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1001
elementów

WÓZEK NARZĘDZIOWY 
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

19 Szuflad

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie 
antykorozyjne

Wygodne rękojeści

Kółka 5", samonastawne z hamulcami

3-stopniowe prowadnice kulkowe

Zamek szyfrowy

5-STOPNIOWE

ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE

Teng Tools Zestaw narzędzi 1001-elementowy. 
Dostarczany w czarnych skrzynkach narzędziowych. 
TC806NBK i TC803NBK, i wózku narzędziowym 
TCW810NBK. 
 
W załączeniu łącznik stalowy TCF01 wiążący 
skrzynkę narzędziową pośrednią z wóżkiem 
narzędziowym. 

Nr artykułu:  277750105

cena netto: 13 739,84 zł 16 900 zł
cena brutto



391
elementów

SZEROKI WÓZEK NARZĘDZIOWY 
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

391 elementów we wkładach  
piankowych EVA

8 Szuflad

37" Szerokość szafki

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie 
antykorozyjne

Otwieranie jednej szuflady

Wygodne rękojeści

Kółka 5", samonastawne z hamulcami

3-stopniowe prowadnice kulkowe

Zamek szyfrowy

5-STOPNIOWE

ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE

Nr artykułu: TENG-BLACK-391

cena netto: 7 715,45 zł 9 490 zł
cena brutto



nr art.  106240203

cena netto 11 300,81 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY  
WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI 

• 715 narzędzi umieszczonych w wózku narzędziowym 
TCW810N i w skrzynkach narzędziowych  TC806NF 
i TC803N.

715

13 900 zł
cena brutto

elementów

13

1

Szuflad

Zamykany schowek

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne rękojeści

Kółka 6", samonastawne z hamulcami

3-stopniowe prowadnice kulkowe

Zamek szyfrowy

5-STOPNIOWE

ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE

BEAST
NOWOŚĆ

Nr artykułu: 275230100

cena netto: 10 154,47 zł

12 490 zł
cena brutto
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nr art.  TENG-TRUCK-332

cena netto 8 048,78 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY  
Z WYPOSAŻENIEM 

WÓZEK NARZĘDZIOWY  
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

elementów

332

314

nr art.  TENG_314

cena netto 5 357,72 zł

9 900 zł
cena brutto

elementy

6 590 zł
cena brutto

Wyposażenie przeznaczo-

ne do obsługi samochodów 

ciężarowych.
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nr art.  162630107

cena netto 1 780,49 zł

cena brutto 2 190,00 zł

nr art.  112540109  

cena netto 59,27 zł

cena brutto 72,90 zł

nr art.  03490109    

cena netto 145,53 zł

cena brutto 179,00 zł

nr art.  68920107    

cena netto 88,62 zł

cena brutto 109,00 zł

nr art.  68930106     

cena netto 88,62 zł

cena brutto 109,00 zł

nr art.  174400101   

cena netto 129,27 zł

cena brutto 159,00 zł

nr art.  27560101    

cena netto 153,66

cena brutto 189,00 zł

nr art.  109820101     

cena netto 259,35 zł

cena brutto 319,00 zł

nr art.  114640105 

cena netto 88,62 zł

cena brutto 109,00 zł

nr art.  144070109  

cena netto 886,18 zł

cena brutto 1 090,00 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY

MATA DO WÓZKÓW  
NARZĘDZIOWYCH

ZESTAW KLUCZY  
NASADOWYCH ¼” 
Ilość elementów 35

ZESTAW KLUCZY  
TRZPIENIOWYCH TX 
Ilość elementów 7

ZESTAW KLUCZY  
TRZPIENIOWYCH  
6-KĄTNYCH 
Ilość elementów 7

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
Ilość elementów 7

ZESTAW KLUCZY  
PŁASKO-OCZKOWYCH 
Ilość elementów 12

ZESTAW SZCZYPIEC 
Ilość elementów 4

WALIZKA NARZĘDZIOWA 
NA 3 ZESTAWY TT 
Nie zawiera zestawów

WALIZKA NARZĘDZIOWA 
NA 9 ZESTAWÓW TT

nr art.  144030103   

cena netto 96,75 zł

cena brutto 119,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKA  
Z GROTAMI WYMIENNYMI 
Ilość elementów 74

nr art.  102120102  

cena netto 356,91 zł

cena brutto 439,00 zł

ZESTAW KLUCZY  
HAKOWYCH 
Ilość elementów 8
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nr art.  69190106       

cena netto 186,18 zł

cena brutto 229,00 zł

ZESTAW GWINTOWNIKÓW 
I NARZYNEK 
Ilość elementów 17

nr art.  178710109   

cena netto 104,88 zł

cena brutto 129,00 zł

nr art.  128430105    

cena netto 104,88 zł

cena brutto 129,00 zł

nr art.  03570207  

cena netto 153,66 zł

cena brutto 189,00 zł

nr art.  117490102   

cena netto 283,74 zł

cena brutto 349,00 zł

nr art.  03570256   

cena netto 153,66 zł

cena brutto 189,00 zł

nr art.  68860105    

cena netto 153,66 zł

cena brutto 189,00 zł

nr art.  102100104    

cena netto 113,01 zł

cena brutto 139,00 zł

nr art.  68850106    

cena netto 161,79 zł

cena brutto 199,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
VDE 1000V 
Ilość elementów 7

ZESTAW PILNIKÓW  
IGLAKÓW 
Ilość elementów 12

ZESTAW NASADEK  
DWUNASTOKĄTNYCH ½” 
Ilość elementów 17

ZESTAW SZCZYPIEC  
VDE 1000V 
Ilość elementów 4

ZESTAW NASADEK  
SZEŚCIOKĄTNYCH ½” 
Ilość elementów 17

ZESTAW GROTÓW  
TYPU TX Z CHWYTEM ½” 
Ilość elementów 23

ZESTAW WKRĘTAKA  
UDAROWEGO 
Ilość elementów 20

ZESTAW GROTÓW  
SZEŚCIOKĄTNYCH  
Z CHWYTEM ½” 
Ilość elementów 23

nr art.  69220101     

cena netto 178,05 zł

cena brutto 219,00 zł

nr art.  185800109     

cena netto 186,18 zł

cena brutto 229,00 zł

ZESTAW WYBIJAKÓW  
I PRZECINAKÓW 
Ilość elementów 9

ZESTAW ŁĄCZNIKÓW 
Ilość elementów 17

nr art.  104450101   

cena netto 291,87 zł

cena brutto 359,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
PRECYZYJNYCH  
I SZCZYPIEC 
Ilość elementów 16
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nr art.  112520101          

cena netto 153,66 zł

cena brutto 189,00 zł

nr art.  118420108         

cena netto 113,01 zł

cena brutto 139,00 zł

nr art.  237660105        

cena netto 226,83 zł

cena brutto 279,00 zł

ZESTAW NASADEK  
Z TRZPIENIAMI  
SZEŚCIOKĄTNYMI 
Ilość elementów 16

nr art.  03520103        

cena netto 251,22 zł

cena brutto 309,00 zł

ZESTAW KLUCZY  
NASADOWYCH  
Ilość elementów 19

nr art.  03570108       

cena netto 194,31 zł

cena brutto 239,00 zł

ZESTAW POKRĘTŁA  
ZAPADKOWEGO ½” 
Ilość elementów 5

nr art.  144040102         

cena netto 194,31 zł

cena brutto 239,00 zł

ZESTAW DO FORMOWANIA 
ZAKOŃCZEŃ RUREK 
Ilość elementów 10

nr art.  109730101         

cena netto 470,73 zł

cena brutto 579,00 zł

ZESTAW KLUCZY  
PŁASKO-OCZKOWYCH  
ZAPADKOWYCH 
Ilość elementów 8

nr art.  102140100         

cena netto 251,22 zł

cena brutto 309,00 zł

ZESTAW NASADEK TX Z 
CHWYTEM ¼” I    
Ilość elementów 30

nr art.  128650108     

cena netto 137,40 zł

cena brutto 169,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
Ilość elementów 12

nr art.  282710102        

cena netto 413,82 zł

cena brutto 509,00 zł

nr art.  04030102     

cena netto 169,92 zł

cena brutto 209,00 zł

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

ZESTAW WKRĘTAKA  
UDAROWEGO

NOWOŚĆ!

Ilość elementów 19

nr art.  277820106 

cena netto 113,01 zł

cena brutto 139,00 zł

ZESTAW POMIAROWY

NOWOŚĆ!

Ilość elementów 4

ZESTAW SZCZYPIEC  
ZACISKOWYCH DO WĘŻY 
Ilość elementów 3

ZESTAW SZCZYPIEC  
DO WEWNĘTRZNYCH  
I ZEWNĘTRZNYCH PIERŚCIENI 
OSADCZYCH 10-25 MM 
Ilość elementów 4
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ZESTAW GROTÓW  
WYMIENNYCH UDAROWYCH
Ilość elementów 533 

ZESTAW NASADEK  
TRZPIENIOWYCH RIBE I XZN 
Ilość elementów 15

nr art.  143880102   

cena netto 259,35 zł

cena brutto 319,00 zł

nr art.   118890102    

cena netto 234,96 zł

cena brutto 289,00 zł

ZESTAW NASADEK  
TRZPIENIOWYCH TX I HEX 
Ilość elementów 15

nr art.  263040107     

cena netto 178,05 zł

cena brutto 219,00 zł

ZESTAW RĘKOJEŚCI 
WKRĘTAKOWYCH 
Ilość elementów 41

nr art.  73190100      

cena netto 218,70 zł

cena brutto 269,00 zł

KLUCZ  
DYNAMOMETRYCZNY ½”  
Zakres  40-210 Nm

nr art.  68910108      

cena netto 300,00 zł

cena brutto 369,00 zł

ZESTAW KLUCZY  
PŁASKO-OCZKOWYCH 
Ilość elementów 7

nr art.  174490102      

cena netto 153,66 zł

cena brutto 189,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
DO POBIJANIA 
Ilość elementów 5

nr art.  263110108      

cena netto 243,09 zł

cena brutto 299,00 zł

ZESTAW KLUCZY  
OCZKOWYCH ODGIĘTYCH 
Ilość elementów 8

nr art.  112700109      

cena netto 308,13 zł

cena brutto 379,00 zł

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

nr art.  68800200      

cena netto 226,83 zł

cena brutto 279,00 zł

ZESTAW NASADEK  
UDAROWYCH ½” 
Ilość elementów 16

nr art.  269890109   

cena netto 267,48 zł

cena brutto 329,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKA 
Z GROTAMI WYMIENNYMI
Ilość elementów 49

nr art.  269910105 

cena netto 210,57 zł

cena brutto 259,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKA 
Z GROTAMI WYMIENNYMI

Ilość elementów 38

nr art.  269900106 

cena netto 161,79 zł

cena brutto 199,00 zł

ZESTAW NASDEK  
MASZYNOWYCH ½
Ilość elementów 16

nr art.   143840205 

cena netto 348,78 zł

cena brutto 429,00 zł

ZESTAW POKRĘTŁA  
ZAPADKOWEGO ¾
NOWOŚĆ!

Ilość elementów 2

nr art.   284670106  

cena netto 649,59 zł

cena brutto 799,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW  
VDE 1000V
Ilość elementów 38

nr art.   282670108  

cena netto 104,88 zł

cena brutto 129,00 zł

WKRĘTAK DYNAMOME- 
TRYCZNY 1-5 NM
Ilość elementów 38

nr art.   282640101  

cena netto 308,13 zł

cena brutto 379,00 zł
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Minęło już 20 lat!  Tak - Luna Polska Sp. z o.o. to dwie dekady 
doświadczeń i wspólnej pracy nad pozycją lidera w branży 
narzędziowej. Nieprzeciętna jakość produktów, bardzo 
szeroka oferta produktowa, wsparcie marketingowe i 
szkoleniowe to tylko kilka elementów decydujących o naszym 
sukcesie. 
Nasza strategia to obsługa sieci dystrybutorów poprzez 
dostarczanie profesjonalnych narzędzi ręcznych, pomiaro-
wych, maszyn do obróbki drewna i metalu oraz oświetlenia. 
Swoje działania koncentrujemy na sprzedaży czterech marek 
własnych Luna Tools, Teng Tools, Mareld, Limit. 
W naszej ofercie znajdują się również produkty wielu świato-
wych producentów min. Tormek, Rapid, Guide etc.
Magazyny i biura naszej �rmy znajdują się w GPP Business 
Park, zlokalizowanym 2 km od centrum Katowic i blisko 
największych węzłów transportowych, co stanowi duże 
udogodnienie i przyspiesza proces realizacji zamówień. 
Dzięki wykwali�kowanej kadrze i sprawdzonym procedurom 
zapewniamy naszym klientom fachowe doradztwo technicz-
ne oraz szybką realizację zamówień. 

Ludzie - wyspecjalizowani i zaangażowani - to oni stanowią 
podstawę sukcesu �rmy.  Nie inaczej jest u nas.  Kładziemy 
bardzo duży nacisk na to by każdy: zarówno osoby pracujące 
w biurach, magazynie czy w terenie, czuły się mocno i 
pozytywnie związane z �rmą. Komfort pracy i współpracy to 
podstawa w relacjach wewnątrz jak i na zewnątrz. Kilka osób 
w �rmie jest nowych, kilka z dużym stażem, są również osoby, 
które pracują od samego początku - zawsze kompetentni i 
gotowi do pomocy nie tylko w relacjach biznesowych. 
Mówiąc o ludziach mamy również na myśli naszych klientów - 
Was: koleżanki i kolegów z �rm współpracujących z nami, na 
terenie całego kraju. Wspólnie tworzymy zgrany i zaangażo-
wany, zorientowany na sukces zespół. Dziękujemy, że jesteście 
z nami – niektórzy od samego początku, niektórzy dołączyli 
do współpracy całkiem niedawno – najważniejsze, że 
wspólnie pracujemy nad rozwojem, relacjami i sukcesem.
 
Dziękujemy za ostatnie 20 lat! 
Pełni optymizmu wchodzimy w następną dwudziestkę!

2001-2021   Luna Polska Sp. z o.o. 
DWUDZIESTOLECIE



Minęło już 20 lat!  Tak - Luna Polska Sp. z o.o. to dwie dekady 
doświadczeń i wspólnej pracy nad pozycją lidera w branży 
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wych producentów min. Tormek, Rapid, Guide etc.
Magazyny i biura naszej �rmy znajdują się w GPP Business 
Park, zlokalizowanym 2 km od centrum Katowic i blisko 
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w biurach, magazynie czy w terenie, czuły się mocno i 
pozytywnie związane z �rmą. Komfort pracy i współpracy to 
podstawa w relacjach wewnątrz jak i na zewnątrz. Kilka osób 
w �rmie jest nowych, kilka z dużym stażem, są również osoby, 
które pracują od samego początku - zawsze kompetentni i 
gotowi do pomocy nie tylko w relacjach biznesowych. 
Mówiąc o ludziach mamy również na myśli naszych klientów - 
Was: koleżanki i kolegów z �rm współpracujących z nami, na 
terenie całego kraju. Wspólnie tworzymy zgrany i zaangażo-
wany, zorientowany na sukces zespół. Dziękujemy, że jesteście 
z nami – niektórzy od samego początku, niektórzy dołączyli 
do współpracy całkiem niedawno – najważniejsze, że 
wspólnie pracujemy nad rozwojem, relacjami i sukcesem.
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Pełni optymizmu wchodzimy w następną dwudziestkę!

