł zł

-0101 150 104.88 129.00

-0200 300 121.14 149.00

-0309 450 129.27 159.00

-0408 600 145.53 179.00

PASEK ZACZEPOWY ELASTYCZNY Z PĘTLĄ I 
KARABIŃCZYKIEM
• funkcja tłumienia energii
• karabińczyk ze stali nierdzewnej o rozwarciu zaczepu 10 mm 
• maksymalne obciążenie: 6 kg

nr art. 276870102

cena netto 56.10 zł

cena brutto 69.00 zł

ŁOM
• wykonany z wysokostopowej stali CRV (chromowo-wa-

nadowej), o przekroju 8-kątnym
• szlifowane na cienko końcówki robocze zarówno 

po stronie rozszczepionej, jak i dłutowej, co ułatwia 
wsuwanie końcówki np. przy wyciąganiu gwoździ i 
ogranicza uszkodzenie materiału podłoża

• dostarczany w komplecie z elementem mocującym, 
umożliwiającym zabezpieczenie narzędzia AISI 316

nr art. długość netto brutto

27087 mm zł zł

-0108 300 186.18 229.00

-0207 500 243.09 299.00

-0306 625 259.35 319.00

-0405 710 316.26 389.00

-0504 900 389.43 479.00
ROLKA SAMOZWIJAJĄCA Z BLOKADĄ
• zwijana linka warsztatowa ze stali kwasoodpornej
• krętlik zaczepowy 
• maksymalne obciążenie: 2 kg

nr art. 264750100

cena netto 137.40 zł

cena brutto 169.00 zł

ŁOM BUDOWLANY ALUMINOWY
• z litego aluminium
• dodatkowe rowkowanie w górnej części rączki

nr art. średnica masa netto brutto

29306 mm kg zł zł

-0109 1200 2.3 340.65 419.00

-0208 1500 2.8 389.43 479.00

PAS MARZĘDZIOWY
• 5 punktów zaczepowych
• metalowa klamra z zamknięciem błyskawicznym

nr art. 264900200

cena netto 153.66 zł

cena brutto 189.00 zł

ŁOM PŁASKI
• wykonany z płaskownika
• przeznaczony do mniejszych i bardziej delikatnych prac wymagają-

cych podważania lub regulacji
• można używać jako skrobaka do usuwania resztek farby albo betonu 

przy mniejszych pracach betoniarskich
• szerokość: 44 mm
• długość: 380 mm
• masa: 0.68 kg

nr art. 270880115

cena netto 56.83 zł

cena brutto 69.90 zł
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TARCZE ŚCIERNE 
LUNA

nr art. rodzaj tarczy rozmiar  
tarczy

ilość 
w opak. netto brutto

mm szt. zł zł

TFM12510

cięcie metalu

125x1,0 50 3.16 3.89

TFM12516 125x1,6 50 3.24 3.99

TFM23020 230x2,0 25 7.15 8.79

TFA212510 cięcie stali 
nierdzewnej

125x1,0 50 3.24 3.99

TFA212516 125x1,6 50 3.41 4.19

TFM1256 szlifowanie 125x6,0 10 5.36 6.59

ŚCIERNICE LAMELKOWE 
LUNA

nr art. ziarno rozmiar 
tarczy

ilość 
w opak. netto brutto

mm szt. zł zł

TF12540 40 125x22,23 10 7.47 9.19

TF12560 60 125x22,23 10 7.47 9.19

TF12580 80 125x22,23 10 7.47 9.19

TF125120 120 125x22,23 10 7.47 9.19

SZCZOTKA OSIOWA
• z falistych drutów stalowych
• grubość drutu: 0.30 mm

nr art. średnica netto brutto

20151 mm zł zł

-0104 40 12.11 14.90

-0203 60 13.74 16.90

SZCZOTKA PĘDZLOWA
• z falistych drutów stalowych
• grubość drutu: 0.4 mm

nr art. grubość drutu średnica netto brutto

20152 mm mm zł zł

-0103 0.40 15 8.53 10.49

-0202 0.50 26 10.49 12.90

SZCZOTKA OBROTOWA
• z falistych drutów stalowych

nr art. grubość 
drutu średnica szerokość netto brutto

20154 mm mm mm zł zł

-0101 0.20 25 7 8.86 10.90

-0200 0.30 50 14 11.78 14.49

-0309 0.30 75 14 14.55 17.90

-0408 0.30 100 14 16.18 19.90

IMADŁO STOŁOWE ŻELIWNE
• hartowane klocki szczęk i kowadełko
• śruba całkowicie zakryta
• gwint trapezowy

nr art. szerokość 
szczęk

głębokość 
rozwarcia netto brutto

20168 mm mm zł zł

-0100 63 51 129.27 159.00

-0209 80 49 137.40 169.00

-0308 100 53 178.05 219.00

-0407 125 74 275.61 339.00

-0506 150 89 373.17 459.00

PIŁA TARCZOWA LUNA 
SILENT
• tłumiące dźwięk rowki wykonane 

laserowo w korpusie tarczy
• idealne rozwiązanie do maszyn 

akumulatorowych
• zęby „N” – kąt nachylenia ujemny

nr art. rozmiar liczba zębów netto brutto

27760 mm szt. zł zł

-0201 165/30 48 80.49 99.00

-0300 216/30 64 129.27 159.00

-0409 216/30 48 113.01 139.00

-0417 165/20 24 60.89 74.90

-0508 165/30 24 60.89 74.90

-1209 216/30 28 88.62 109.00

-1308 216/30 28N 88.62 109.00

-1407 250/30 64 153.66 189.00

-1506 250/30 64N 153.66 189.00

-1605 250x30 42 129.27 159.00

-1704 254/30 40 129.27 159.00

-1803 254/30 40N 129.27 159.00

-1902 255/30 60N 153.66 189.00

-2009 260/30 62 153.66 189.00

-2108 260/30 50N 137.40 169.00
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WIERTŁO DO GLAZURY
• 2-ostrzowy wierzchołek z węglików spiekanych
• chwyt: ¼”

nr art. średnica netto brutto

21250 mm zł zł

-0102 6 22.68 27.90

-0201 8 24.31 29.90

-0300 10 28.37 34.90

-0409 13 32.44 39.90

-0508 16 36.50 44.90

-0607 19 40.57 49.90

-0706 22 46.26 56.90

ZESTAW WIERTEŁ HSS
• 19 elementów
• rozmiary: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 

6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm

nr art. 209540103

cena netto 48.70 zł

cena brutto 59.90 zł

ZESTAW WIERTEŁ KOMBI-BOX
• 18 elementów
• rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
• do metalu, drewna i betonu

nr art. 208730101

cena netto 48.70 zł

cena brutto 59.90 zł

WIERTŁO DIAMENTOWE
• do wiercenia na sucho
• chwyt: ¼”

nr art. średnica netto brutto

21291 mm zł zł

-0103 5 72.36 89.00

-0202 6 72.36 89.00

-0301 8 72.36 89.00

-0400 10 80.49 99.00

-0509 12 80.49 99.00

PIŁA OTWOROWA DŁUGA
• ostrza zębów wykonane z węglików spiekanych
• do drewna, płyt wiórowych, płyt MDF, płyt gipsowych, 

tworzyw sztucznych, ceramicznych płytek ściennych
• maksymalna głębokość piłowania 160 mm

nr art. średnica netto brutto

30125 mm zł zł

-0106 32 121.14 149.00
-0205 35 129.27 159.00
-0304 40 137.40 169.00
-0403 44 145.53 179.00
-0502 51 153.66 189.00
-0601 60 178.05 219.00
-0700 64 194.31 239.00
-0809 70 202.44 249.00
-0908 76 226.83 279.00
-1005 83 234.96 289.00
-1104 92 267.48 329.00
-1203 102 275.61 339.00
-1302 111 316.26 389.00
-1401 121 324.39 399.00
-1500 127 348.78 429.00
-1609 152 421.95 519.00

