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Wybrany asortyment profesjonalnego 
oprzyrządowania i narzędzi w promocyjnych 

cenach do użytku na każdej budowie 

Jesteśmy częścią szwedzkiej korporacji Luna Group, która w 2017 
roku obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Należymy do grupy 
BERGMAN & BEVING - jednego z największych skandynawskich 
koncernów, notowanych na giełdzie w Sztokholmie. W Polsce 
w roku 2021 obchodziliśmy dwudziestolecie swojego istnienia – 
Luna Polska sp. z o.o.
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, wsparcie marketingowe 
i szkoleniowe to tylko kilka elementów decydujących o sukcesie. 

Nasza strategia to obsługa sieci dystrybutorów poprzez dostarcza-
nie profesjonalnych narzędzi ręcznych, pomiarowych, maszyn do 
obróbki drewna i metalu oraz oświetlenia. 

MARKI WŁASNE

O NAS

Dzięki wykwalifikowanej kadrze i sprawdzonym procedurom 
zapewniamy naszym klientom fachowe doradztwo techniczne oraz 
szybką realizację zamówień.
Wartości, które uznajemy za najważniejsze w naszej firmie to jakość, 
zaufanie oraz nastawienie na obopólną współpracę. To one stoją za 
naszym sukcesem.

Magazyny i biura naszej firmy znajdują się w GPP Business Park, 
zlokalizowanym 2 km od centrum Katowic. Na naszą siedzibę 
wybraliśmy ten zrównoważony kompleks, w którym wykorzystane 
zostały najnowsze rozwiązania i technologie energooszczędne.

Swoje działania koncentrujemy na sprzedaży czterech marek 
własnych Luna, Teng Tools, Mareld, Limit. W naszej ofercie znajduje 
się również produkty wielu światowych producentów min. Tormek, 
Rapid, Guide etc.

Profesjonalne narzędzia budowlane oraz 
system zabezpieczeń narzędzi do pracy na 
wysokościach, szeroka gama osprzętu do 
elektronarzędzi, maszyny i urządzenia do 
obróbki drewna i metalu

Najwyższej jakości narzędzia ręczne 
przeznaczone dla przemysłu, motory-
zacji oraz budownictwa.

Profesjonalne oświetlenie dla branży przemysłowej, budowlanej i motory-
zacyjnej
W naszej gamie produktów znajdziecie wszystko - od większej trwałości 
i jaśniejszego światła po bardziej elastyczne i inteligentne rozwiązania. My 
rozumiemy różnicę, którą może zapewnić naprawdę dobre oświetlenie. 
Teraz chcemy podzielić się tą wiedzą z użytkownikami naszych produktów. 

Nasz asortyment jest jednym z najszerszych na rynku i obejmuje 
sześć segmentów z zakresu techniki pomiarowej: mierniki do pomi-
arów klimatycznych i środowiskowych, pomiary warsztatowe, testy 
instalacji elektrycznych, przyrządy laserowe, wagi, inspekcje.



Nr art.: 282930106
Długość: 250 mm

159 zł 
129,27 zł netto

Nr art.: 270740210
Długość: 5,5 m

53,90 zł 
43,82 zł netto

Przymiar taśmowy o bardzo wysokiej jakości, z funkcją                                                 
„Auto-lock”. Obudowa zamknięta, z tworzywa ABS odpornego na udary 
i niskie temperatury. Prosta tylna krawędź obudowy, do pomiarów 

wewnętrznych Gumowe detale zwiększają 
komfort pracy i pewność chwytu. Taśma 

stalowa z żółtą, bezodblaskową, podwójną 
powłoką poliamidową, zapewniającą 

bardzo dobrą ochronę przed 
zużyciem. Na odwrotnej stronie taśmy 
podziałka z kreskami co 30/45/60 
cm, ułatwiająca rozmieszczanie belek 
konstrukcyjnych. Ruchomy końcowy 
języczek zaczepowy i zaczep na pas. 
Najwyższa I klasa tolerancji. Możliwość 
podłączenia zebezpieczenia przed 

upadkiem narzędzia. 
W ofercie dostępne są 
długości 3, 5, 8 m.

Poziomnica czółenkowa z odlewu aluminiowego. Trzy ampułki - 
pozioma, pionowa (z odblaskiem lustrzanym) i 45°. Wykonana                 
z udaroodpornego materiału o dobrej odporności na promieniowanie 
UV. Spód płasko sfrezowany, z magnesem. Na górze wyfrezowany 
rowek V. Otwór do zabezpieczenia narzędzia.

