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Wiertarko-wkrętarka
BOSCH

Spawarka SPARTUS
EASY ARC160E

Grzejnik konwek-
torowy z pilotem

Nagrzewnica olejowa 
POWER TEC D20

Bezrękawnik  
dwustronny

44900

zł/szt.

13990

zł/szt.

69900

zł/szt.

1990

zł/szt.

39900

zł/szt.

Tomasz Kuchar
poleca
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DZIAŁ MAJSTRA
TEL: 58 680 16 41 OBSŁUGA TARTAKÓW I STOLARNI: 58 680 16 45

Szlifierka kątowa VULCAN
Moc 750 W, średnica tarczy 125 mm, waga 1,9 kg.

Szlifierka kątowa DEWALT
Moc 1100 W, średnica tarczy 125 mm, waga 2,2 kg.

Zestaw szlifierek kątowych HITACHI
G13SR3 - 125 mm, 10 tys. obr./min, 730 W
G23SW - 230 mm, 6600 obr./min, 2200 W

Wiertarko-wkrętarka  
akumulatorowa 14,4 V  
VULCAN
Napięcie 14,4 V,  
dwa akumulatory NiCd 1,2 Ah,  
liczba nastawień momentu obrotowego 16+1, max 
moment obrotowy 14 Nm, kufer transportowy.

Zestaw narzędzi akumulatorowych MAKITA
W skład zestawu wchodzą: akum. wiertarko-wkrętarka 
DF 330, akum. wkrętarka udarowa TD 090, 2 skrętne 
końcówki wkrętakowe - IMPACT GOLD, 2 akumulatory 
10,8 V/1,3 Ah Li-Ion BL 1013, ładowarka DC 10 WA, 
walizka aluminiowa.

Wiertarko- 
-wkrętarka  
FLEX, 3 akumulatory w zestawie
Moc/poj. baterii - 18 V/2,5 Ah, max moment obr. 
68 Nm, liczba nastawień mom. obrotowego 20+1, 
walizka L-BOXX w zestawie, trwały 4-biegunowy silnik 
o wysokiej wydajności.

Zestaw szlifierek kątowych MAKITA
9558 HN - 125 mm, 11 tys. obr./min, 840 W
GA 9020 - 230 mm, 6600 obr./min, 2200 W

Zestaw szlifierek kątowych FLEX
L 800 - 125 mm, 10 tys. obr./min, 800 W
L 2100 - 230 mm, 6600 obr./min, 2100 W

Szlifierka kątowa 230 mm VULCAN
Moc 2100 W, średnica tarczy 230 mm, płynny rozruch.

Szlifierka kątowa 230 mm DEWALT
Moc 2200 W, średnica tarczy 230 mm, waga 5,5 kg, 
płynny rozruch.

Szlifierka kątowa BOSCH
Moc 720 W, średnica tarczy 125 mm, waga 1,9 kg, 
3 lata gwarancji.

Szlifierka kątowa FLEX
Moc 800 W, średnica tarczy 125 mm, waga 1,8 kg.

WIERTARKO-WKRĘTARKA BOSCH
Napięcie 12 V, 3 akumulatory w zestawie, 1,5 Ah, 

liczba nastawień momentu obrotowego 25+1, 
max moment obrotowy 27 Nm, kufer transportowy.
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Młot udarowo-obrotowy SDS MAX TRYTON,
2 lata gwarancji + szlifierka kątowa za 1 zł
Moc 1050 W, energia udaru 9 J, waga 8 kg, uchwyt 
SDS MAX.

Młot  
wyburzeniowo-kujący DEWALT, radio gratis
Moc 1500 W, energia udaru 17,9 J, uchwyt SDS MAX, 
waga 9,9 kg.

Młoto-wiertarka SDS+ FLEX
Moc 800 W, energia udaru 3 J, uchwyt SDS+, 
waga 2,6 kg.

Młoto-wiertarka SDS+  
z wymiennym uchwytem DEWALT
Moc 800 W, energia udaru 2,8 J, waga 3 kg, uchwyt 
SDS+, oraz uchwyt zamozaciskowy w KPL.

Odkurzacz  
przemysłowy TRYTON
Moc silnika 1250 W, poj. 
zbiornika 30 l, zbiornik ze stali 
nierdzewnej, przepływ powie-
trza 58 l/s, siła ssania 18 kPa, 
waga 8 kg, wyposażenie: 
giętka rura ssąca, 2-częściowa rura 
ssąca, dysza podłogowa, dysza 
szczelinowa, filtr gąbkowy, worek 
papierowy, adapter podłączeniowy, 
korek spustu wody, możliwość 
pracy na sucho i na mokro, rura 
ssąca o długości 1,5 m, przewód 
zasilający 4 m.

Szlifierka do gipsu,  
gładzi ścian, żyrafa TRYTON
Moc silnika 600 W, średnica tarczy 

225 mm, prędkość obrotowa 
1000-2000 obr./min, elektroniczna 

regulacja obrotów, długość przewodu 
zasilającego 4,8 m, waga 4,8 kg.

Opalarka WORKSITE
Moc 2000 W, napięcie 230 V, 50 Hz,  
zakres temperatur: I - 350�C, II - 550�C,  
przepływ powietrza: I - 300 l/min, II - 500 l/min, waga 
750 g, zakres dostawy: zestaw 4 końcówek.

Opalarka  
STANLEY
Moc 2000 W, max temperatura: 
450 / 600�C, max ilość powietrza: 
300 / 500 l/min, walizka transportowa, 
regulacja temperatury, zakres dostawy: 
dysza reflektorowa, dysza chroniąca szkło, 
dysza szeroka, stożek redukujący, skrobak płaski 
50 mm, skrobak wielostronny, skrobak trójkątny, 
uchwyt do skrobaków, walizka.

Szlifierka do gipsu,  
gładzi ścian i sufitów, żyrafa SKIL

Moc znamionowa 600 W, średnica tarczy 225 mm, 
długość 220 mm, waga 4,5 kg.

Szlifierka do gipsu, gładzi ścian i sufitów  
ze ściętą końcówką, żyrafa FLEX
Średnica tarczy szlifierskiej max 225 mm, moc pobie- 
rana 500 W, prędkość obrotowa biegu jałowego 1100-
1650 obr./min, uchwyt narzędzia talerz szlifierski na 
rzep, przedłużenie wtykowe 500 mm, kąt nachylenia 
na głowicy 100�, regulacja obrotów bezstopniowa (6 
pozycji), dł. (talerz 90�) 1520 mm, ciężar 3,9 kg, kabel 
podłączeniowy H07 RN-F, 5 m.

Odkurzacz  
przemysłowy  
FLEX
Zasilanie elektryczne,  
kategoria odpylania L,  
moc 1250 W, masa 6,7 kg, max podciśnienie 21 kPa, 
pojemność zbiornika 20 l, max natężenie przepł. 
3600 l/min, dodatkowe wyposażenie.