2001-2021   Luna Polska Sp. z o.o. 
DWUDZIESTOLECIE

nr art.  172260101      

cena netto 39,84 zł

cena brutto 49,00 zł

nr art.  72660103    

cena netto 72,36 zł

cena brutto 89,00 zł

nr art.  167920107      

cena netto 137,40 zł

cena brutto 169,00 zł

nr art.  172270100      

cena netto 56,10 zł

cena brutto 69,00 zł

nr art.  269860102      

cena netto 64,23 zł

cena brutto 79,00 zł
nr art.  277830105     

cena netto 812,20 zł

cena brutto 999,00 zł

nr art.  277840104      

cena netto 47,97 zł

cena brutto 59,00 zł

nr art.  273040105      

cena netto 145,53 zł

cena brutto 179,00 zł

nr art.  178700100      

cena netto 706,50 zł

cena brutto 869,00 zł

ZESTAW HACZYKÓW  
DO O-RINGÓW
• rękojeść aluminiowa o długości 125 mm,  

z magnesem
• 4 różne haczyki z radełkowanymi trzonkami

WKRĘTAK UDAROWY
• 15 elementów
• nastawienie kierunku obrotów prawo – lewo 
• podstawowy chwyt wkrętaka to kwadrat 

1/2", ale wyposażony jest on również w 
uchwyt umożliwiający osadzanie grotów z 
chwytem sześciokątnym 165 "

• trzpień przejściowy (adapter) 165 - 83 ", 
uchwyt do grotów 1/2"- 165 " oraz  
12 różnych grotów wkrętakowych.

ZESTAW KLUCZY  
NASADOWYCH Z CHWYTEM 
KWADRATOWYM ¼ ”
• 24 elementy: 10 nasadek sześciokątnych, 

wzmocnione włóknem szklanym pokrętło 
grzechotkowe, nasadka pod groty, 
przedłużacz 75 mm, przegub uniwersalny 
oraz 10 wymiennych grotów wkrętakowych

WYKRĘTAKI DO ŚRUB
• 5 wykrętaków do szybkiego i łatwego 

usuwania urwanych śrub, rur i sworzni
• chwyt kwadratowy
• hartowanie do HRC 50-52

ZESTAW GROTÓW  
WYMIENNYCH IMPACT
• oprawka do grotów z magnesem 
• 9 grotów wymiennych 30mm
• groty: chwyt sześciokątny ¼ ”
• do wkrętarek udarowych

44 – ELEMENTOWY  
ZESTAW KLUCZY  
NASADOWYCH
• rozmiary metryczne i calowe
• nasadki 12-kątne 10-32 mm z chwytem 1/2”
• nasadki długie 10, 13, 17, 19 mm z 

chwytem 83 "-1"
• nasadki do świec zapłonowych
• pokrętło grzechotkowe, wkrętaki płaskie i 

krzyżowe PZ; różne dodatkowe akcesoria

7 – ELEMENTOWY  
ZESTAW WKRĘTAKA  
UDAROWEGO
• zestaw do wykręcania opornych wkrętów 

i śrub
• groty skrętne i wykrętaki 50 mm z chwytem ¼ ”

ZESTAW GROTÓW  
IMPACT – 27 ELEMENTÓW
• magnetyczny uchwyt do grotów: dł. 50mm
• łącznik pośredni sześciokątny 1/4" × 1/4"
• 21 grotów oraz 4 uchwyty nasadkowe
• groty: chwyt sześciokątny ¼ ”
• do wkrętarek udarowych 

ZESTAW SZCZYPIEC  
I WKRĘTAKÓW VDE 1000V
• 18 elementów: 15 wkrętaków i 5 szczypiec
• wykonane zgodnie z normą IEC60900
• przeznaczone do prac pod napięciem do 

1000V
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KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE

PRZEGUBOWY Z ZAPADKĄ

nr art. rozmiar 
mm netto brutto 

72670052 5,5 9,99 zł 12,29 zł

72670102 6 9,18 zł 11,29 zł

72670201 7 9,18 zł 11,29 zł

72670300 8 9,18 zł 11,29 zł

72670409 9 9,75 zł 11,99 zł

72670508 10 9,99 zł 12,29 zł

72670607 11 10,56 zł 12,99 zł

72670706 12 11,70 zł 14,39 zł

72670805 13 12,02 zł 14,79 zł

72670904 14 12,51 zł 15,39 zł

72671001 15 12,84 zł 15,79 zł

72671100 16 14,30 zł 17,59 zł

72671209 17 15,28 zł 18,79 zł

72671308 18 17,80 zł 21,89 zł

72671407 19 18,28 zł 22,49 zł

72671506 20 19,91 zł 24,49 zł

72671605 21 20,24 zł 24,89 zł

72671704 22 23,16 zł 28,49 zł

72671803 23 26,82 zł 32,99 zł

72671902 24 27,23 zł 33,49 zł

72672009 25 31,70 zł 38,99 zł

72672108 26 33,08 zł 40,69 zł

72672207 27 36,33 zł 44,69 zł

72672306 28 36,98 zł 45,49 zł

72672405 29 38,37 zł 47,19 zł

72672504 30 43,08 zł 52,99 zł

72672603 32 45,20 zł 55,59 zł

72672652 33 60,32 zł 74,19 zł

72672686 34 60,32 zł 74,19 zł

72672702 36 85,28 zł 104,90 zł

72672751 38 92,60 zł 113,90 zł

72672801 41 108,86 zł 133,90 zł

72672850 46 146,26 zł 179,90 zł

72672900 50 180,41 zł 221,90 zł

72672926 55 528,37 zł 649,90 zł

72672942 58 660,89 zł 812,90 zł

72672959 60 668,21 zł 821,90 zł

72672967 65 934,15 zł 1 149,00 zł

72672983 70 950,41 zł 1 169,00 zł

nr art. rozmiar 
mm netto brutto 

162680102 8 48,70 zł 59,90 zł

162680201 9 48,70 zł 59,90 zł

162680300 10 48,70 zł 59,90 zł

162680409 11 51,14 zł 62,90 zł

162680508 12 52,76 zł 64,90 zł

162680607 13 55,20 zł 67,90 zł

162680706 14 62,52 zł 76,90 zł

162680805 15 66,59 zł 81,90 zł

162680904 16 72,28 zł 88,90 zł

162681001 17 77,15 zł 94,90 zł

162681100 18 81,22 zł 99,90 zł

162681209 19 83,66 zł 102,90 zł

162681308 20 83,66 zł 102,90 zł

162681407 21 85,28 zł 104,90 zł

162681506 22 88,54 zł 108,90 zł

162681605 24 90,16 zł 110,90 zł

nr art. rozmiar 
mm netto brutto 

131890055 7 60,08 zł 73,90 zł

131890105 8 60,08 zł 73,90 zł

131890204 9 60,08 zł 73,90 zł

131890303 10 62,52 zł 76,90 zł

131890402 11 64,96 zł 79,90 zł

131890501 12 68,21 zł 83,90 zł

131890600 13 71,46 zł 87,90 zł

131890709 14 74,72 zł 91,90 zł

131890808 15 71,46 zł 87,90 zł

131890907 16 75,53 zł 92,90 zł

131891004 17 81,22 zł 99,90 zł

131891103 18 85,28 zł 104,90 zł

131891202 19 89,35 zł 109,90 zł

Z ZAPADKĄ

• ze stali chromowo- 
-wanadowej

• ten sam rozmiar 
na obu końcach

• główka oczkowa dwunastokątna, 
odgięta pod kątem 15°

• główka oczkowa przechylana 
w zakresie 180°

STANDARDOWE
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nr art.  144140100    

cena netto 80,49 zł

cena brutto 99,00 zł

nr art.  186680104    

cena netto 96,75 zł

cena brutto 119,00 zł

nr art.  109790105   

cena netto 64,23 zł

cena brutto 79,00 zł

NOŻYCE DO BLACH 
• ostrza lekko ząbkowane
• ze stali chromowo – molibdenowej 
• do blach o grubości do 1,5 mm

SZCZYPCE NASTAWNE 
• z przyciskiem szybkiej nastawy
• szczęki ząbkowane, z wybraniem do 

chwytania rur

NOŻYCZKI DO KABLI 
• ostrza ze stali nierdzewnej
• do ściągania izolacji z kabla

SZCZYPCE  
DO ODIZOLOWYWANIA 
• do automatycznego ściągania izolacji, 

ucinania kabla i zaciskania końcówek
• odizolowuje pojedyncze przewody  

o przekroju 0,13 - 8,0 mm²

SZCZYPCE PŁASKIE  
Z CIĘCIEM BOCZNYM 
• ze stali chromowo – molibdenowej
• kąt ostrza 80°
• długie szczęki, odgięte pod kątem 45°

KLESZCZE UNIWERSALNE
• z przyciskiem szybkiej nastawy
• szczęki ząbkowane, z wybraniem do 

chwytania rur

KLESZCZE SPAWALNICZE 
• szczęki w kształcie litery C
• do kształtowników
• samozakleszczające, z dźwignią 

zwalniającą nie przyciskającą palców, 
obsługiwaną jedną ręką

• niklowane

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI 
OSADCZYCH  
WEWNĘTRZNYCH 
• ze stali chromowo – wanadowej
• główka polerowana
• sprężyna powrotna

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI 
OSADCZYCH  
ZEWNĘTRZNYCH
• ze stali chromowo – wanadowej
• główka polerowana
• sprężyna powrotna

nr art. 18665 -0305 -0602

rozwarcie mm 0-50 0-80

szer. szczęk mm 60 100

długość mm 172 285

netto zł 56,10 80,49

brutto zł 69,00 99,00

nr art. rozwarcie długość netto brutto

24612 mm mm zł zł

-0091 37 180 80,49 99,00

-0109 49 250 104,88 129,00

nr art. rozwarcie długość netto brutto

10192 mm mm zł zł

-0106 0-45 250 47,97 59,00

-0205 0-52 300 64,23 79,00

nr art. rodz. szczęk netto brutto

24563 zł zł

-0108 prosty 69,02 84,90

-0207 wygięty 69,02 84,90

nr art. wykonanie netto brutto

18671 zł zł

-0109 prosty 60,89 74,90

-0208 prawe 60,89 74,90

-0307 lewe 60,89 74,90

nr art. rodz. szczęk netto brutto

24564 zł zł

-0107 prosty 69,02 84,90

-0206 wygięty 69,02 84,90
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KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY
• mechanizm zapadkowy umożliwiający zarówno normalne 

dokręcanie, jak i kontrolę końcową wartości momentu. 
• działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigienką, ale kontrola 

wartości momentu tylko przy obrotach w prawo. 
• skala kątomierza - do dokręcania 
• dokładność ± 4%

73190175 i 73190258 z kontrolą wartości mo-
mentu przy obrotach zarówno w prawo jak  
i w lewo.

POKRĘTŁO ZAPADKOWE
• wzmocnione włóknem szklanym i trzpieniem chwytowym stalowym
• lekkie i mocne
• mechanizm zapadkowy 45 - ząbkowy

nr art.
zakres 

momentu
rozmiar 
chwytu

netto brutto

Nm cale zł zł

73190035 5-25 ¼ 178,05 219,00
73190050 5-25 186,18 229,00
73190076 19-110 218,70 269,00
73190175 40-200 1/2 251,22 309,00
73190191 40-210 1/2 226,83 279,00
73190209 70-350 1/2 365,04 449,00
73190258 70-350 1/2 381,30 469,00
73190274 90-450 ¾ 568,29 699,00
73190282 65-450 ¾ 592,68 729,00
73190308 140-700 ¾ 1 543,90 1 899,00
73190407 140-980 ¾ 1 795,93 2 209,00

nr art. 7429 -0107 -0206 -0305

chwyt cale ¼ 1/2

netto zł 80,49 104,88 137,40

brutto zł 99,00 129,00 169,00

POKRĘTŁO ZAPADKOWE GRZECHOTKA
NOWOŚĆ!
Pokrętło grzechotkowe z zapadką 72-ząbkową. Ramię rozciągane 
w zakresie 545-860 mm. Część przedłużającą odblokowuje się pokręcając 
w prawo a blokuje pokręcając w lewo. Przełącznik kierunku pracy 
prawo-lewo w formie pokrętła, przycisk do luzowania/wymiany nasadek.

nr art.   277940102    

cena netto  31,71 zł

cena brutto  39,00 zł

nr art.   231370107    

cena netto  397,56 zł

cena brutto  489,00 zł

GRZECHOTKA MINI
•  małe, poręczne pokrętło grzechotkowe
• chwyt pod grot 1/4", czop chwytowy kwadratowy ¼”

POKRĘTŁO PRZEGUBOWE
• ze stali chromowo – wanadowej
• długość 650 mm
• chwyt 1”

POKRĘTŁO PRZEGUBOWE
• ze stali chromowo – wanadowej
• rękojeść dwukompozytowa
• 73980401 z mechanizmem mocującym nasadkę

nr art.    284770104  

cena netto  511,38 zł

cena brutto  629,00 zł

nr art.
rozm. 

chwytu
długość netto brutto 

cal mm zł zł

73980104 1/2 250 56,10 69,00
73980203 1/2 425 88,62 109,00
73980252 1/2 600 161,79 199,00
73980302 ¾ 475 129,27 159,00
73980401 ¾ 475 153,66 189,00
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nr art.   69110104    

cena netto  88,62 zł

cena brutto  109,00 zł

nr art.   167490101  

cena netto  72,36 zł

cena brutto  89,00 zł

nr art.   112260104   

cena netto  52,76 zł

cena brutto  64,90 zł

nr art.   116790106 

cena netto  15,45 zł

cena brutto  19,00 zł

nr art.   172850109  

cena netto  178,05 zł

cena brutto  219,00 zł

nr art.   112280102   

cena netto  48,70 zł

cena brutto  59,90 zł

WYKRĘTAKI DO SZPILEK
• do pokręcania zarówno w prawo, jak i w lewo
• z sześciokątnym chwytem pod klucz oraz z gniazdem 

chwytowym kwadratowym 1/2”

ZESTAW WYBIJAKÓW
•  ze stali specjalnej
•  cylindryczne
• trzon ośmiokątny
•  hartowane do HRC 52 ±2,  

z udaroodporną główką  
hartowaną do HRC 40 ±5

UCHWYT  
DO NARZYNEK
• Uchwyt gwintowniczy  

z chwytem kwadratowym ¼” 

UCHWYT  
GWINTOWNICZY
•  z chwytem  

kwadratowym ¼”

KLUCZE TRZPIENIOWE 6-KĄTNE
•  9 kluczy trzpieniowych (imbusowych) 
•  ze stali chromowo – wanadowej
• możliwa praca przy przechyle do 30°

CHWYTAK MAGNETYCZNY
• teleskopowy chwytak z silnym magnesem
• do wyciągania magnetycznych obiektów z trudno dostępnych 

miejsc

SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE
• model ręczny
• 14 diod LED, wokół szkła powiększającego
• dostarczane bez baterii