POZIOMICA LUNA TORPEDO 953
• dobrze widoczne libelle
• silne magnesy
• sztywna konstrukcja

PRZYMIAR TAŚMOWY LUNA 
AUTO LOCK 5,5 m
• odpowiednia do pomiarów o długości do 5,5 m
• niewielki rozmiar - mieści się w kieszeni
• klasa I - najwyższa klasa tolerancji

Nr art.: 280490301
Długość: 1200 mm

119 zł 
96,75 zł netto

Nr art.: 280510207
Długość: 600 mm

189 zł 
153,66 zł netto

Solidna poziomnica do prac wymagających wyższej dokładności. 
Odporny na skręcanie profil aluminiowy 24x50 mm (710 g/m) z płasko 
frezowanym spodem o maksymalnej płaskości. Duża cylindryczna 
libella ze szkłem powiększającym zapewnia precyzyjny i łatwy odczyt 
przy patrzeniu pod dowolnym kątem. Podwójne podziałki ułatwiają 
odczyt spadku 2%. Wykonana z udaroodpornych materiałów                   
o bardzo dobrej odporności na promieniowanie UV. Promień libelli 
200 mm zapewnia czułość 10 mm/m, tzn. po podniesieniu o 10 mm 
jednego końca poziomnicy o długości 1 m pęcherzyk przemieści 
się o 2 mm. Końcówki amortyzujące mają punkty o zwiększonym 
tarciu, umożliwiające pewne przyłożenie poziomnicy do płaszczyzny 
ściany. Wbudowane magnesy od spodu zapewniają przywieranie 
do konstrukcji stalowych. Otwory przelotowe do zamocowania 
zabezpieczenia narzędzia. W ofercie dostępne są długości 400, 600, 
1200, 1800, 2000 mm.

Poziomnica nadająca się do większości prac. Profil aluminiowy 
20x50 mm (530g/m). Libella wykonana z udaroodpornego materiału 
o dobrej odporności na promieniowanie UV. Promień libelli 200 mm 
zapewnia czułość 10 mm/m, tzn. po podniesieniu o 10 mm jednego 
końca poziomnicy o długości 1 m pęcherzyk przemieści się o 2 mm. 
Końcówki ochronne amortyzujące uderzenia. Otwory przelotowe 
do zamocowania zabezpieczenia narzędzia. W ofercie dostępne są 
długości 400, 600, 1200, 1800 mm.

POZIOMICA LUNA LE 120
• precyzja 0,5 mm/m

POZIOMICA LUNA CLP 60M
• frezowane powierzchnie styku dla długości 40, 60 i 120 cm
• duża, łatwa do odczytywania libella
• precyzja 0,5 mm/m
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Nr art.: 201381001
Do wkrętów o średnicy: 8 mm

12,90 zł 
10,49 zł netto

Nasadka magnetyczna z sześciokątnym gniazdem wyposażonym w 
magnes przytrzymujący wkręt. Chwyt sześciokątny 1/4”. W ofercie 
dostępne są również nasadki do wkrętów o średnicach 6, 7, 8, 10 i 13 
mm oraz ¼”, 3/8” i ½” 3, 5, 8 m.

NASADKA MAGNETUCZNA DO WKRĘ-
TÓW BUDOWLANYCH 8 mm

Nr art.: 272690108
Masa główki: 2000 g

179 zł 
145,53 zł netto

Asortyment siekier Luny rozciąga się od małych, doskonałych 
do drobnego rozłupywania drewna, po większe – przeznaczone 
do użytku przy ścince drzew oraz do rozłupywania zgrubnego. 
Trzonki występują zarówno w wersji z drewna hikorowego, jak                                                  
i z włókna szklanego,  a strefy podwyższonego tarcia zapewniają 
lepszy chwyt siekiery przy wilgotnej pogodzie. Zakrzywiony kształt 
trzonka zapewnia dobrą stabilność i siłę uderzenia we wszystkich 
sytuacjach. Ostrza siekier  są starannie hartowane, co zapewnia im 
długą żywotność i długi czas użytkowania pomiędzy ostrzeniami. 
Wszystkie siekiery są przygotowane do dołączenia zabezpieczenia            
i dostarczane z solidną, skórzaną osłoną ostrza.