Zestaw narzędzi akumulatorowych MAKITA
W skład zestawu wchodzą: DHP 453 - akumulatoro-
wa wiertarko-wkrętarka udarowa 42/27 Nm; BCL 
180 - akumulatorowy odkurzacz; 2 akumulatory 
BL1815N Li-ion 18 V, 1,5 Ah; ładowarka DC18SD; zestaw 
akcesoriów.

Dalmierz BOSCH PLR30C
Zasięg pomiaru 0,05-30 m, dokładność pomiaru 
+/- 2 mm, wymiary 100x40 mm, waga 80 g.

Dalmierz BOSCH PLR50C
Wyświetlacz dotykowy 2,4”, zasięg pomiaru 0,05-
-50 m, dokładność pomiaru +/- 2 mm, wymiary 
115x50 mm, waga 160 g, pamięć do 10 pomiarów.

Palnik gazowy na naboje  
Temp. płomienia 1850�C, palnik piezo. WWW.TADMET.COM.PL 3
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Pilarka  
tarczowa VULCAN
Moc pilarki 1300 W, prędkość obrotowa 4700 obr./
min, średnica tarczy 160 mm, średnica otworu tarczy 
20 mm, maksymalna głębokość cięcia 55 mm, maksy-
malna głębokość cięcia pod kątem 45 stopni 35 mm.

Pilarka  
tarczowa DEWALT
Moc nominalna 1350 W, średnica tarczy 184 mm, 
głębokość cięcia (90°) 65 mm, ciężar 3.7 kg.

Wiertarka z udarem VULCAN
Moc 600 W. 0-2800 obr./min, uchwyt wiertarski 
kluczykowy 1,5 – 13 mm, ciężar: 2,2 kg.

Wiertarka  
z udarem BLACK & DECKER
Moc: 600 W. 0-2800 obr./min,  
uchwyt wiertarski kluczykowy 1,5 – 13 mm.

Strug elektryczny, hebel VULCAN
Moc: 600 W, obroty 16000 obr./min, szerokość noża 
82 mm, głębokość skrawania max 2 mm.

Sprężarka  
Atlas Copco Automan AC 31 E 200H DOL
Typ sprężarki: tłokowa olejowa, zbiornik 200 l, wydaj- 
ność 347 l/min, ciśnienie 10 barów, moc silnika 2.2 kW,
waga 100 kg.

Klucz pneumatyczny 1/2” PROLINE
Kwadrat 1/2 cala, max. moment obrotowy 610 Nm, 
obroty: 6800 obr./min, zużycie powietrza 113 l/min, 
ciśnienie robocze 6,3 bara.

Zestaw 5  
akcesoriów  
pneumatycznych

Klucz pneumatyczny 1/2” YATO
Rozmiar trzpienia: 1/2” (12,7 mm), maks. moment 
obrotowy: 1356 Nm, obroty: 10000 obr/min, średnica 
przyłącza powietrza: 1/4” (6,3 mm), maks. ciśnienie 
pracy: 0,63 MPa (6,3 bara).

Zestaw warsztatowy w walizce 
Max obciążenie 2000 kg, min. wys. podnoszenia 
140 mm, max wys. podnoszenia 340 mm, długość 
dźwigni 420 mm, wymiary: 448 x 204 x 135 mm, 
zawartość: podpory : 2 szt., min. wys. podnoszenia 
277 mm, max wys. podnoszenia 365 mm, max udźwig 
2000 kg, kliny pod koła 2 szt., waga 13 kg.

Klucz pneumatyczny 1/2” 
Ciśnienie 6,3 bara, moment obrotowy  
550 Nm, rozmiar szybkozłącza 1/4”, rozmiar wrzecio-
na 1/2”, wydajność 119 l/min.

Kompresor samochodowy BLACK & DECKER 
Ciśnienie robocze (maks.) 8 barów, napięcie robocze 
12 V.

Sprężarka olejowa  
AIRPRESS 24 l 
Wydajność na ssaniu:  
150 l/min, zbiornik: 24 l,  
moc silnika: 1.5 KM/ 1.1 kW,  
ciśnienie robocze: 6 bar,  
ciśnienie maksymalne: 8 barów, waga: 25 kg - 349 zł.
Sprężarka olejowa AIRPRESS 50 l 
Wydajność na ssaniu 155 l/min, zbiornik 50 l, moc silnika 1,5 
KM / 1,1 kW, ciśnienie robocze 6 barów, ciśnienie maksymalne 

8 barów, waga 34 kg - 449 zł.

Prasa  
hydrauliczna 

Nacisk 10 t.

Opaski kablowe, zaciskowe 
Czarne, białe, cena za 100 szt.

89900od 199
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Prostownik  
12 V, 4 A, 56 Ah,
82550
Napięcie znamionowe 230 V, ładowane akumulatory 
zwykłe, pobór mocy 45 W, waga netto 1,38 kg, wy- 
miary 18x18x11 cm.

Prostownik 12/24  
SOLID 20,
Zasilanie 230 V, pobór mocy 300 W, napięcie prądu 
ład. 12/24 V, natężenie prądu ład. 14/8 A.

Akumulator VOLMASTER 
56219
12 V 62 Ah 540A , wymiary 242x175x190 mm, (P+).

Akumulator VARTA  
12 V 74 Ah 680 A, wymiary 278x175x190 mm.

Prostownik  
STARK 420

Zasilanie 230 V, pobór  
mocy ładowanie/rozruch  
1,6/10 kW, napięcie prądu  

ład. 12/24 V, natężenie  
prądu ład. 75 A, efektywny  

prąd ładowania 50 A, nat.  
prądu rozruchu 400 A, efektywny  

prąd rozruchu 300 A, do aku. poj. 20/1000 Ah,  
wymiary 510x290x340, waga 23 kg.

Szeroki wybór lin holowniczych oraz kabli 
rozruchowych.

Przyczepka
PODWOZIE: układ jezdny: przyczepa dwukołowa, oś pojedyncza  AL-KO,  
koła: 155 R13 lub 165 R13, zawieszenie: niezależne, uresorowanie na wałku skrętnym, dyszel typu V 750 kg stały.
NADWOZIE: rama nośna wykonana z profili giętych z blachy stalowej gr. 2,5 mm ocynkowanej skręcana śrubami, 
powierzchnia transportowa: podłoga ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej gr. 9 mm, burty z blachy stalowej 
ocynkowanej, przednia i tylna otwierane.
INFORMACJE DODATKOWE: 12 miesięcy gwarancji z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy, mozliwość zakupu 
wyposażenia dodatkowego np. stelaż z pokrowcem. 
WYMIARY: 2360x1250 mm MODEL PRO, 2200x1250 mm MODEL PRAKTI.

Lampa ACAR 
LED 02B- 48DIOD LED,  
wł., wtyczka samochodowa, akumulator, ładowarka. 

