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КАТАЛОГ



ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВА

При покупка на продукти (над посочените стойности) от търговските обекти на 
ПРОФС ЕООД или от електронния магазин на ПРОФС ЕООД ToolsShop.bg, клиентът 
получава следните отстъпки:

- 120 лв. - 2 % от стойността на поръчката
- 240 лв. - 4 % от стойността на поръчката
- 360 лв. - 6 % от стойността на поръчката
- 480 лв. - 8 % от стойността на поръчката
- 600 лв. - 10 % от стойността на поръчката*

*Не важат за стоки с промоционални цени, отбелязани в каталога със СИН ЦВЯТ или 
участващи в промоционални кампании на ToolsShop.bg
Посочените обороти са с включен ДДС.
Постоянните клиенти ползват условия и отстъпки, отразени в компютърната 
система на ПРОФС ЕООД или КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Членовете на ПРОФС Клуб „Лоялни клиенти“ имат възможността да закупуват раз-
нообразни про дукти на атрактивни цени по специално изготвени оферти.

*Условията за включване в програмата можете да откриете на интернет стра-
ницата ни www.profs.bg, както и във всеки от нашите търговски обекти.

ПОКУПКА НА ЛИЗИНГ
за физически лица

От 150 до 50 000 лв.• 
От 3 до 72 месеца• 
Фиксирани месечни вноски, • 
които Вие определяте
Одобрение за • 30 минути 
в търговските обекти на 
ПРОФС ЕООД

*Възможност за сключване на застраховка 
“Защита макс” със съдействието на:

PROFSClub
Óñåò çà ïúðâîêëàñíîñò



ЗА НАС

ПРОФС ЕООД е Верига магазини на Каммартон България, присъстваща на българския 
пазар от 2000 година. Търговските обекти от веригата са на територията на осем 
града в страната – София, Плевен, Смолян, Сливен, Троян, Видин, Варна и Хасково. От 
2010 г. функционира  и електронният  магазин на ПРОФС ЕООД – www.toolsshop.bg.

В магазини ПРОФС ще откриете широка гама от индустриална и строителна тех-
ника и голямо разнообразие качествени консумативи на множество шведски, немски, 
италиански и други европейски производители, официален представител и вносител 
на които е Каммартон България. 

ПРОФС ЕООД и Каммартон България предлагат възможност за предоставяне на 
специфично и индивидуално за клиента оборудване, сигурна доставка, монтаж, 
обучение на операторите, както и последваща гаранционна и извънгаранционна 
поддръжка. Нашият стремеж е да сме в непосредствен контакт с вас, клиентите 
ни в страната, посредством регионалните офиси на Каммартон България, веригата 
магазини ПРОФС, фирмата за отдаване на оборудване под наем Каммартон Рентал 
и сервизните ни центрове. Групата ни от фирми подпомага вашата дейност с 
висококачествени продукти и услуги на конкурентни цени. Нашите редовни клиенти 
ползват еднакви условия във всеки от търговските ни обекти. 

ПРОФС ЕООД предлага разработен франчайз модел за предприемачи, които желаят 
да изградят силни позиции на пазара с помощта на нашия опит и изпитани търговски 
практики. 

Освен търговската си дейност, ПРОФС ЕООД развива и редица активности с 
отго ворност към обществото и природата – планира и реализира собствени 
еко инициативи, спонсор е на няколко български отбора в областта на моторния 
спорт и ежегодно провежда стажантска програма, в която се включват студенти, 
обучаващи се в различни сфери на науката.  

Нашите ценности? 
Отговорност. 
Лоялност. 
Професионализъм. 

Магазини ПРОФС: София, Плевен, Смолян, Сливен, Троян, Видин, Варна и Хасково.
Адреси и контакти: www.profs.bg

Локални офиси на Каммартон България – София, Враца, Русе, Свищов, Габрово, Нови 
Пазар, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и Благоевград.
Адреси и контакти: www.kammarton.com

Сервизи: София, Враца, Русе, Габрово, Нови Пазар, Варна, Бургас, Стара Загора и 
Пловдив.

Каммартон Рентал: Централен офис – София, 02 926 60 61. В страната работи с 
всички офиси на Каммартон България и Магазини ПРОФС.



Основният капитал на нашата фирма се формира от два източника – нашите 
служители и нашите клиенти.

Многото години съвместна работа създадоха екипа ни такъв, какъвто е 
сега – екип от отговорни професионалисти с личен ангажимент на всеки към 
работата, с коректно отношение помежду си и към клиентите, доставчиците 
и конкурентите.

 Уважаеми клиенти,

Благодарим ви за подкрепата, за това, че избрахте нас и останахте с нас. За 
добрата ни съвместна работа, за това, че ни мотивирате да се развиваме. Вие 
сте корективът за нашата работа, но сте и наши приятели и съмишленици.

Затова освен решенията, които ви предлагаме с нашите продукти и услуги, 
ние разработваме различни проекти, насочени към вас и търсим дългосрочни 
възможности за развитие.

Най-новият ни проект PROFS Club отново е за вас – нашите лоялни клиенти. 
Той е нашият начин да ви кажем „Благодаря”!

 Заповядайте в клуба!

       Стилияна Буковска

       Управител
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За поръчки: София: 02/8467131; Плевен: 064/830099; Смолян: 0301/63836; Сливен: 044/622989;                        Цените са с включен ДДС.                      
                        Троян: 0670/62099; Видин: 094/607636; Варна: 052/699080; Хасково: 038/623229

ОТВЕРТКИ И НАКРАЙНИЦИ 

ОТВЕРТКИ И НАКРАЙНИЦИ

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

                                Плоски

117510206 0.5 х 3.0 бр. 7.66

117510305 0.8 х 4.0 бр. 9.08

117510404 1.0 х 5.5 бр. 10.44

                                Тип РН

117520205 PH 1 бр. 9.74

117520304 PH 2 бр. 12.53

Швеция Швеция

Отвертки
Удобни за работа с двукомпонентна дръж ка 
за по-добра устойчивост на захвата и висока 
износоустойчивост на работната част. 

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-2516 Отвертка PH-0 бр. 11.47

BACO-2111 Отвертка PH-1 бр. 14.22

BACO-2112 Отвертка PH-2 бр. 19.93

BACO-2113 Отвертка PH-3 бр. 37.06

BACO-2518 Отвертка PH-1 
удължена

бр. 16.72

BACO-2410 Отвертка PH-2 
удължена

бр. 24.55

BACO-2828 Отвертка PZ-0 бр. 14.17

BACO-2785 Отвертка PZ-1 бр. 16.43

BACO-2786 Отвертка PZ-2 бр. 21.67

BACO-4078 Отвертка PZ-3 бр. 37.06

Отвертка с магнитен накрайник –
BE-8577 и накрайници 1/4”

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-2276  Отвертка за 
накрайници   на 1/4”

бр. 26.35

BACO Накрайник PH-1,2,3  бр. 1.067

BACO-2100 Накрайник удължен 
L=500 мм PH-1,2

бр. 4.46

BACO Накрайник PZ-1,2,3 бр. 1.57

BACO-2185 Накрайник удължен 
L=500 мм PZ-2

бр. 4.46

BACO-2569 Накрайник удължен 
L=500 мм PZ-3

бр. 4.46

BACO Накрайник прав 
0.6-4.5; 0.8-5.5

бр. 2.38

BACO Накрайник прав 
1.2-6.5; 1.2-8.0

бр. 2.51

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

144320108 Отвертка бр. 27.82

Отвертка с вградена тресчотка
комплект с 6 накрайника

Комплекти отвертки BELZER BE-9881

TENG TOOLS изолирани отвертки TTV907

Комплект отвертки за стена 
TENG TOOLS WRMDR05, 5 броя

Комплект отвертки TENG TOOLS 
MD912, 12 броя

Комплект часовникарски отвертки 
TENG TOOLS MDM708

Изолирани отвертки

ВЛОЖКИ

Вложки шестостен

Стандартни, удължени и ударни вложки, раз-
лични размери.