LUSTERKO INSPEKCYJNE
•  teleskopowo osadzone lusterko inspekcyjne, z ruchomą główką  

i sprężystym zaczepem do kieszeni

nr art. chwyt
średnica 
szpilek

netto brutto 

11696 cal mm zł zł

-0105 1/2 6 36,50 44,90

-0204 1/2 8 36,50 44,90

-0303 1/2 10 38,13 46,90

-0402 1/2 12 38,13 46,90

nr art. 16749 -0200 -0309

do gwintowników M 3-8 5-12

średnica mm 20 25

netto zł 31,71 39,84

brutto zł 39,00 49,00
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nr art. rozmiar 
chwytu produkt netto brutto 

cal zł zł

160940102 83 łącznik przejściowy 3/8"- 1/2" 21,06 25,90

160720843 1/2 łącznik redukcyjny 1/2"-3/8" 24,31 29,90

160720116 1/2 przedłużacz 75 mm 21,87 26,90

160720215 1/2 przedłużacz 125 mm 30,00 36,90

160720314 1/2 przedłużacz 250 mm 61,71 75,90

160720512 1/2 łącznik przejściowy 1/2"-3/4" 30,00 36,90

nr art. rozmiar netto brutto

128140100 TX10 36,50 zł 44,90 zł

128140209 TX15 36,50 zł 44,90 zł

128140308 TX20 36,50 zł 44,90 zł

128140407 TX25 36,50 zł 44,90 zł

128140506 TX27 36,50 zł 44,90 zł

128140605 TX30 36,50 zł 44,90 zł

128140704 TX40 36,50 zł 44,90 zł

128140803 TX45 36,50 zł 44,90 zł

128140902 TX50 36,50 zł 44,90 zł

128141009 TX55 36,50 zł 44,90 zł

128141108 TX60 36,50 zł 44,90 zł

128141207 TX70 36,50 zł 44,90 zł

ŁĄCZNIKI I PRZEDŁUŻACZE  
UDAROWE
•  elementy udarowe do łączenia różnych  

narzędzi  nasadowych 
•  standard ASI

nr art.   245490206      

cena netto  584,55 zł

cena brutto  719,00 zł

nr art.   278060108      

cena netto  690,24 zł

cena brutto  849,00 zł

nr art.   244550109      

cena netto  283,74 zł

cena brutto  349,00 zł

nr art.   278050109      

cena netto  324,39 zł

cena brutto  399,00 zł

WIERTARKA PNEUMATYCZNA ARD13
• rozmiar chwytu 13 mm
• ze zmianą kierunków obrotów
• przycisk włączający o działaniu bezstopniowym
• wydmuch powietrza przez rękojeść

NITOWNICA PNEUMATYCZNA  
PISTOLETOWA ARRG80
•  do nitów zrywalnych 2.4, 3.0, 3.2, 4.0, 4.8, 5.0 mm; aluminiowych, 

miedzianych, ze stali zwykłej i nierdzewnej
• automatyczne odsysanie odpadu

PILNIKARKA ARG01
• rozmiar mini do frezów wysokoobrotowych
• wydmuch powietrza z tyłu
• do średnic trzpieni 3 i 6 mm oraz 1/4"
• dostarczana z tulejkami zaciskowymi

MŁOTEK PNEUMATYCZNY IGŁOWY ARN12
• przeznaczony do oczyszczania i renowacji powierzchni
• dostarczany z kompletnym zestawem igieł o średnicy 3mm

NASADKA TRZPIENIOWA  
MASZYNOWA
• groty maszynowe ze stali  

chromowo – wanadowej
• do gniazd typu TX
• chwyt kwadratowy 1/2”
• długość 78mm
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nr art. 2670 -0500 -0609 -0708

zakres mm 150 200 300

netto zł 88,62 121,14 186,18

brutto zł 109,00 149,00 229,00

nr art. 26397 -0105 -0204 -0303

zakres mm 150 200 300

netto zł 486,99 649,59 812,20

brutto zł 599,00 799,00 999,00

SUWMIARKA ANALOGOWA
• ze śrubą blokującą
•  podziałka w mm i calach
•  noniusz o dokładności 1/20 i 1/128", i długości 39 mm
•  z głębokościomierzem i szczękami do pomiarów wewnętrznych

SUWMIARKA CYFROWA CDK –  
DUŻY WYŚWIETLACZ 
•  4 funkcje
•  wyświetlacz typu LCD o czytelnych cyfrach, wysokość 11mm
•  procesor o dużej częstości aktualizacji (3 pomiary/s)
•  ABS

SUWMIARKA CYFROWA CDJ
•  jakość premium
•  procesor o dużej częstości aktualizacji (3 pomiary/s)
•  wyświetlacz LCD o czytelnych cyfrach, wysokość 9mm

SUWMIARKA TRASERSKA
•  z głębokościomierzem i szczękami do pomiarów wewnętrznych
•  ze stali nierdzewnej
•  zakres 150 mm

SUWMIARKA CYFROWA CDL IP67
•  4 funkcyjna
•  stopień ochrony IP67
•  wyświetlacz typu LCD o czytelnych cyfrach, wysokość 9mm
•  procesor o dużej częstości aktualizacji (3 pomiary/s)

nr art. 26396 -0106 -0205 -0304

zakres mm 150 200 300

netto zł 161,79 226,83 316,26

brutto zł 199,00 279,00 389,00

nr art 23474 -0101 -0200 -0309

zakres mm 150 200 300

netto zł 202,44 226,83 389,43

brutto zł 249,00 279,00 479,00

GŁĘBOKOŚCIOMIERZ
•  ze stali nierdzewnej
• podziałka w mm z noniuszem 1/20 mm

nr art. 2643 -0108 -0207 -0405 -0504

głębokość 
pomiaru mm 150 200 300 500

netto zł 121,14 145,53 186,18 462,60

brutto zł 149,00 179,00 229,00 569,00

nr art.   35130103 

cena netto  104,88 zł

cena brutto  129,00 zł
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nr art.  272370503     

cena netto 446,34 zł

cena brutto 549,00 zł

nr art.  60191004     

cena netto 80,49 zł

cena brutto 99,00 zł

nr art.  119110104     

cena netto 113,01 zł

cena brutto 139,00 zł nr art.  52910106     

cena netto 113,01 zł

cena brutto 139,00 zł

nr art.  167110105     

cena netto 186,18 zł

cena brutto 229,00 zł

nr art.  272510108     

cena netto 121,14 zł

cena brutto 149,00 zł

ZESTAW  
MIKROMETRÓW MMA
• zawiera 4 mikrometry oraz wzorce kontrolne
• zakres pomiarowy 0 – 100 mm
• metalowe sprzęgiełko śruby mikrometrycznej

STATYW POMIAROWY
• z dokładną regulacją ustawienia
• magnetyczne są ściany boczne i płaszczyzna 

podstawy
• wysokość maksymalna 250 mm

CZUJNIK ZEGAROWY
• tarcza podziałki obracana, z dwoma 

nastawianymi wskaźnikami pola tolerancji
• całkowity zakres pomiarowy 10 mm

SPRAWDZIAN ŚREDNICOWY  
NASTAWNY – ZESTAW
• zbudowane z dwóch sprężyście 

rozsuwanych cylindrycznych trzpieni
• ze stali hartowane
• zablokowanie ustawienia odbywa się 

poprzez pokrętło śruby w górnej części 
trzonka

• odczytu dokonuje się za pomocą mikrometru
• Zakres: 8 – 150mm

CYFROWA POZIOMICA  
I KĄTOMIERZ LIMIT LDC60
• w podstawie magnes
•  „0” ustalane w dowolnej pozycji
•  zakres pomiarowy 4 x 0-90°
•  dokładność ±0.3°

ELEKTRONICZNY  
CZUJNIK KRAWĘDZI
•  ułatwia operację ustawiania  

i pozycjonowania wrzeciona frezarki lub 
wiertarki względem obrabianego przedmiotu 
lub stołu obrabiarki

•  dioda LED sygnalizuje moment zetknięcia się 
z przedmiotem

•  precyzyjnie wykonane wrzeciono z kulką 
stalową odchylaną sprężynująco na boki

CYFROWY KĄTOMIERZ  
Z LINIAŁEM AFA
• zintegrowany kątomierz cyfrowy i liniał z 

wyświetlaczem LCD
• funkcja blokowania przy dowolnej wartości 

kąta
• długość ramion 300x300 mm

STATYW POMIAROWY
• otwór na osadzenie czujnika zegarowego 

oraz rowek trapezowy do czujnika 
wychylnego dźwigniowego

• centralne blokowanie pokrętłem jednocześnie 
dolnego, środkowego i górnego przegubu

• podstawa magnetyczna
• 11908-0257 – regulacja przy podstawie

MIKROMETR  
KABŁĄKOWY MMA
• odkuwany kabłąk
• metalowe sprzęgiełko śruby 

mikrometrycznej
• powierzchnie pomiarowe z węglików 

spiekanych
• hartowane wrzeciono o średnicy 6.5 mm

nr art. zakres netto brutto

27237 mm zł zł

-0107 0-25 129,27 159,00

-0206 25-50 129,27 159,00

-0305 50-75 137,40 169,00

-0404 75-100 161,79 199,00

nr art. wys. maks. netto brutto

11908 mm zł zł

-0208 330 145,53 179,00

-0257 330 178,05 219,00

-3007 385 356,91 439,00

nr art.  174250050    

cena netto 121,14 zł

cena brutto 149,00 zł
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nr art.  25690108     

cena netto 88,62 zł

cena brutto 109,00 zł

nr art.  122580103     

cena netto 348,78 zł

cena brutto 429,00 zł

KĄTOMIERZ TARCZOWY
• z blachy stalowej, chromowany
• podziałka 0-180°
• ze śrubą ustalającą

PRZYMIAR SPAWALNICZY
• pomiar wysokości spawów płaskich  

i narożnikowych
• długość podziałki 20mm
• wierzchołki o kątach 60°-70°-80°-90°

PRZYMIAR KRESKOWY 
STALOWY
• z chromowanej na mat stali nierdzewnej
• bardzo cienkie i giętkie
• podziałka na górnej i dolnej krawędzi

RYSIK
•  z końcówką z węglików spiekanych
•  trzon o przekroju okrągłym, radełkowany
•  długość 130mm
•  średnica 7 mm

nr art.  24750101     

cena netto 11,30 zł

cena brutto 13,90 zł

CYRKIEL PODZIAŁOWY
• ramiona o przekroju prostokątnym
• zewnętrzna prowadnica łukowa
•  długość 400 – 500 mm – ramiona o 

przekroju okrągłym

ZESTAW NUMERATORÓW
• stemple znakujące do stali  

i innych metali
• 9 stempli z cyframi 0 – 9

KĄTOMIERZ TARCZOWY – 
KĄTOWNIK PRECYZYJNY
• 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

• wyposażony w szkło powiększające dla 
ułatwienia odczytu

SPRAWDZIAN  
GRZEBIENIOWY  
DO GWITÓW
• odchylane płytki
• do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych

nr art. dł. ramion netto brutto

12047 mm zł zł

-0109 150x100 24,31 29,90 

-0208 200x130 32,44 39,90 

-0307 300x175 56,83 69,90 

-0406 400x250 64,96 79,90 

-0505 500x250 81,22 99,90 

-0604 600x300 97,48 119,90 

nr art. rozwarcie 
szczęk maks. netto brutto

2429 mm zł zł

-0207 170 30,00 36,90

-0405 235 38,94 47,90

-0702 390 52,76 64,90

-0801 545 77,15 94,90

-1007 670 103,98 127,90

nr art. wys. cyfr netto brutto

1733 mm zł zł

-0101 2 28,37 34,90

-0200 3 28,37 34,90

-0309 4 28,37 34,90

-0408 5 37,32 45,90 

-0507 6 38,13 46,90

-0606 8 60,89 74,90

-0705 10 113,01 139,00

-0804 12 121,14 149,00

-0903 15 210,57 259,00

nr art. gwint kąt netto brutto

2580 zł zł

-1002 W 55° 24,31 29,90

-1101 M 60° 21,06 25,90

-1200 M/UNC G 60° 34,07 41,90 

-1309 rurowy R 60° 25,93 31,90

nr art. wymiary netto brutto

2702 mm zł zł

-0106 100x13x0,5 10,56 12,99

-0205 150x13x0,5 10,56 12,99

-0304 200x13x0,5 11,37 13,99

-0403 300x13x0,5 12,19 14,99

-0502 500x18x0,5 24,38 29,99

-0601 1000x18x0,5 65,03 79,99

nr art. śr. tarczy dł. ramion netto brutto

2548 mm mm

-0104 80 120 64,23 79,00

-0203 120 150 72,36 89,00

-0302 150 200 88,62 109,00

-0401 200 300 113,01 139,00

KĄTOWNIK PŁASKI
• z cynkowej stali,  

ramiona o jednakowej  
grubości (5mm)

• klasa jakości 3
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MULTIMETR LIMIT 310
• cyfrowy, duży, wyraźny wyświetlacz
• pomiar napięcia stałego i zmiennego, 

prądu stałego, rezystencji i temperatury
• test diodowy, test 

ciągłości obwodu 
z sygnalizacja 
akustyczną , pamięć 
wyniku pomiaru 
„datahold”, 
podświetlenie 
wyświetlacza, 
sygnalizacja niskiego 
stanu baterii

DALMIERZ LIMIT LDM 80
• zasięg 80 metrów
• szybki czas reakcji
• dokładność ± 2 mm
• samokalibrujący
• pojedynczy pomiar 

punkt – punkt
• funkcja opóźnienia
• pomiar powierzchni  

i objętości
• funkcja pomiaru 

ciągłego
• pomiary  

z dodawaniem  
i odejmowaniem

• funkcja zapisu

PRÓBNIK NAPIĘCIA  
LIMIT 112
• próbnik napięcia i tester ciągłości obwodu 

z sygnalizacją akustyczną
• odróżnienie przewodu fazowego od 

zerowego
• test kolejności faz
• wbudowana latarka
• zakres napięcia 12 – 690 V
• rzeczywista wartość napięcia pokazywana 

na wyświetlaczu, plus diody LED.

KAMERA INSPEKCYJNA 
LIMIT
• przenośna kamera inspekcyjna z 

monitorem kolorowym 2.4"
• ramię samonośne i wodoodporne IP67
• akcesoria: lusterko, haczyk i magnes
• możliwość przedłużenia ramienia

TERMOMETR IR LIMIT 94
• pomiar temperatury powierzchniowej do 

380 °C
• wiarygodny wynik pomiaru dzięki dwóm 

punktom laserowym, które wyznaczają 
zewnętrzne krawędzie pola pomiarowego

• rejestracja wartości maksymalnej i 
minimalnej

• wyświetlacz typu LED
• przełączanie jednostek między °C lub °F.