Latarka na głowę 
Moc 1 W, zasilanie 3x AAA. Lampka SLIM 

Smarownica ręczna 500 ml
Stalowa konstrukcja zapobiega efektowi fałszywego 
smarowania, głowica smarownicy wykonana z alumi- 
nium, konstrukcja umożliwiająca dwa sposoby ład-
owania smaru, ciśnienie robocze 31 MPa, max ciśnienie 
smarownicy 70 MPa, dwa rodzaje aplikatorów, 
końcówki smarownicy 4-szczękowe.

Smar VECO EPS-2,  
8 kg 
Charakteryzują się zwiększoną  
przyczepnością (adhezją) do  
powierzchni metalowych  
i odpornością na zmywanie  
wodą. Smary Vecolit EPS-00, EPS-0 i EPS-1 są z powodzeniem 
stosowane w systemach centralnego smarowania oraz w wol-
nobieżnych zamkniętych przekładniach zębatych i przekładniach 
narzędzi elektrycznych. Smary Vecolit EPS-1 i EPS-2 są używane 
do smarowania przekładni otwartych. Smar Vecolit EPS-2 
jest smarem wielofunkcyjnym o podwyższonej odporności na 
działanie wody, stosowanym z powodzeniem do smarowania 
maszyn i urządzeń rolniczych narażonych na działanie wody (np. 
łożyskowanie kosiarek, sieczkarni, maszyn uprawowych), łożysk 
ślizgowych oraz podwozi samochodowych. 

Smar AGRI GC-2, 0,9 kg 
Jest wysokiej jakości smarem  
przeznaczonym do smarowania  
łożysk tocznych i ślizgowych oraz  
innych mechanizmów eksploatowanych  
w temperaturze od -40 do 160�C, smar ten, znakomicie znosi 
krótkotrwałe przegrzania, np. nagrzewanie się elementów 
przekładni pasowych w kombajnach zbożowych (podczas 
przeciążenia lub nieprawidłowego napięcia pasów napędowych), 
smar zapewnia prawidłową eksploatacje łożysk, w których 
występuje połączenie wysokiej temperatury i wysokiej pręd-
kości obrotowej, dzięki znakomitej stabilności mechanicznej, 
odporności termicznej i odporności na utlenianie, smar Vecoplex 
Agri GC znakomicie nadaje się do smarowania długookresowego 
i bezserwisowego różnorodnych maszyn i urządzeń.

234900

79001899 2490

89901499 5990

Łaty PRO
Do każdej łaty firmy Pro, taśma miernicza 3 m za 
10 groszy.
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Napęd do bramy  
rozsuwnej FAAC 740
Informacje podstawowe,  
cechy mechaniczne napędu FAAC 740: duża siła ciągu 
z dużym zakresem regulacji od 0 do 100% z kro-
kiem co 2%; dość solidna konstrukcja z metalową 
przekładnią (mała awaryjność przekładni); przekładnia 
smarowana smarem stałym; bezdotykowy wyłącznik 
krańcowy (czujnik magnetyczny reaguje na zbliżenie 
magnesów wyłączników krańcowych).

Napęd do bramy skrzydłowej FAAC 414
Siłowniki 414 z elementami mocującymi, centrala 
sterująca E 045, obudowa do centrali sterującej - mod-
el E, moduł radiowy XF 433, pilot (+1 ekstra w cenie 
napędu) 4-przyciskowy XT4 433 RC/XT4 433 RCBE, z 
kodem dynamicznie zmiennym, fotokomórka XP 15B.

Napęd do bramy  
garażowej D600 
Zestaw napędu do bram garażowych do użytku 
przydomowego i półprzemysłowego z szyną jezdną 
długości 3 m, trwały i niezawodny.

Zestaw montażowy do bramy przesuwnej 
Komplet wózków prowadnica 80 lub 70.  
W zestawie: dwa wózki z regulacją z rolkami stalowy-
mi; rolka najazdowa; uchwyt najazdu.

Profesjonalna miara zwijana IRWIN 8 m
10508060
+ nóż IRWIN 9 mm GRATIS. Narzędziowy  

wózek na kółkach
C1290Zestaw wkrętaków CORONA 58 elementów

Lampa  
ostrzegawcza  
FAACLIGHT 
Posiada możliwość  
zamontowania żarówki 40 W/230 V, wbudowany 
przerywacz pozwala na miganie z częstotliwością 
około 1 Hz, klosz lampy, mimo długoletniego wyko-
rzystywania w trudnych warunkach atmosferycznych 
pozostaje w tej samej barwie oraz przejrzystości.

Przedłużacz bębnowy 3x 1,5 mm guma 
25 m

SPAX 
wkręt talerzowy 8x300, cena: 2,49 zł/szt. - 124,50 zł/opak. (50 szt.)

Przedłużacze mieszkaniowe ACAR 
1,5 m, 3 gniazda.

Przedłużacz bębnowy 3x 2,5 mm  
50 m

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 16”  

Listwa zębata 10 mm  
- 24,90 zł/mb.
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Nóż trapezowy 
Nóż łamany z ostrzem bimetalicznym 18 mm 
IRWIN 

Zestaw nasadek 27 el. CORONA  

Zestaw kluczy płasko-oczkowych  
8-17 mm, 6 szt.  

Pistolet do kleju 8 mm 30 W 

Tarcza TVH200/250
- średnica 200 mm, grubość 1,6 mm - 189 zł
- średnica 250 mm, grubość 1,6 mm - 249 zł
tarcze do cięcia twardych materiałów: granitu, gresu 
rustykalnego, klinkieru, materiałów ogniotrwałych, 
łupków i gresu porcelanowego.

Pistolet do kleju  
z przełącznikiem
11 mm, 28/180 W,  PRF-42915

Maszyna DU200EVO
Średnica tarczy 200 mm,  
długość cięcia 650 mm,  
grubość cięcia 35 mm, gwarancja 2 lata.

Zestaw  
11 brzeszczotów 

(4 rodzaje)  
do piły szablastej 

4935496

Zestaw kluczy 217 el PROLINE

Zestaw kluczy płasko-oczkowych 
z grzechotką 8-19 mm, C7400

Farbki dekoracyjne DOREX, 25 ml

Mieszarka Rubimix 7
Moc 1200 W, jeden bieg, płynna regulacja obrotów, 
mieszadło w komplecie 120 mm, gwarancja 2 lata.

Klucze  
nasadowe  
1/4 i 1/2 cala,  
94 el. 4-32 mm

Zestaw  
kluczy płasko-oczkowych 6-32 mm, 24 el.
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Kurtyna przeciwkurzowa na drzwi  
Uniwersalna kurtyna przeciwkurzowa służy do oddzielania 
pomieszczeń podczas prac remontowo-budowlanych. Kurtyna 
zapobiega przedostawaniu się kurzu, a dzięki zastosowaniu zam-
ka błyskawicznego pozwala na łatwe przemieszczanie się bez 
konieczności demontażu zabezpieczenia. Prosty i łatwy montaż 
oraz szczelność daje duży komfort użytkowania.
Kurtyna nadaje się do wielokrotnego użycia. 