Вложки дванадесетостен

Стандартни, удължени и ударни вложки, раз-
лични размери.

Вложки с накрайник

Вложки с различни видове накрайници – прави, 
шестостени и TORX. Стандартни, удължени и 
ударни, различни размери.

Комплекти вложки

Комплект 9 броя вложки с накрайник шесто-
грам на 1/2”

Номер за поръчка: LUNA-2199
Цена: 63.77

Комплект 9 броя вложки с накрайник TORX на 
1/2”

Номер за поръчка: LUNA-2395
Цена: 63. 47

Номер за поръчка: BACO-2114

Комплект отвертки BAHCO 808-9

Номер за поръчка: BACO-4007

Номер за поръчка: LUNA-4178

Номер за поръчка: LUNA-2154

Номер за поръчка: LUNA-2288

КОМПЛЕКТИ ОТВЕРТКИНАКРАЙНИЦИ

Предлагат се различни видове и размери на-
крайници.

Прави накрайници

Накрайници PZ и PH

Накрайници TORX

Комплекти накрайници

МАГНИТНИ ДЪРЖАЧИ ЗА НАКРАЙНИЦИ

Номер за поръчка: BACO-3155
Цена: 9.95

Ценa: По запитване



9

Продуктите от каталога можете да поръчате и онлайн в електронния ни магазин                                                                                       www.tоolsshop.bg

КЛЮЧОВЕ И КЛЕЩИ

КЛЮЧОВЕ

Швеция Швеция

Раздвижени и тръбни ключове

Раздвижен ключ 8071: L=205 mm, за захващане 
на тръби само с едно обръщане на челюстта. 
Захват до 27 mm, неизолирана дръжка.
Раздвижен ключ 9031: L=218 mm. 
Захват до 38 mm, ергономична топла дръжка.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-3540 Ключ 8071 бр. 43.44

BACO-4119 Ключ 9031 бр. 53.51

Гаечни ключове хромирани

Размери: от 4х5 до 14х17 mm 

Звездогаечни ключове хромирани

Размери:  от 6 до 15 mm

Шестостенни ключове хромирани

Размери: 
от 2 до 12 mm

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-2255 Шестостенен ключ 2 бр. 0.61

BACO-2257 Шестостенен ключ 3 бр. 1.69

BACO-2258 Шестостенен ключ 4 бр. 1.05

BACO-2259 Шестостенен ключ 5 бр. 1.40

BACO-2260 Шестостенен ключ 6 бр. 1.76

BACO-2261 Шестостенен ключ 7 бр. 2.50

BACO-2262 Шестостенен ключ 8 бр. 2.87

BACO-2858 Шестостенен ключ 10 бр. 4.06

Ключове лула хромирани

Размери: oт 6-7 до 41-46 mm

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-2118 Комплект шесто-
стенни ключове 

1998M/8R

бр. 18.59

BACO-2194 Комплект шесто-
стенни ключове 

метрични BE 9770

бр. 52.55

BACO-3576 Комплект шесто-
стенни ключове 
инчови BE 9775

бр. 24.01

Комплект шестостенни ключове

Ключове глухи прави хромирани

Размери: oт 6-7 до 46-50 mm

Ключове глухи на 90O хромирани

Размери: oт 6 до 32 mm

Ключове с вградени тресчотки  хромирани

Едностранно вградена тресчотка:
Размери: oт 8 до 24 mm

Комплект звездогаечни  ключове 
TENG TOOLS 6510A

Размери
от 8 до 19 mm

Комплект шестостенни ключове 
TENG TOOLS с Т-образна дръжка

Размери от 2.5 до 8 mm

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LUNA-2197 Комплект 
звездо гаечни ключове

бр. 105.52

LUNA-2198 Комплект 
шестостенни ключове

бр. 97.56

КЛЕЩИ

Зегер клещи

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-2165 Зегер клещи 2900-180 бр. 43.19

LUNA-2997 Зегер клещи прави 
вътрешни 40-100 mm

бр. 40.91

LUNA-2998 Зегер клещи на 90° 
вътрешни 40-100 mm

бр. 40.91

LUNA-2999 Зегер клещи прави 
външни 40-100 mm

бр. 40.91

LUNA-2798 Зегер клещи на 90° 
външни 40-100 mm

бр. 40.91

Комплект клещи TENG TOOLS с 
поставка за стена

Номер за поръчка: LUNA-2121

Цена: 168.33

Тръбни ключове

Размери: oт 1/2” до 5” 

Ключове с шарнирна глава

Размери: oт 6-7 до 20-22 mm

Клещи за усукване на тел - 150 mm

Номер за поръчка: LUNA-2607

Цена: 65.76

Клещи чираци

Номер за поръчка: BACO-2788

Цена: 42.04

Ценa: По запитване

1998M/8R

BE 9770 BE 9775

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-3443 Клещи универсални 
2628 G-180IP

бр. 37.37

BACO-2122 Клещи резачки 
210 G -140IP 

бр. 39.50

BACO-2162 Клещи тип гарга 
240 мм 224 D IP

бр. 31.78

BACO-2984 Клещи керпеден 
2339-220IP

бр. 33.00
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За поръчки: София: 02/8467131; Плевен: 064/830099; Смолян: 0301/63836; Сливен: 044/622989;                        Цените са с включен ДДС.                      
                        Троян: 0670/62099; Видин: 094/607636; Варна: 052/699080; Хасково: 038/623229

ДРУГИ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Швеция Швеция

ДИНАМОМЕТРИЧНИ КЛЮЧОВЕ

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LUNA-3178 Динамометричен 
ключ 1/4”, 5-25 Nm бр. 91.07

LUNA-2693 Динамометричен 
ключ 3/8”, 5-25 Nm бр. 95.47

LUNA-2694 Динамометричен 
ключ 3/8”, 20-100 Nm бр. 109.09

LUNA-3166 Динамометричен 
ключ 1/2”, 40-200 Nm бр. 139.40

LUNA-3352 Динамометричен 
ключ 1/2” 70-350 Nm бр. 203.70

Комплект от 8 гаечни глави, предназна-
чени за динамометрични ключове 

Изработени са от хромванадиева стома на. 
Захват на главите 3/8”, предлагат се както 
в милиметри, така и в инчове.

Номер за поръчка: LUNA-3762

Комплект преходници от по-малък към 
по-голям цолаж 

Номер за поръчка: LUNA-4246

Уред за измерване и калибриране на 
ди на мо метрични ключове

Точността е ± 1% от измерваната стой -
ност. 
Инструментът се предлага в два вари анта: 
10-350 Nm или 100-1000 Nm. 
Динамометричните ключове се кали бро ват 
по посока часовни ковата стрелка. 
Уредът разполага с всички видове серти-
фикати.

Номер за поръчка: 135280105; 135280204

Цени: По запитване

Комплект динамометрични ключове 

Номер за поръчка: LUNA-2131

Цена: 545.58

ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ

Екстрактор със съотношение 3/1

Единият модел е с капацитет 1400 Nm, 
а другия е с 2700 Nm. Вторият вари ант е 
снабден с контра за по добра опо ра.

Номер за поръчка: LUNA-4560

Има въз мож ност да се пре обра-
зува на двураменна. 
Снабдена със  стационарна пру -
жина, тази скоба е на деж ден 
противник на всеки клея сал  ла-
гер или втулка. 
Скобите се пред лагат в раз-
лични размери.