NOWOŚĆ

OPRAWKA DO PIŁ OTWOROWYCH 
DŁUGICH
•  z trzpieniem prowadzącym

nr art. 286910906

cena netto 104.88 zł

cena brutto 129.00 zł

NOWOŚĆ

WIERTŁO PROWADZĄCE DO PIŁ 
OTWOROWYCH DŁUGICH
• średnica: 8 mm
• długość: 240 mm

nr art. 286911102

cena netto 52.76 zł

cena brutto 64.90 zł

NOWOŚĆ

TRZPIEŃ PROWADZĄCY DO PIŁ 
OTWOROWYCH DŁUGICH
• średnica: 8 mm
• długość: 240 mm

nr art. 212950405

cena netto 52.76 zł

cena brutto 64.90 zł

NOWOŚĆ
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NASADKA UDAROWA DO WKRĘTÓW BUDOWLANYCH
• wbudowany magnes przytrzymujący wkręt
• chwyt: ¼”
• 6-kątne gniazdo

nr art. średnica netto brutto

24227 mm zł zł

-0205 8 15.37 18.90

-0304 10 16.99 20.90

-0403 13 21.06 25.90

PUNKTAK
• ze stali narzędziowej
• wierzchołek stożkowy 60o

• trzonek okrągły radełkowany

nr art. średnica wierzchołka netto brutto

20859 mm zł zł

-0109 2 11.30 13.90

-0208 3 11.30 13.90

-0307 4 12.11 14.90

-0406 6 12.93 15.90

ADAPTER UDAROWY 
• z kwadratowym chwytem pod nasadki
• chwyt: ¼”

nr art. chwyt do nasadek netto brutto

24228 cale zł zł

-0105 ¼ 10.49 12.90

-0204 3/8 12.93 15.90

-0303 1/2 15.37 18.90

ZESTAW GROTÓW WKRĘTAKOWYCH UDAROWYCH
• 46 elementów (każdego grotu po 2 sztuki)
• groty krzyżowe Phillips o długości 32 mm: PH1, PH2, PH3
• groty krzyżowe Pozidriv o długości 32 mm: PZ1, PZ2, PZ3
• groty do gniazd typu Torx o długości 32 mm: TX10, TX15, TX20, TX25, 

TX30, TX 40
• groty do gniazd typu Torx długości 50 mm: TX10, TX15, TX20, TX25, 

TX30, TX40
• oprawka magnetyczna o długości 54 mm

nr art. 265200402

cena netto 121.14

cena brutto 149.00
PRZYSTAWKA KĄTOWA DO WIERTARKI
• chwyt: ¼”
• długość: 145 mm
• przekładnia kątowa przenosząca moment do 57 Nm

nr art. 244040101

cena netto 129.27

cena brutto 159.00

ZESTAW GROTÓW WKRĘTAKOWYCH
• 25 elementów
• z oprawką szybkomocującą  

o długości: 50 mm
• groty płaskie: 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 

mm
• groty kwadratowe nr 1, 2
• groty krzyżowe Phillips: PH1, 

PH2, PH3
• groty krzyżowe Phillips (standard 

amerykański): PH2G
• groty krzyżowe Pozidriv: PZ1, 

PZ2, PZ3
• groty Torx:. T10, T15, T20, T25, 

T27, T30, T40
• groty 6-kątne: 3, 4, 5, 6 mm

nr art. 201390101

cena netto 72.36

cena brutto 89.00
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MASZYNY DO OBRÓBKI 
DREWNA I METALU 
LINDAHL & NERMARK
NOWA MARKA, NIEZMIENNIE WYSOKA JAKOŚĆ

MASZYNY MARKI LUNA PRZECHODZĄ 
REBRANDING I BĘDĄ TERAZ DOSTĘPNE POD 

MARKĄ LINDAHL & NERMARK
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PRZECINARKA 
TAŚMOWA L&N LBH

nr art. 20097 -0119 -0218 -0317

model LBH 150 LBH 170 LBH 225

wersja ręczna półautomat. półautomat.

maks. przekrój 
okrągły mm 150 170 225

maks. przekrój 
prostokątny mm 150x180 140x210 245x185

napięcie zasilania V 230 1-faz. 400 3-faz. 400 3-faz.

netto zł 6 495.93 zł 9 747.97 zł 11 699.19 zł

brutto zł 7 990.00 zł 11 990.00 zł 14 390.00 zł

SZLIFIERKA  
TAŚMOWA L&N LBG

nr art. 20533 -0210 -0400

model LBG 75 LBG 150

wersja ręczna ręczna

rozmiar taśmy mm 75x2000 150x2000

napięcie zasilania V 400 3-faz. 400 3-faz.

netto zł 6 495.93 zł 9 747.97 zł

brutto zł 7 990.00 zł 11 990.00 zł

SZLIFIERKA STOŁOWA L&N LSG

nr art. 20181 -0116 -0215 -0413

model LSG 150H LSG 200H LSG 250H

wymiar ściernicy mm 150x25x32 200x32x32 250x32x32

napięcie zasilania V 230 230 400

netto zł 665.85 zł 1 015.45 zł 1 039.84 zł

brutto zł 819.00 zł 1 249.00 zł 1 279.00 zł

PRZECINARKA TAŚMOWA L&N LBH 255 PLUS
• wersja półautomatyczna 
• maks. przekrój okrągły – 255 mm
• maks. przekrój prostokątny – 310 x 210 mm
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art. 200970416

cena netto 24 308.94 zł

cena brutto 29 900.00 zł

TOKARKA STOŁOWA L&N LL 714
• rozstaw kłów – 350 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art. 206500217

cena netto 5 926.83 zł

cena brutto 7 290.00 zł

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

nr art. 206500308

cena netto 15 113.82 zł

cena brutto 18 590.00 zł
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TOKARKA SUPORTOWA LUNA ML 1230
• model – podłogowy
• rozstaw kłów – 700 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art. 211490206

cena netto 24 626.02 zł

cena brutto 30 290.00 zł

WIERTARKO-FREZARKA 
L&N LDM 250
• wersja stołowa
• posuw ręczny
• wiercenie w stali – 25 mm
• frezowanie płaskie – 50 mm
• gwintowanie – M 12
• napięcie zasilania – 230V 

1-faz.

nr art. 208650200

cena netto 14 869.92 zł

cena brutto 18 290.00 zł

TOKARKA SUPORTOWA L&N LL 1440
• model – podłogowy
• rozstaw kłów – 1000 mm
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art. 207580218

cena netto 43 487.80 zł

cena brutto 53 490.00 zł

FREZARKA 
UNIWERSALNA LUNA 
MM 3000
• ramię górne z głowicą fre-

zarską obracane w zakresie 
90o w obie strony

• regulacja obrotów przez 
koło pasowe

• przełączany kierunek 
obrotów

• stożek wrzeciona – ISO 30
• napięcie zasilania – 400V 

3-faz.

nr art. 208920108

cena netto 72 357.72 zł

cena brutto 89 000.00 zł

FREZARKA UNIWERSALNA L&N LMD 500
• wiercenie i frezowanie mogą być 

wykonywane przy jednym zamo-
cowaniu przedmiotu

• wrzeciono wiertarskie może być 
opuszczane szybko - za pomocą 
dźwigni posuwu współpracującej 
bezpośrednio z listwą zębatą, albo 
precyzyjnie - za pomocą pokrętła 
posuwu dokładnego

• głowica wiertarska jest przechyla-
na o 90° w obu kierunkach

• stożek wrzeciona – ISO 30
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art. 208850206

cena netto 30 000.00 zł

cena brutto 36 900.00 zł

WIERTARKO-FREZARKA LUNA MDM 400
• skrzynia przekładniowa
• wrzeciono opuszczane szybko 

lub precyzyjnie
• mocowanie narzędzia za pomo-

cą gwintowanego trzpienia
• średnica wiercenia w stali: 