Taśma malarska BLUE DOLPHIN 38 mm  
Jest to profesjonalna taśma malarska specjalnie przygotowana 
do długiego przebywania na powierzchni i łatwego usuwania bez 
uszkodzenia podłoża oraz pozostawiania śladów kleju. Jest to 
najlepszy wybór zarówno dla profesjonalisty, jak i dla indywidu-
alnego użytkownika. Cena za sztukę.
Przy zakupie 2 szt taśmy Blue Dolphin  
otrzymasz folię malarską gratis.

Zestaw do farb olejnych  
MFK1 09227 
Zestaw malarski do małych po- 
wierzchni z gratisową taśmą malarską. 
W zestawie: kuweta 15 x 29 cm, 3 wałki 
o długości 10 cm, uchwyt 10 cm i taśma 
niebieska, wałek termofuzja z mikrofazy 
fazowanej, który nie chlapie, do gładkich 
powierzchni, wykonany z bardzo chłonnej 
tkaniny, do farb rzadkich, emulsyjnych, 
lateksowych, lazur, bejc, poliuretanów.

Grunt uniwersalny akrylowy 
Poj. 5 l, cena za 5 l

Farba  
akrylowa biała 
Wewnętrzna do ścian i sufitów, 13 m2/l, poj. 10 l.

Środek do usuwania  
pleśni i grzybów 
Przeciwko pleśni, bakterii, pleśni 
i zastosowanie do muru, betonu,  
gipsu, kamienia naturalnego  
i sztucznego, drewna, plastiku, 
silikonu i cementowych spoin 
wewnątrz i na zewnątrz, poj. 0,5 l.

Drabina malarska drewniana 
2 x 5 stopni, wys. 1,5 m.

Pomost  
VARIO TOP KRAUSE 

Płyn  
do spryskiwaczy: 
DORIS -22�C metanol 
SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE NA FV , poj. 5 l - 8,89 zł.
SYLEN -20�C etanol z lejkiem 
Poj. 5 l - 13,99 zł.

Farba akrylowa DULUX  
Wewnętrzna do ścian i sufitów, 13 m2/l, poj. 9 l.

Uszczelki drzwiowe i okienne 

Piana montażowa  
pistoletowa, zimowa
Jednoskładnikowa piana poliuretanowa,  
aplikacja za pomocą pistoletu, utwardzanie  
piany jest spowodowane reakcją z wilgocią  
zawartą w atmosferze, niskoprężna - objętość po 
rozprężeniu 55 litrów - 15,99 zł.

Silikon akrylowy biały  
310 ml
Elastyczne, jednoskładnikowe szczeliwo na bazie 
akrylu, silikon utwardza się podczas reakcji z wilgocią 
zawartą w powietrzu.

Piana montażowa  
wężykowa, zimowa
Jednoskładnikowa piana  
poliuretanowa, utwardzanie piany jest spowodowane 
reakcją z wilgocią zawartą w atmosferze, niskoprężna - 
objętość po rozprężeniu 55 litrów.

Zmywacz do piany  
montażowej pistoletowy,  

czyścik
500 ml, czyści powierzchnie z piany, czyści mechanizm 
pistoletu od środka, zapewniając długotrwale działanie 

pistoletu.

Pistolet piany  
montażowej 
LGF0101
29,00 zł
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DZIAŁ SPAWACZA
TEL: 58 680 16 41 OBSŁUGA TARTAKÓW I STOLARNI: 58 680 16 45

Przyłbica  
automatyczna  
SPARTUS EASY 
NW-080-10-100
Pole widzenia 98x43 mm, zaciemnienie DIN 4 goto- 
wość, DIN 9-13 praca, stopień ochrony UV/IR do DIN 16, 
czas zaciemnienia 1/25000 s, czas rozjaśniania 0,1-
1,0 s, zasilanie filtra - ogniwa słoneczne, waga 480 g.

Reduktor  
z rotametrem  

CO2/ARGON 
NW-SP062-95

Reduktor ArCO2 1/4” RH  
z rotametrem - gaz argon,  

dwutlenek węgla, max ciśnienie wlotowe 200 barów, 
przepustowość 0-32 l/min, nakrętka na wylocie 1/4” 

RH, końcówka węża śr. 6,3 mm.

NW-ARC160E
Zasilanie ≈1x230 V ±10% 50/60 Hz,  

prąd spawania 20-160 A, cykl pracy 60%, bieg jałowy 
69 V, regulacja Arc Force, pobór prądu 31,5 A, spraw- 
ność 85%, klasa izolacji F, stopień ochrony IP21, waga 

4,1 kg, wymiary 292x127x196 mm.

Przecinarka  
plazmowa  
CUT50C  
SPARTUS MASTER 
NW-CUT50C-KPL
Zasilanie ≈1x230 V ±10% 50/60 Hz, prąd cięcia 10- 
-50 A, max grubość cięcia 15 mm, cykl pracy 60 %.
PLAZMA: napięcie wyjściowe pracy 100 V, zalecane 
ciśnienie robocze 4 bary, wydajność sprężarki 150 l/
min, post-gaz, bezstykowe zajarzenie łuku HF.
Wyposażenie: przewód masowy 3 m, wężyk powietrzny, filtr 
pow. z regulacją ciśnienia, uchwyt SPARTUS SP70H (standard 
CEBORA®P70 / EWS®EX60) 6 m z niezbędnikiem, instrukcja.

Półautomat  
MIG250Y  

SPARTUS PRO 
NW-MIG250Y

Zasilanie ≈3x400 V ±10%  
50/60 Hz, prąd spawania  

50-250 A, cykl pracy 60%, 
MIG: nap. wyjściowe pracy17-27 V, prędkość podawania drutu 

2,5-16 m/min, drut ø0,8/1,0/1,2 mm, wbudowany podajnik 
4-rolkowy. przełącznik 2T/4T.

MMA: spawanie elektrodą otuloną, prąd spawania 10-220 A.
Regulacja indukcyjności, test drutu, pobór prądu MIG/MMA 

12,1/11,6 A, sprawność 85%, klasa izolacji F, stopień ochrony 
IP23, waga 53 kg, wymiary 1040x460x730 mm.

Wyposażene: przewód masowy 3 m, wężyk gazowy, instrukcja.

Półautomat  
MIG250C  

SPARTUS PRO  
+ podajnik WF-4F

NW-MIG250C
Zasilanie ≈3x400 V ±10% 50/60 Hz, prąd spawania MIG 50-
250 A, cykl pracy 60%, 
MIG: nap. wyjściowe pracy 17-27 V, prędkość podawania drutu 
2,5-16 m/min, drut ø0,8/1,0/1,2 mm, wydzielony podajnik 
4-rolkowy. przełącznik 2T/4T.
MMA: spawanie elektrodą otuloną, prąd spawania 20-220 A.
Regulacja indukcyjności, test drutu, pobór prądu 12 A, spraw- 
ność 85%, klasa izolacji F, stopień ochrony IP23, waga 17,8 kg, 
wymiary 550x220x380 mm.