SIEKIERA DO ŁUPANIA LUNA LCH
• siekiera do zgrubnego rozłupywania kłód drewna 
• na kształt główki składają się kliny, które skutecznie rozłupują 

drewno
• mocny obuch zapewnia dodatkowe możliwości
• trzonek wyprofilowany, ekologiczny z drewna hikorowego
• w ofercie dostępna również siekiera z trzonkiem z włókna 

szklanego

SIEKIERA UNIWERSALNA LUNA LUA 
680g
• trzonek wyprofilowany, ekologiczny z drewna hikorowego
• w ofercie dostępne są siekiery o masie główki 680, 1100, 

1550 g

Nr art.: 272670100 
Masa główki: 680 g

109 zł 
88,62 zł netto

PIŁA TARCZOWA LUNA 
SILENT TCT
• zęby wykonane z TCT o wyjątkowej trwałości
• przystosowane do pracy również z urządzeniami                   

akumulatorowymi 
• technologia Silent firmy Luna Tools gwarantuje mniej drgań i 

hałasu oraz większą wytrzymałość
Asortyment siekier Luny rozciąga się od małych, doskonałych 
do drobnego rozłupywania drewna, po większe – przeznaczone 
do użytku przy ścince drzew oraz do rozłupywania zgrubnego. 
Trzonki występują zarówno w wersji z drewna hikorowego, jak                                                   
i z włókna szklanego, a strefy podwyższonego tarcia zapewniają 
lepszy chwyt siekiery przy wilgotnej pogodzie. Zakrzywiony kształt 
trzonka zapewnia dobrą stabilność i siłę uderzenia we wszystkich 
sytuacjach. Ostrza siekier  są starannie hartowane, co zapewnia im 
długą żywotność i długi czas użytkowania pomiędzy ostrzeniami. 
Wszystkie siekiery są przygotowane do dołączenia zabezpieczenia         
i dostarczane z solidną, skórzaną osłoną ostrza.

Piły tarczowe do użytku profesjonalnego z tłumiącymi dźwięk 
rowkami wykonanymi laserowo w korpusie tarczy. Cieńszy korpus, 
które pasuje zarówno do maszyn zasilanych bateryjnie, jak i z sieci. 
Dopasowane do większości ręcznych pilarek tarczowych dostępnych 
na rynku. Tarcze rozdzielające mają specjalnie zaprojektowaną 
osłonę zębów dla bezpieczniejszego cięcia. Zęby z węglika wolframu. 
Do obróbki drewna, płyt wiórowych i sklejki. W ofercie dostępne 
również inne rozmiary.

Nr art. Rozmiar 
(mm)

Liczba 
zębów Cena brutto Cena netto

277600102 160/20 48 szt. 89,90 zł 73,09 zł

277600128 165/20 48 szt. 86,90 zł 70,65 zł

277601001 210/30 48 szt. 119,00 zł 96,75 zł

277601902 255/30 60 szt. 159,00 zł 129,27 zł



Nr art.: 264900200

139 zł 
113,01 zł netto

Pas narzędziowy z 5 pierścieniami typu D do zaczepiania linki 
zabezpieczającej narzędzie. Pasy wykonane są ze 100% poliestru 
i posiadają metalową klamrę z zamknięciem błyskawicznym. 
Wykonane i testowane wg EN 358, ze znakiem CE.

PAS NARZĘDZIOWY

Nr art.: 264680117
Maksymalne obciążenie: 4 kg

129 zł 
104,88 zł netto

W komplecie elastyczny pasek i trzy sznurki mocujące z D-ringiem. 
Pasek poliestrowy z funkcją elastycznego tłumienia energii z 
aluminiowymi karabińczykami na obu końcach. Trzy poliestrowe linki 
mocujące zakończone nierdzewnym, kwasoodpornym D-ringiem.

PASEK DO ZABEZPIECZENIA NARZĘDZIA 
- ZESTAW

Nr art.: 301153607
Maksymalne obciążenie: 1 kg

79 zł 
64,23 zł netto

LINKA DO ZABEZPIECZENIA NARZĘDZIA 
- ZESTAW

Nr art.: 271050304
Szerokość ostrza : 18 mm

39,90 zł 
32,44 zł netto

Bardzo mocny nóż z odłamywanym ostrzem, z obudową ze stopu 
cynku z miękkimi ergonomicznymi detalami z gumy, zwiększającymi 
wygodę użytkowania. Wysuwanie ostrza na dwa sposoby. Przedni 
przycisk wysuwa koniec ostrza na 15 mm i ma automatyczną 
sprężynę powrotną, doskonały do rozcinania opakowań i do innych 
szybkich cięć. Tylny przycisk wysuwa ostrze do żądanego występu. 
Tylną zatyczkę z tworzywa sztucznego można wyjąć i wykorzystać 
jako narzędzie do odłamywania segmentów ostrza. Dostarczany            
z ostrzem SK2H. Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia.         
W ofercie dostępne są noże o szerokości ostrza 9, 18 i 25 mm.