STATYW DO PRZYRZĄDÓW 
NIWELACYJNYCH LIMIT
• lekki statyw do laserów liniowych
• gwint mocujący 5/8”
• kolumna zębata z korbką
• wysokość maksymalna 1700 mm

AMPEROMIERZ CĘGOWY 
LIMIT 20
• automatyczny wybór 

zakresu
• pomiar napięcia stałego 

i zmiennego, rezystencji
• test diodowy, test 

ciągłości obwodu 
z sygnalizacja 
akustyczną , pamięć 
wyniku pomiaru 
„datahold”, 
sygnalizacja niskiego 
stanu baterii

WILGOTNOŚCIOMIERZ 
LIMIT 6101
• ręczny miernik wilgotności w drewnie
• wynik na wyświetlaczu LED
• pomiar 5 grup materiałów

OKULARY LASEROWE  
DO LASERA ZIELONEGO
• polepszają widzialność promienia 

laserowego
• do użytkowania na zewnątrz lub w jasno 

oświetlonych pomieszczeniach

nr art.  281130203

cena netto 259,35 zł

cena brutto 319,00 zł

nr art.  190120105

cena netto 430,08 zł

cena brutto 529,00 zł

nr art.  128600111

cena netto 72,36 zł

cena brutto 89,00 zł

nr art.  272840109

cena netto 178,05 zł

cena brutto 219,00 zł

nr art.  181120106

cena netto 113,01 zł

cena brutto 139,00 zł

nr art.  128560109

cena netto 121,14 zł

cena brutto 149,00 zł

nr art.  233840206

cena netto 72,36 zł

cena brutto 89,00 zł

nr art.  178630505

cena netto 30,81 zł

cena brutto 37,90 zł

nr art.  144890209

cena netto 161,79 zł

cena brutto 199,00 zł
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nr art.  270950108 

cena netto 47,97 zł

cena brutto 59,00 zł

PRZYMIAR TAŚMOWY
• I klasa dokładności
• funkcja „Auto-lock”
• na odwrotnej stronie taśmy podziałka  

z kreskami co 30/45/60 cm
• ruchomy końcowy języczek zaczepowy

NÓŻ UNIWERSALNY 
LUNA LUK-30TB
• model uniwersalny, dwuostrzowy
• obudowa ze stopu cynku z detalami 

z gumy zapewniającymi wygodę 
użytkowania

• dwa suwaki: do ostrza hakowego i do 
ostrza zwykłego, prostego

• w rękojeści magazynek ostrzy
• dostarczany z ostrzem SK2H wykonanym 

ze stali węglowej z domieszkami 
zapewniającym najwyższą ostrość i 
trwałość

NÓŻ Z ODŁAMYWANYM 
OSTRZEM
• bardzo mocny, z obudową ze stopu 

aluminium z miękkimi ergonomicznymi 
detalami z gumy, zwiększającymi pewność 
chwytu i komfort użytkowania

• dostarczany z ostrzem SK2H wykonanym 
ze stali węglowej z domieszkami 
zapewniającymi najwyższą ostrość  
i trwałość

TAŚMA MIERNICZA
• taśma z włókna szklanego
• obudowa zamknięta z ABS odpornego 

na udary

nr art. długość netto brutto

27074 m zł zł

-0103 3 24,31 29,90

-0202 5 36,50 44,90

-0400 8 69,02 84,90

nr art. długość netto brutto

27077 m zł zł

-0100 15 56,10 69,00

-0209 30 80,49 99,00

nr art. szer. ostrza netto brutto

27107 mm zł zł

-0104 9 11,30 13,90

-0203 18 17,80 21,90

-0302 25 30,81 37,90

POZIOMICA LUNA CLP

NOWOŚĆ!
• solidny i trwały profil aluminiowy 24x50 mm
• duże i łatwe do odczytu ampułki o wysokiej 

precyzji
• frezowana powierzchnia styku
• końcówki amortyzujące wstrząsy  

z punktami tarcia ułatwiającymi utrzymanie 
poziomu przy ścianie

• otwór do dołączenia zabezpieczenia 
narzędzia

• model 28050-0108 z magnesem w podstawie

POZIOMICA LUNA  
TORPEDO 23PLM

NOWOŚĆ!
• formowana wtryskowo z tworzywa ABS
• wyżłobienie V dla lepszego dopasowania 

do rur
• 3 ampułki 0°, 45°, 90°
• magnes w podstawie
• długość 23 cm
• otwór do dołączenia zabezpieczenia 

narzędzia

UNIWERSALNY  
KĄTOWNIK STOLARSKI

NOWOŚĆ!
• płasko frezowane aluminium
•  podziałki i napisy grawerowane laserowo
• funkcja szybkiego wskazania 45° i 90°
• kątomierz o zakresie pomiarowym 0-90° 
• funkcja kreślenia linii równoległych w odle-

głości 20-125 mm z odstępem co 5 mm
• otwór do dołączenia zabezpieczenia 

narzędzia

POZIOMICA LUNA LE

NOWOŚĆ!
• profil aluminiowy 25x50 mm
• duże i łatwe do odczytu ampułki o wysokiej 

precyzji
• końcówki z tworzywa sztucznego
• otwór do dołączenia zabezpieczenia 

narzędzia

POZIOMICA LUNA  
TORPEDO 25ALM

NOWOŚĆ!
• mocny aluminiowy odlew
• wyżłobienie V dla lepszego dopasowania do rur
• 3 ampułki 0°, 45°, 90°
• frezowana powierzchnia styku z dwoma 

magnesami
• ampułka 90° z lustrzanym wizjerem
• długość 25 cm
• otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

nr art. długość netto brutto

28050 mm zł zł

-0307 600 104,88 129,00

-0406 1200 145,53 179,00

-0505 1800 186,18 229,00

-0604 2000 243,09 299,00

nr art. długość netto brutto

28049 mm zł zł

-0103 400 47,97 59,00

-0202 600 56,10 69,00

-0301 1200 80,49 99,00

nr art.  282930106  

cena netto 113,01 zł

cena brutto 139,00 zł

nr art.  282940105  

cena netto 29,19 zł

cena brutto 35,90 zł
nr art.  281090100 

cena netto 36,50 zł

cena brutto 44,90 zł
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nr art. masa główki brutto netto

27267 g zł zł

-0100 680 99,00 80,49

-0209 1100 139,00 113,01

-0308 1550 199,00 161,79

nr art. masa główki brutto netto

27120 oz/g zł zł

-0107 16/454 179,00 145,53

-0206 20/567 199,00 161,79

nr art. masa główki brutto netto

27266 g zł zł

-0101 100 34,90 zł 28,37 zł

-0200 200 39,90 zł 32,44 zł

-0309 300 49,90 zł 40,57 zł

-0408 500 54,90 zł 44,63 zł

-0507 800 73,90 zł 60,08 zł

-0606 1000 84,90 zł 69,02 zł

SIEKIERA TURYSTYCZNA LUA
• trzonek wyprofilowany z drewna hikorowego
• osłona ostrza
• główka odkuwana wielostopniowo zapewnia wysoką jakość i ostrość 

rąbu

MŁOTEK ŚLUSARSKI LMHH
• trzonek ekologiczny z drewna hikorowego
• kwadratowy obuch szlifowany na płasko
• rąb hartowany

MŁOTEK MURARSKI LBHH
• główka odkuwana, z kwadratowym obuchem i długim, szlifowanym 

rąbem
• trzonek z drewna hikorowego

MŁOTEK CIESIELSKI L-EVO 
• odkuwany w całości
• magnetyczny przytrzymywacz gwoździa

PAS NARZĘDZIOWY 
• z pierścieniami typu D do zaczepiania 

linki zabezpieczającej narzędzie
• 100% poliestru
• metalowa klamra z zamknięciem 

błyskawicznym

OPASKA NADGARSTKOWA  
Z MOCOWANIEM RZEPOWYM 
• długość maksymalna 0,40 m
• obciążenie maksymalne 2 kg

nr art.  264900101   

cena netto 51,14 zł

cena brutto 62,90 zł

nr art.  264900705   

cena netto 55,20 zł

cena brutto 67,90 zł

nr art.  264900804   

cena netto 47,07 zł

cena brutto 57,90 zł

nr art.  276840105   

cena netto 7,24 zł

cena brutto 8,90 zł

nr art.  271250102  

cena netto 64,23 zł

cena brutto 79,00 zł

PASEK ZACZEPOWY ELASTYCZNY
• z funkcją tłumienia energii
• na obu końcach karabińczyki z zabezpieczeniem
• długość maksymalna 1,4 m 
• obciążenie maksymalne 2 kg

LINKA MOCUJĄCA Z PIERŚCIENIEM
• uniwersalny sposób mocowania
• linka poliestrowa 4 mm
• pierścień D ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
• maksymalne obciążenie 2 kg
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nr art. rodzaj tarczy rozmiar 
tarczy netto brutto ilość  

w opakowaniu

mm zł zł szt.

TFM12510

cięcie metalu

125x1,0 2,43 2,99 50

TFM12516 125x1,6 2,59 3,19 50

TFM23020 230x2,0 5,68 6,99 25

TFA212510 cięcie stali 
nierdzewnej

125x1,0 2,51 3,09 50

TFA212516 125x1,6 2,67 3,29 50

TFM1256 szlifowanie 125x6,0 4,46 5,49 10

nr art. ziarno
rozmiar 
tarczy

netto brutto ilość  
w opakowaniu

mm zł zł szt.

TF12540 40 125x22,23 6,50 7,99 10

TF12560 60 125x22,23 6,50 7,99 10

TF12580 80 125x22,23 6,50 7,99 10

TF125120 120 125x22,23 6,50 7,99 10

nr art.  244040309 

cena netto 64,23 zł

cena brutto 79,00 zł

nr art.  281150102 

cena netto 26,75 zł

cena brutto 32,90 zł

PRZYSTAWKA KĄTOWA DO WIERTARKI
• chwyt ¼ cala
• przenosi moment 40 Nm

ZESTAW GROTÓW WKRĘTAKOWYCH
• 20 elementów: wiertło kręte, groty Torx, groty krzyżowe Philips  

i Pozidriv, nasadki magnetyczne do wkrętów budowlanych, uchwyt 
szybkomocujący

TARCZE ŚCIERNE LUNA

ŚCIERNICE LAMELKOWE LUNA

GROTY TORISON PRIME 
KRZYŻOWE PHILIPS

NOWOŚĆ!
• specjalnie obrobiona końcówka z podwójną po-

włoką (azotek cyrkonu) zapewniająca wyjątkową 
odporność na zużycie

• opakowanie – 2 szt.

GROTY TORISON PRIME 
KRZYŻOWE POZIDRIV 

NOWOŚĆ!
• specjalnie obrobiona końcówka z podwójną po-

włoką (azotek cyrkonu) zapewniająca wyjątkową 
odporność na zużycie

• opakowanie – 2 szt.

GROTY TORISON PRIME  
DO GNIAZD TX 

NOWOŚĆ!
•  specjalnie obrobiona końcówka z podwójną 

powłoką (azotek cyrkonu) zapewniająca 
wyjątkową odporność na zużycie

•  opakowanie – 2 szt.

długość 29 mm
nr art. rozmiar netto brutto
27491 zł zł
-0801 PH1 11,30 13,90
-0900 PH2 11,30 13,90
-1007 PH3 11,30 13,90

długość 29 mm
nr art. rozmiar netto brutto
27491 zł zł
-1205 PZ1 11,30 13,90
-1304 PZ2 11,30 13,90
-1403 PZ3 11,30 13,90

długość 50 mm
nr art. rozmiar netto brutto
28114 zł zł
-0103 PH1 20,24 24,90
-0202 PH2 20,24 24,90
-0301 PH3 20,24 24,90

długość 50 mm
nr art. rozmiar netto brutto
28114 zł zł
-0400 PZ1 20,24 24,90
-0509 PZ2 20,24 24,90
-0608 PZ3 20,24 24,90

długość 29 mm
nr art. rozmiar netto brutto
27491 zł zł
-0108 TX10 12,93 15,90
-0207 TX15 12,93 15,90
-0306 TX20 12,93 15,90
-0405 TX25 12,93 15,90
-0603 TX30 12,93 15,90
-0702 TX40 12,93 15,90

długość 50 mm
nr art. rozmiar netto brutto
28114 zł zł
-0707 TX10 22,68 27,90
-0806 TX15 22,68 27,90
-0905 TX20 22,68 27,90
-1002 TX25 22,68 27,90
-1101 TX30 22,68 27,90
-1200 TX40 22,68 27,90
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PIŁA TARCZOWA LUNA SILENT TCT BS 

NOWOŚĆ!
•  do obróbki sklejki, płyt MDF, płyt wiórowych, drewna
• laserowe rowki w tarczy tłumiące hałas
• optymalnie dopasowane do urządzeń akumulatorowych
• bezpieczne cięcie dzięki specjalnie ukształtowanym zębom

PIŁA TARCZOWA 
LUNA FIBRE  
CEMENT DIA FC 

NOWOŚĆ!
• do cięcia cementu włóknistego 
• zęby pokryte diamentem
• zęby PCD, szlif prosty
• optymalnie dopasowane do 

urządzeń akumulatorowych

PIŁA TARCZOWA 
LUNA FIBRE  
CEMENT DIA FC 

NOWOŚĆ!
• do cięcia cementu włóknistego 
• zęby pokryte diamentem
• zęby PCD, szlif prosty
• optymalnie dopasowane do 

urządzeń akumulatorowych

PIŁA TARCZOWA LUNA  
CONSTRUCTION TCT 
CON 

NOWOŚĆ!
• do obróbki sklejki, płyt MDF, 

płyt wiórowych, drewna
• zęby z węglików spiekanych
• ostrze może być ostrzone 

kilkakrotnie
• naprzemienny szlif zębów
• bezpieczne cięcie dzięki spe-

cjalnie ukształtowanym zębom

nr art. średn. otworu średnica liczba zębów netto brutto

27760 mm mm zł zł

-0086 15 85 20 32,44 39,90

-0094 20 152 24 43,82 53,90

-0102 20 160 48 70,65 86,90

-0110 160 160 24 50,33 61,90 

-0128 20 165 48 68,21 83,90 

-0201 30 165 48 68,21 83,90 

-0300 30 216 64 108,86 133,90 

-0409 30 216 48 93,41 114,90 

-0417 20 165 24 51,14 62,90 

-0508 30 165 24 51,14 62,90 

-0607 30/20 184 44 72,28 88,90 

-0706 30/20 184 28 61,71 75,90 

-0805 30 190 48 79,59 97,90 

-0904 30/20 190 32 67,40 82,90 

-0912 30 204 32 75,53 92,90 

-1001 30 210 48 89,35 109,90

-1100 30 210 28 72,28 88,90 

-1209 30 216 28 76,34 93,90

-1308 30 216 28 76,34 93,90

-1407 30 250 64 125,93 154,90

-1506 30 250 64 125,93 154,90

-1605 30 250 42 103,98 127,90 

-1704 30 254 40 103,98 127,90 

-1803 30 254 40 103,98 127,90 

-1902 30 255 60 124,31 152,90 

-2009 30 260 62 125,93 154,90 

-2108 30 260 50 113,74 139,90 

nr art. średn. otworu średnica liczba zębów netto brutto

27983 mm mm zł zł

-0103 20 160 4 137,40 169,00

-0202 20 165 4 145,53 179,00

nr art. średn. otworu średnica liczba zębów netto brutto

28091 mm mm zł zł

-0209 30 300 54 161,79 199,00

-0308 30 300 36 137,40 169,00 

-0407 30 305 60 169,92 209,00 

-0506 30 315 40 145,53 179,00 

-0605 30 350 42 186,18 229,00 

-0704 30 400 64 251,22 309,00 

-0803 30 400 48 226,83 279,00 

-0902 30 400 40 218,70 269,00 

nr art. średn. otworu średnica liczba zębów netto brutto

28693 mm mm zł zł

-0102 20 160 36 210,57 259,00

-0201 30 216 48 291,87 359,00

-0300 30 254 60 373,17 459,00
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nr art.  209730100 

cena netto 40,57 zł

cena brutto 49,90 zł

nr art.  207220104 

cena netto 21,06 zł

cena brutto 25,90 zł

nr art.  208730101 

cena netto 32,44 zł

cena brutto 39,90 zł

nr art.  209540103 

cena netto 45,45 zł

cena brutto 55,90 zł

nr art.  232170100 

cena netto 16,18 zł

cena brutto 19,90 zł

nr art.  232160101 

cena netto 30,81 zł

cena brutto 37,90 zł

nr art.  201550100 

cena netto 12,93 zł

cena brutto 15,90 zł

POGŁĘBIACZ DO DREWNA
• 5 ostrzy
• chwyt sześciokątny ¼”
• kąt stożka nawiercenia 90°