Reduktor  
CO2/ARGON RB-CO2 
NW-SP062-94
Reduktor ArCO2 1/4” RH - gaz  
argon, dwutlenek węgla, max  
ciśnienie wlotowe 200 barów,  
przepustowość 0-21 l/min, nakrętka na wylocie 1/4” 
RH, końcówka węża śr. 6,3 mm.

Preparat  
antyodpryskowy  
OPN UF-1000 
BOH-78057822
Preparat jest bezzapachowym 
środkiem przeciwprzyczepnym 
produkowanym w postaci 
aerozolowej, nie zawierającym 
freonu oraz silikonu.

Spawarka  
MMA/TIG KEMPPI MINARC EVO 180
KEM-6100280
Zasilanie 230 V 50 Hz, prąd spawania: MMA 10-170 A, 
TIG 10-180 A, zabezpieczenie 16 A, średnica elektrod 

1,6-4,0 mm, płynna regulacja prądu spawania, napięcie 
jałowe 90 V, chłodzenie: wentylator, waga 5,85 kg.

Zestaw gwintowników  
i narzynek z pokrętłami M3-M12
Profesjonalny zestaw. DIN 352. W zestawie narzynki: 
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. Gwintowniki: M3, 
M4, M5, M6, M8, M10, M12 oraz uchwyty , adapter 
i wkrętak do montażu. 

Elektroda ESAB ER146 rutylowa fi 3,25
Elektroda średnio otulona z dodatkiem celulozy w otu- 
linie, do spawania konstrukcji stalowych narażonych 
na obciążenia statyczne i dynamiczne (konstrukcje 
okrętowe, budowlane, taboru komunikacyjnego, itp.); 
zalecana do prac montażowych - 10,99 zł/kg.

Szlifierka stołowa  
PROMA BKL-2000

Moc przyłączeniowa 550 W/230 V. Liczba obrotów 
2850/min. Średnica tarczy 200 x 25 x 16 mm, 200 x 

40 x 16 mm. Masa 20 kg.

Spawarka inwertorowa 145A ESAB
Napięcie zasilania V/ph Hz 230/1 50/60. Bezpiecznik 
(zwłoczny), A: 16. Obciążenie przy 40C, MMA, cykl 
pracy 15%, A/V: 145/25,8, cykl pracy 60%, A/V: 
70/22,8, cykl pracy 100%, A/V: 55/22,2. Zakres prądu 
spawania MMA (DC), A: 10-145. Napięcie jałowe, V: 
63. Wymiary dł x szer x wys, mm: 280 x 120 x 220. 
Waga, kg: 3,6

SPAWARKA SPARTUS EASY ARC160E
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DZIAŁ BHP
TEL: 58 686 21 95 wew. 27

Rozmiary: XS-L.
* dostępne tylko 600 szt.

LAHTI PRO
Bluza polarowa
PRF-L4010203
Idealna bluza ochronna z ciepłego polaru, różne kolory, 
rozmiary: S-3XL.

CERVA  
Zimowa kurtka  
Emerton
CER-0301002360
Wodoodporna kurtka  
zimowa o wydłużo- 
nym kroju wykonana  
z wytrzymałego  
materiału, odpinany,  
ocieplany kaptur,  
regulacja mankietów  
za pomocą rzepów Velcro, dół kurtki z możliwością 
regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka. 
Odpowiednia do haftu maszynowego.

LAHTI PRO
Lahti kurtka  
ochronna 
PRF-LPB0xx
Rozmiary: 48-60.

LAHTI PRO
Lahti spodnie ogrodniczki  

PRF-LPSR02xx
Rozmiary: 48-60.

LAHTI PRO
Lahti spodnie do pasa 
PRF-LPSR01xx
Rozmiary: 48-60.

CERVA
Beaver kamizelka  

ocieplana  
CER-0303002442xx

Wodoodporna, ocieplana kamizelka, przedłużany 
tył. Dół kamizelki z możliwością regulacji obwodu za 
pomocą elastycznego sznurka, możliwość regulacji 

obwodu kamizelki za pomocą bocznych suwaków, 
rozmiary: S-3XL.

CERVA  
Kurtka  
ocieplana  
wysokiej  
widoczności  
CER-0301007370
Ocieplana kurtka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi. 
Kaptur zintegrowany z kołnierzem, regulacja obwodu 
za pomocą sznurka. Wewnętrzne, dziane mankiety. 
Wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 
1 klasy zgodnie z normą EN 343.

CERVA
Emerton spodnie  

ogrodniczki  
zimowe   

CER-0302020760xx
Ubranie od wewnątrz  

ocieplane flanelą,  
komfort termiczny  

nawet podczas pracy  
na dworze w niskich  

temperaturach.  
Emerton to wytrzymałość i wygoda, rozmiary: 48-62.

LAHTI PRO
Trzewiki ochronne 
PRF-L30103xx
Wierzch: skóra nubukowa/dzianina siatkowa, podeszwa 
gumowa, głęboki protektor zapewnia stabilność obu-
wia, rozmiary: 39-47.

LAHTI PRO
Czapka ocieplana z polarem 
PRF-LPCO1PU;PRF-LPCO1SU;PRF-LPCO1ZU

REJS
Wkładki do butów 

RWP-BR-INS-ANBA
Antybakteryjne wkładki 

 do butów, zapobiegające nieprzyjemnemu zapachowi, 
rozmiary: 38-47.

LAHTI PRO
Trzewiki ochronne 
L3010243
Lekkie o modnym wyglądzie obuwie ochronne.

BEZRĘKAWNIK DWUSTRONNY
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LAHTI PRO
Kalosze 
PRF-L30701xx
Wygodne kalosze z dzianinową podszewką, rozmiary: 
41-47.

Clinex glass foam 
AMT-77-688
Skuteczna i niezawodna pianka do mycia szyb, luster, 
kryształów, powierzchni emaliowanych i lami-
nowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. 
Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud 
i tłuszcz, a nawet insekty.

Ocieplacze filcowe 
Ocieplacz filcowy  
w kształcie skarpety,  
idealny do obuwia pcv.

CERVA
Rękawica ochronna 
CER-01080122231xx 
Rękawica ochronna, powlekana lateksem. Idealna do 
prac montażowych, budowlanych, warsztatowych. 
Rozmiary: 6-11.

LAHTI PRO
Rękawica  
ochronna Wampirka 
PRF-LPRP0409 
Rękawica ochronna, kolor niebieski. Rozmiar uniwer-
salny.

TADMET
Rękawice ochronne  

ocieplane 
23/W100  

Wytrzymała, powlekana lateksem ocieplana rękawica 
ochronna. Rozmiar: 10.