NÓŻ Z CYNKU Z 
ODŁAMYWANYM OSTRZEM LUNA ORAZ 
OSTRZA 
WYMIENNE LUNA LCH
• ostrza wymienne do noży z ostrzami odłamywanymi
• stal węglowa SK2H z domieszkami zapewniającymi ekstremal-

ną ostrość i trwałość
• HRC 64

Nr art.: 273200204
Ostrza - 10 szt.

17,90 zł 
14,55 zł netto

Znalezienie właściwego 
sposobu zabezpieczenia 

narzędzi może być zadaniem 
trudnym i czasochłonnym.      

W Lunie wykorzystaliśmy nasze 
100 lat działalności w branży 

do opracowania praktycznych 
rozwiązań dedykowanych                               
do pracy na dużych 
wysokościach. Nasz asortyment 
zostałopracowany z myślą 
o łatwym zabezpieczaniu 
narzędzi ręcznych, niezależnie 

od wykonywanej pracy. Zestaw 
zabezpieczający z linką spiralną, 
pierścieniem mocującym                        
i pętlą z drutu. Spiralny drut ze 

stali nierdzewnej kwasoodpornej                   
w osłonie z tworzywa, karabińczyki ze 

stali nierdzewnej z blokadą śrubową.



Nr art.: 270900202
Długość: 1500 mm

199 zł 
161,79 zł netto

ŁOM BUDOWLANY LUNA
• kuty w jednym kawałku, co gwarantuje maksymalną wytrzy-

małość 
• dobrze wyważony – pełna moc dźwigni
• dostosowany do zabezpieczenia narzędzia przed upadkiem

Stalowy łom budowlany ze stali hartowanej i odpuszczanej. 
Kwadratowy łeb i sześciokątny trzonek. Dostępne długości 1350 
mm(6kg), 1500 mm (7kg).

Nr art.: 271480303
Długość: 700 mm

79,90 zł 
64,96 zł netto

Łom z pręta stalowego sześciokątnego. Hartowany i odpuszczany dla 
zapewnienia właściwej sprężystości i funkcjonalności. Lakierowany 
na zielono. Dostarczany w komplecie z elementem mocującym, 
umożliwiającym zabezpieczenie narzędzia AISI 316. W ofercie 
dostępne długości 400, 500 i 700 mm.

ŁOM LUNA
• szlifowane końcówki po stronie szponiastej i dłutowej
• zabezpieczenie przed upadkiem narzędzia do pracy na wyso-

kościach

Nr art.: 274910702
Rozmiar: TX40

15,90 zł 
12,93 zł netto

GROT LUNA PRIME TX
• końcówka ze specjalnie obrabianej stali, z podwójną powłoką 

ZrN gwarantującą niezwykłą odporność na zużycie
• idealne do stosowania z wkrętarkami udarowymi oraz zwykły-

mi wkrętakami
• zaprojektowane z myślą o sytuacjach wymagających doskona-

łych właściwości użytkowych
• grot do gniazd typu Torx
• długość 29 mm
• ilość w opakowaniu 2 szt.
• w ofercie dostępne rozmiary TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, 

TX40

Nr art.: 274910900
Rozmiar: PH2

14,90 zł 
12,11 zł netto

GROT LUNA PRIME PH
• końcówka ze specjalnie obrabianej stali, z podwójną powłoką 

ZrN gwarantującą niezwykłą odporność na zużycie
• idealne do stosowania z wkrętarkami udarowymi oraz zwykły-

mi wkrętakami
• zaprojektowane z myślą o sytuacjach wymagających doskona-

łych właściwości użytkowych
• grot krzyżowy Phillips
• długość 29 mm
• ilość w opakowaniu 2 szt.
• w ofercie dostępne rozmiary PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3



Nr art.: 277460200

399 zł 
324,39 zł netto

Kompaktowy, lekki laser krzyżowy z zielonym promieniem, generujący jedną linią poziomą i jedną pionową. Samopoziomujący, z magnetycznym 
tłumieniem wahań. Można używać w trybie samopoziomującym lub alternatywnie po wyłączeniu samopoziomowania skorzystać z funkcji linii 
pochyłej. Mechaniczne zablokowanie wahadła spełnia funkcję zarówno wyłącznika głównego jak i zabezpieczenia transportowego. 2 diody laserowe 
klasy 2M, <1 mW, 635-670 nm. Do rozmieszczania obrazów na ścianie, półek, zabudowy kuchennej, glazury, schodów itp. w pomieszczeniach 
zamkniętych. Dostarczany w miękkim futerale, z 2 bateriami AA.
• zasięg z odbiornikiem: 40 m
• zakres poziomowania: ± 3° 
• dokładność linii: ± 3 mm/10 m 
• widoczność: 10 - 15 m