40 mm 
• frezowanie płaskie: 76 mm
• gwintowanie: M19 
• stożek wrzeciona: MK3 
• napięcie zasilania: 400V 3-faz.

nr art. 204570105

cena netto 19 910.57 zł

cena brutto 24 490.00 zł
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WIERTARKA STOŁOWA FERAX DDB
• napęd pasowy
• regulacja wysokości stołu wzdłuż listwy 

zębatej
• przechył blatu w zakresie 45o-0o-45o

• możliwość odchylania stołu na boki

nr art. 23736 -0102 -0300

model 16DDB 20DDB

śr. wiercenia w stali mm 16 19

stożek wrzeciona MK 2 MK 2

napięcie zasilania V 230 1-faz. 230 1-faz.

netto zł 2 430.89 zł 2 593.50 zł

brutto zł 2 990.00 zł 3 190.00 zł

WIERTARKA KOLUMNOWA  
LUNA MD 20FV
• średnica wiercenia w stali – 20 mm
• stożek wrzeciona – MK 3
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art. 206520207

cena netto 6 089.43 zł

cena brutto 7 490.00 zł

WIERTARKA KOLUMNOWA DDF
• 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 MK 2 MK 3

napięcie zasilania V 230 1-faz. 230 1-faz. 400 3-faz.

netto zł 2 593.50 zł 2 918.70 zł 5 357.72 zł

brutto zł 3 190.00 zł 3 590.00 zł 6 590.00 zł

WIERTARKA STOŁOWA L&N LDB 31
• średnica wiercenia w stali – 25 mm
• stożek wrzeciona – MK 3
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art. 237370119

cena netto 14 300.81 zł

cena brutto 17 590.00 zł

WIERTARKA KOLUMNOWA L&N LD 31
• średnica wiercenia w stali – 25 mm
• stożek wrzeciona – MK 3
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art. 237370218

cena netto 15 439.02 zł

cena brutto 18 990.00 zł

WIERTARKA MAGNETYCZNA  
LUNA LB 40
• zasilanie - 230V 1-faz.
• maks. grubość materiału - 50 mm
• stożek wrzeciona - MK19,05
• wyposażona w zbiornik płynu chłodzącego
• moc silnika - 1,1 kW

nr art. 270920101

cena netto 2 268,29 zł

cena brutto 2 790 zł

WIERTARKA STOŁOWA L&N LD 20BV
•  średnica wiercenia w stali – 20 mm
•  stożek wrzeciona – MK 3
•  napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art. 206520116

cena netto 6 495.93 zł

cena brutto 7 990.00 zł
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PILARKA TARCZOWA UKOŚNICA LUNA JMS 260
• piła tarczowa z węglików spiekanych
• laser wyraźnie wskazujący linię cięcia
• przechył w lewo do 45o

• wysuwany ogranicznik oporowy
• podstawa z tarczą odlewaną z aluminium z ustalonymi pozycjami co 

15o

nr art. 191440205

cena netto 1 130.08 zł

cena brutto 1 390.00 zł

PILARKA TAŚMOWA L&N LBS
• dostarczane z oddzielną podstawą
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art. 200030112 200040202

model LBS 315 LBS 350

długość piły taśmowej 2370 mm 2630 mm

maks. grubość materiału 200 mm 235 mm

netto 5 195.12 zł 5 682.93 zł

brutto 6 390.00 zł 6 990.00 zł

STRUGARKA UNIWERSALNA L&N LPT 260 B
•  szerokość strugania wyrównującego - 260 mm
•  szerokość strugania grubościowego - 255 mm
•  prędkość posuwu - 5 m/min

nr art. 20556 -0410 -0519

napięcie zasilania V 230 1-faz. 400 3-faz.

netto zł 6 252.03 zł 6 252.03 zł

brutto zł 7 690.00 zł 7 690.00 zł

PILARKA TAŚMOWA L&N LBS
• model podłogowy
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art. 200050201 200060309

model LBS 500 LBS 600

długość piły taśmowej 3607 mm 4470 mm

maks. grubość materiału 285 mm 370 mm

netto 9 341.46 zł 17 878.05 zł

brutto 11 490.00 zł 21 990.00 zł

WYRZYNARKA WŁOSOWA L&N LLS 460
• wyrzynarka włosowa o dwóch prędkościach, do drewna, tworzyw 

sztucznych i metali nieżelaznych
• stół wyrzynarki przechylany w zakresie 45°
• odległość brzeszczot-podstawa: 460 mm
• zasilanie – 230V 1-faz.

nr art. 206970204

cena netto 3 894.31 zł

cena brutto 4 790.00 zł

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

nr art. 128950201

cena netto 10 967.48 zł

cena brutto 13 490.00 zł
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SZLIFIERKA TAŚMOWO-TARCZOWA L&N LBDS 150
• średnica tarczy – 250 mm
• rozmiar taśmy – 150x1220 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art. 206450207

cena netto 3 081.30 zł

cena brutto 3 790.00 zł

SZLIFIERKA TAŚMOWA L&N LBS 2000
• belka szlifierska z podłożem grafitowym może być łatwo opuszczana  

o 90° względem stołu szlifierki
• dwa aluminiowe stoły, przechylane w zakresie 0-45°, suwak uciosowy, 

stojak podłogowy
• rozmiar taśmy – 150x2000 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art. 205580111

cena netto 4 056.91 zł

cena brutto 4 990.00 zł

SZLIFIERKA TARCZOWA 
LUNA BDS 300 B
• stół żeliwny z ustawianym nachyleniem w zakresie 90o-45o

• średnica tarczy ściernej – 305 mm
• prędkość obrotowa tarczy – 1400 min-1
• wymiary stołu – 156x446 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art. 200090207

cena netto 1 455.28 zł

cena brutto 1 790.00 zł

ODCIĄG WIÓRÓW L&N LDC 240
• wydajność (przepływ swobodny) – 

2100 m3/h
• pojemność worka – 120 litrów

nr art. 20550 -0218 -0408

napięcie zasilania V 230 1-faz. 400 3-faz.

netto zł 1 943.09 zł 1 943.09 zł

brutto zł 2 390.00 zł 2 390.00 zł

ODCIĄG WIÓRÓW L&N LDC 300
• wydajność (przepływ swobodny)  

– 3000 m3/h
• pojemność worka – 430 litrów
• napięcie zasilanie – 400V 3-faz.

nr art. 208560201

cena netto 2 430.89 zł

cena brutto 2 990.00 zł

SZLIFIERKA TAŚMOWO-TARCZOWA L&N LBD 100
• średnica tarczy – 150 mm
• rozmiar taśmy – 100x2000 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art. 205190200

cena netto 934.15 zł

cena brutto 1 149.00 zł
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PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