POGŁĘBIACZ DO METALU
• 3 ostrza
• chwyt sześciokątny ¼”
• kąt stożka pogłębienia 90°

ZESTAW BRZESZCZOTÓW 
DO WYRZYNAREK
• 10 elementów
• do szybkiego i dokładnego cięcia drewna 

i metalu

ZESTAW WIERTEŁ  
PŁASKICH DO DREWNA
• rozmiary 8, 10, 12, 14, 16 25 mm
• chwyt sześciokątny ¼”
• z ostrzem wstępnym

ZESTAW WIERTEŁ  
COMBI-BOX
• 18 sztuk
• do betonu, metalu i drewna
• rozmiary od 3 do 10 mm

ZESTAW WIERTEŁ  
ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ 
MAXI BOX
• 19 sztuk
• rozmiary od 1 do 10 mm
• interwał 0,5 mm

ZESTAW WIERTEŁ  
DO DREWNA
• rozmiary 4, 5, 6, 8, 10 mm
• ze stali węglowej

ZESTAW WIERTEŁ  
DO BETONU
• rozmiary 4, 5, 6, 8, 10 mm
• wierzchołek z węglików spiekanych

SZCZOTKA CZOŁOWA
• średnica 70mm
• z falistych drutów osiowych
• do lżejszych prac przy oczyszczaniu  

i obróbce powierzchni

SZCZOTKA OSIOWA
• kształt talerzowy
• ze skręconych drutów stalowych
• do cięższych prac przy oczyszczaniu  

i obróbce powierzchni

nr art. średnica maks. netto brutto

20047 mm zł zł

-0102 10 9,67 11,90

-0201 12 11,30 13,90

nr art. średnica netto brutto

20150 mm zł zł

-0105 100 14,55 17,90 

-0204 115 16,99 20,90 

nr art. średnica maks. netto brutto

20048 mm zł zł

-0101 8 21,06 25,90

-0200 10 24,31 29,90 

-0309 12 30,81 37,90

-0408 16 40,57 49,90
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nr art. średnica netto brutto
21292 mm zł zł

-0014 6 50,33 61,90
-0048 8 51,14 62,90
-0102 14 53,58 65,90
-0201 16 61,71 75,90
-0300 18 68,21 83,90
-0409 22 80,49 99,00
-0508 25 88,62 109,00
-0607 35 129,27 159,00
-0706 55 202,44 249,00
-0805 57 210,57 259,00
-0904 68 251,22 309,00
-1001 73 267,48 329,00
-1100 76 275,61 339,00
-1209 83 300,00 369,00
-1308 86 316,26 389,00
-1407 111 405,69 499,00

nr art. średnica długość netto brutto
20012 mm mm zł zł

-0103 4 65 11,37 13,99
-0202 5 68 12,19 14,99
-0210 5,5 71 13,00 15,99
-0301 6 71 13,00 15,99
-0350 7 78 14,63 17,99
-0400 8 80 14,63 17,99
-0509 10 90 16,25 19,99
-0608 12 100 17,88 21,99

nr art. zębów/cal netto brutto
21267 zł zł

-0103 14 58,46 71,90 
-0202 18 58,46 71,90
-0301 24 58,46 71,90
-0400 32 58,46 71,90 

WIERTŁO DIAMENTOWE
• wiercenie na sucho
• Do obróbki glazury, klinkieru, kamionki, 

granitu, ceramiki, marmuru
• gwint chwytowy M14

WIERTŁO DO GLAZURY
• 4 – ostrzowy wierzchołek z węglików spiekanych
• do wiercenia w szkle, butelkach, glazurze, ceramice i porcelanie

BRZESZCZOT DO BLACH  
KAROSERYJNYCH
• chwyt standardowy
• do wyrzynarek pneumatycznych
• bimetalowy 
• długość/szerokość/grubość – 97/12,5/0,6 mm
• 10 sztuk w opakowaniu

BRZESZCZOT SZABLASTY
• brzeszczot z bimetalu do pilarek szablastych
• do cięcia drewna z gwoździami oraz wykonywania cięć prostych 

metalu powyżej 5 mm
• szerokość 19 mm
• grubość 1,3 mm

nr art. długość ilość 
w opakowaniu netto brutto

20094 mm zł zł

-0500 150 5 38,13 46,90
-0609 200 5 48,70 59,90

PIŁA OTWOROWA LBH-2 

NOWOŚĆ!
• ostrza zębów z szybkotnącej stali z wysoką zawarto-

ścią kobaltu, korpus ze stali narzędziowej o wysokiej 
wytrzymałości

• do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych
• maksymalna głębokość piłowania 49mm
• dostępne w średnicach od 14 do 210 mm

OPRAWKA DO PIŁ OTWOROWYCH LBH-2 

NOWOŚĆ!

nr art. średnica netto brutto
28690 mm zł zł
-0105 14 17,80 21,90
-0204 16 17,80 21,90
-0303 17 17,80 21,90
-0402 19 17,80 21,90
-0501 20 17,80 21,90
-0600 21 17,80 21,90
-0709 22 17,80 21,90
-0808 24 17,80 21,90
-0907 25 19,43 23,90
-1004 27 21,87 26,90
-1103 29 21,87 26,90
-1202 30 21,87 26,90
-1301 32 21,87 26,90
-1400 33 21,87 26,90
-1509 35 23,50 28,90
-1608 37 23,50 28,90
-1707 38 23,50 28,90 
-1806 40 24,31 29,90
-1905 41 24,31 29,90 
-2002 43 24,31 29,90 
-2101 44 25,93 31,90
-2200 46 28,37 34,90
-2309 48 28,37 34,90
-2408 51 28,37 34,90
-2507 52 30,00 36,90
-2606 54 30,00 36,90 
-2705 56 32,44 39,90 
-2804 57 32,44 39,90
-2903 60 32,44 39,90
-3000 64 36,50 44,90 
-3109 65 36,50 44,90 
-3208 67 36,50 44,90 
-3307 70 36,50 44,90 
-3406 73 36,50 44,90 
-3505 76 38,94 47,90 
-3604 79 47,07 57,90 
-3703 83 47,07 57,90 
-3802 86 47,07 57,90 
-3901 89 47,07 57,90 
-4008 92 52,76 64,90 
-4107 95 52,76 64,90 
-4206 98 52,76 64,90 
-4305 102 56,83 69,90 

nr art. model do pił otworowych netto brutto
28691 mm zł zł
-0104 L1 14-30 34,88 42,90
-0203 L2 32-210 59,27 72,90 
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SZLIFIERKA TAŚMOWA  
MBSS100
• posuw ręczny
• rozmiar taśmy – 100x1220 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.   203250105        

cena netto 1 943,09 zł

cena brutto 2 390,00 zł

PRZECINARKA TAŚMOWA LUNA MBH 
255 PLUS
• wersja półautomatyczna
• maks. przekrój  

okrągły – 255 mm
• maks. przekrój  

prostokątny – 310 x 210 mm
• napięcie z 

asilania – 400V 3-faz.

nr art.   200970404        

cena netto 16 658,54 zł

cena brutto 20 490,00 zł

nr art. 20097 -0101 -0200 -0309

model  MBH 150 MBH 170 MBH 225

wersja ręczna półautomat. półautomat.

maks. przekrój okrągły mm 150 170 225

maks. przekrój prostokątny mm 150 x 180 140 x 210 245 x 185

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

netto zł 4 382,11 6 983,74 8 121,95

brutto zł 5 390,00 8 590,00 9 990,00

PRZECINARKA 
TAŚMOWA LUNA

nr art. 20533 -0202 -0301

model MBG 75 MBG 150

wersja ręczna ręczna

rozmiar taśmy mm 75x2000 150x2000

napięcie zasilania V 400 400

netto zł 3 406,50 6 008,13

brutto zł 4 190,00 7 390,00

SZLIFIERKA  
TAŚMOWA LUNA

nr art. 20651 -0109 -0208

model MCC 250 MCC 315

wersja bez podstawy z podstawą

maks. średnica piły mm 250 315

napięcie zasilania V 400 400

netto zł 6 333,33 7 634,15

brutto zł 7 790,00 9 390,00

PRZECINARKA 
TARCZOWA LUNA

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

nr art.  206500209        

cena netto 4 056,91 zł

cena brutto 4 990,00 zł
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nr art. 20457 -0105 -0204

model MDM 400 MDM 401

śr. wiercenia w stali mm 40 40

frezowanie płaskie mm 76 76

gwintowanie M 19 M 19

stożek wrzeciona MK 3 ISO 30

napięcie zasilania V 400 400

netto zł 13 243,90 13 813,01

brutto zł 16 290,00 16 990,00

WIERTARKO-FREZARKA LUNA
• skrzynia przekładniowa
• wrzeciono opuszczane szybko lub precyzyjnie
• mocowanie narzędzia za pomocą gwintowanego trzpienia

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

nr art.  206500308        

cena netto 9 260,16 zł

cena brutto 11 390,00 zł

WIERTARKO-FREZARKA LUNA MDM 250
• wersja stołowa
• posuw ręczny
• wiercenie w stali – 25 mm
• frezowanie płaskie – 50 mm
• gwintowanie – M 12
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  208650101        

cena netto 10 154,47 zł

cena brutto 12 490,00 zł

WIERTARKO-FREZARKA LUNA MMD 500
• mechaniczny posuw wzdłużny
• wiercenie w stali – 30 mm
• frezowanie płaskie – 102 mm
• gwintowanie – M 16
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art.  208850107        

cena netto 24 308,94 zł

cena brutto 29 900,00 zł

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

• możliwość odchylania stołu na boki

FREZARKA UNIWERSALNA LUNA MM 3000
• ramię górne z głowicą frezarską 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 47 886,18 zł

cena brutto 58 900,00 zł

nr art. 23736 -0102 -0300

model 16DDB 20DDB

śr. wiercenia w stali mm 16 19

stożek wrzeciona MK 2 2

napięcie zasilania V 230 230

netto zł 1 617,89 1 699,19

brutto zł 1 990,00 2 090,00

nr art. 23736 -0409 -0508

model 20DDF 25DDF

śr. wiercenia w stali mm 19 25

stożek wrzeciona MK 2 3

napięcie zasilania V 230 400

netto zł 1 699,19 3 243,90

brutto zł 2 090,00 3 990,00

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

• możliwość odchylania stołu na boki
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WIERTARKA STOŁOWA LUNA MD 20BV
• średnica wiercenia w stali – 20 mm
• stożek wrzeciona – MK 3
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  206520108        

cena netto 4 382,11 zł

cena brutto 5 390,00 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 4 544,72 zł

cena brutto 5 590,00 zł

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

nr art.  237370101        

cena netto 9 422,76 zł

cena brutto 11 590,00 zł

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

nr art.  237370200        

cena netto 8 121,95 zł

cena brutto 9 990,00 zł

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

• wysuowany ogranicznik oporowy
• podstawa z tarczą odlewaną z aluminium z ustalonymi pozycjami co 15o

nr art.  191440205        

cena netto 714,63 zł

cena brutto 879,00 zł

WIERTARKA MAGNETYCZNA LUNA LB40
• 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 2 153,66 zł

cena brutto 2 649,00 zł

PILARKA TAŚMOWA PODŁOGOWA  
FERAX JBS 250
• szerokość piły taśmowej – 6-13 mm
• maks. grubość materiału – 244 mm
• maks. wysokość cięcia – 120 mm
• zasilanie - 230V 1-faz.

nr art.  126530302        

cena netto 804,88 zł

cena brutto 990,00 zł
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WYRZYNARKA WŁOSOWA  
LUNA BFS 1601
• moc silnika – 120 W
• głębokość piłowania – 57 mm
• zasilanie – 200V 1-faz.

nr art.  262350101      

cena netto 356,91 zł

cena brutto 439,00 zł

PRASA WARSZTATOWA LUNA

STRUGARKA UNIWERSALNA FERAX

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

model 20FH 30FH 50FH 50FP

wersja podłogowa podłogowa podłogowa podłogowa

nacisk tona 20 30 50 50

netto zł 3 243,90 3 731,71 6 089,43 7 308,94 zł

brutto zł 3 990,00 4 590,00 7 490,00 8 990,00 

nr art. 12894 -0301 -0400

model FHM 260 FHM 260

szerokość strugania mm 250 250

napięcie zasilania V 230 400

netto zł 4 544,72 4 544,72

brutto zł 5 590,00 5 590,00

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

nr art.  128950201        

cena netto 6 170,73 zł

cena brutto 7 590,00 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 1 130,08 zł

cena brutto 1 390,00 zł

PILARKA TARCZOWA LUNA BCS 315 B

nr art. 20439 -0108 -0207

maks. szerokość cięcia mm 300/850 300/850

maks. średnica piły mm 315 315

napięcie zasilania V 230 400

netto zł 2 234,96 2 234,96

brutto zł 2 749,00 2 749,00
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nr art. 20550 -0309

wydajność (przepływ swobodny) m3/h 2100

pojemność worka l 120

napięcie zasilania V 400

netto zł 1 340,65

brutto zł 1 649,00

SZLIFIERKA TAŚMOWO-TARCZOWA 
LUNA BBD 100
• średnica tarczy – 150 mm
• rozmiar taśmy – 100x915 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  205190101        

cena netto 739,02 zł

cena brutto 909,00 zł

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

nr art.  206450108        

cena netto 2 024,39 zł

cena brutto 2 490,00 zł

ODCIĄG  WIÓRÓW LUNA BDC 300
• wydajność (przepływ swobodny) – 3000 m3/h
• pojemność worków – 400 l
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art.  208560102        

cena netto 1 617,89 zł

cena brutto 1 990,00 zł

ODCIĄG  WIÓRÓW LUNA BDC 500
• wydajność (przepływ swobodny) – 5000 m3/h
• pojemność worków – 400 l
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art.  212590103        

cena netto 3 081,30 zł

cena brutto 3 790,00 zł

ODCIĄG  WIÓRÓW LUNA BDC 240

SZLIFIERKA TAŚMOWA LUNA BBS 2000

nr art. 20558 -0103 -0202

maks. długość przedmiotu mm 790 790

rozmiar taśmy mm 150x2000 150x2000

napięcie zasilania V 230 400

netto zł 2 756,10 2 756,10

brutto zł 3 390,00 3 390,00
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LAMPA ROBOCZA VAPOR 6500
• strumień świetlny 6500 lm
• lampa z technologią SMD
• trzy oddzielne źródła światła
• dodatkowe gniazdko sieciowe z tyłu

LAMPA ROBOCZA CANOPUS 3000 RE
• lampa z technologią COB
• strumień świetlny 3000 lm
• akumulatorowa
• wysoki współczynnik oddawania  

barw RA95
• funkcja przyciemniania

LAMPA ROBOCZA FLASH 1000 RE
• lampa z technologią COB
• strumień świetlny 1000 lm
• niewielka i wygodna w użyciu
• akumulatorowa
• gniazdo USB i przełącznik  

natężenia światła

LAMPA ROBOCZA BLAZE 12000 RE APP
• lampa z technologią COB
• strumień świetlny 12000 lm
• możliwość sterowania 

smartfonem
• akumulatorowa
• dwa źródła światła

ZESTAW 6 KRĄŻKÓW  
OSTRZEGAWCZYCH GLOW RE
• światło ostrzegawcze:  

do oznaczania miejsc  
wypadków, otwartych szybów, itp.