LASER KRZYŻOWY LIMIT 1000-G

Nr art.: 281130203
Zakres pomiarowy: 80 m

409 zł 
332,52 zł netto

Limit LDM 80 to solidny, kompaktowy dalmierz laserowy przeznaczony do profesjonalnego użytku również 
w trudnych warunkach. Mierzy dystans do 80 metrów i jest łatwo przenośny w torbie lub kieszeni. Szybki 
czas reakcji. Wysoka dokładność ± 2 mm. Podświetlany wyświetlacz. Samokalibrujący. Prosty pomiar 
odległości punkt-punkt, pomiar pola powierzchni i objętości, pomiar z opóźnieniem czasowym, funkcja 
tyczenia, pomiar z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa, funkcja pomiaru ciągłego (śledzenie). Pomiary 
z dodawaniem i odejmowaniem, oraz funkcja zapisu. Wybór punktu odniesienia: przednia krawędź, 
środek przyrządu lub odkładany element tylny. Przełączanie jednostek: metry, stopy i cale. Automatyczne 
wyłączanie. Dostarczany z futerałem i paskiem na nadgarstek. Baterie w załączeniu.

DALMIERZ LIMIT LDM 80

Suwmiarka 4-funkcyjna, ze stali nierdzewnej z przyciskiem blokującym. Hartowana. Powierzchnie z podziałkami są chromowane na mat. Podziałka 
w mm i calach. Noniusz o dokładności 1/20  i 1/128”, i długości 39 mm. Z głębokościomierzem i szczękami do pomiarów wewnętrznych. DIN 862.

SUWMIARKA ANALOGOWA LIMIT 150 mm

Nr art.: 26700302
Długość pomiarowa: 150 mm

129 zł 
104,88 zł netto



Nr art.: 267150100

1 090 zł 
886,18 zł netto

Nr art.: 233840206

109 zł 
88,62 zł netto

Łatwy w użyciu, ręczny miernik zawartości wilgoci w drewnie, w 
którym pomiaru dokonuje się przez wciśnięcie w materiał dwóch 
kolców pomiarowych. Wynik pomiaru podawany jest bezpośrednio na 
wyświetlaczu LCD. Pokrywa ochronna zawiera również wyposażenie 
do kalibracji, zapewniające utrzymanie odpowiedniej dokładności 
pomiarów. Przyrząd służy do pomiarów pięciu grup materiałów, 
które się łatwo wybiera, stosownie do rodzaju mierzonego drewna. 
Wyświetlacz z cyframi o wysokości 12 mm i podświetleniem 
automatycznie wyłączanym po 30 s. Przeznaczony dla stolarzy, 
inspektorów budowlanych, pracowników drzewnych oraz właścicieli 
domów. Bateria w załączeniu.

Kompaktowy wilgotnościomierz do badań nieniszczących. Przyrząd 
przeznaczony do wykrywania wilgoci i szkód wodnych w materiałach 
budowlanych, takich jak drewno i konstrukcje betonowe, na 
głębokości do ok. 30-40 mm. Możliwe jest również wykrywanie 
wilgoci pod płytkami glazury lub innymi pokryciami podłogowymi 
lub ściennymi. Zastosowana jest pojemnościowa metoda pomiaru z 
wykorzystaniem pola elektrycznego wysokiej częstotliwości. Podaje 
szybkie wskazanie zawartości wilgoci w materiale. Przyrząd po 
prostu przesuwa się po powierzchni materiału, a wartość wilgotności 
jest odczytywana z wyświetlacza. Na podświetlanym wyświetlaczu 
podawana jest również 
temperatura powietrza. –≠Z 
kompensacją temperaturową, 
dla zwiększenia dokładności 
pomiaru. Dostarczany                         
w komplecie z baterią 9 V. 