Номер за поръчка: 
LUNA-2675 и LUNA-2676

Телескопично огледало

Номер за поръчка: LUNA-3622

Цена: 26.71

Ключ за маслени филтри 
верижен, 120 mm

Номер за поръчка: 
LUNA-2376

Цена: 12.94

Менгеме MV150S

Номер за поръчка: LUNA-4269

Цена: 143.45

Елмаз
Резач за стъкло с 6 стоманени колела.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LUNA-2736 Лампа бр. 10.51

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LUNA-3461 Резач за стъкло бр. 17.29

Пробна лампа
Пробна лампа с полирана повърхност, тест-
ваща 6, 12 и 24 волта.

Магнитен блок за прикре пя не на метални 
елементи при заваряване под ъгъл 45о и 90о.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LUNA-2051 120 mm бр. 13.50

LUNA-2052 160 mm бр. 24.58

Тръборез от 3 до 22 mm

Номер за поръчка: LUNA-2898

Цена: 15.84

ТРЪБОРЕЗИ

Магнит за заварки

PROFS
motorsport

PROFSRacing
Âêóñúò íà ïîáåäàòà

Трираменна скоба
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КОМПЛЕКТИ ИНСТРУМЕНТИ

Цени: По запитване

КОЛИЧКИ И КУФАРИ С ИНСТРУМЕНТИ

Инструментални колички

Номер за поръчка: LUNA-2001

Работни маси

Номер за поръчка: KOCE-2004

Номер за поръчка: KOCE-2005

Номер за поръчка: KOCE-2021

Комплект часовникарски отвертки 
и клещи

Номер за поръчка: LUNA-2076

Комплект с тресчотка, битове и 
вложки

Комплектът е от патентованата серия на 
Teng Tools, Mecca Rosso. 

Номер за поръчка: LUNA-2076 

Мини комплект
Комплектът включва тресчотка с накрай-
ници и вложки. 

Номер за поръчка: LUNA-4183

Комплект BAHCO S240
Вложки и аксесоари на 1/2” 
Номер за поръчка: BACO-4120

Комплект BAHCO S87+7
Вложки, ключове и аксесоари на 1/2” и 1/4” 
Номер за поръчка: BACO-4098

Швеция

Комплект BAHCO S160
Вложки и аксесоари на 1/4” 
Номер за поръчка: BACO-4266

Комплект BAHCO S560
Вложки, тресчотки и накрайници на 1/2” и 1/4” 
Номер за поръчка: BACO-7506

Цени: По запитване

Комплект BAHCO S81MIX
Клещи, ключове, вложки и аксесоари на 1/2” 
и 1/4” 
Номер за поръчка: BACO-7770

Швеция

Комплект вложки и аксесоари на 1/4”

Номер за поръчка: LUNA-2056

Комплект изолирани инструменти
Комплект от 13 бр. изолирани отвертки и 
5 бр. изолирани клещи. 

Номер за поръчка: LUNA-2144

Цени: По запитване
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Ръчни ножовки за метал 

Удобни и лесни за употреба ръчни ножовки. 
Различни видове. Металният лист е практичес-
ки нечуплив, предназначен за рязане на всички 
видове метали. Дължина на листа 300 mm.

№ за 
поръчка

Описание Мяр-
ка

Цена

BACO-6000 Ножовка тип 304 с 
дървена ръкохватка

бр. 9.30

BACO-4255 Ножовка тип 319 
с топла ръкохватка

бр. 31.48

BACO-4700 Ножовка тип 317 
с ергономична 

ръкохватка

бр. 21.96

BAHC-4701 Лист за ножовка 14” бр. 2.66

BAHC-4702 Лист за ножовка 18” бр. 2.66

BAHC-4703 Лист за ножовка 24” бр. 2.66

BAHC-4704 Лист за ножовка 32” бр. 2.66

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-2008 Мини ножовка 208 бр. 14.32

BACO-2534 Мини ножовка 268 бр. 19.07

BAHC-2001 Лента за ножовка 
208 L=250 мм

бр. 2.66

BAHC-2953 Лента за ножовка 
268 L=150 мм 

бр. 0.56

Биметална лента за механична ножовка 
Издържа висока скорост на рязане и големи 
уси лия на подаване. Осигурява висока точност 
при рязане.
L  дължина, W ширина, T дебелина 

№ за 
поръчка

Описание
L   W    T    зъб/инч

Мярка Цена

BAHC-2295 350-32-1.60-6 бр. 14.82

BAHC-2284 450-32-1.60-10 бр. 23.53

BAHC-2171 450-38-2.00-6 бр. 31.50

BAHC-2285 450-38-2.00-10 бр. 31.50

BAHC-2173 500-38-2.00-6 бр. 36.82

BAHC-2533 500-38-2.00-10 бр. 36.82

Боркорони за дърво, черни 
и цветни ме тали 

Подходящи за всички ръчни и 
настолни бор машини.
Дълбочина на материала до 38 mm, 
диа метър на отвора от 14 до 
152 mm. 

Пили за метал  

1-100 Плоска пила    

Швеция

МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ ИНСТРУМЕНТИ

№ за 
поръчка

Описание Мяр-
ка

Цена

BAHC Боркорона d=14-24 бр. 11.88

BAHC Боркорона d=27-33 бр. 13.39

BAHC Боркорона d=35-43 бр. 14.90

BAHC Боркорона d=44-51 бр. 17.28

BAHC Боркорона d=52-60 бр. 20.94

BAHC Боркорона d=62-73 бр. 23.11

BAHC Боркорона d=76-89 бр. 25.69

BAHC-2478 Държач за боркорони 
от 14 до 32

бр. 13.93

BAHC-2477 Държач за боркорони 
от 32 до 152

бр. 29.12

Sandflex Биметална технология - 
реше ние от бъдещето

Биметални отрезни ленти
Различната форма на зъбите прави лентата 
подходяща за различни и специфични при ло-
жения. Зъбите имат различен ъгъл, дълбок ка-
нал за лесно отделяне на стружката, ре ду ване 
на дълбок с по-плитък канал и др. Формата 
на зъбите и техния брой в цол за висят от 
размера на заготовката, която ще режете.
Лентите се предлагат в различни дължини.

ПИЛИ

№ за 
поръчка

Описание Мярка

BAHC-2598 3851-34-1.1-2/3-4570 бр.

BAHC-2636 3851-27-0.9-5/8-3660 бр.

BAHC-5024 3851-27-0.9-10/14-4140 бр.

BAHC-3217 3851-27-0.9-6/10-2940 бр.

BAHC-5122 3851-27-0.9-5/8-2800 бр.

BAHC-5046 3851-13-0.9-10/14-1640 бр.

↓ ↓

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BAHC-2612 1-100-06-2-2 бр. 10.38
BAHC-2507 1-100-08-1-2 бр. 11.65
BAHC-2011 1-100-10-3-2 бр. 14.59

BAHC-4360 1-100-12-1-2 бр. 17.53

1-160 Квадратна пила   

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BAHC-4982 1-160-06-2-2 бр. 10.75

BAHC-2730 1-160-08-3-2 бр. 11.96

BAHC-3601 1-160-10-1-2 бр. 14.45

1-170 Триъгълна пила

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BAHC-2587 1-170-06-1-2 бр. 11.06

BAHC-3075 1-170-08-2-2 бр. 13.63

BAHC-3604 1-170-10-2-2 бр. 17.42

1-210 Полукръгла пила

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BAHC-3817 1-210-06-3-2 бр. 13.81

BAHC-3211 1-210-08-2-2 бр. 15.90

BAHC-3606 1-210-10-1-2 бр. 18.12

Пили за дърво

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BAHC-2203 6-342-08-1-2 бр. 15.31

BAHC-2204 6-343-08-2-2 бр. 21.41

BAHC-2205 6-344-10-2-2 бр. 19.90

BAHC-3393 6-345-08-2-2 бр. 15.76

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BAHC-2781       9-484-5.2-10 бр. 2.16

BAHC-2036       9-485-09-10 бр. 4.12

BAHC-4647       9-486-07-10 бр. 4.12

Дръжки за пили

Биметални ножчета за механични 
триони

Биметалните триончета Sandflex за ръчни 
ме  ханични триони са универсални за всякакъв 
вид приложения независимо от материала.
Пред лагат се ленти за право и контурно ря-
зане.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BAHC-4501 3840-150-14-ST-100P бр. 3.96

BAHC-6505 3840-228-18-ST-100P бр. 4.48

BAHC-6992 3840-100-24-ST-5P бр. 3.28

BAHC-7243 3840-300-5/8-DSL-10P бр. 