VILEDA PROFESSIONAL
Syntetyczny wkład do zamiatania 100 cm 
V-101267  
Mop akrylowy do zamiatania  100 CM VILEDA.

VILEDA PROFESSIONAL
Wkład Antybakteryjny SuperMop  
Ag niebieski 
V-137904  
Wkład Antybakteryjny SuperMop z cząsteczkami 
srebra.

VILEDA  
PROFESSIONAL
Ściereczka  
PVAMICRO 
V-143585  
PVAmicro to innowacyjna tkanina wykonana z fab-
rycznie impregnowanej mikrofibry PVA. Zapewnia 
to ściereczce PVA gładką strukturę wewnętrzną, 
zapewniającą wysoką wydajność czyszczenia. PVA 
jest dobrze znane w profesjonalnych zastosowaniach, 
dzięki swojej chłonności i braku powstawania smug na 
czyszczonych powierzchniach. 

VILEDA  
PROFESSIONAL

QUICK DRY  
rola perforowana  

25 CMX10M 1/4 
V-145631/121439  

Wysokiej jakości ścierka gąbczasta, elastyczna 
i przyjemna w dotyku. Ścierka oddzierana z rolki, 

przeznaczona do stosowania wraz z dozownikiem. Rol-
ka 10 m – żółta, perforowana ścierka z nadrukowywa-

nym logo Vileda. Ścierka Quick’n’Dry oddzierana z rolki, 
może być stosowana wraz z dozownikiem.

CLINEX
Clinex Expert+  
AMT-40-103 
Płyn do czyszczenia powierzchni skórzanych. Idealnie 
nadaje się do skórzanej tapicerki samochodowej.

CLINEX
Clinex Glazur 
AMT-77-162 
Najnowszej generacji skoncentrowany płyn do mycia 
i pielęgnacji podłóg glazurowanych. Płyn posiada 
doskonałe właściwości antystatyczne. Pogłębia natu-
ralny kolor podłogi pozostawiając przyjemny zapach. 

CLINEX
W3 Active Shield 1 l 

AMT-77-708 
Produkt do codziennego mycia sanitariatów z aktyw- 

ną ochroną, polimerowy preparat przeznaczony do 
czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni kwasood-

pornych, skutecznie usuwa rdzawe i kamienne nacieki, 
tłusty brud, osady wapienne i mydlane, dostępne 

opakowania 1 l, 5 l.

Gąbka VILEDA PUR ACTIVE 
2w1 - delikatna dla powierzchni, agresywna dla brudu, 
nie powoduje zarysowań, wysokogatunkowa pianka 
poliuretanowa, wysoka chłonność, czyści porcelanę, 
ceramikę, szkło żaroodporne, pleksi, emalię, miedź, 
chrom, stal, na powierzchniach delikatnych zaleca się 
uprzednie przetestowanie w niewidocznym miejscu, 
sprzedawane w opakowaniu zbiorczym po 10 sztuk.

VILEDA PROFESSIONAL
ULTRA SPEED   

zestaw sprzątający 25 l 
V-147182  

Czyszczenie powierzchni 750 m2  
na godzinę przy jednokrotnym przebiegu  

lub 360 m2 dla czyszczenia dwuetapowego.  
Szybsze wyciskanie - prosty w obsłudze system wyciskania, 

przyśpieszający dwukrotnie czynność. Wydajna prasa - uwalnia 
do 50% wody. Szybkość schnięcia powierzchni - podłoga 

wysycha szybciej zmniejszając niebezpieczeństwo poślizgu. 
Higiena - brak kontaktu dłoni z detergentami. Łatwy w użyciu - 

nie wymaga szkolenia. Ergonomiczna konstrukcja.
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DZIAŁ OGRODNIKA
SERWIS: 725 555 170 I PILARZA
NAGRZEWNICA OLEJOWA 20 kW POWER TEC D20.1

Moc grzewcza 20 kW, przepływ powietrza 560 m3/h,
zużycie oleju opałowego 1,85 l/h, napięcie 230 V/ 50 Hz,

pojemność zbiornika paliwa 24 l, średnica wylotu  
ciepłego powietrza 212 mm, waga 24 kg,  

wymiary (wys x szer x dl) 517x470x832 mm.

Nagrzewnica elektryczna 3 kW 
Moc 3 kW, przepływ powietrza 400 m3/h, zasilanie 1, 
temperatura wydmuchu 25�C, waga 5,8 kg, długość 
325 mm, szerokośc 325 mm, wysokość 475 mm, 
pobór mocy 3000 W.

Nagrzewnica  
gazowa POWER TEC GPL 15 kW 
Max. wydajność: 15 kW 12.900 Kcal/h, zapłon piezo, 
rodzaj gazu propan-butan, ciśnienie 0,7 bara, max. 
zużycie gazu 1,11 kg/h, przepływ powietrza 300 m³/h, 
napięcie 230/50 V/Hz.

Nagrzewnica  
gazowa POWER TEC GPL 30.2, 30 kW 
Moc grzewcza 30 kW, zasilanie 230/50 V/Hz, waga 
10 kg, ciśnienie gazu 1,5 bara, zużycie gazu 2,16 kg/h, 
przepływ powietrza 1000 m3/h.

Nagrzewnica  
olejowa NEGRO CP 150 

Moc (kW) 15/21/29, wydajność (Kcal/h) 
12 900/18 000/25 000, przepływ powietrza (m3/h) 

560/560/1 100, zużycie paliwa (l) 1.4/1.8/2.8, moc 
silnika (W) 160/180/285, pojemność zbiornika (l) 

15/15/22, zasilanie (V/Hz) 230/50 / 230/50 / 230/50, 
wymiary (mm) 832x470x517 / 916x470x517 / 1008x 

563x632, waga (kg) 15 / 25,2 / 31.

Nagrzewnica olejowa D-MAX 50 
Wydajność [kW] 46, przepływ powietrza [m3/h] 1400, 
zasilanie [V/Hz] 230/50, zużycie paliwa [kg/h] 3,88, 
pojemność zbiornika [l] 42, wymiary [DxSxW] [mm] 
630x440x1075, waga [kg] 38 .

Nagrzewnica olejowa D-MAX 70 
Wydajność [kW] 65, przepływ powietrza [m3/h] 1600, 
zasilanie [V/Hz] 230/50, zużycie oleju [kg/h] 5,48, wy-
miary [DxSxW] [mm] 830x480x1170, waga [kg] 60 .

Nagrzewnica  
elektryczna 5 kw 

Moc maksymalna 5,0 kW,  
2-stopniowa regulacja mocy: 2500/5000 W lub tryb 

tylko wentylator, napięcie zasilające 400 V/50 Hz, ter-
mostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wymiary 

325x325x475 mm, masa 7,1 kg.

Pilarka elektryczna łańcuchowa TRYTON
Zasilanie elektryczne, podziałka łańcucha 3/8”, moc 
znamionowa 2400 W, długość prowadnicy 40 cm.