PRODUKT
opis

nr art. 0000000000

cena brutto X zł

cena netto X zł

LAMPA ROBOCZA 

ALTAIR 5000
Lampa jest zaprojektowana specjalnie pod kątem możliwości 
wykrywania nierówności ścian, sufitów i podłóg. Jest to lampa 
dla profesjonalistów, którym zależy na wydajności i profe-
sjonalnym wyniku pracy. Lampa emituje strumień światła 
5000 lm o małym rozproszeniu. Oświetla wystarczająco 
duży obszar, a jednocześnie, dzięki małemu rozproszeniu, 
uwypukla wszelkie nierówności struktury powierzchni. Lampa 
jest dostarczana z elastycznym statywem i wyposażona w 
wygodny w użyciu uchwyt.
• strumień świetlny: 5000 lm
• temperatura barwy: 4000 K
• długość kabla: 5 m

nr art. 690000659

cena netto 1 943.09 zł

cena brutto 2 390.00 zł

NOWOŚĆ
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LAMPA ROBOCZA SHINY 7000
• strumień świetlny 7000 lm
• zacisk klipsowy w dolnej części
• temperatura barwy: 6500 K
• długość kabla: 5 m
• stopień ochrony: IP65

nr art. 690007133

cena netto 527.64 zł

cena brutto 649.00 zł 

NOWOŚĆ

LAMPA ROBOCZA STARBURST 16000 APP  
• strumień świetlny: 16000 lm
• możliwość sterowania smartfonem
• długość kabla: 10 m

nr art. 690000633

cena netto 1 699.19 zł

cena brutto 2 090.00 zł

LAMPA ROBOCZA FLASH 1000 RE
• strumień świetlny 1000 lm
• niewielka i wygodna  

w użyciu
• akumulatorowa
• gniazdo USB i przełącznik 

natężenia światła

nr art. 690000054

cena netto 324.39 zł

cena brutto 399.00 zł

LAMPA ROBOCZA VAPOR 20000 APP 
Z CZUJNIKIEM
• strumień świetlny: 20000 lm
• możliwość sterowania smartfonem
• czujnik ruchu do automatycznego włączania/wyłączania
• dodatkowe gniazdko 

sieciowe z tyłu

nr art. 690012109

cena netto 1 421.95 zł

cena brutto 1 749.00 zł

TAŚMA LEDOWA SUNLIT MLECZNA
• jeden metr taśmy zawiera 180 małych diod LED
• zaprojektowana specjalnie w celu zapewnie-

nia dobrego oświetlenia ogólnego na placach 
budowy, zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na 
zewnątrz

• do jednego kabla zasilającego można dołączyć 
szeregowo do 60 m taśmy

• IP 65

nr art. długość netto brutto

690010103 3 m 121.14 zł 149.00 zł

690010202 10 m 324.39 zł 399.00 zł

Kabel zasilający

690003751 1,5 m 72.36 zł 89.00 zł

STOJAK PODŁOGOWY BEAM 4M 
• maksymalna wysokość: 4 m

nr art. 690001623

cena netto 1 300.00 zł

cena brutto 1 599.00 zł

LAMPA ROBOCZA BANY 10000 APP
• strumień świetlny 10000 lm
• zasilana z sieci lub z akumulatorów 

przeznaczonych do elektronarzędzi 
ręcznych

• może współpracować z akumula-
torami Dewalt, Milwaukee, Hikoki, 
Makita, Metabo i Bosch – 18 V

• wraz z lampą dostarczane są 4 
adaptery: Dewalt/Milwaukee, Bosch, 
Makita i Metabo

nr art. 690007117

cena netto 1 130.08 zł

cena brutto 1 390.00 zł

NOWOŚĆ

TAŚMA LEDOWA SUNLIT MLECZNA 

nr art. skład zestawu netto brutto

PR-690010103 3 szt. taśmy 3 m, kabel zasilający 324.39 zł 399.00 zł

PR-690010202 2 szt. taśmy 10 m, kabel zasilający 649.59 zł 799.00 zł

PR-690010301 1 szt. taśmy 20 m, kabel zasilający 568.29 zł 699.00 zł

KABEL GRATIS
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LAMPA RĘCZNA ILLUMINE 600 RE
• strumień świetlny 600 lm
• wyjątkowo odporna na wstrząsy
• wbudowany akumulator
• wyposażona w dwa magnesy –  

z tyłu i na końcu lampy
• regulacja kąta świecenia
• dwa źródła światła

nr art. 690005004

cena netto 291.87 zł

cena brutto 359.00 zł

LATARKA CZOŁOWA GLEAM 145 RE
• strumień świetlny 145 lm
• niezwykle lekka
• ładowalna
• IP 64

nr art. 690001078

cena netto 186.18 zł

cena brutto 229.00 zł

LATARKA NIMBUS 20
• strumień świetlny 20 lm
• kompaktowa i lekka
• zasilana bateriami AA (2 szt.) – nabywane oddzielnie

nr art. 690001052

cena netto 129.27 zł

cena brutto 159.00 zł

LATARKA CZOŁOWA GLEAM 200
• strumień świetlny 200 lm
• czas pracy przy 100% mocy: do 7 godzin
• zasilanie – 3 baterie AAA (brak w zestawie)
• stopień ochrony: IP64

nr art. 690001060

cena netto 129.27 zł

cena brutto 159.00 zł

LATARKA NIMBUS 1000 RE
• strumień świetlny 1000 lm
• kilka trybów świecenia
• przełączanie sekwencyjne latarki  

dezaktywuje się po 10–15 sekundach
• regulowane nastawianie ogniskowania

nr art. 690001573

cena netto 348.78 zł

cena brutto 429.00 zł

LATARKA CZOŁOWA HALO 250 RE
• strumień świetlny 250 lm
• model hybrydowy – zasilana z ładowalnego akumulatora 3.7V  

lub zwykłymi bateriami alkaicznymi AAA
• regulacja ogniskowania

nr art. 690001227

cena netto 243.09 zł

cena brutto 299.00 zł

LATARKA NIMBUS 12000 RE
• strumień świetlny 11600 lm
• odporna na udary
• wodoszczelność: 1 m
• stopień ochrony: IP67

nr art. 690004080

cena netto 1 543.90 zł

cena brutto 1 899.00 zł

LATARKA CZOŁOWA HALO 540 RE
• strumień świetlny 540 lm
• model hybrydowy – zasilana z ładowalnego akumulatora 3.7V  

lub 3 zwykłymi bateriami alkaicznymi AAA
• regulacja ogniskowania

nr art. 690000914

cena netto 267.48 zł

cena brutto 329.00 zł



nr art. nazwa netto brutto

RAPID-5001387 Zszywacz/sztyfciarka akumulatorowy BTX140 365.04 zł 449 zł

RAPID-5000128 Zszywacz/Sztyfciarka akumulatorowy BTX530 365.04 zł 449 zł

ZSZYWACZ AKUMULATOROWY 

BTX10
Proste i szybkie zszywanie bez kompromisów!  
Bestseller 2022!

Akumulator litowo-jonowy 3,6 V
Quick fire system™ dla wysokiej wydajności
Ładowany za pomocą Micro-USB
Dioda LED i wskaźnik ilości zszywek

nr art.  RAPID-5001496

cena netto 234.96 zł

cena brutto 289.00 zł

QUICK
fire system 

USB CABLE 
incl.

ZSZYWACZE AKUMULATOROWE
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ZSZYWACZE RĘCZNE RAPID

nr art. typ netto brutto

RAPID- zł zł

20443830         Zszywacz ręczny ABS R53 Xray Zszywka
4-10 mm 67.40 82.90

22542960         Zszywacz ABS MS4.1 + 4 typy łączników Sztyft
15 mm

Szpilka
15 mm

Zszywka
12-14 mm

Zszywka
6-12 mm 129.27 159.00

5000061            Zszywacz ręczny stalowy R153 PRO Zszywka
4-8 mm 134.88 165.90

5000517            Zszywacz ręczny ALU953 Energy Saving Sztyft
15 mm

Zszywka
6-14 mm 166.59 204.90

5000063            Zszywacz ręczny stalowy R353 PRO Zszywka
6-14 mm 202.44 249.00

5000066            Zszywacz ręczny stalowy R14 PRO Zszywka
6-8 mm 134.88 165.90

5000519            Zszywacz ręczny ALU940 Energy Saving Sztyft
15 mm

Zszywka
6-14 mm 166.59 204.90

5000067            Zszywacz ręczny stalowy R34 PRO Zszywka
6-14 mm 202.44 249.00

ZSZYWKI RAPID TYP 53
Wysokiej jakości zszywki galwanizowane z cienkiego drutu.
Do wszelkiego rodzaju tekstyliów i lekkich konstrukcji drewnianych.