BAHC-7207 3840-200-10/14-UST-5P бр. 

Мини ръчни ножовки за рязане на метал

Ножовка 208 е удобна за рязане на трудно-
достъпни места. Дължина на листа 250 mm. 
Ножовка 268 е снабдена с просто устройство 
за обтягане на листа. 
Дължина на листа 150 mm.

Часовникарски пили 

Богато разнообразие от форми и размери.
При ложение: за фино пилене или полиране, 
при изработка на бижута - златни, сребърни, 
пла тинени и др. Предлагат се и с елмазено по-
кри тие, които са подходящи при работа със 
закалени сплави, керамика, стъкло, графит и 
др.

1-100-08-1-2

Дължина    Насечка
04 = L100 mm       1 = едра насечка 
06 = L150 mm       2 = средна насечка 
08 = L200 mm       3 = фина насечка 
10 = L250 mm
12 = L300 mm
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Чертилки

ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LUNA-2036 Чертилка 130 mm бр. 7.74

LUNA-2377 Чертилка 150 mm бр. 8.28

Ъгли и транспортири
Ъгли от поцинкована стомана с удебелени 
краи ща.

№ за 
поръчка

Диапазон на 
измерване

Мярка Цена

LUNA-2220 Дигитален 
манометър

бр. 253.55

№ за 
поръчка

Диапазон на 
измерване

Мярка Цена

LUNA-2065 0 – 25 mm бр. 56.52

LUNA-2066 25 – 50 mm бр. 58.94

LUNA-2067 50 – 75 mm бр. 64.50

LUNA-2068 75 – 100 mm бр. 72.50

Швеция

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LUNA-2003 Шублер 150 mm бр. 54.41

LUNA-2209 Чертожен шублер 
200 mm

бр. 69.78

ШУБЛЕРИ

Обикновени шублери

МИКРОМЕТРИ

Микрометър с кован кор пус и матирана хро -
ми рана скала; въртяща глава и затягаща гай-
ка.

Дигитален микрометър

Микрометър с кован корпус. Закален шпиндел 
6.5 mm. Фрикционен патрон и заключваща 
гайка. Батерия тип SR44.

Други шублери

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LUNA-2210 Дигитален шублер 
с индикаторен 

часовник 150 х 0.02

бр. 96.20

LUNA-2020 Шублер-вътромер 
9 ÷ 150 mm

бр. 186.17

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LUNA-4160 Ъгъл 100/150 mm бр. 17.11

LUNA-3935 Ъгъл 130/200 mm бр. 22.49

LUNA-3721 Ъгъл 600/300 mm бр. 79.00

LUNA-2213 Комбиниран ъгъл бр. 136.38

LUNA-2215 Транспортир 
150/300 mm

бр. 141.34

Цифров манометър за гуми Р3000
Цифров манометър за измерване налягането 
в автомобилните гуми. Лесен и удобен за из-
пол зване. Автоматично изключване след 10 
се кунди.

№ за 
поръчка

Описание Мярка

LUNA-2023 Цифров манометър за 
гуми Р3000

бр.

Цифров мултиметър-ампер клещи 
за из мер    ване на DC/AC напрежение, 
АC ток, съпро   тивление, диоден тес-
тер. Зумер за про водимост. 
Оборудван с тестови про вод ници, 
чанта и батерия. Максимален по ря-
дък на дисплея 1999.

Цифров мултиметър за ме    ха-
ници. Измерва DC/AC напрежение, 
DC ток, съпро тивление, капа-
цитет, обороти на двигателя, 
прекъсвания, ди о ден тестер. 
Зу мер за проводимост. Оборуд-
ван с измервателни кабели и 
щипки, батерия и гумен калъф. 
Максимален порядък на дисплея 
1999.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LUNA-2022 Мултиметър 300 бр. 45.60

LUNA-2224 Мултиметър 
LIMIT 500 AUTO

бр. 137.77

Инфрачервен безконтактен 
тер мометър, който измерва 
температурата на повече то 
видове повърхности. Изключ-
ва се авто ма тично след 6 
се  кун ди. Възможност за пре-
включване между °C и °F. 

№ за 
поръчка

Описание Мярка

LUNA-2026 Инфрачервен 
термометър

бр.

МУЛТИМЕТРИ, ТЕРМОМЕТРИ

Мултиметър LIMIT 500 AUTO

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LUNA-2141 Ампер клещи LIMIT 20 бр. 88.67

Лазер с кръстосани линии Quigo

Номер за поръчка: BOSH-2430

Едновременно проектира хоризонтална и вер-
тикална лазерна линия.
Самонивелиращ се. С включен в комплекта 
универсален държач.

Цена: По запитване

Точно и надеждно измерване с ла зер на техно-
логия. Лесно измер ване на дължини, площи и 
обеми. Измерване от преден и заден ръб.

№ за 
поръчка

Описание Мярка

BOSH-2046 Лазерна ролетка PLR25 бр.

BOSH-2047 Лазерна ролетка PLR50 бр.

Цена: По запитване

Ампер клещи LIMIT 20

Лазерни ролетки

Инфрачервен термо ме тър

Оборудван със защита срещу прах и водни 
пръски (IP 54), както и с ръкохватка с меко 
про  ти во плъзгащо покритие.
Допълнителни функции: не пре къс на то измер-
ване, индиректно из мер ване на дължини, съби-
ране и изваждане.
Измервателен диапазон: 0.05 - 50 m
Точност на измерване:  ± 1.5 mm 
Време на измерване:  < 0.5 s

Цена: По запитване

Лазерен далекомер GLM 50

Оптически нивелир с 20-кратно увеличение.
Здрав метален корпус с гумена армировка. 
Просветлен обектив. Магнитно демпфериран 
компенсатор.
Точност на нивелиране 0.1 mm/m. Ъглова 
точност 1O. 
Номер за поръчка: F034 068 1N7

Оптически нивелир SAL20ND

Цени: По запитване
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ГРАДИНАРСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Клещи за връзване на лозя

Използват се за връзване и закрепване на лози 
и различни видове растения към колчета и 
решетки.

Лозарски инструменти

Консумативи: Ленти с дължина 16 m, 26 m и 
40 m и кламери модел Rapid 21/04

№ за 
поръчка

Описание Мярка

STOK-2001 Клещи за лози    бр.

STOK-2002 Лента червена, 16 m бр.

STOK-2003 Лента зелена, 16 m бр.

STOK-2004 Лента синя, 26 m    бр.

STOK-2005 Лента зелена, 26 m    бр.

ISAB-1116 Кламери Rapid 21/04, 
1000 бр.

кут.

Връзки за лозя

Цена: 3.98 лв.

Биоразградими връзки за лозя, 12 mm, 
1000 бр./оп.

Макари

Макара от здрава нишка, изработена от 
юта, 100% биоразградима.

№ за 
поръчка

Описание Мярка

STOK-2031 Макара 100 m бр.

STOK-2032 Макара 250 m бр.

STOK-2046 Нож за рязане на връзки бр.

Лозарски ножици

Номер за поръчка: STOK-2006

Дължина 180 mm. Много лека лозарска ножица 
за рязане и бране.