Pilarka spalinowa MAKITA EA 3200s
MAK-EA3200S
Pojemność silnika 32 cm3, moc 1,35 kW (1,85 KM), 
paliwo E95/ 1:50, długość tnąca 350 mm, podziałka 
łańcucha 3/8”, szerokość rowka 1,1 mm, zbiornik pali-
wa 0,4 l, zbiornik oleju do łańcucha 0,28 l, masa 4,1 kg.

Pilarka  
spalinowa  
SHINDAIWA 452s/EC1
Pojemność skokowa 45,2 cm³, moc wyjściowa 3,3 KM,
waga 4,5 kg, typ gaźnika Walbro WT, pojemność 
zbiornika paliwa: 540 ml.
* 5 lat gwarancji - paragon, 2 lata gwarancji - faktura VAT

Dmuchawa,  
odkurzacz do liści 3 w 1 

Odkurzanie i rozdrabnianie liści drzew w ogrodzie, 
zdmuchiwanie liści z alejek ogrodu, zamiatanie liści 

w jedno miejsce. Ciężar 4,7 kg, moc znamionowa 
1600 W, napięcie zasilania 230 V.

Promiennik  
na butlę gazową 
Promiennik gazowy POWER TEC o regulowanej mocy 
grzewczej 1,65 - 3,3 kW, gotowy do działania po 
podłączeniu do butli gazowej, ekonomiczny i efektywny 
sposób na ogrzewanie niewielkich obiektów przemys-
łowych i handlowych, wysoka wydajność urządzenia 
oraz możliwość regulacji mocy umożliwia redukcję 
kosztów eksploatacji.
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Szpadel ostry, prosty  
z metalowym  

trzonem  
SAMURAJ 

Łopata piaskowa  
z metalowym trzonem  
SAMURAJ  
SAM4740

Grabie wyprofilowane  
z metalowym trzonkiem  
14 zębów 
- 27,90 zł

Grabie 10-zębne z drewnianym  
trzonem - 9,99 zł

Łopata do śniegu 

Łopatka  
do śniegu  
regulowana 
12199. Szer. 310 mm, wys.  
345 mm, plast. cz. bez okucia,  
trzonek telesk. 700-840 mm  
- 24,90 zł/szt.

Zgarniacz śniegu 
12192. Szer. 785 mm, wys. 450 mm, plast. cz. okucie 

alu., uch. met. 20 mm. - 49,90 zł/szt.

Zgarniacz do śniegu  
aluminiowy  

FISKARS FS143061 
Alu. szer. 450 mm,  

dł. 1250 mm, trzonek Alu. Odg. 

Toporek 600G PROLINE 
Długość 360 mm, ciężar 600 g.

Agregat prądotwórczy DEDRA DEG2510 
200 W, moc dla pracy ciągłej 2000 W, moc silnika 
5 HP, 2 gniazda 230 V, 1 gniazdo 12 V, silnik tłokowy 
4-suwowy, zbiornik 15 l.

Świder spalinowy  
PROMA 
Silnik benzynowy 2T,  
moc przyłączeniowa 1,7 kW,  
6500 obr./min,  
pojemność skokowa 52 cm,  
średnica wiertła 150 mm,  
długość wiertła 800 mm,  
waga 13,8 kg.

Ostrzałka  
łańcuchów  
PROMA 

Ostrzałka do siekier i noży FISKARS 

FISKARS  
Siekiery rozłupujące 
X11 (122440) - 145 zł/szt.
X17 (122460) - 159 zł/szt.
X25 (122480) - 209 zł/szt.
X27 (122500) - 239 zł/szt.

Toporek FISKARS X7 
Długość 355 mm, ciężar 640 g.

Agregat  
prądotwórczy  

MAKITA 
Silnik spalinowy OHV 4-suwowy, poj. skokowa 

420 cm3, poj. zbiornika paliwa 25 l, rozrusznik ręczny, 
napięcie wyjścia (prąd zmienny) 230 V - 50 Hz, 

napięcie wyjścia (prąd stały) 12 V (8,3 A), maks. moc 
wyjściowa 4,5 kW, waga 95,5 kg.

Grabie do liści 
FIS-135022
- 21,00 zł

Grabie  
do liści 
FIS-135591
- 69,00 zł

Nożyce do żywopłotu 
FIS-114800
- 149,00 zł

Sekator ogrodowy profesjonalny 
FIS-111960
- 119,00 zł
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Olej do łańcucha 
1 l (135/00001) - 6,90 zł
5 l (135/00002) - 29,90 zł

Myjka KARCHER  
HDS 5/15 U 
KAR-1.064-043.0
Zasilanie ≈1x230 V 50 Hz,  
wydajność tłoczenia 450 l/h,  
ciśnienie 150 barów/15 MPa,  
max temp. 80�C, moc  
przyłącza 2,7 kW, zużycie  
paliwa 2,4 kg/h, zbiornik  
paliwa 6,5 l, ciężar 74 kg,  
wymiary 620x620x990 mm.
Wyposażenie: wąż wysokociśnieniowy 10 m, lanca sprys-
kująca 550 mm, zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS), 
automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia.

Odkurzacz  
KARCHER WD 4 

KAR-1.348-111.0
Zużycie energii 1000 W, 20-litrowy zbiornik na zanie- 

czyszczenia, kabel zasilający 5 m, średnica wyposaże-
nia 35 mm, ciężar 7,1 kg, wymiary 384x365x526 mm.

Proszek do prania  
KARCHER 800 g
KAR-6.290-175.0
Środek do czyszczenia  
ekstrakcyjnego dywanów,  
wykładzin i tapicerki. Usuwa  
oleje, tuszcze i kurz. Delikatny  
dla czyszczonych materiałów. skuteczny także 
w zimnej wodzie. Nie zawiera wybielaczy. Stworzony 
specjalnie do urządzeń ekstrakcyjnych Kärcher. Środki 
powierzchniowo czynne zgodne z OECD. Wartość pH 
w 1% roztworze ok. 8. Gotowy do użycia.

Parownica 
KARCHER SC 2
KAR-1.512-000.0
Moc 1200 W, podciśnienie 200 hPa, przepływ powie-
trza 65 l/s, poj. zbiornika 17 l, przewód zasilający 4 m, 
napięcie zasilania 230 V, waga bez wyposażenia 6,4 kg, 
wymiary 372x338x556 mm.

Myjka 
KARCHER K2 Basic

KAR-1.673-150.0
Moc 1200 W, podciśnienie 200 hPa,  

przepływ powietrza 65 l/s, poj. zbiornika 17 l, przewód 
zasilający 4 m, napięcie zasilania 230 V, waga bez 
wyposażenia 6,4 kg, wymiary 372x338x556 mm.