• stopień ochrony IP 67

LAMPA ROBOCZA STARBURST 16000 APP
• strumień świetlny 16000 lm
• lampa z technologią SMD
• sześć pojedynczych źródeł światła, można ustawiać w różnych 

pozycjach
• możliwość sterowania smartfonem

STATYW BEAM NA KÓŁKACH
• wyposażony w kółka z hamulcem
• maksymalna wysokość 2,3 m

nr art.  690000591

cena netto 592,68 zł

cena brutto 729,00 zł

nr art.  690000484

cena netto 527,64 zł

cena brutto 649,00 zł

nr art.  690000054

cena netto 210,57 zł

cena brutto 259,00 zł

nr art.  690000302

cena netto 1 455,28 zł

cena brutto 1 790,00 zł

nr art.  690020078

cena netto 527,64 zł

cena brutto 649,00 zł

nr art.  690000633

cena netto 1 373,98 zł

cena brutto 1 690,00 zł

nr art.  690090626

cena netto 398,37 zł

cena brutto 490,00 zł

OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW 36

www.mareld.pl



nr art.  690005012

cena netto 186,18 zł

cena brutto 229,00 zł

LATARKA CZOŁOWA PETA 400 RE
• hybrydowa – zasilana z akumulatora oraz możliwość korzystania ze 

zwykłych baterii alkaicznych 
• dwa źródła światła (zimne i ciepłe)
• strumień świetlny 400 lm

LATARKA CZOŁOWA HALO 54O RE
• regulacja skupienia strumienia światła
• kilka trybów świecenia
• czujnik ruchu 
• hybrydowa – zasilana z akumulatora  

oraz możliwość korzystania  
ze zwykłych baterii  
alkaicznych AAA

• strumień świetlny 540 lm

nr art.  690000310

cena netto 161,79 zł

cena brutto 199,00 zł

nr art.  690000922

cena netto 194,31 zł

cena brutto 239,00 zł

LAMPA RĘCZNA ILLUMINE 800 RE

KOŃCÓWKA SERII
• lampa z technologią COB
• wysoki współczynnik  

oddawania barw RA95
• funkcja światła awaryjnego
• strumień światła 800 lm

LATARKA RADIATE 300
• energooszczędna dioda LED typu CREE
• strumień świetlny 300 lm
• funkcja regulacji ogniskowania
• zasilanie -  3 baterie AAA (nabywane oddzielnie)

LATARKA RĘCZNA FLARE 1000 RE
• hybrydowa – zasilana z akumulatora oraz możliwość korzystania ze 

zwykłych baterii alkaicznych
• funkcja przełączania na światło niebieskie lub czerwone
• strumień świetlny 1000 lm

LAMPA RĘCZNA ILLUMINE 700 RE
• akumulatorowa
• ułatwia pracę w ciasnych miejscach
• dwa różne źródła światła
• obrotowa w zakresie 180 stopni na przegubowej podstawie 

magnetycznej
• strumień świetlny 700 lm

nr art.  690001532

cena netto 96,75 zł

cena brutto 119,00 zł

nr art.  690000344

cena netto 275,61 zł

cena brutto 339,00 zł

nr art.  690005020

cena netto 218,70 zł

cena brutto 269,00 zł
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Oczyszczacze powietrza

Leitz TruSens™
Oddychaj czystszym powietrzem dzięki nowoczesnym oczyszczaczom powietrza, które łączą w sobie naukę, technologię 

DuPontTM DuPontTM oczyszczacze Leitz TruSens pochłaniają zanieczyszczenia i neutralizują zapachy, 
automatycznie dostosowując tryb pracy do zmian jakości powietrza w pomieszczeniu.
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TruSens™ Z-1000 TruSens™ Z-2000 TruSens™ Z-3000

• zewnętrzny sterownik oraz czujnik 
   zanieczyszczeń SensorPod™ (modele Z-2000 i Z-3000)
• DuPont™360
• lampa sterylizująca UV-C
• technologia PureDirect™
• nowoczesny design

SensorPod™ - • •

Wskaźnik jakości powietrza - • •

Technologia PureDirect™ • • •

Poziomy oczyszczania 3 4 4

Wielkość mały średni duży

Max. powierzchnia pomieszczenia 23 m2 35 m2 70 m2

Tryb auto - • •

Tryb nocny - • •

Uchwyt do przenoszenia • • •

Przyciski dotykowe • • •

Prędkość wentylatora 3 4 5

Wymiary 20 x 45 cm 22 x 57 cm 26 x 73 cm

Waga 3,5 kg 4,1 kg 5,7 kg

Cena brutto / netto [zł]

Nr art.: RAPID-2415112EU RAPID-2415113EU RAPID-2415114EU

1 729  / 1 405,691 229 / 999,19689 / 560,16

nr art.

Akcesoria:
nazwa brutto netto

RAPID-2415103 Filtr węglowy do TruSens™ Z-1000 (3 szt.) 40,90 zł 33,25 zł

RAPID-2415104 Filtr Hepa do TruSens™ Z-1000 84,90 zł, 69,02 zł

RAPID-2415105 Lampa UV do TruSens™ Z-1000 49,90 zł 40,57 zł,

RAPID-2415106 Filtr węglowy do TruSens™ Z-2000 (3 szt.) 49,90 zł 40,57 zł,

RAPID-2415107 Filtr Hepa do TruSens™ Z-2000 139,00 zł 113,01 zł

RAPID-2415108 Lampa UV do TruSens™ Z-2000 54,90 zł 44,63 zł

RAPID-2415109 Filtr węglowy do TruSens™ Z-3000 (3 szt.) 57,90 zł 47,07 zł

RAPID-2415110 Filtr Hepa do TruSens™ Z-3000 179,00 zł 145,53 zł

RAPID-2415111 Lampa UV do TruSens™ Z-3000 71,90 zł 58,46 zł

FILTR WSTĘPNY

FILTR WĘGLOWY

FILTR HEPA

STERYLIZACJA UV



ZSZYWACZE RĘCZNE NA ZSZYWKI  
Z CIENKIEGO DRUTU

NITOWNICE

ZSZYWACZE RĘCZNE NA ZSZYWKI  
Z PŁASKIEGO DRUTU

ZSZYWACZE MŁOTKOWE

ZSZYWACZE PNEUMATYCZNE

OPALARKI

nr art. typ netto brutto

RAPID-   zł zł

5000526 Nitownica ręczna RP100 Press Less 129,27 159,00

5001140 Nitownica ręczna RP60 Multi 360° 113,01 139,00

5001139 Nitownica ręczna RP40 Multi 93,41 114,90

ZSZYWACZE AKUMULATOROWE

nr art. typ netto brutto

RAPID-   zł zł

5001447 Opalarka R2200-LCD 283,74 349,00

5001350
Opalarka R1800  

w walizce z akcesoriami
161,79 199,00

24359800 Opalarka R1600 113,01 139,00

Nr art. Typ Netto Brutto

RAPID-   zł zł

40303135
Pistolet akumulatorowy BGX300  

w walizce z akcesoriami
283,74 349,00

5001445
Pistolet klejowy CG270  
w walizce z akcesoriami

104,88 129,00

5000442 Pistolet klejowy EG212 60,89 74,90

nr art. typ zszywki netto brutto

RAPID-   typ mm zł zł

5000061 Zszywacz ręczny R153 4-8 117,80 144,90

5000063 Zszywacz ręczny R353 6-14 153,66 189,00

20443830 Zszywacz ręczny R53 4-10 52,76 64,90

nr art. typ zszywki netto brutto

RAPID-   typ mm zł zł

5000067 Zszywacz ręczny R34 6-14 158,46 194,90

5000066 Zszywacz ręczny R14 6-8 113,01 139,00

5000519
Zszywacz ręczny 

ALU940 Energy Saving  
6-14 125,93 154,90

nr art. typ zszywki netto brutto

RAPID-   typ mm zł zł

5000005
Zszywacz młotkowy R311 

– podwójny bijak
6-12 202,44 249,00

20725902 Zszywacz młotkowy R11 6-10 174,72 214,90

20726002 Zszywacz młotkowy R19 4-6 101,54 124,90

nr art. typ rozmiar netto brutto

RAPID-   typ mm zł zł

5000103
Zszywacz/Sztyfciarka 
pneumatyczna PBS151

15-50
356,91 439,00

20-40 

5000095
Zszywacz

 pneumatyczny PS141
6-16 291,87 359,00

5000054
Sztyfciarka  

pneumatyczna PB131
15-50 300,00 369,00

PISTOLETY KLEJOWE

nr art. typ rozmiar netto brutto

RAPID-   typ mm zł zł

5001387
Zszywacz akumulatorowy 

BTX140 140/6-14mm, 
8/15mm

6-14
308,13 379,00

8-15 

5000128
Zszywacz akumulatorowy 

BTX530 53/6-14mm, 
8/15mm

6-14
308,13 379,00

8-15 

www.lunapolska.pl
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Jeżeli zależy Ci na solidnym i trwałym mocowaniu, w ofercie Rapid znajdziesz dokładnie takie łączniki, jakich potrzebujesz. 
Zszywki Rapid to szwedzka jakość, mocna stal i precyzyjne cięcie- to właśnie sprawia, że jesteśmy liderem rynku od lat. 
Nasze zszywki łatwo dopasować do zszywaczy dzięki rewolucyjnemu systemowi opakowań, sprawdzą się również dosko-
nale z urządzeniami innych marek, jak na przykład Novus, Stanley, Prebena czy Rawlplug. Zszywki Rapid to uniwersalne  
i pewne rozwiązanie!

ZSZYWKI RAPID 53
Te wysokiej jakości wzmocnione 
zszywki z cienkiego drutu 
stworzone zostały z myślą o pracy 
z tekstyliami. Zaprojektowane tak 
aby były praktycznie niewidoczne 
na materiale, sprawdzą się również 
doskonale do etykietowania. 
Wykonane z wysokiej jakości stali 
galwanizowanej, cięte precyzyjnie 
dla optymalnej penetracji oraz 
mocnego i trwałego łączenia. 

ZSZYWKI RAPID 140
Wysokiej jakości galwanizowane zszywki z płaskiego drutu 
posiadają większą powierzchnię co sprawia, że są idealnym 
rozwiązaniem do pracy z materiałami izolacyjnymi oraz z cienkimi 
tworzywami sztucznymi, tekturą czy wykładzinami. Precyzyjnie 
zaprojektowane i cięte dla optymalnego łączenia materiałów. 
W ofercie również zszywki wykonane z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej. Zaprojektowane specjalnie do użytku na zewnątrz, 
w niesprzyjających, trudnych warunkach. Stal nierdzewna AISI304, 
klasa A2.

ZSZYWKI RAPID 13
Wzmocnione zszywki z cienkiego drutu stworzone zostały z myślą 
o pracy z cienkimi materiałami. Zaprojektowane tak aby były 
praktycznie niewidoczne, sprawdzą się również doskonale do 
etykietowania. Wykonane z wysokiej jakości stali galwanizowanej, 
cięte precyzyjnie dla optymalnej penetracji oraz mocnego 
i trwałego łączenia. W ofercie również zszywki wykonane ze stali 
nierdzewnej. Zaprojektowane specjalnie do użytku na zewnątrz,
w niesprzyjających, trudnych warunkach. Stal nierdzewna AISI304, 
klasa A2.

nr art. typ wysokość
ilość  

w opakowaniu
netto brutto

RAPID- mm szt. zł zł

40109560 Standard 6 1 080 7,55 9,29 

40109561 Standard 8 1 080 7,72 9,49

40109562 Standard 10 1 080 7,96 9,79 

5000741 High Performance 6 2 130 15,60 19,19 

5000742 High Performance 8 2 130 16,25 19,99

5000743 High Performance 10 2 130 16,90 20,79

nr art. typ wysokość
ilość 

w opakowaniu
netto brutto

RAPID- mm szt. zł zł

11905711 High Performance 6 5 000 31,70 38,99

11908111 High Performance 8 5 000 34,30 42,19 

11910711 High Performance 10 5 000 37,72 46,39

11912311 High Performance 12 5 000 40,80 50,19

11915611 High Performance 14 5 000 47,07 57,89

11905731 High Performance 6 2 000 17,88 21,99

11908131 High Performance 8 2 000 18,61 22,89

11910731 High Performance 10 2 000 20,24 24,89

11910733 Stainless Steel 10 2 000 104,88 129,00

11912331 High Performance 12 2 000 21,13 25,99

11915631 High Performance 14 2 000 24,30 29,89

nr art. typ wysokość
ilość 

w opakowaniu
netto brutto

RAPID- mm szt. zł zł

11825700 High Performance 4 5 000 22,11 27,19

11830700 High Performance 6 5 000 23,81 29,29

11835600 High Performance 8 5 000 25,85 31,79

11840600 High Performance 10 5 000 28,61 35,19

11850500 High Performance 14 5 000 34,95 42,99

11825725 High Performance 4 2 500 15,60 19,19 

11830725 High Performance 6 2 500 18,20 22,39 

11830726 Stainless Steel 6 2 500 65,03 79,99 

11835625 High Performance 8 2 500 18,93 23,29 zł

11835626 Stainless Steel 8 2 500 73,16 89,99 

11840625 High Performance 10 2 500 19,42 23,89

11850525 High Performance 14 2 500 20,48 25,19 
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NOŻE TO NASZA PASJA od 1891 roku
WYSOKIEJ JAKOŚCI STAL SZWEDZKA, Z KTÓREJ WYKONANE SĄ NOŻE,  
GWARANTUJE WYTRZYMAŁOŚĆ I DŁUGI OKRES, W KTÓRYM OSTRZE  
BĘDZIE NAPRAWDĘ OSTRE.