Ножица за бране

Номер за поръчка: STOK-2009

Дължина 190 mm

Ножица за храсти

Номер за поръчка: STOK-2014

Ножица за храсти с ергономична алуминиева 
дръжка. 
Максимален захват: 50 mm 
Дължина: 65 cm 
Тегло: 760 g

Овощарски инструменти

Телескопична ножица за храсти

Номер за поръчка: STOK-2013

Професионална ножица за подрязване на храс-
ти. Телескопична дръжка. 
Дължина: 75 – 100 cm. 
Тегло: 1.5 kg

Ножица за клони – комбинирана

Номер за поръчка: STOK-2015

Ножица, комбинирана с трион. Може да се 
комбинира с телескопичен прът.
Дължина на триона: 30 cm 
Тегло: 990 g

Телескопични пръти

№ за 
поръчка

Описание Мярка

STOK-2016 Телескопичен алуминиев 
прът 1760 - 3250 mm

бр.

STOK-2017 Телескопичен прът от 
фиброглас 1780 - 3250 mm

бр.

Триони

Номер за поръчка: STOK-2044

Сгъваем трион с право острие. 
Дължина: 180 mm

Номер за поръчка: STOK-2018

Право острие от висококачествена хроми ра-
на стомана. Удобна гумирана дръжка.

Пръскачка

Номер за поръчка: STOK-2050

Пръскачка с 8 вида струи, променящи се с 
въртящ се пръстен. Различни видове впръ-
скване за всякакви видове напояване.

Водни връзки и аксесоари

Номер за поръчка: STOK-2052

Цена: 11.34

Пулсираща пръскачка, изработена 
от здрава пласт маса. Подходяща за 
напояване на големи площи.

Пистолет за напояване

Номер за поръчка: STOK-2049
Цена: 19.60

Малък и удобен пистолет за на по-
яване. Ергономична неплъзгаща се 
гумирана дръжка. 6 различни вида 
струи, променящи се с вър тящ се 
пръстен.

Разклонител за напояване

Номер за поръчка: STOK-2048

Разклонител за напояване с 2 
накрайника и 2 ре гулируеми отвора.

Универсален комплект за напояване

Номер за поръчка: STOK-2047

Комплект от накрайници за 
маркуч с бърза връзка 1/2”. 
Множество възможности за 
регу лиране на пръскането.

Водни връзки

№ за 
поръчка

Описание Мярка

STOK-2055 Адаптор за маркуч за вода бр.
STOK-2053 Бърза връзка за вода 1/2” 

5/8” 3/4”
бр.

STOK-2054 Бърза връзка за спиране на 
водата 1/2” 5/8” 3/4”

бр.

Лейки

Номер за поръчка за вариант 1.5 л. STOK-2037
Вместимост 1.5, 2 и 3 литра

За малката градина или тераса

Пулверизатор 1 литър

Номер за поръчка: 
STOK-2036

Комплект от 3 мини инструмента

Номер за 
поръчка: 
STOK-2030

Саксии за разсад

Номер за поръчка: STOK-2034 и STOK-2033

Цена за опаковка: 5.23
Опаковка от 12 броя

Изработена от тревни влакна. 
Микроелемен тите в състава 
на саксията гарантират бърз 
растеж на растението. 
След като корените пробият 
стените на саксията, расте ние-
то се пресажда заедно с нея.
Размери: 60x60x90 mm и 80х80х90 mm 

Професионална лозарска ножица

Номер за поръчка: STOK-2010

Дължина 210 mm

Цени: По запитване Цени: По запитване Цени: По запитване

Пулсираща пръскачка
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№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-3089 Трион със закалени 
зъби L=550 мм

бр. 10.00

BACO-4862 Трион заточващи 
зъби 500 мм

бр. 23.96

BACO-4863 Трион заточващи 
зъби 560 мм

бр. 26.64

BACO-3685 Трион овощарски  
349

бр. 31.08

BACO-2151 Трион злодейка 
PC-12-COM

бр. 30.89

Триони

Джаги и ленти за джаги

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-2273 Джага 530 мм бр. 21.80

BACO-2154 Джага 610 мм бр. 11.53

BACO-3793 Джага 760 мм бр. 22.76

BACO-3310 Джага 810 мм бр. 24.88

Ленти за суха дървесина със закалени 
зъби

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BAHC-2236 Лента 530 мм бр. 5.59

BAHC-3312 Лента 810 мм бр. 8.15

Ленти за сурова дървесина със 
закалени зъби

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BAHC-3314 Лента 810 мм бр. 8.15

ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Ножици

Лозарски ножици

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-6401 Лозарска ножица за 
бране P127-19

бр. 20.89

BAHC-6402 Лозарска ножица за 
бране Р129-19

бр. 23.11

BACO-5129  Лозарска ножица 
PG-12

бр. 14.90

BACO-2156 Лозарска ножица  
про фесионална 

Р126-22

бр. 43.44

BACO-2214 Лозарска ножица за 
бране Р128-19

бр. 12.90

BACO-2290 Лозарска ножица с 
въртяща се дръжка 

Р2-22

бр. 139.81

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-6400 Ножица за цветя 
FS-8

бр. 27.20

BACO-4339 Градинарска ножица 
за трева GS-76

бр. 25.93

BACO-5053 Градинарска ножица 
за трева GS-180

бр. 36.61

BACO-4864 Градинарска ножица 
за съчки PG-20

бр. 34.90

BACO-5055 Градинарска ножица 
за храсти P59-25

бр. 60.29

Градинарски ножици

Брадви

Универсална 
любителска брадва за лов, риболов и къмпинг 
HGPS-0.6-360, любителска брадва за сечене 
HUS-0.8-500 и професионална брадва за сечене 
на клони и дървета FGS-1.6-810

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-2218 HGPS-0.6-360 бр. 24.08

BACO-2488 HUS-0.8-500 бр. 43.39

BACO-2155 FGS-1.6-810 бр. 62.27

Швеция

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-2286 Трион овощарски 
със закалени зъби 

Модел 339-6Т

бр. 40.02

BACO-4759 Трион овощарски 
със заточващи се 
зъби Модел 340-6Т

бр. 49.62

BACO-4760 Трион овощарски 
със закалени зъби 

Модел 383-6Т

бр. 53.28

BACO-3722 Трион овощарски 
със закалени зъби 

Модел 386-6Т

бр. 64.82

Трион за големи височини 386-6Т 

Овощарски трион за рязане на сурова 
дърве сина 383-6Т 

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-3173 Градинарска дис-
тан  ционна ножи ца 

Модел Р34-37 

бр. 96.37

BACO-4390 Градинарска дис-
тан ционна ножи ца 

Модел P34-27A

бр. 53.77

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO- 2956 Брус за заточване  
LS COMBINESS

бр. 16.10

Инструменти за заточване на триони 
и ножици

Заточващи пили - богато разнообразие 
от форми и размери

Трион пасвател

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-2152 Трион пасвател 
312-10-F15/16-HP

бр. 32.32

BACO-4054 Трион пасвател 
311-10-U13/14-HP

бр. 20.58

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BACO-3707 Трион сгъваем 
овощарски 396-HP

бр. 43.96

BACO-2153 Трион сгъваем 
овощарски

бр. 43.96

BACO-5054 Трион сгъваем  
тефлонов PG-72

бр. 34.19

BACO-3925 Резервно платно за 
трион 396-НР

бр. 29.20

Сгъваеми триони 

Градинарски дистанционни ножици

Нож за присаждане

Нож за присаждане със сгъваема месингова шпа-
тула за повдигане на кората и вмъкване на при-
садката. 

Номер за поръчка: BACO-3478

Пневматични овощарски ножици

Пневматични овощарски ножици  
BAHCO 9210

Универсални ножици за висококачествен срез. 
Реже до 30 mm. Тегло 700 g. Необходим компре-
сор около 80 l/min при 10 bar.