ZSZYWKI WZMOCNIONE 5000 SZTUK

nr art. typ netto brutto

RAPID- zł zł

11856250         High Performance 6 mm 26.75 32.90

11857050         High Performance 8 mm 30.00 36.90

11858810         High Performance 10 mm 34.07 41.90

11859610         High Performance 12 mm 38.13 46.90

 

ZSZYWKI WZMOCNIONE 2500 SZTUK

nr art. typ netto brutto

RAPID- zł zł

11856225 High Performance 6 mm 18.62 22.90

11857025 High Performance 8 mm 22.68 27.90

11858825 High Performance 10 mm 24.31 29.90

11859625 High Performance 12 mm 25.93 31.90

ZSZYWKI RAPID TYP 140
Wysokiej jakości zszywki galwanizowane z płaskiego drutu.
Do wszelkiego rodzaju izolacji, tworzyw sztucznych, etykiet czy wykładzin.

ZSZYWKI WZMOCNIONE 5000 SZTUK

nr art. typ netto brutto

RAPID- zł zł

11905711         High Performance 6 mm 44.63 54.90

11908111 High Performance 8 mm 48.70 59.90

11910711 High Performance 10 mm 53.58 65.90

11912311 High Performance 12 mm 56.83 69.90

 

ZSZYWKI WZMOCNIONE 2000 SZTUK

nr art. typ netto brutto

RAPID- zł zł

11905731 High Performance 6 mm 25.12 30.90

11908131 High Performance 8 mm 26.75 32.90

11910731 High Performance 10 mm 28.37 34.90

11912331 High Performance 12 mm 30.00 36.90
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SZCZYPCE DO OGRODZEŃ

nr art. nazwa netto brutto

RAPID- zł zł

40303112 Zestaw Szczypce do siatek  
Rapid FP222 + zszywki VR22 137.40 169.00

40108801 Zszywki ogrodzeniowe VR22  
galwanizowane (215 szt.) 25.12 30.90

40108802 Zszywki ogrodzeniowe VR22  
zielone PET (215 szt.) 33.25 40.90

ZSZYWACZE PNEUMATYCZNE

PROMOCJA - DO KAŻDEGO NARZĘDZIA OPAKOWANIE 
SZTYFTÓW 8/30 MM 5000 SZT. GRATIS!

nr art. nazwa netto brutto

RAPID-   zł zł

5000054 Sztyfciarka pneumatyczna PB131 340.65 419.00

5000103 Zszywacz/Sztyfciarka pneumatyczna 
PBS151 405.69 499.00

NITOWNICE

nr art. nazwa netto brutto

RAPID- zł zł

5000523 Nitownica uniwersalna RP10+100 nitów 88.62 109.00

5001127 Nitownica RP40 MULTI 161.79 199.00

5001488 Nitownica RP100 MULTI NOWOŚĆ! 178.05 219.00

5001484 Nakładka do nitowania RP150 Multi NOWOŚĆ! 365.04 449.00

5001483 Nakładka do nitonakrętek RP160 Multi NOWOŚĆ! 405.69 499.00

ZSZYWACZE MŁOTKOWE

nr art. nazwa netto brutto

RAPID- zł zł

5000005 Zszywacz młotkowy podwójny bijak R311 275.61 339.00

20726002 Zszywacz młotkowy R19 PRO 137.40 169.00

20725902 Zszywacz młotkowy R11 PRO 239.76 294.90

723329400 Zapasowy podwójny bijak do R311 9.10 11.19

OPALARKI W WALIZKACH

nr art. nazwa netto brutto

RAPID- zł zł

5001350 Opalarka R1800 - zestaw z akcesoriami 202.44 249.00

5001352 Opalarka R2000 283.74 349.00

5001353 Opalarka R2200E 332.52 409.00

5001448 Opalarka R2200 LCD 365.04 449.00

nr art. nazwa netto brutto

RAPID- zł zł

11520110 Zszywacz Metalowy Compacta 47.89 58.90

5001129 Nitownica ręczna RP09 Hobby 55.20 67.90

24928000 Pistolet klejowy HOBBY 47.89 58.90

24359800 Opalarka R1600 Box 125.93 154.90

OKAZJE CENOWE
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NÓŻ MORA PRO C
• ostrze z wysokiej jakości stali 

węglowej
• grubość ostrza: 2 mm
• długość całkowita: 206 mm

nr art. 230790107

cena netto 34.07 zł

cena brutto 41.90 zł

NÓŻ MORA 546 LIMITED 
EDITION 2022
• ostrze ze stali nierdzewnej
• długość całkowita: 224 mm
• długość ostrza: 91 mm

nr art. 280480609

cena netto 22.68 zł

cena brutto 27.90 zł

NÓŻ MORA PRO S
• ostrze ze stali nierdzewnej
• grubość ostrza: 2  mm
• długość całkowita: 206 mm

nr art. 230800104

cena netto 34.07 zł

cena brutto 41.90 zł

NÓŻ MORA CLASSIC
• ostrze ze stali węglowej wysokiej 

jakości
• olejowany trzonek z drewna 

brzozowego
• długość ostrza: 98 mm
• długość całkowita: 205 mm

nr art. 283010106

cena netto 56.10 zł

cena brutto 69.00 zł

NÓŻ MORA COMPANION
• ostrze ze stali nierdzewnej
• miękka, bezpoślizgowa rękojeść 

z gumy TPE zapewnia pewność 
chwytu i bezpieczeństwo pracy

• długość całkowita 219 mm
• długość ostrza: 104 mm

nr art. 230440109

cena netto 44.63 zł

cena brutto 54.90 zł

NÓŻ MORA FLEX
• z elastycznym ostrzem ze 

szlifowanym grzbietem
• doskonały do ścinania nadmia-

ru fug silikonowych w łazience 
lub kuchni

• ostrze ze starannie dobranej 
stali nierdzewnej

nr art. 230820102

cena netto 56.10 zł

cena brutto 69.00 zł

130 LAT
DOŚWIADCZENIA I TRADYCJI

NÓŻ 

MORA OUTDOOR 
2000
Nóż wysokiej jakości, ze szlifowanym profilowo, 
wielofunkcyjnym ostrzem, oraz rękojeścią 
pokrytą wzorem antypoślizgowym. Daje sobie 
radę ze wszystkim, od precyzyjnej obróbki 
drewna do odizolowywania kabli, dzięki czemu 
cieszy się dużym powodzeniem wśród stolarzy, 
elektryków i budowniczych. Ostrze z walcowanej 
na zimno specjalnej stali nierdzewnej 12C27 
produkcji Sandvik. Pochwa z tworzywa, z miękką 
szlufką na pas.