MORA NÓŻ MORA BASIC 546 POSIADA TAKI SAM KSZTAŁT, CO PONADCZASOWY KLASYK 511. 
JEDYNA RÓŻNICA POLEGA NA TYM, ŻE OSTRZE JEST WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ, DZIĘKI 
CZEMU NÓŻ JEST OSTRZEJSZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS I NIE WYMAGA TAK CZĘSTEJ KONSERWACJI.

nr art.  280480401

cena netto 20,24 zł 2490 zł
cena brutto

SOLIDNA OSŁONA PALCÓW  
ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO  
UŻYTKOWANIA

NÓŻ MORA 546 
EDYCJA LIMITOWANA

GEOMETRIA RĘKOJEŚCI ZAPEWNIAJĄCA 
DOBRE UŁOŻENIE W DŁONI

DŁUGOŚĆ OSTRZA 91 MM

NÓŻ MORA OUTDOOR 2000 
• ostrze z walcowanej na zimno specjalnej stali nierdzewnej 12C27
• ostrze szlifowane profilowo
• rękojeść pokryta wzorem antypoślizgowym
• długość całkowita 220 mm

NÓŻ Z POCHWĄ MORA BASIC 511
• ostrze ze stali węglowej, łatwej do ostrzenia
• długość ostrza 90 mm

NÓŻ MORA ROBUST
• ostrze ze stali węglowej
• odporna na udary rękojeść 
• długość ostrza 91 mm
• grubość ostrza 3,2 mm

NÓŻ Z POCHWĄ MORA BASIC 546
• ostrze ze stali nierdzewnej
• grubość ostrza 2,0 mm
• długość ostrza 90 mm

NÓŻ MORA SAFE
• zaokrąglony, bezpieczny wierzchołek
• ostrze ze stali węglowej
• długość ostrza 82 mm

nr art.  44180503

cena netto 72,36 zł

cena brutto 89,00 zł

nr art.  68420108

cena netto 69,02 zł

cena brutto 84,90 zł

nr art.  230760100

cena netto 17,80 zł

cena brutto 21,90 zł

nr art.  230850109

cena netto 36,50 zł

cena brutto 44,90 zł

nr art.  230770109

cena netto 20,24 zł

cena brutto 24,90 zł

nr art.  230780207

cena netto 22,68 zł

cena brutto 27,90 zł

NÓŻ RYBACKI MORA 749
• ostrze z walcowanej na zimno stali nierdzewnej
• uchwyt pokryty wzorem antypoślizgowym
• ergonomiczna rękojeść
• długość ostrza 205 mm

www.lunapolska.pl
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nr art.  93845204

cena netto 682,11 zł

cena brutto 839,00 zł

nr art.  93841112

cena netto 763,41 zł

cena brutto 939,00 zł

nr art.  93841906

cena netto 608,94 zł

cena brutto 749,00 zł

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

nr art.  93840403

cena netto 2 804,07 zł

3 449 zł
cena netto

WSPORNIK UNIWERSALNY 
DO MONTAŻU 
W POZIOMIE I PIONIE

SKÓRZANE KOŁO  
DO POLEROWANIA

PRZYRZĄD DO  
USTAWIANIA KĄTA

POJEMNIK NA WODĘ 
I OPIŁKI

WAŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ 
Z EZYLOCKPAT PEND 

KAMIEŃ SZLIFIERSKI 
BLACKSTONE SB – 250
• ziarnistość 220 - do twardych 

materiałów

PRZYSTAWKA DO 
OSTRZENIA NOŻY 

DŁUGICH SVM – 140

OSTRZARKA  
WODNA T-4 
ORIGINAL

ZESTAW PRZYSTAWEK 
TNT – 808
• zawiera TC-800, TNT-00, 

TNT-300, TTS-100, MH-380, 
LA-120, SVD-186R, SVS-50 
i SVD-110

DOMOWY ZESTAW  
PRZYSTAWEK  
DO OSTRZENIA HTK-806
• zawiera TC-800, HTK-00, SVM-45, 

SVM-140, SVM-00, SVX-150, 
SVA-170 i SVS-38

TORMEK T-8 ORIGINAL 

nr art.  938440203

cena netto 1 665,85 zł

cena brutto 2 049,00 zł

nr art.  93845105

cena netto 194,31 zł

cena brutto 239,00 zł

nr art.  93841211

cena netto 1 130,08 zł

cena brutto 1 390,00 zł

ZAREJETRUJ SWOJĄ 
OSTRZARKĘ A OTRZYMASZ 

DODATKOWE
3 LATA GWARANCJI

PRZYSTAWKA SVH – 320 
DO OSTRZENIA NOŻY 

STRUGAREK I OBCINA-
REK UKOSOWYCH

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

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

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

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

• Złączka napełniająca i zawór  
odpowietrzający: M 10 x 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Złączka napełniająca i zawór  
odpowietrzający: M 10 x 1

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

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

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

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

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

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

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

nr art.  PRESSOL-02562

cena netto 23,58 zł

cena brutto 29,00 zł

nr art.  PRESSOL-12679

cena netto 121,14 zł

cena brutto 149,00 zł

nr art.  PRESSOL-18071

cena netto 202,44 zł

cena brutto 249,00 zł

nr art.  PRESSOL-12511

cena netto 16,18 zł

cena brutto 19,90 zł

nr art.  PRESSOL-12630

cena netto 72,36 zł

cena brutto 89,00 zł

nr art.  PRESSOL-12636101

cena netto 88,62 zł

cena brutto 109,00 zł

nr art.  PRESSOL-02674

cena netto 18,62 zł

cena brutto 22,90 zł

nr art.  PRESSOL-06267

cena netto 34,88 zł

cena brutto 42,90 zł



USTNIK HYDRAULICZNY 
Dane techniczne: 

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

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

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

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

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

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

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

KANISTER DO PALIWA  
Z GIĘTKĄ WYLEWKĄ 

USTNIK PRECYZYJNY 
Dane techniczne: 

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

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

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

JEZDNE URZĄDZENIE  
PODAWANIA SMARU 
Dane techniczne: 

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

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

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

nr art.  PRESSOL-12631

cena netto 7,31 zł

cena brutto 8,99 zł nr art.  PRESSOL-12908

cena netto 80,49 zł

cena brutto 99,00 zł

nr art.  PRESSOL-13055

cena netto 243,09 zł

cena brutto 299,00 zł

nr art.  PRESSOL-21163

cena netto  39,84 zł

cena brutto 49,00 zł

nr art.  PRESSOL-21131

cena netto  31,71 zł

cena brutto 39,00 zł

nr art.  PRESSOL-21165

cena netto  44,63 zł

cena brutto 54,90 zł

nr art.  PRESSOL-21133

cena netto  56,10 zł

cena brutto 69,00 zł

nr art.  PRESSOL-21167

cena netto  48,70 zł

cena brutto 59,90 zł

nr art.  PRESSOL-21137

cena netto  80,49 zł

cena brutto 99,00 zł

nr art.  PRESSOL-12643

cena netto 8,93 zł

cena brutto 10,99 zł

nr art.  PRESSOL-13012

cena netto 145,53 zł

cena brutto 179,00 zł

nr art.  PRESSOL-17793

cena netto 1 617,89 zł

cena brutto 1 990,00 zł

Pojemność: 10 l

Pojemność: 5 l

Pojemność: 15 l

Pojemność: 10 l

Pojemność: 20 l

Pojemność: 20 l
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Bardzo manualna, elastyczna r kawica ochronna z pow ok nitrylow Guide XLNT™, 
stanowi ca zarówno barier przed olejem, jak i doskona przyczepno zarówno 
w rodowisku suchym jak i t ustym. Zewn trzna cz r kawicy oddychaj ca, bez 
powleczenia, a wewn trzna cz d oni podwójnie zanurzona, zapewniaj c odpo-
wiedni ochron przed cieczami i olejami. Dopuszczona do kontaktu z ywno ci . 
Zatwierdzone do kontaktu z elementami gor cymi do 100 stopni Celsjusza. 

Rozmiar
6-11

GUIDE 9502
Art. no  223590142--

Du komfort i czucie w ko cówkach 
palców 
Doskon chwytliw w zaolejonych 
rodowiskach 

Dobra bariera przeciwko olejom i 
p ynom 
Podwójnie powleczone d onie 
Ciep  kontaktowe poziom 1 
Dopuszczone do kontaktu z artyk ami 
sp wczymi 
Zgodne z certyfikatem Öko-Tex 

OCHRONA MECHANICZNA
UNIWERSALNE ODOWISKA MOKRE

Bardzo manualna, elastyczna kawica ochronna z pow ok nitrylow Guide XLNT ™, 
stanowi ca zarówno barier przed olejem, jak i doskona przyczepno zarówno w 
rodowisku suchym jak i t ustym. Zewn trzna cz kawicy powlekana 3/4 do kostek, 

a wewn trzna cz d oni podwójnie zanurzona, zapewniaj c odpowiedni ochrona 
przed cieczami i olejami. Dopuszczona do kontaktu z ywno ci . Zatwierdzone do kon-
taktu z elementami gor cymi do 100 stopni Celsjusza.

kach palców
c

zaolejonyc rodowiskach
Dobra bariera przeciwko olejom i 

P
powleczonymi knykciami

taktowe poziom 1
Dopuszczone do kontaktu z 

Zgodne z certyfikatem Öko-Tex

GUIDE 9503
Art. no  223590153--

Rozmiar
7-11

CE CAT. 2 EN 420:2003 
+A1:2009  

EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX

CE CAT. 2 EN 420:2003 
+A1:2009  

EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX

DOSKONA A
CHWYTNO

MIESZCZANIA
XL

c

223590142 - rozmiar 6
223590143 - rozmiar 7
223590144 - rozmiar 8
223590145 - rozmiar 9
223590146 - rozmiar 10
223590147 - rozmiar 11

223590153 - rozmiar 7
223590154 - rozmiar 8
223590155 - rozmiar 9
223590156 - rozmiar 10
223590157 - rozmiar 11

3190 zł
cena brutto

3390 zł
cena brutto

cena netto:
25,93 zł

cena netto:
27,56 zł
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cena netto 16,18 zł

cena brutto 19,90 zł

cena netto 3,41 zł

cena brutto 4,19 zł

cena netto 10,97 zł

cena brutto 13,49 zł

cena netto 9,34 zł

cena brutto 11,49 zł

cena netto 13,74 zł

cena brutto 16,90 zł

cena netto 29,19 zł

cena brutto 35,90 zł

cena netto 3,17 zł

cena brutto 3,90 zł

RĘKAWICE ROBOCZE 
GUIDE 9501
• bardzo ścisłe dopasowanie i dobre czucie 

w końcówkach palców
• doskonała chwytliwość w zaolejonych 

środowiskach
• ciepło kontaktowe poziom 1 (do 100oC)
• dopuszczone do kontaktu z artykułami 

spożywczymi
• zgodne z certyfikatem Öko-tex
• do ekranu dotykowego
• opakowanie – 6 par

223590131 - rozmiar 5
223590132 - rozmiar 6
223590133 - rozmiar 7
223590134 - rozmiar 8
223590135 - rozmiar 9
223590136 - rozmiar 10
223590137 - rozmiar 11

RĘKAWICE ROBOCZE DO 
PRAC PRECYZYJNYCH 
GUIDE 522
• wielofunkcyjne rękawice montażowe
• przewiewne
• dłoń powleczona PU zapewnia dobrą 

chwytliwość i odporność na zużycie
• opakowanie – 12 par

223540980 – rozmiar 6
223540998 – rozmiar 7
223541004 – rozmiar 8
223541012 – rozmiar 9
223541020 – rozmiar 10
223541038 – rozmiar 11

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

RĘKAWICE ROBOCZE DO 
PRAC PRECYZYJNYCH 
GUIDE 650
• wyjątkowe cienkie i przewiewne rękawice 

robocze z nylonu dające wrażenie drugiej 
skóry

• wyjątkowe dobre czucie w końcówkach 
palców

• dłoń powleczona PU
• bez lateksu
• opakowanie – 12 par

223536565 – rozmiar 6
223536566 – rozmiar 6
223536574 – rozmiar 7
223536582 – rozmiar 8
223536590 – rozmiar 9
223536608 – rozmiar 10
223536616 – rozmiar 11

RĘKAWICE ROBOCZE DO 
PRAC PRECYZYJNYCH 
GUIDE 5152
• cienkie, elastyczne rękawice robocze ze 

skóry syntetycznej z dobrym czuciem w 
palcach

• otwarty mankiet, z gumką w nadgarst-
ku, ułatwia zakładanie i zdejmowanie 
rękawic 

• opakowanie – 12 par

223546732 – rozmiar 6
223546733 – rozmiar 7
223546734 – rozmiar 8
223546735 – rozmiar 9
223546736 – rozmiar 10
223546737 – rozmiar 11

RĘKAWICE OLEJOODPORNE 
GUIDE 9504
• duży komfort i czucie w końcówkach 

palców
• doskonała chwytliwość w zaolejonych 

środowiskach
• dobra bariera przeciwko olejom i płynom
• podwójna powłoka na wewnętrznej części 

dłoni oraz powłoka całości
• ciepło kontaktowe poziom 1 (do 100oC)
• dopuszczone do kontaktu z artykułami 

spożywczymi
• zgodne z certyfikatem Öko-Tex 
• do ekranu dotykowego
• opakowanie – 6 par

223590163 - rozmiar 7
223590164 - rozmiar 8
223590165 - rozmiar 9
223590166 - rozmiar 10
223590167 - rozmiar 11

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

RĘKAWICE ROBOCZE DO 
PRAC PRECYZYJNYCH 
GUIDE 576

NOWOŚĆ!
• cienka rękawica robocza z zanurzeniowo 

powlekanym nitrylowym obszarem dłoni, 
nakrapianym mikropianką dla znakomite-
go chwytu na sucho

• dopuszczona do użytku przez Oeko-Tex
• zatwierdzone dla ciepła kontaktowego 

poziom 1 (do 100oC)
• opakowanie – 12 par

223590390 – rozmiar 6
223590391 – rozmiar 7
223590392 – rozmiar 8
223590393 – rozmiar 9
223590394 – rozmiar 10
223590395 – rozmiar 11
223590396 – rozmiar 12

cena netto 14,63 zł

cena brutto 17,99 zł

cena netto 12,59 zł

cena brutto 15,49 zł

CE CAT. 2 EN 420:2003 
+A1:2009  

EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX

CE CAT. 2 EN 420:2003 
+A1:2009  

EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX

CE CAT. 2 EN 420:2003 EN 388:2016
3131X

CE CAT. 2 EN 420:2003 EN 388:2016
3131X

CE CAT. 2 EN 420:2003 EN 388:2016
4131X

EN 407:2004
X1XXXX

CE CAT. 2 EN 420:2003 EN 388:2016
1110X

CE CAT. 2 EN 388:2016
4131X

EN 407:2004
X1XXXX EN 21420:2020

CE CAT. 2 EN 420:2003 EN 388:2016
3121X

CE CAT. 2 EN 420:2003 
+A1:2009  

EN 388:2016
4131X

EN 407:2004
X1XXXX

DOSTĘPNE OD MAJA

RĘKAWICE ROBOCZE DO 
PRAC PRECYZYJNYCH 
GUIDE 579

NOWOŚĆ!
• cienka rękawica robocza z zanurzeniowo 

powlekanym nitrylowym obszarem dłoni, 
nakrapianym mikropianką dla zwiększo-
nej wytrzymałości i znakomitego chwytu 
na sucho