Номер за поръчка: BACO-5300

Цена: По запитване Цени: По запитване
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НОЖОВЕ

Швеция

Mora Combi 2001 – подаръчна кутия 

Брадвата тежи само 0.5 kg. Острието на 
та зи брадва е изработено от бор стомана с 
епоксидно покритие. Подсилена пластмасова 
дръжка и кожена ножница.

Модел: Mora Combi 2001

Номер за поръчка: MORA-2019

Режеща част от неръждаема стомана. 
Дървена дръжка. Кожен калъф. 
Дължина на острието 100 mm.

Модел: MORA Fishing Classic 54

Номер за поръчка: MORA-2031

Ловен нож с острие от неръждаема стомана.
Дръжка от твърдо дърво и алуминий. Светъл 
кожен калъф.
Дължина на острието 125 mm.

Модел: Exclusive 345

Номер за поръчка: MORA-2073

Модел: Рибарски нож Comfort 856T

Номер за поръчка: MORA-2038

Дълъг нож с по-универсално приложение с на-
зъбен гръб за чистене на люспите на ри ба та. 
Пластмасов калъф с каишка.
Дължина на острието 98 mm.

Швеция
OF SWEDEN

MORA

Устойчив на удари, с голям предпазител за 
пръс  ти. Пластмасова фигурална дръжка с ви-
соко ниво на триене. Режеща част от сту-
дено валцована шведс ка не ръждаема сто мана  
Sandvik. Дължина на острието - 100 mm.
Черна пластмасова ножница.

Нож с тъп връх, разработен и адаптиран да 
на мали прободните рани. Острие на ножа от 
японска карбонова сто мана, закалена до 58-60 
HRC. Дължина на острието 88 mm, дебелина 
2.5 mm. Обща дължина на ножа 203 mm.

Модел 1-0746

Номер за поръчка: MORA-2012

Модел: Hultafors SK
Номер за поръчка: LUNA-4305

Нож-кука за дълбане в резба. Двустранен.
Острие от въглеродна стомана. Импрегнирана 
дръжка от бреза.
Дължина на острието 52 mm, радиус 15 mm.

Модел: Нож резбарски Erik Frost 162

Номер за поръчка: MORA-2094

Занаятчийски нож с удобен захват. С уни ка-
лен метод за захващане в канията: по-лес но 
прибиране, трудно изпадане, по-лесно изваж-
да не. Острие на ножа от карбонова стомана, 
закалена до HRC 58-60. Дължина на острието 
93 mm, дебелина 2.5 mm.
Обща дължина на ножа 208 mm.

Модел: Hultafors HVK
Номер за поръчка: LUNA-3725

Здрав и издържлив нож за груба работа. 
Двойно заточено острие от въглеродна сто-
мана, закалена до 58-60 HRC. С уникален метод 
за захващане в канията: по-лесно прибиране, 
трудно изпадане, по-лесно изваждане. Дължина 
на острието 94 mm, дебелина 3.0 mm.
Обща дължина на ножа 222 mm.

Модел: Hultafors GK
Номер за поръчка: LUNA-3726

Удобно острие с предпазител за пръсти.
Пластмасова фигурална дръжка с високо ниво 
на триене. Режеща част от студено закалена 
неръжда ема стомана Sandvik.
Дължина на острието - 145 mm.
Черна пластмасова ножница. Произвежда се с 
острие от INOX.

Модел 1-0748

Номера за поръчка: MORA-2015

Нож Hultafors HVK и нож за кабели Hultafors ELK 
в двойна удароустойчива РР кания, съединена 
с нитове и здрава кожа.

Съвременен нож с пластмасова дръжка. 
Възможно е изпълнение в 5 цвята - жълт, син, 
зелен, черен или червен. Острието е от не-
ръж даема стомана. Дължина на режещата 
част 101 mm. 

Модел: Нож за скаути Classic 440

Номер за поръчка: MORA-2040

Класически нож с предпазител за пръсти.  
Пласт масова, ергономична, фигурална дръжка 
с много високо ниво на триене. Нож с широко 
приложение. Режеща част от неръждаема сто-
мана Sandvik. Оранжева пластмасова ножница 
със закопчалка за колан.
Дължина на острието - 100 mm. 

Нож BAHCO 2444
Номер за поръчка: BACO-5555

Универсален нож за обща употреба. Острие 
от високовъглеродна неръждаема стонама 
Sandvik. Гумирана ергономична дръжка за сигу-
рен захват. Пластмасова кания.
Дължина на острието: 100 mm
Обща дължина на ножа: 235 mm
Тегло: 140 g

Нож BAHCO 2446
Номер за поръчка: BACO-7700

Два ножа Hultafors HVK-ELK в двойна кания
Номер за поръчка: LUNA-4308

Острие от ламинатна стомана и дръжка от 
импрегнирана бреза.
Дебелина на острието: 2.5 mm
Дължина на острието: 74 mm

Модел: MORA Classic Original 2/0

Номер за поръчка: MORA-2067

Острие от въглеродна стомана и дръжка от 
бреза.
Дебелина на острието: 2.5 mm
Дължина на острието: 152 mm

Модел: MORA Classic 3

Номер за поръчка: MORA-2066

Модел: MORA Comfort 898Т

Номер за поръчка: MORA-2080

Модел: MORA 860 MG

Номер за поръчка: MORA-2074

Нож за подрязване. Острие от неръждаема 
стомана. Ръкохватка с покритие срещу при-
плъзване. Калъф с каишка.
Дължина на острието: 100 mm

Рибарски нож с назъбен гръб за почистване на 
люспи. Пластмасов калъф с каишка.
Дължина на острието: 98 mm
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НОЖОВЕ

Швеция
OF SWEDEN

MORA

Острие от неръждаема стомана и профил за 
дране. Зелен калъф с гъвкава лента за колан.
Дължина на острието 115 mm, дебелина 2.5 mm.

Модел: Армейски нож Mora®2010

Номер за поръчка: MORA-2075

Изработен от Triflex стомана, много устой-
чива на счупване. Черен калъф с гъвкава лента 
за колан.
Дължина на острието 116 mm, дебелина 2.5 mm.

Модел: Нож Mora®2080 - Triflex

Номер за поръчка: MORA-2077

Висококачествен нож с профилно шлифована, 
мултифункционална режеща част.
Пластмасова фигурална дръжка с високо ни-
во на триене. Режеща част от шведска не-
ръждаема сто ма на Sandvik.
Дължина на острието – 115 mm.
Зелена пластмасова ножница с подвижна коже-
на каишка.

Модел: MORA 2000

Номер за поръчка: LUNA-3358

Модел: Нож Bushcraft Camo Forest

Номер за поръчка: MORA-2116

Нож от неръждаема шведска стомана Mora-
kniv ®, с висока устойчивост на изхабяване и с 
дебелина на острието 2.5 mm. Ергономичната 
дръжка позволява максимално удобно и сигурно 
захващане. Канията в цвят каки, разполага с 
подвижна мека щипка за лесно прикрепване 
към екипировката.

КУХНЕНСКИ НОЖОВЕ

Зърнистост 600. Здрав кожен калъф.

Диамантен бруст
Номер за поръчка: MORA-2032

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАТОЧВАНЕ

Масати

Брусове
Брус диамантен L-Fine

Номер за поръчка: MORA-2032

Точило LANSKY–Волфрам-карбидно, LSTCN

Номер за поръчка: MORA-2123

Точило LANSKY–Волфрам-карбидно, 
двойно, LCSTC

Номер за поръчка: MORA-2120

Цени: По запитване

Подходящ за серията ножове за кормене.
Зърнистост 400. Здрав кожен калъф.

Диамантен масат среден
Номер за поръчка: MORA-2033

Кръгъл масат
Номер за поръчка: MORA-2048

Кръгъл масат
Номер за поръчка: MORA-2051

Точило LCKEY мини, керамично

Номер за поръчка: MORA-2124

Точило  LANSKY–Волфрам-карбидно, 
джобно, LSPED

Номер за поръчка: MORA-2119Нож от въглеродна стомана с противо корози-
онно покритие. 
Черна дръжка с висока степен на триене.