nr art. 44180503

cena netto 80.49 zł

cena brutto 99.00 zł
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PASTA OSEŁKOWA DO ŚCIERNIC 
SKÓRZANYCH PA-70

nr art. 93842201

cena netto 36.50 zł

cena brutto 44.90 zł

KAMIEŃ SZLIFIERSKI

nr art. 93841005 93841104

średnica 200 mm 250 mm

cena netto 405.69 zł 730.89 zł

cena brutto 499.00 zł 899.00 zł

OSTRZARKA 
WODNA T-4

nr art. 938440203 

cena netto 2 024.39 zł

cena brutto 2 490.00 zł

PRZYSTAWKA DO OSTRZENIA 
WIERTEŁ DBS-22

nr art. 93848422

cena netto 1 130.08 zł

cena brutto 1 390.00 zł

PRZYSTAWKA CENTRUJĄCA  
DO OSTRZENIA NOŻY DŁUGICH 
KJ-140

nr art. 93845501

cena netto 259.35 zł

cena brutto 319.00 zł

OSTRZARKA WODNA

TORMEK-T8
nr art. 93840403

cena netto 3 243.90 zł

cena brutto 3 990.00 zł

PRZYSTAWKA CENTRUJĄCA DO 
OSTRZENIA NOŻY KRÓTKICH 
KJ-45

nr art. 93841609

cena netto 186.18 zł

cena brutto 229.00 zł

NOWOŚĆ
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LEJEK KOMBINOWANY
Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na kwasy, olej napędowy i 
tworzywa. Rurka wygięta w kolano z gwintem wewnętrznym. Wymienne sitko 
z mosiądzu. Dane techniczne: 
• Pojemność: 1,2 l
• Średnica wylotu: 20 mm 
• Długość rurki wylotowej: 200 mm
• Wysokość: 260 mm

nr art. PRESSOL-02562

cena netto 26,75 zł

cena brutto 32,90 zł

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. Dwu-
stopniowy, 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

nr art. PRESSOL-02674

cena netto 21,87 zł

cena brutto 26,90 zł

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-06267

cena netto 38,94 zł

cena brutto 47,90 zł

SMAROWNICA PRZEMYSŁOWA
Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z 
cynkowego odlewu cynkowego Z 410. Z ustnikiem precyzyjnym. Zapro-
jektowany 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

nr art. PRESSOL-12679

cena netto 145,53 zł

cena brutto 179 zł

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 

• nr art. PRESSOL-18071

cena netto 234,96 zł

cena brutto 289 zł

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 nasmarowa-

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

nr art. PRESSOL-12511

cena netto 17,80 zł

cena brutto 21,90 zł

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

nr art. PRESSOL-12630

cena netto 81,22 zł

cena brutto 99,90 zł

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

nr art. PRESSOL-12636101

cena netto 104,88 zł

cena brutto 129 zł



44

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

nr art. PRESSOL-12631

cena netto 9,10 zł

cena brutto 11,19 zł

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

nr art. PRESSOL-12643

cena netto 10,56 zł

cena brutto 12,99 zł

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

nr art. PRESSOL-13012

cena netto 169,92 zł

cena brutto 209 zł

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-17793

cena netto 2 024,39 zł

cena brutto 2 490 zł

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

nr art. PRESSOL-12908

cena netto 96,75 zł

cena brutto 119 zł

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. 

nr art. PRESSOL-21163 PRESSOL-21165 PRESSOL-21167

pojemność 10 l 15 l  20 l

cena netto 43,82 zł 48,70 zł 56,83 zł

cena brutto 53,90 zł 59,90 zł 69,90 zł

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

nr art. PRESSOL-13055

cena netto 300 zł

cena brutto 369 zł

KANISTER DO PALIWA Z GIĘTKĄ WYLEWKĄ 

nr art. PRESSOL-21131 PRESSOL-21133 PRESSOL-21137

pojemność 5 l 10 l 20 l

cena netto 39,84 zł 64,23 zł 96,75 zł

cena brutto 49 zł 79 zł 119 zł
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 •
 •
kontaktowym 
 •
 • Odblaskowy pomarańczowy kolor 

CE CAT. 2 EN 388:2016
4131X

EN 407:2004
X1XXXX EN 21420:2020

RĘKAWICE ROBOCZE 
DO PRAC PRECYZYJNYCH

GUIDE 579
ZWIĘKSZONA 
WIDZIALNOŚĆ
I PEWNY CHWYT
Znakomita czułość dotyku 

 

RĘKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH
GUIDE 526
• wielofunkcyjne rękawice montażowe
• przewiewne
• dłoń powleczona PU zapewnia dobrą chwytliwość i odporność na zużycie
• opakowanie – 12 par
223541061 - rozmiar 6
223541079 - rozmiar 7
223541087 - rozmiar 8
223541095 - rozmiar 9
223541103 - rozmiar 10
223541111 - rozmiar 11

cena netto 4.06 zł

cena brutto 4.99 zł

RĘKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH
GUIDE 5181
• cienkie, elastyczne rękawice ze skory syntetycznej
• mankiet na rzep
• opakowanie – 12 par
223590623 - rozmiar 7
223590624 - rozmiar 8
223590625 - rozmiar 9
223590626 - rozmiar 10
223590627 - rozmiar 11

cena netto 32.44 zł

cena brutto 39.90 zł

RĘKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH
GUIDE 5152
• cienkie, elastyczne rękawice robocze ze skóry syntetycznej z dobrym 

czuciem w palcach 
• otwarty mankiet, z gumką w nadgarstku, ułatwia zakładanie i zdejmowa-

nie rękawic
• opakowanie – 12 par
223546732 - rozmiar 6
223546733 - rozmiar 7
223546734 - rozmiar 8
223546735 - rozmiar 9
223546736 - rozmiar 10
223546737 - rozmiar 11

cena netto 14.30 zł

cena brutto 17.59 zł

RĘKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH
GUIDE 577
• cienkie rękawice robocze z dłonią powleczoną nitrylem
• mikropianka zapewniająca bardzo dobry chwyt w stanie suchym i barierę 

przeciwko wilgoci
• zatwierdzone dla ciepła kontaktowego poziom 1 (do 100oC)
• zgodne z certyfikatem Oeko-Tex
• opakowanie – 6 par
223546572 - rozmiar 6
223546573 - rozmiar 7
223546574 - rozmiar 8
223546575 - rozmiar 9
223546576 - rozmiar 10
223546577 - rozmiar 11
223546578 - rozmiar 12

cena netto 12.11 zł

cena brutto 14.90 zł

223605352 - rozmiar 6
223605353 - rozmiar 7
223605354 - rozmiar 8
223605355 - rozmiar 9
223605356 - rozmiar 10
223605357 - rozmiar 11
223605358 - rozmiar 12

cena netto 16.18 zł

cena brutto 19.90 zł



46

RĘKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 762W
• skóra syntetyczna
• górna część dłoni z poliestru
• z podszyciem
• opakowanie – 6 par
223531807 - rozmiar 7
223531815 - rozmiar 8
223531823 - rozmiar 9
223531831 - rozmiar 10
223531849 - rozmiar 11

cena netto 16.18 zł

cena brutto 19.90 zł

RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 763
• miękkie i przewiewne rękawice robocze z wewnętrzną stroną dłoni ze 

skóry syntetycznej, a górną częścią dłoni z poliestru
• z krótkimi mankietami zapinanymi na rzep ułatwiającymi zdejmowa-

nie i zakładanie 
• opakowanie – 12 par
223540915 - rozmiar 7
223540923 - rozmiar 8
223540931 - rozmiar 9
223540949 - rozmiar 10
223540956 - rozmiar 11

cena netto 14.63 zł 

cena brutto 17.99 zł

RĘKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 5148W
• skóra syntetyczna z elastyczną tkaniną na górnej części dłoni
• wzmocniona dłoń i końce palców
• Hi-Vis
• opakowanie – 6 par
223541467 - rozmiar 8
223541475 - rozmiar 9
223541483 - rozmiar 10
223541491 - rozmiar 11
223541509 - rozmiar 12

cena netto 31.71 zł

cena brutto 39.00 zł

RĘKAWICE ROBOCZE WODOSZCZELNE GUIDE 585
• powleczone w całości rękawice wodoszczelne
• powłoka wykonana z lateksu
• ciepło kontaktowe poziom 2
• opakowanie – 12 par
223542630 - rozmiar 7 
223542648 - rozmiar 8 
223542655 - rozmiar 9
223542663 - rozmiar 10
223542671 - rozmiar 11

cena netto 17.80 zł

cena brutto 21.90 zł

RĘKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 5151W
• skóra syntetyczna
• górna część dłoni z softshell
• z podszyciem
• opakowanie – 6 par
223544453 - rozmiar 8
223544461 - rozmiar 9
223544479 - rozmiar 10
223544487 - rozmiar 11