WILGOTNOŚCIOMIERZ
LIMIT 6101
• dokładność: ±2% <28%, ±5% >28%
• Rozdzielczość pomiaru wilgotności: 1.00 %
• zakres pomiaru wilgotności 5% FK - 42% FK

WILGOTNOŚCIOMIERZ 
LIMIT 6200
• rozdzielczość pomiaru wilgotności powietrza: 0.10%
• głębokość pomiaru w drewnie i materiałach budowlanych: 

30-40 mm
• zakres pomiaru wilgotności 0% - 50%

Nr art.: 128600111

109 zł 
88,62 zł netto

Łatwy w użyciu i ergonomicznie zaprojektowany multimetr cyfrowy z dużym i wyraźnym 
wyświetlaczem. Do mierzenia napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego, rezystancji 
i temperatury. Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test ciągłości obwodu 
z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru „datahold”, podświetlenie wyświetlacza 
i sygnalizację niskiego stanu baterii. Wyposażony w gumową osłonę 
i odkładaną podpórkę. Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, przetwornikiem 
temperatury do maks. 260°C. Długość podziałki 1999. Klasa bezpieczeństwa CAT II 250V 
wg IEC 61010. Zabezpieczenie zakresów do maks. 250V przez 10 sekund i 200mA.

MULTIMETR LIMIT 310
• zakres pomiaru prądu DC: 0.002 – 10 A
• dokładność pomiaru prądu DC: ±(1.0%+2) - ± (1.0%+5)
• zakres pomiaru napięcia AC: 200 – 250 V
• rozdzielczość pomiaru napięcia AC: 0.1-1
• dokładność pomiaru napięcia AC: ±(1,2% +3)
• zakres pomiaru napięcia DC: 0.2 – 250 V 
• rozdzielczość pomiaru napięcia DC: 0.1mV-1V
• dokładność pomiaru napięcia DC: ±(0.7% +3)
• zakres pomiaru rezystancji 200 Ω - 20 MΩ
• rozdzielczość pomiaru rezystancji: 0.1 Ω -0.01 MΩ
• dokładność pomiaru rezystancji: ±(1,0%+2)- ±(1,0%+3)
• zakres pomiaru temperatury: od -40°C do +1000°C
• rozdzielczość pomiaru temperatury: 1.00 °C
• dokładność pomiaru temperatury: [-40 do 40°C: ± 4°C / > 40 do 500°C: ± (1.0% + 4°C), > 

500 do 1000°C: ± (2.0% + 4°C) / -40 do 104°F: ± 5°F, > 104 do 932°F: ± (1.5% + 5°F), > 
932 do 1832°F: ± (2.5% + 5°F)]



LAMPA ROBOCZA VAPOR 8000 APP Z CZUJNIKIEM
• strumień świetlny: 8000 lm
• temperatura barwy: 6500 K
• długość kabla: 5 m
• stopień ochronny IP54

Lampa posiada trzy źródła światła odchylane kątowo, zapewniające doskonałe oświetlenie, które praktycznie nie oślepia, ponieważ jednostki świetlne 
mają matową osłonę. Lampa jest sterowana z aplikacji pozwalającej włączać/wyłączać lampę, regulować siłę światła (ściemnianie), zaprogramować 
wyłącznik czasowy (timer), przy czym istnieje możliwość równoległego połączenia do 100 jednostek. Ponadto lampa wyposażona jest w czujnik ruchu, 
powodujący, że zapala się ona przy wejściu osoby w strefę 5 metrów od lampy. Lampa gaśnie samoczynnie po opuszczeniu 
tej strefy. Funkcję czujnika ruchu można w razie potrzeby wyłączyć. Lampę można również sterować ręcznie. 
Lampa wyposażona jest ponadto w gniazdko napięcia sieciowego.

Nr art.: 690012208

990 zł 
804,88 zł netto

Nr art.: 690000484

779 zł 
 633,33 zł netto

Akumulatorowa. Posiada wysoki współczynnik oddawania barw (RA95). Temperaturę barwy światła można ustawiać w sposób 
ciągły w zakresie 2700-6500 K, ponadto istnieje funkcja przyciemniania, która umożliwia kontrolę jasności. Lampa może być 
również używana z zasilaniem sieciowym, wówczas automatycznie zaświeca się z mocą 50%.Konstrukcja bardzo wytrzymała              
i odporna na wstrząsy. Udaroodporność IK08.dokładność: ±2% <28%, ±5% >28%

LAMPA ROBOCZA CANOPUS 3000 RE
• strumień świetlny: 3000 lm
• moc diod LED: 30 W
• temperatura barwy: 2700-6500 K
• długość kabla: 5 m
• stopień ochronny IP IP65
• czas pracy w trybie oszczędnym: 15 h
• czas pracy przy 50% mocy: 3 h
• czas pracy przy 100% mocy: 1.5 h

Nr art.: 690000856

369 zł 
300 zł netto

Akumulatorowa lampa ręczna o wysokim współczynniku oddawania barw (RA95), z możliwością regulacji światła zimnego 
i ciepłego. Lekka, poręczna i wyjątkowo odporna na uderzenia. Magnes i haczyk do zawieszania zapewniają elastyczność 
użytkowania. Podczas gdy lampa znajduje się w podstawce ładującej i ładuje się, działa funkcja światła awaryjnego, aktywująca 
się przy zaniku zasilania, która zapewnia siłę światła 100 lm przez ok. 1 godz. Lampa wyposażona jest w źródło światła UV, 
umieszczone w górnej części lampy. Światło UV pozwala wykrywać pęknięcia, nieszczelności i wycieki w układach chłodzenia 
lub rurach wodociągowych, a także pleśń w konstrukcjach budowlanych.