Модел: MORA HeavyDuty

Номер за поръчка: MORA-2136

Твърдо острие, изработено от шведска 
сту деновалцована неръждаема стомана, за-
здравено чрез дълбоко замразяване при - 80 
гра дуса за максимална твърдост.
Лята гумена дръжка с гравирана конструкция.
Дебелина на острието: 2.5 mm
Дължина на острието: 171 mm

Нож на шефа MORA 4171PG

Номер за поръчка: MORA-2022

Твърдо острие, изработено от шведска сту-
деновалцована неръждаема стомана. Дръжка 
от полиамид с предпазител за пръсти.
Дебелина на острието: 2.5 mm
Дължина на острието: 150 mm

Касапски нож MORA 149S-G2WG

Номер за поръчка: MORA-2059

Острие, изработено от шведска студе новал-
цо вана неръждаема стомана, заздравено 
чрез дълбоко замразяване при - 80 градуса за 
максимална твърдост.
Лята гумена дръжка с гравирана конструкция.
Дължина на острието: 159 mm

Нож за обезкостяване MORA 7159PG

Номер за поръчка: MORA-2002

Острие, изработено от шведска студеновал-
цована неръждаема стомана. 
Дръжка: Двойна моделирана гума с релефна 
структура.
Дебелина на острието: 2 mm
Дължина на острието: 160 mm

Нож за филетиране MORA 9160PG

Номер за поръчка: MORA-2103

Твърдо острие, изработено от шведска сту-
деновалцована неръждаема стомана.
Дължина на острието: 90 mm

Нож на пиле MORA 9090UG

Номер за поръчка: MORA-2037

Острие от неръждаема стомана.
Дължина на острието 100 mm, дебелина 2.5 mm.

Модел: MORA Craftline Allround 11900

Номер за поръчка:  MORA-2014

Твърдо острие, изработено от шведска 
сту деновалцована неръждаема стомана, за-
здравено чрез дълбоко замразяване при - 80 
гра дуса за максимална твърдост.
Лята гумена дръжка с гравирана конструкция.
Дебелина на острието: 2.5 mm
Дължина на острието: 216 mm

Модел: Нож на шефа 4216PG

Номер за поръчка: MORA-2013
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ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ ЗА ДОМАШНИЯ 
МАЙСТОР

Гайковерт GDS 18 E 

Номинална консумирана мощност: 500 W
Въртящ момент, максимален: 250 Nm
Номинални обороти: 500 – 1.300 min-1

Захват: Външен квадрат 1/2”
Тегло: 3.2 kg

Номер за поръчка: BOSH-3264

Пистолет за боя PFS 55

Финно нанасяне и слаба пулверизация на боята. 
Вградено регулиране на количестовто боя.
Мощност: 280 W
Тегло: 1.3 kg

Номер за поръчка: BOSH-2018

Бормашина Energy 6222

Електрически винтоверт, мощност без пре-
късване, без акумулаторна батерия, без вре ме 
за зареждане. 2 механични скорости: висока 
скорост за про биване и с голяма мощност за 
приложения ка то отвертка. 10-милиметров 
безключов метален патрон ник.
Макс. отвор за пробиване в дърво: 20 mm
Макс. отвор за пробиване в стомана: 8 mm
Максимален размер на винтове: 6 mm
Тегло: 1.2 kg

Номер за поръчка: BOSH-2182

Винтоверт Energy 6220АА

Консумирана мощност: 0.75 А
Скорост на въртене на празен ход: 0-800 об/мин.
Макс. отвор за пробиване в дърво: 20 mm
Макс. отвор за пробиване в стомана: 8 mm 
Макс. размер на винтове: 6 mm
Тегло: 1.2 kg

Номер за поръчка: BOSH-2910

Перфоратор 1743 AE

Мощност: 380 W
Обороти: 0 – 3000 min-1

Дълбочина на рязане в дърво: 55 mm
Дълбочина на рязане в алуминий: 10 mm
Дълбочина на рязане в стомана: 4 mm
Тегло: 1.6 kg

Номер за поръчка: BOSH-2072

Цени: По запитване

Ударна бормашина GSB 1600 

Мощна едноскоростна ударна бормашина.
Стабилизирана електроника за работа с раз-
лични по твърдост материали. 
Възможност за регулиране на оборотите. 
Мощност: 700 W
Обороти на празен ход: 0 – 2600 min-1

Максимален въртящ момент: 2.1 Nm

Номер за поръчка: BOSH-2299

Прав шлайф GGS 28 С 

Компактен шлайф със система Constant-Elec-
tronic за постоянни обороти и при голямо 
на то варване.Нова опъваща система за 
фик сиране на шли фовъчните щифтове без 
хлабина за прецизна работа. Изключващи се 
въгленови четки за добра за щи та на мотора.
Сачмени лагери с гумени легла за по-мал ка 
чув стви телност на вибрации при небалан-
си рани консумативи. Директно охлаждане 
за голяма издръжливост на претоварване и 
експлоатационна продъл жи телност.
Обороти на празен ход: 10000 – 28000 min-1

Захват: Захващащи цанги до 8 mm
Номинална консумирана мощност: 650 W
Тегло: 1.4 kg

Номер за поръчка: BOSH-3264

Ъглошлайф GWS 15-125 CI 

Номинална консумирана мощност: 1500 W
Обороти на празен ход: 11500 min-1

Диаметър на диска: 125 mm
Тегло: 2.4 kg

Номер за поръчка: BOSH-2858

Ъглошлайф GWS 24-230 LVI 

Номинална консумирана мощност: 2400 W
Обороти на празен ход: 6500 min-1

Диаметър на диска: 230 mm
Тегло: 5.5 kg

Номер за поръчка: BOSH-2179

Акумулаторен винтоверт 
GSR 18-2-LI BD 

Обороти на празен ход: 0 – 1300 min-1

Обхват на патронника max: 10 mm
Напрежение на акумулатора: 18V
Макс. отвор за пробиване в дърво: 29 mm
Макс. отвор за пробиване в стомана: 10 mm 
Тегло: 1.4 kg

Номер за поръчка: BOSH-2056

Циркуляр PKS 55A

Номинална консумирана мощност: 1200 W
Обороти на празен ход: 5600 min-1
Дълбочина на рязане: 0 – 55 mm
Диаметър на режещия диск: 160 mm
Тегло: 3.9 kg

Номер за поръчка: BOSH-2752

Саблен трион 4900АА

Мощен и издръжлив реверсивен трион.Регу-
лиране на скоростта за управляемо ря зане в 
деликатни материали или високо ско ростни 
резултати.
Номинална консумирана мощност: 1050 W
Скорост на ножа: 800 – 2700 уд./min 
Макс. дълбочина за рязане в дърво: 180 mm
Макс. дълбочина за рязане в метал: 20 mm
Тегло: 3.7 kg

Номер за поръчка: BOSH-2272
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ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

Ъглошлайф GA9050R

Мощност: 2000 W
Обороти на празен ход: 6600 min-1

Диаметър на диска: 230 mm
Тегло: 4.8 kg

Номер за поръчка: MAKI-2900

Акумулаторен винтоверт DF347DWE

Обороти на празен ход: 0 – 1400 min-1

Обхват на патронника max: 10 mm
Напрежение на акумулатора: 14.4 V Li-Ion
Макс. отвор за пробиване в дърво: 25 mm
Макс. отвор за пробиване в стомана: 10 mm 
Тегло: 1.4 kg

Номер за поръчка: MAKI-3650

Перфоратор HR2470

Мощност: 780 W
Обороти на празен ход: 0 – 1100 min-1

Удари в минута: 0 – 4500 бр./мин.
Енергия на удара: 2.7 J
Макс. отвор за пробиване в дърво: 32 mm
Макс. отвор за пробиване в стомана: 13 mm
Макс. отвор за пробиване в бетон: 24 mm
Тегло: 2.6 kg