cena netto 39.84 zł

cena brutto 49.00 zł

RĘKAWICE ROBOCZE ZIMOWE WODOSZCZELNE  
GUIDE 775W
• skóra syntetyczna z elastyczną tkaniną na górnej części dłoni
• mankiet zapinany na rzep
• z podszyciem
• opakowanie – 6 par
223546323 - rozmiar 7
223546324 - rozmiar 8
223546325 - rozmiar 9
223546326 - rozmiar 10
223546327 - rozmiar 11
223546328 - rozmiar 12

cena netto 30.81 zł

cena brutto 37.90 zł

RĘKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 590W
• z podszyciem zimowym
• 2 poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym
• wodoszczelne
• powłoka wykonana z lateksu
• opakowanie – 6 par
223546593 - rozmiar 7
223546594 - rozmiar 8
223546595 - rozmiar 9
223546596 - rozmiar 10
223546597 - rozmiar 11

cena netto 30.00 zł

cena brutto 36.90 zł

RĘKAWICE ZIMOWE GUIDE 158
• z podszyciem zimowym
• ciepło kontaktowe poziom 2
• lateks
• impregnowana dłoń
• opakowanie – 6 par
223534454 - rozmiar 7
223534462 - rozmiar 8
223534470 - rozmiar 9
223534488 - rozmiar 10
223534496 - rozmiar 11

cena netto 17.80 zł

cena brutto 21.90 zł
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RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 5001
• z materiału syntetycznego
• z dobrymi właściwościami oddychającymi
• ochrona kłykci i rzepy na mankietach
• opakowanie – 6 par
223605014 - rozmiar 8 
223605015 - rozmiar 9 
223605016 - rozmiar 10
223605017 - rozmiar 11
223605018 - rozmiar 12

cena netto 56.10 zł

cena brutto 69.00 zł

RĘKAWICE ZIMOWE ANTYPRZECIĘCIOWE GUIDE 387W
• poziom ochrony przed przecięciem C
• ciepło kontaktowe poziom 2
• z podszyciem zimowym
• z powłoką nitrylową
223546554 - rozmiar 8
223546555 - rozmiar 9
223546556 - rozmiar 10
223546557 - rozmiar 11

cena netto 72.36 zł

cena brutto 89.00 zł

RĘKAWICE SPAWALNICZE GUIDE 270
• cienkie rękawice spawalnicze, w których górna i wewnętrzna część dłoni 

uszyta są z giętkiej, odpornej na zużycie licowej skóry koziej
• mankiet wykonany ze skóry bydlęcej, a szwy z odpornych na wysokie 

temperatury nici kevlarowych
• gumka w mankiecie uniemożliwia 

przesuwanie się rękawicy na dłoni
• opakowanie – 12 par
223530973 - rozmiar 7 
223530981 - rozmiar 8 
223530999 - rozmiar 9
223531005 - rozmiar 10
223531013 - rozmiar 11

cena netto 38.20 zł

cena brutto 46.99 zł

RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 5120
Rękawice o wyjątkowo dobrej chwytliwości w miejscach suchych, z odpornej 
na zużycie skóry syntetycznej na wewnętrznej stronie dłoni, zapewniającej 
bardzo dobre czucie w palcach. Zaokrąglony kształt rękawic zapewnia wygodę 
i elastyczność. Półkrótki model mankietu z gumką uniemożliwia przesuwanie 
się rękawic na dłoniach.
223900043 - rozmiar 7
223900044 - rozmiar 8
223900045 - rozmiar 9
223900046 - rozmiar 10
223900047 - rozmiar 11
223900048 - rozmiar 12

cena netto 104.88 zł

cena brutto 129.00 zł

RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 5002
• z materiału syntetycznego
• impregnowane z dobrymi
• właściwościami oddychającymi
• ściśle dopasowane do dłoni
• opakowanie – 6 par
223605023 - rozmiar 7
223605024 - rozmiar 8
223605025 - rozmiar 9
223605026 - rozmiar 10
223605027 - rozmiar 11
223605028 - rozmiar 12

cena netto 64.23 zł

cena brutto 79.00 zł

RĘKAWICE SPAWALNICZE GUIDE 1270
• z wytrzymałej i miękkiej koziej skóry licowej po 

stronie wewnętrznej i zewnętrznej
• odpowiednie do spawania metodą TIG
• mankiet wykonany jest z dwoiny bydlęcej z cienką tkaniną bawełnianą 

wewnątrz i wszystkimi szwami wykonanymi z żaroodpornego kevlaru
• gumka w nadgarstku
• opakowanie – 6 par
223590813 - rozmiar 7 
223590814 - rozmiar 8 
223590815 - rozmiar 9
223590816 - rozmiar 10
223590817 - rozmiar 11
223590818 - rozmiar 12

cena netto 39.84 zł

cena brutto 49.00 zł

NOWOŚĆ

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE  
GUIDE 395
• ochrona przed przecięciem na poziomie B
• powlekana poliuretanem (PU) po wewnętrznej stronie
• zapewniają dobry chwyt i czułość na dotyk
• bez naturalnego lateksu
• opakowanie – 6 par
223590783 - rozmiar 7 
223590784 - rozmiar 8 
223590785 - rozmiar 9
223590786 - rozmiar 10
223590787 - rozmiar 11

cena netto 26.75 zł

cena brutto 32.90 zł

NOWOŚĆ

RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 5126
Wytrzymała rękawica bez podszewki chroniąca przed 
uderzeniami z tyłu dłoni. Część wewnętrzna wykonana 
jest ze skóry syntetycznej Guide GTX, zapewniającej dużą zręczność i dobry 
uchwyt. Wstępnie dopasowanie sprawia, że rękawica jest wygodna i elastycz-
na. Mankiet sięga do połowy przedramienia a elastyczna opaska na nadgarstku 
zapewnia, że rękawica pozostaje na miejscu.
223900073 - rozmiar 7 
223900074 - rozmiar 8 
223900075 - rozmiar 9
223900076 - rozmiar 10
223900077 - rozmiar 11
223900078 - rozmiar 12

cena netto 104.88 zł

cena brutto 129.00 zł

NOWOŚĆ



GOGLE OCHRONNE ZEKLER 90 PC HC/AF
• soczewka z poliwęglanu
• ramka z PVC, która ściśle dopasowuje się do kształtu twarzy
• przeźroczysta soczewka
• elastyczna gumka mocująca z regulacją długości
• wentylowana rama
• ochrona przed promieniowaniem UV
• soczewka odporna na zarysowania i parowanie
• wymienialna soczewka
• dodatkowo przebadane pod kątem ochrony 

przed cieczami (3), gruboziarnistymi cząstecz-
kami pyłu (4) oraz odporności na zaparowanie 
(N)

nr art. 380600908

cena netto 56.10 zł

cena brutto 69.00 zł

MASKA OCHRONNA ZEKLER 10
• przeźroczysty, odchylany wizjer z poliwęglanu
• najwyższa klasa optyczna, bardzo dobra odporność na uderzenia
• wizjer z powłoką przeciwmgielną
• mocowanie głowy i ochrona czoła z bardzo odpornego na 

uderzenia poliwęglanu
• głowica z zapadkową regulacją za pomocą pokrętła
• wizjer jest wzmocniony lekkim metalem
• welurowa opaska pochłania pot i zapewnia maksymalny 

komfort

nr art. 380601005

cena netto 96.75 zł

cena brutto 119.00 zł

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 32 HC/AF
• soczewki z poliwęglanu
• regulowane zauszniki
• regulowany kąt soczewek
• soczewki odporne na zarysowania i paro-

wanie
• ochrona przed promieniowaniem 

UV
380604561 przeźroczyste
380604579 żółte

cena netto 35.69 zł

cena brutto 43.90 zł

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 30 HC
• szkła z poliwęglanu
• konstrukcja bez oprawek
• ochrona przed promieniowaniem UV
• szkła zabezpieczone przed porysowaniem
380600502 przeźroczyste
380600510 żółte