LAMPA RĘCZNA MARELD ILLUMINE 800 RE UV
•  strumień świetlny: 800 lm
•  moc diody LED: 10 W
•  temperatura barwy: 2700-6500 K
•  stopień ochronny IP IP65
•  czas pracy w trybie oszczędnym: 24 h
•  czas pracy przy 50% mocy: 6 h
•  czas pracy przy 100% mocy: 3 h



Wyjątkowo precyzyjny i wytrzymały zszywacz młotkowy w zestawie 
z kaburą podczepianą do paska. Na zszywki typu 140 w zakresie 
długości 6-12 mm. Wyposażony w podwójny bijak do zszywek 
(gdy bijak zużyje się z jednej strony odwracamy 
go i znowu można pracować bez przerwy), 
co dwukrotnie zwiększa jego żywotność. 
Wyprodukowany w Szwecji. 2 lata gwarancji.

Używanie zszywacza ręcznego nie powinno wiązać się z wysiłkiem! 
Nowy model Rapid ALU940 z Powercurve TechnologyTM  został 
stworzony we współpracy z czołowym fizjoterapeutą, aby ograniczyć 
wysiłek nawet o 65%. Aluminiowa obudowa zewnętrzna jest zarówno 
wytrzymała, jak i lekka. Magazynek wewnętrzny posiada solidną 
konstrukcję stalową. Do zszywek z drutu płaskiego nr 140 (6-14 
mm) i sztyftów nr 8 (15 mm). 3 lata gwarancji.

ZSZYWACZ RAPID ALU940

ZSZYWKI RAPID 140
Te 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. Opakowanie 5000 szt.

ZSZYWACZ MŁOTKOWY RAPID R311 Z 
KABURĄ

ZSZYWACZ RĘCZNY RAPID PRO R23E
Bardzo trwały zszywacz ręczny wykonany w całości ze stali. Spełnia 
wysokie wymagania profesjonalnych użytkowników. Model R23E jest 
w całości wykonany z wysokiej jakości stali. Produkowany w Szwecji. 
Zapewnia długotrwałe użytkowanie podczas cięższych prac. Płynnie 
działający system załadunku zszywek z drutu cienkiego nr 13 (4-8 
mm). Nadaje się do mocowania cienkich materiałów, takich jak 
tkaniny, papier czy etykiety.

Szczypce do ogrodzenia z pojemnym magazynkiem na wytrzymałe 
zszywki do siatek VR22 idealnie nadają się do mocowania siatki z 
grubszego drutu i łączenia ogniw ogrodzenia z drutem. Ergonomiczna 
gumowa rączka zapewnia doskonałą precyzję, a blokada uchwytu 
umożliwia zabezpieczenie narzędzia podczas przechowywania.

ZSZYWACZ MŁOTKOWY RAPID R19E

ZSZYWKI RAPID 13
Te wysokiej jakości 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. 
Dostępne także w wersji ze stali nierdzewnej. Opakowanie 5000 szt.

SZCZYPCE OGRODZENIOWE RAPID 
FP222

ZSZYWKI OGRODZENIOWE VR-
22PRO R23E
Te galwanizowane, wysokiej jakości zszywki to idealne 
rozwiązanie do mocowania drutu napinającego na 
ogrodzeniach. Przeznaczone do siatek drucianych o średnicy 5-11 
mm, doskonałe do zabezpieczania klatek, ogrodzeń oraz ochrony 
młodych pędów. Opakowanie 215 sztuk.

Zszywacz młotkowy Rapid R19E to mocne narzędzie, które 
nadaje się do pracy z materiałami izolacyjnymi, etykietami, 
plakatami itp. Zszywacz młotkowy jest wykonany z wysokiej 
jakości stali. Produkowany w Szwecji. Dzięki poręcznemu 
rozmiarowi, niewielkiej wadze i ergonomicznemu uchwytowi 
praca z narzędziem jest bardzo łatwa. Do zszywek z drutu 
cienkiego nr 13 (4-6 mm).