• ciepło kontaktowe poziom 1 (do 100oC)
• pomarańczowa podszewka i nakropienie 

dla zwiększonej widoczności
• opakowanie – 12 par

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

cena brutto 14,90 zł

cena netto 9,34 zł

cena brutto 11,49 zł

cena netto 35,69 zł

cena brutto 43,90 zł

cena netto 5,28 zł

cena brutto 6,49 zł

cena netto 10,49 zł

cena brutto 12,90 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 ułatwiającymi 
zdejmowanie i zakładanie 

• opakowanie – 12 par

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

RĘKAWICE OGRODNICZE 
GUIDE 5540
• rękawice ogrodowe ze skóry syntetycznej, 

z otwartymi mankietami ułatwiającymi 
zdejmowanie i zakładanie

• opakowanie – 12 par

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

RĘKAWICE SPAWALNICZE 
GUIDE 270
• cienkie rękawice spawalnicze, w których 

górna i wewnętrzna część dłoni uszyte 
są z giętkiej, odpornej na zużycie licowej 
skóry koziej

• mankiet wykonany ze skóry bydlęcej
• 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

RĘKAWICE OGRODNICZE 
GUIDE 533
• rękawice ogrodowe, dłoń powleczona 

PU, aby zapewnić dobrą chwytliwość
• ściągacz z gumką uniemożliwia przesu-

wanie się rękawicy na dłoni
• opakowanie – 12 par

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

RĘKAWICE ROBOCZE 
GUIDE 761
• miękkie i przewiewne rękawice robocze 

z wewnętrzną stroną dłoni ze skóry 
syntetycznej, a górną częścią dłoni z 
poliestru

• z krótkimi mankietami ułatwiającymi 
zdejmowanie i zakładanie 

• opakowanie – 12 par

223531732 - rozmiar 7
223531740 - rozmiar 8
223531757 – rozmiar 9
223531765 – rozmiar 10
223531773 – rozmiar 11

RĘKAWICE ROBOCZE 
GUIDE 5120

NOWOŚĆ!
• rękawice o wyjątkowo dobrej chwytliwo-

ści w miejscach suchych, z odpornej na 
zużycie skóry syntetycznej na wewnętrz-
nej 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

• opakowanie – 3 pary

223900043 - rozmiar 7
223900044 - rozmiar 8
223900045 - rozmiar 9
223900046 - rozmiar 10
223900047 - rozmiar 11
223900048 - rozmiar 12

RĘKAWICE ROBOCZE 
GUIDE 5112

NOWOŚĆ!
• odporne na zużycie, podszyte do 

połowy, rękawice ze skóry syntetycznej, 
z bardzo dobrym czuciem w palcach i 
dobrą chwytliwością

• zaokrąglony kształt i wzmocnienia nad 
knykciami z neoprenu zapewniają wygo-
dę i elastyczność

• wyściełana wewnętrzna część dłoni i 
półkrótki mankiet z gumką, dzięki czemu 
rękawice nie przesuwają się na dłoniach

• opakowanie – 3 pary

223900022 - rozmiar 6   
223900023 - rozmiar 7   
223900024 - rozmiar 8  
223900025 - rozmiar 9   
223900026 - rozmiar 10   
223900027 - rozmiar 11   
223900028 - rozmiar 12  
223900029 - rozmiar 13  

RĘKAWICE SPAWALNICZE 
GUIDE 3569

NOWOŚĆ!
• najwyższej jakości rękawice spawalni-

cze z dwoiny bydlęcej, z podszyciem z 
bawełny, wyposażone w mankiety i gumki 
w nadgarstkach

• zaprojektowane do pracy w środowiskach 
z wysoką temperaturą, zatwierdzone dla 
ciepła kontaktowego do 100 stopni

• odpowiednie do spawania metodą MIG 
i MAG

• szwy uszyte są odpornymi na wysokie 
temperatury nićmi kevlarowymi

• opakowanie – 6 par

223590444 - rozmiar 8   
223590445 - rozmiar 9   
223590446 - rozmiar 10 
223590447 - rozmiar 11 
223590448 - rozmiar 12  

cena netto 80,49 zł

cena brutto 99,00 zł

cena netto 72,36 zł

cena brutto 89,00 zł

cena netto 29,19 zł

cena brutto 35,90 zł

CE CAT. 2 EN 388:2016
3121X

EN 407:2004
X1XXXX EN 21420:2020

CE CAT. 2 EN 388:2016
2111X

EN 407:2004
X1XXXX EN 21420:2020

CE CAT. 2 EN 420:2003 EN 388:2016
2131X

EN 407:2004
X1XXXX

CE CAT. 2 EN 420:2003 EN 388:2016
2131X

EN 407:2004
X1XXXX

CE CAT. 2 EN 420:2003

CE CAT. 1 EN 420:2003

CE CAT. 2 EN 420:2003 EN 388:2016
2121X

EN 407:2004
413X4X

CE CAT. 2 EN 420:2003 
+A1:2009   

EN 388:2016
4143X

EN 407:2004
41324X

EN 12477:2001
TYPE A
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KASK ZEKLER ZONE

NOWOŚĆ!

• nowoczesny, wygodny i lekki kask ochronny ze zintegrowanymi mocowaniami zatrzaskowymi 
na akcesoria. Dwanaście otworów wentylacyjnych zapewnia wydajną wentylację i komforto-
we środowisko pracy. 

• inteligentne mocowania typu Click do latarki czołowej, ochronników słuchu, wizjera, osłony 
wizjera i ochraniacza karku. 

• pałąk z regulacją wysokości dla lepszego dopasowania, opracowany specjalnie do użytku  
z ochronnikami słuchu.

• regulacja zapadki dla płynnej regulacji rozmiaru, pasuje do XS-XXL (53-63 cm).

• dostarczane z dwoma różnymi czteropunktowymi pasami podbródkowymi do przełączania 
między normami EN 397 (budownictwo / przemysł) i EN 12492 (alpinizm).

• lekka powłoka zewnętrzna z polipropylenu, zapewniającego wysoki poziom komfortu 
i doskonałą odporność na uderzenia.

• chłonna wyściółka na koronie i opasce zapewnia optymalny komfort, można ją prać 
i wymieniać, aby kask był świeży.

• waga 419 g.

OCHRONNIKI SŁUCHU ZEKLER 401
Wygodne nauszniki z dopasowanym pałąkiem na głowę.  Szczególnie dobre tłu-
mienie w średnich i wysokich częstotliwościach. Opaska na głowę z szerokimi podusz-
kami uszczelniającymi dla komfortowego użytkowania.

• poziom tłumienia 1
• regulowana opaska na głowę
• miękka, wymienna poduszka z pałąkiem
• szerokie, wygodne i łatwe  

do wymiany poduszki uszczelniające

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 33
• z poliwęglanu
• kompletna boczna osłona z wentylacją
• ochrona przed promieniowaniem UV
• można nosić z okularami korekcyjnymi
• przeźroczyste

OCHRONNIKI SŁUCHU ZEKLER 402
Wygodne nauszniki z dopasowanym pałąkiem na głowę.  Szczególnie dobre tłumie-
nie w średnich, wysokich i niskich częstotliwościach. Opaska na głowę z szerokimi 
poduszkami uszczelniającymi dla komfortowego użytkowania.

• poziom tłumienia 2
• regulowana opaska na głowę
• miękka, wymienna poduszka z pałąkiem
• szerokie, wygodne i łatwe  

do wymiany poduszki uszczelniające

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 30 HC
• szkła z poliwęglanu
• kompletna boczna osłona
• ochrona przed promieniowaniem UV
• szkła zabezpieczone przed  

porysowaniem

380600502 przeźroczyste
380600510 żółte

OCHRONNIKI SŁUCHU ZEKLER 403
Wygodne nauszniki z dopasowanym pałąkiem na głowę.  Szczególnie dobre tłumie-
nie w średnich i niskich częstotliwościach. Opaska na głowę z szerokimi poduszkami 
uszczelniającymi dla komfortowego użytkowania.

• poziom tłumienia 3
• regulowana opaska na głowę
• miękka, wymienna poduszka z pałąkiem
• szerokie, wygodne i łatwe  

do wymiany poduszki uszczelniające

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 106
• szkła z poliwęglanu
• szare szkła
• ochrona przed promieniowaniem UV400
• szkła zabezpieczone przed porysowaniem i parowaniem

nr art.  380682062

cena netto 60,08 zł

cena brutto 73,90 zł

nr art.  380600338

cena netto 10,97 zł

cena brutto 13,49 zł

nr art.  380682096

cena netto 73,09 zł

cena brutto 89,90 zł

cena netto 13,00 zł

cena brutto 15,99 zł

nr art.  380682120

cena netto 88,62 zł

cena brutto 109,00 zł

nr art.  380670141

cena netto 73,09 zł

cena brutto 89,90 zł

nr art. kolor netto brutto
380609001 biały 324,39 399,00
380609002 szary 324,39 399,00
380609003 pomarańczowy 324,39 399,00
380609004 żółty 324,39 399,00
380609005 czerwony 324,39 399,00
380609007 niebieski 324,39 399,00
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5
Bluza

L.BRADOR 6023PB

Spodnie

L.BRADOR 1843PB

Ochraniacze na kolana

L.BRADOR 5004EVA
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  SPODNIE L.BARDOR 1843PB - BIAŁE
WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

• metalowe detale są zakryte i dobrze zabezpieczone, zmniejszając ryzyko zadrapania delikatnych po-
wierzchni

• elastyczna tkanina wzmocniona Cordurą z tyłu, z przodu, na kroczu i po tylnej stronie kolana zapewnia 
doskonałą łatwość poruszania się, wygodę i przewiewność

• stretch i wąski krój spodni zapewniają lepsze
• dopasowanie
• fabrycznie uformowany krój kolan zapewnia lepsze dopasowanie i elastyczność
• zwisające kieszenie i nakolanniki wzmacniane Cordurą.
• nogawki można odwinąć o 5 cm
• dostępne są również kolory: czarny, szary, czerwony
ROZMIARY

nr art. 8000- 52122 52123 52124 52125 52126 52127 52128 52129 52130

rozmiar  44 46 48 50 52 54 56 58 60

nr art. 8000- 52407 52408 52409 52410 52411 52412 52413 52414 52415 52416

rozmiar  D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120

BRUTTO: 369,00 ZŁ
NETTO: 300,00 ZŁ

  BLUZA L.BRADOR 6023PB - SZARA
WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

• wysoka jakość materiału
• szczotkowana bawełna wewnątrz zapewniająca wygodę noszenia
• zamek błyskawiczny na całej długości
• mocny mankiet
• dwie boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym
• 80% bawełna, 20% poliester 
• ciężar 360 g/m2
• dostępne również w kolorze czarnym i granatowym
ROZMIARY

nr art. 8000- 51908 51909 51910 51911 51912 51913 51914

rozmiar  XS S M L XL XXL XXXL

BRUTTO: 249,00 ZŁ
NETTO: 202,44 ZŁ

  OCHRANIACZE NA KOLANA L.BRADOR 5004EVA
WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

• miękkie i wygodne dookólne ochraniacze na kolana
• unikalny projekt pozwala zachować ochraniacze bez odkształceń 

i dostosowuje je do ruchów kolana
• wykonane dla zapewnienia jak największej wygody 

i spełniania swojej funkcji
• 100% EVA
• certyfikowane zgodnie z EN 14404, klasa 1, typ 2
• wymiary 230x175 mm
• grubość 20 mm

nr art. 800051649

BRUTTO: 44,90 ZŁ
NETTO: 36,50 ZŁ
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  SZORTY L.BRADOR 1844PB - CZARNE
WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

• metalowe detale są zakryte i dobrze chronione, co zapobiega możliwości zarysowania powierzchni
• rozciągliwy materiał nad siedzeniem, z przodu i w kroku daje duży komfort użytkowania
• wiszące kieszenie wzmocnione materiałem Cordura
• 65% poliester, 35% bawełna
• ciężar 240 g/m2
• dostępne również w kolorze szarym
ROZMIARY

nr art. 8000- 51743 51744 51745 51746 51747 51748 51749 51750 51751

rozmiar  44 46 48 50 52 54 56 58 60

BRUTTO: 309,00 ZŁ
NETTO: 251,22 ZŁ

  T-SHIRT L.BARDOR 6030BV – GRANATOWY
Zaprojektowany we współpracy z CLN Athletics i jest idealny  
jako odzież robocza i do intensywnych treningów, takich jak CrossFit. 
 

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

• wykonany z wytrzymałej tkaniny bambusowej
• włókna tkaniny mają właściwości regulujące ciepło,  

dzięki czemu jest to idealna odzież do wykonywania różnorodnych zadań
• wygodny krój slim
• elastyczny mankiet dla optymalnego komfortu i dopasowania.
• dostępne również w kolorze szarym
ROZMIARY

nr art. 8000- 52787 52788 52789 52790 52791 52792

rozmiar  S M L XL XXL XXXL

  KURTKA L.BRADOR 6033PB
Zaprojektowana we współpracy z CLN Athletics i jest idealna  
jako odzież robocza i do intensywnych treningów, takich jak CrossFit. 
 

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

• wykonana z miękkiej i wygodnej mieszanki bawełny i poliestru
• nieszczotkowana wewnętrza powierzchnia dla większego komfortu
• wysoka stójka po szyją
• nowoczesny krój
• elastyczne wykończenie mankietów
• 80% bawełna, 20% poliester
• ciężar 300 g/m2
ROZMIARY

nr art. 8000- 52805 52806 52807 52808 52809 52810

rozmiar  S M L XL XXL XXXL

BRUTTO: 309,00 ZŁ
NETTO: 251,22 ZŁ

BRUTTO: 119,00 ZŁ
NETTO: 96,75 ZŁ



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 od 01.04.2021 do 30.09.2021 lub do wyczerpania zapasów.

Odpruj szwy i odwiń materiał

Długość nogawek w wielu modelach spodni L.Brador
można przedłużyć we własnym zakresie.
Jedyne, co trzeba zrobić, to odpruć szwy
i odwinąć materiał. Zobacz jakie to proste!

A - obwód klatki piersiowej: zmierz najszerszą część klatki piersiowej.
B - obwód talii: zmierz, w miejscu, gdzie zwykle masz pasek.
C - obwód siedziska: zmierz w najszerszej części siedziska.
D - długość wewnętrzna nogawki:  zmierz od kroku do podłogi.

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
rozmiar C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70 C72

A (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144

B (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-96 97-101 102-107 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137 138-143 144-149 150-155

C (cm) 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150

D (cm) 80 80 82 82 82 82 84 84 84 84 84 84 84 84 84

rozmiar D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120

A (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

B (cm) 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125

C (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

D (cm) 74 76 76 78 78 78 78 80 80 80