Odkurzacz  
piorący PUZZI 8/1  

+ proszek RM760 gratis
KAR-1.100-225.0

Wydajność teoret. 18 m2/h, wydatek pow. 61 l/s, 
podciśnienie 23,6 kPa, wydajność spryskiwania 1 l/

min, ciśnienie spryskiwania 1 bar/tłoczenia 2,5 bara, 
zbiornik wody czystej 8 l/brudnej 7 l, moc turbiny 

1200 W, pompy 40 W, ciężar 9,8 kg, wymiary 
530x330x440 mm, napięcie 220-240 V 50-60 Hz.

Myjka 
KARCHER K5 Kompakt

KAR-1.630-420.0
Ciśnienie max 2-14,5 MPa, wydajność tłoczenia max 
500 l/h, wydajność powierzchniowa 40 m2/h, max 

temp. wody 40�C, moc przyłącza 2,1 kW, ciężar 11,5 kg, 
wymiary 516x295x282 mm, zasilanie 230 V 50 Hz.

Myjka do okien  
KARCHER WV2

Akcesoria w zestawie: środek do czyszczenia okien 
(koncentrat), 20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofib-

ry; ssawka – szeroka, 280 mm; litowo-jonowy aku-
mulator; ładowarka. Wymiary 120 x 280 x 320 mm, 

waga 0.6 kg.

Odkurzacz kominkowy  
KARCHER AD 3000

Moc 1200 W, przewód zasilający 4 m, przepływ po- 
wietrza 65 l/s, podciśnienie 200 hPa, poj. zbiornika 17 l, 
napięcie zasilania 230 V, waga bez wyposażenia 6,5 kg.

Odśnieżarka  
elektryczna  
DEDRA 2000 W
DED8801
Napęd elektryczny 230 V, szerokość odśnieżania 
39 cm, wysokość odśnieżania 31 cm, zakres obrotowy 
wyrzutnika 180�, masa 14 kg, napęd nie, moc 2 kW.

Odśnieżarka spalinowa PST 200 E 
Max. wyrzut śniegu 8-12 m, max. szer. odśnieżania 
560 mm, max. wys. odśnieżania 510 mm, waga 79 kg, 
oświetlenie tak, moc max 4.75 kW (6.5 Hp), poj. zbior- 
nika paliwa 3,6 l, paliwo Pb95.

Zamiatarka  
KARCHER S650 

Szerokość robocza ze szczotką boczną 650 mm, 
wydajność teoretyczna 1800 m²/h, waga urządzenia 

gotowego do pracy 11 kg, zbiornik na śmieci 16 l.

Serwis 
i wypożyczalnia 

narzędzi
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Myjka KARCHER  
HD 5/15 C 
KAR-1.520-140.0
Zasilanie ≈1x230 V 50 Hz,  
wydajność tłoczenia 500 l/h,  
ciśnienie 200 barów/20 MPa,  
max temp. 60�C, moc przyłącza  
2,8 kW, ciężar 25,2 kg,  
wymiary 380x360x930 mm.
Wyposażenie: pistolet spryskujący  
z Easy Press, uchwyt Soft Grip, wąż  
wysokociśnieniowy 10 m, lanca  
spryskująca 850 mm, dysza trójstopniowa (0�/25�/40�), za-
bezpieczenie przed skręcaniem (AVS), automatyczne obniżanie 
ciśnienia po wyłączeniu urządzenia.

GRATIS
proszek

tel. 725 555 170



DZIAŁ HYDRAULIKA
TEL: 58 680 16 43

Termowentylator
Moc 2000 W, regulacja temperatury, funkcja chłodne-
go powietrza.

Grzejnik halogenowy  
AQUA AIR KON HH07
Regulacja mocy 400 W/800 W/1200 W. Urządzenie 
posiada halogenowy element grzejny. Funkcję obraca- 
nia, oraz praktyczny uchwyt do przenoszenia.

DL05R 2500 W
Kolor szary. Regulacja mocy tak. Zabezpieczenia nie. 

Moc maksymalna 2500 W. Napięcie 230 V.

Piec szamotowy  
oraz akcesoria  
do pieca 
Piec szamotowy 7 cegieł, ocynkowany ogniowo.
* dostępne również piece 9-szamotowe. 
** cena dotyczy pieca bez akcesoriów.

ELEKTROZAWÓR 2N15 1/2” EPDM  
+130C 230V  N/O
W skład wchodzi :(elektrozawór + cewka+wtyk z diodą) 
uszczelnienie EDPM +130C WODA, PARA.

Deska wolnoopadająca koło
10134000

Umywalka 55 cm 
M11055000
Bez otworu na baterie.

Grzejniki  
dekoracyjne  
już w sprzedaży
Różne rodzaje.

Grzejnik  
drabinkowy  

TERMA 
PBM 500X900 

Rozmiar szer. 500 mm,  
wys. 900 mm, 443 W,  

łukowy (rozstaw 50 mm), 

Kompakt  
Krakowskiej  
Fabryki  
Armatury (KFA)
1640-103-111
 Model SOLANE.

Wymiennik 80 litrów  
DWUPŁASZCZOWY ALTECH  

Pojemność 80 l, masa 35 kg, wymiary 440 mm  
(średnica), 975 mm (dł.), *5 lat gwarancji na zbiornik.

KOCIOŁ Q HIT 11
jest nowoczesnym kotłem 

centralnego ogrzewania 
przeznaczonym do trady-
cyjnego, górnego spalania 

węgla i drewna z wykorzys-
taniem ciągu kominowego, 

jego przeznaczeniem jest 
produkcja ciepła do ogrzewa-

nia budynków o powierzchni 
od 40 do 110 m2.

Grzejnik olejowy  
KON FIN 7 

GRZEJNIK KONWEKTOROWY Z PILOTEM

39000 186900
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kupuj
produkty z logo

i zyskuj!
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Podane ceny są cenami brutto. Prezentowane w katalogu zdjęcia umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych 
produktów. Firma TAD-MET Teresa Tadeusz Jarosław Ostrowscy Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku. Akcja promocyjna trwa od 10.11.2015 r. do 
31.12.2015 r. 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. 
TAD-MET Teresa Tadeusz Jarosław Ostrowscy Sp. J. zastrzega sobie prawo zmian cen produktów prezentowanych w tej publikacji.

83-400 KOŚCIERZYNA, UL. KAPLICZNA 5
tel. 58 686 21 95, e-mail: biuro@tadmet.com.pl

godz. otwarcia: pon. - pt. 6:00 - 17:00, sob. 7:00 - 14:00

80-185 GDYNIA, UL. GOŁĘBIA 2
tel. 782 700 070, e-mail: gdynia@tadmet.com.pl

godz. otwarcia: pon. - pt. 6:30 - 16:30, sob. 8:00 - 13:00

Dane mapy ® 2015 GoogleDane mapy ® 2015 Google

PROMOCJE!
ŚWIĄTECZNE

ZŁAP

TSHIRT

POLAR

CHUSTA
WIELOFUNKCYJNA

RĘKAWICE

WIERTARKA
ZESTAW 
KLUCZY