Nr art.: RAPID-5000519

179 zł 
145,53 zł netto

Nr art.: RAPID-5000236

329 zł 
267,48 zł netto

Nr art.: RAPID-11908111
Wysokość: 8 m

55,90 zł 
45,45 zł netto

RAPID-11910711
Wysokość: 10 mm

59,90 zł 
48,70 zł netto

Nr art.: RAPID-10600521

134,90 zł 
109,67 zł netto

Nr art.: RAPID-20726001

159 zł 
129,27 zł netto

Nr art.: RAPID-23468100

159 zł 
129,27 zł netto

Nr art.: RAPID-11825700
Wysokość: 4 mm

31,90 zł 
25,93 zł netto

RAPID-11830700
Wysokość: 6 mm

34,90 zł 
28,37 zł netto

Nr art.: RAPID-40108801
Kolor: metaliczny

29 zł 
23,58 zł netto

RAPID-40108802
Kolor: zielony

39 zł 
31,71 zł netto



RĘKaWICE ROBOCZE GUIDE 579
• znak CE Kategoria 2
• zgodność z normami EN 388:2016 4131X; EN 388:2016, EN 

407:2004, EN ISO 21420:2020; EN 407:2004 X1XXXX
• ilość w opakowaniu: 6 par

Cienka rękawica robocza z zanurzeniowo powlekanym nitrylowym 
obszarem dłoni, nakrapianym mikropianką dla zwiększonej 
wytrzymałości i znakomitego chwytu na sucho. 1 poziom ochrony 
przed ciepłem kontaktowym. Pomarańczowa podszewka                                          
i nakropienie dla zwiększonej widoczności.

Grube, podszyte do połowy rękawice robocze z 
miękkiej, odpornej na zużycie licowej skóry bydlęcej 
przeznaczone do cięższych prac. Rękawice 
mają mankiety zabezpieczające, podszycie 
bawełniane do połowy na wewnętrznej 
stronie dłoni i wzmocnienia na palcach i 
knykciach.

RĘKaWICE ROBOCZE GUIDE 1951
• znak CE Kategoria 2
• zgodność z normami: EN 388:2016 3143XEN 407:2004 

X2XXXX; EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, EN 
407:2004

• ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 2 (do 250°C, EN 
407)

• ilość w opakowaniu 6 par

Nr art.: Rozmiar
223590153 7
223590154 8
223590155 9
223590156 10
223590157 11

29 zł 
23,58 zł netto

Bardzo manualna, elastyczna rękawica ochronna z powłoką 
nitrylową Guide XLNT ™, stanowiąca zarówno barierę przed olejem,                                   
jak i doskonałą przyczepność zarówno w środowisku suchym jak i 
tłustym. Zewnętrzna część rękawicy powlekana 3/4 
do kostek, a wewnętrzna część dłoni podwójnie 
zanurzona, zapewniając odpowiednią ochrona 
przed cieczami i olejami. Dopuszczona do 
kontaktu z żywnością. Zatwierdzone do 
kontaktu z elementami gorącymi do 
100 °C.

RĘKaWICE ROBOCZE GUIDE 9503
• dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi
• zgodne z certyfikatem Öko-Tex
• znak CE Kategoria 2
• funkcja pracy z ekranami dotykowymi
• zgodność z normami: EN 388:2016 4121X; EN 407:2004 

X1XXXX; EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, EN 
407:2004

• ilość w opakowaniu: 6 par

Nr art.: Rozmiar
223605352 6
223605353 7
223605354 8
223605355 9
223605356 10
223605357 11
223605358 12

18,69 zł 
15,20  zł netto

Nr art.: Rozmiar
223590413 7
223590414 8
223590415 9
223590416 10
223590417 11
223590418 12

29 zł 
23,58 zł netto

OCHRONA 
MECHANICZNA

Rękawice Guide to ponad dwieście modeli rękawic dostosowanych 
do każdego rodzaju prac. Pod wieloma względami praca jest czystym 
rzemiosłem, dlatego rękawice muszą być uniwersalne, wygodne oraz 
wytrzymałe i trwałe. Guide to coś więcej niż tylko bezpieczeństwo rąk 
podczas pracy. To również innowacyjny design oraz optymalny dobór 
materiałów (skóra naturalna, materiały syntetyczne), z których są 
produkowane rękawice w zależności od ich przeznaczenia.
Marka rękawic Guide jest własnością szwedzkiej firmy Skydda, która 
od ponad dziesięcioleci specjalizuje się w tworzeniu produktów 
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Misją Skyddy jest 
wykorzystanie odpowiedniej wiedzy i produktów, tak aby przyczynić 
się do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy wraz ze wzrostem 
wydajności.