cena netto 17,80 zł

cena brutto 21,90 zł

GOGLE OCHRONNE ZEKLER 95 HC/AF
• soczewka z poliwęglanu
• dodatkowo przebadane pod kątem ochrony przed cieczami (3), grubymi 

cząstkami pyłu (4) i odpornością na zaparowanie (N)
• miękka, wygodna krawędź uszczelniająca, 

która ściśle dopasowuje się do kształtu twarzy
• przeźroczysta soczewka
• elastyczna gumka mocująca z regulacją 

długości
• wentylowana rama
• ochrona przed promieniowaniem UV
• soczewka odporna na zarysowania i parowanie

nr art. 380600940

cena netto 88.62 zł

cena brutto 109.00 zł

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 25 HC
• soczewki z poliwęglanu
• regulowane zauszniki
• regulowany kąt soczewki
• mogą być nakładane na okulary korekcyjne
• przeźroczyste soczewki
• soczewki odporne na zarysowania
• ochrona przed promieniowaniem UV

nr art. 380600213

cena netto 39.84 zł

cena brutto 49.00 zł

OCHRONNIKI 
SŁUCHU ZEKLER
Wygodne nauszniki z dopasowanym pałąkiem na 
głowę.  Szczególnie dobre tłumienie w średnich  
i wysokich częstotliwościach. Opaska na głowę  
z mocowaniem na widelec i szerokimi 
poduszkami uszczelniającymi dla komfortowego 
użytkowania.

nr art. poziom tłumienia netto brutto

380682062 1 80.49 zł 99.00 zł

380682096 2 104.88 zł 129.00 zł

380682120 3 121.14 zł 149.00 zł
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KURTKA ZIMOWA

L.BRADOR 2100P
• ciepła podszewka
• struktura tkaniny zapewnia trwałość odzieży
• wodoodporna i wiatroodporna z dobrą oddychalnością 

i klejonymi szwami
• dopasowany krój
• wydłużony tył, aby utrzymać ciepło lędźwi
• potrójnie zabezpieczony przed wiatrem i wodą zamek 

błyskawiczny
• regulowana talia i dół dla najlepszego dopasowania
• regulowany i odpinany kaptur
• kieszenie i kołnież podszyte polarem
• dzianinowy mankiet wewnętrzny z uchwytem na kciuk 

na końcu rękawa
• ukryte odblaski na suwakach i na ramionach 

zapewniają dodatkową widoczność
• wiatroszczelna kieszeń typu Napoleon utrzymuje 

ciepło wydłużając żywotność baterii telefonu 
komórkowego

• 100% poliester
• gramatura 250 g/m2

• kolor: czarny

cena netto 730.89 zł

cena brutto 899.00 zł

nr art. - rozmiar

800052437 - S

800052438 - M

800052439 - L

800052440 - XL

800052441 - XXL

800052442 - 3XL
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BLUZA L.BRADOR 6023PB
• solidna jakość bawełny/poliestru
• wewnątrz szczotkowana bawełna zapewnia wygodę
• zamek ułatwiający zakładanie i zdejmowanie
• solidny mankiet
• dwie boczne kieszenie
• materiał: 80% bawełna, 20% poliester
• gramatura: 360 g/m2

• kolor: czarny

800051902 - rozmiar S
800051903 - rozmiar M
800051904 - rozmiar L
800051905 - rozmiar XL
800051906 - rozmiar XXL
800051907 - rozmiar 3XL  

cena netto 243.09 zł

cena brutto 299.00 zł

KAMIZELKA L.BARDOR 2131P
• lekka, ocieplana i wiatroszczelna kamizelka
• Ripstop w zewnętrznej tkaninie dla zwiększonej odporności na zużycie
• podwójnie pikowana górna część
• zamek błyskawiczny na całej długości z osłoną podbródka
• dwie kieszenie boczne i kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
• materiał: 100% poliester
• gramatura: 75 g/m2

• kolor: czarny

800053346 - XS   
800053347 - S
800053348 - M
800053349 - L
800053350 - XL
800053351 - XXL
800053352 - 3XL  

cena netto 405.69 zł

cena brutto 499.00 zł

KOMPLET BIELIZNY L.BARDOR 730P
Kompletna bielizna z doskonałym odprowadzaniem wilgoci  
i utrzymywaniem ciepła. Nadaje się szczególnie, jeśli w pracy  
poruszasz się i robi się gorąco a potrzebujesz funkcjonalnego  
odprowadzenia potu, ale jednocześnie chcesz utrzymać ciepło.
• komplet składający się z podkoszulka z okrągłym dekoltem i kaleson
• z poliestru dla lepszego odprowadzania wilgoci
• materiał: 100% poliester
• gramatura: 170 g/m2

• kolor: czarny

800011181 - rozmiar XS
800011199 - rozmiar S
800011207 - rozmiar M
800011215 - rozmiar L
800011223 - rozmiar XL
800011231 - rozmiar XXL
800011249 - rozmiar 3XL  

cena netto 113.01 zł

cena brutto 139.00 zł
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SKARPETY L.BRADOR 741U
• nasza najlepsza wełna zachowuje ciepło nawet w najchłodniejsze dni
• podeszwa z filcowanej wełny zapewnia ekstremalną odporność na 

zużycie i ciepło
• wełniana frotte w całej skarpetce zapewnia miękkość i amortyzację
• elastan, elastyczny kanał i dodatkowe kanały powietrzne dla najlep-

szego komfortu i dopasowania
• materiał: 70% wełna, 27% poliamid, 3% elastan

800035453 - 36-39     
800035461 - 40-43      
800035479 - 44-47      

cena netto 72.36 zł

cena brutto 89.00 zł

CHUSTA WIELOFUNKCYJNA L.BRADOR 509P
Praktyczna chusta przydatna przez cały rok.
• do użytku jako czapka, szalik lub jako opaska na nadgarstek
• kolor: pomarańczowy
• materiał: 90% poliester, 10% elastan
       

nr.art 800052273

cena netto 47.97 zł

cena brutto 59.00 zł

PASEK L.BRADOR 577G
• elastyczny pasek z metalową klamrą
• długość: 120 cm
• szerokość 4 cm
• materiał: 55% polipropylen, 45% guma
       

nr.art 207907403

cena netto 47.97 zł

cena brutto 59.00 zł

NAKOLANNIKI L.BRADOR 576LP
• bardzo sprytna konstrukcja umożliwiająca  

bezproblemowe użytkowanie
• szeroki elastyczny pasek, 

umieszczony tak, aby nie wrzynał 
się w kolano

• PCV i skóra wzmocnione  
poliestrem

• wypełnione miękką pianką 
komórkową

       

nr.art 207902669

cena netto 113.01 zł

cena brutto 139.00 zł

T-SHIRT DZIECIĘCY L.BARDOR 6066B
Stylowa, praktyczna i wygodna koszulka dziecięca  
z miękkiej bawełny.  
• materiał: 100% czesana bawełna
• gramatura:  160 g/m²
• kolor: szary

800053019 - 98/104         
800053020 - 110/116         
800053021 - 122/128         
800053022 - 134/140           
       
        
        
       
       
   

cena netto 44.63 zł

cena brutto 54.90 zł

NOWOŚĆ



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 01.04.2022 do 30.09.2022 lub do wyczerpania zapasów.
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 01.04.2022 do 30.09.2022 lub do wyczerpania zapasów.

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 01.04.2022 do 30.09.2022 lub do wyczerpania zapasów.

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 01.10.2022 do 31.03.2023 lub do wyczerpania zapasów.

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 01.04.2022 do 30.09.2022 lub do wyczerpania zapasów.

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 01.04.2022 do 30.09.2022 lub do wyczerpania zapasów.