Номер за поръчка: MAKI-2456

Прав шлайф GD0601

Номинална консумирана мощност: 400 W
Обороти на празен ход: 0 – 2500 min-1

Тегло: 1.7 kg

Номер за поръчка: MAKI-2229

Ъглошлайф MT963

Мощност: 570 W
Обороти на празен ход: 11 000 min-1

Диаметър на диска: 125 mm
Тегло: 2.0 kg

Номер за поръчка: MAKI-3191

Оберфреза RP0900

Лесно регулиране на дълбочината на фрезоване 
чрез лост за бързо освобождаване. 
Закръглена основна плоча за паралелен ход. 
Интегриран в ръкохватката спусък. 
Тегло: 2.7 kg

Номер за поръчка: MAKI-2740

Цени: По запитване

Ъглошлайф GA5030

Компактен и мощен шлайф, позволяващ ра бо-
та с една ръка. Роторът и статорът имат 
сигурна изолация за предпазване попада нето 
на твърди абразивни частици и шлифовъчен 
прах с охлаждащия въздух върху тях. 
За удобство при работа, страничната ръко-
хват ка е изнесена под ъгъл 10 градуса напред. 
Тънък корпус за лесен захват.
Мощност: 720W
Обороти на празен ход: 11.000 min-1

Диаметър на шлифовъчния диск: Ø 125 mm
Резба на шпиндела: М14 х 2
Тегло: 1.4 kg

Номер за поръчка: MAKI-2029

Въздуходувка UB1101

Професионална въздуходувка. Два инстру-
мен   та в един, лесно може да стане на пра -
хо  смукачка за труднодостъпни ме ста. Про-
мен ливата скорост позволява максимал ната 
скорост да бъде между 0 - 16000 обо ро та на 
минута. Ергономичната дръжка позволява 
удобна употреба в хоризонтално и във верти-
кално положение. Голям спусък с удобно раз-
положен бутон за заключване. 
Мощност: 600 W
Тегло: 1.7 kg

Компресор MAC610

Kомпактен пневматичен компресор, идеален 
за малки такери. 
Поддържа постоянно 8 бара от 6 литров съд 
с 160 литра/минута. 
Безстепенно регулиране на работното наля-
гане, обозначено с манометър.
Работно налягане: 8 bar
Тегло: 8.5 kg

Винтоверт MT080E

Обороти на празен ход: 0 – 1400 min-1

Обхват на патронника max: 10 mm
Напрежение на акумулатора: 14.4 V Li-Ion
Макс. отвор за пробиване в дърво: 25 mm
Макс. отвор за пробиване в стомана: 10 mm 
Тегло: 1.4 kg

Номер за поръчка: MAKI-3320

Ударна бормашина MT815K

Мощност: 710 W
Обороти на празен ход: 0 – 3200 min-1

Удари в минута: 0 – 48000 бр./мин.
Патронник: 13 mm
Макс. отвор за пробиване в дърво: 30 mm
Макс. отвор за пробиване в стомана: 13 mm
Макс. отвор за пробиване в бетон: 16 mm
Тегло: 2 kg

Номер за поръчка: MAKI-3110

Прободен трион MT431

Номинална мощност: 450 W
Обороти: 0 – 3100 min-1

Дълбочина на рязане в дърво: 65 mm
Дълбочина на рязане в алуминий: 6 mm
Дълбочина на рязане в стомана: 6 mm
Тегло: 1.9 kg

Номер за поръчка: MAKI-3226
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За поръчки: София: 02/8467131; Плевен: 064/830099; Смолян: 0301/63836; Сливен: 044/622989;                        Цените са с включен ДДС.                      
                        Троян: 0670/62099; Видин: 094/607636; Варна: 052/699080; Хасково: 038/623229

ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Швеция

ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВИНТОВО 
СГЛОБЯВАНЕ

Швеция

Цени: По запитване

Пневматичен гай коверт BP815 1/2”
Номер за поръчка: BACO-7512
Удари в минута 7000 
Вътрешен квадрат 1/2”
Макс. въртящ момент 825 Nm
Момент на затягане 320-620 Nm
Консумация на въздух 130 l/min
Присъед. размер 1/4”
Размер на шлаух Ø 10 mm
Тегло 1.95 kg

Пневматичен гайковерт BP817 3/4”
Номер за поръчка: BACO-7550

Винтоверт ADS6-800
Реверсивен, 1.1 – 
14.6 Nm, регулиране 
на обо ротите, автоматичен старт.

Номер за поръчка: LUNA-3304
Цена: 399.43

Швеция

Удари в минута 3900 
Вътрешен квадрат 1”
Макс. въртящ момент 2800 Nm
Момент на затягане 1200-2700 Nm
Консумация на въздух 1800 l/min
Присъед. размер 1/2”
Размер на шлаух Ø 13mm

Пневматичен ъглошлайф 125 mm
За диск 125 mm
Скорост 10000 rpm
Консумация на 
въздух при 100 % 
натовар ване

450 l/min

Тегло 1.9 kg

Номер за поръчка: LUNA-4243
Цена: 719.12

Виброшлайф  AEX12CV
За централна аспирация. 
Плавно ре гу лиране на скоростта.
Диаметър на 
подложката

2.4 m/s

Вибрации 450 l/min
Консумация на 
въздух при 100%

300 l/min

Тегло 0.9 kg

Номер за поръчка: LUNA-3290
Цена: 531.64

Удари в минута 4500
Вътрешен квадрат 3/4”
Макс. въртящ момент 1800 Nm
Момент на затягане 340-950 Nm
Консумация на въздух 190 l/min
Присъед. размер 3/8”
Размер на шлаух  Ø 10 mm
Тегло 3.5 kg

Пневматичен гайковерт BP900 1”
Номер за поръчка: BACO-7510

Удари в минута 3900 
Вътрешен квадрат 1”
Макс. въртящ момент 2800 Nm
Момент на затягане 1200-2700 Nm
Консумация на въздух 1800 l/min
Присъед. размер 1/2”
Размер на шлаух Ø 13mm

Пневматичен гайковерт удължен 
BP900L 1”

Ударен гайковерт PRO W2111
Захват на 
инструмента 3/8” in

Макс. въртящ момент 94 Nm
Диапазон на въртящ 
момент 13-70 Nm

Скорост на празен ход 8000 r/min
Дължина 154 mm
Тегло 0.98 kg

Ударен гайковерт PRO W2211
Захват на 
инструмента 1/2” in

Макс. въртящ момент 270 Nm
Диапазон на въртящ 
момент 70-180 Nm

Скорост на празен ход 9000 r/min
Дължина 160 mm
Тегло 1.70 kg

Ударен гайковерт PRO W2815
Захват на 
инструмента 1/2” in

Макс. въртящ момент 1085 Nm
Диапазон на въртящ 
момент 300-680 Nm

Скорост на празен ход 7400 r/min
Дължина 191 mm
Тегло 2.00 kg

Винтоверт с приплъзване
PRO 2308-C
Захват на 
инструмента 1/4” HEX

Диапазон на въртящ 
момент 2.5-11 Nm

Скорост на празен ход 950 r/min
Дължина 225 mm
Тегло 1.10 kg

Винтоверт с изключване
PRO 2428-L
Захват на 
инструмента 1/4” HEX

Диапазон на въртящ 
момент 2.5-7 Nm

Скорост на празен ход 700 r/min
Дължина 242 mm
Тегло 1.00 kg

ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОТНЕМАНЕ 
НА МАТЕРИАЛ

Ъглова шлайф ма шина, диск 125 mm
PRO G2510
Изходна мощност 800 W
Скорост на празен 
ход

12000 r/min

Макс. диаметър 
на диск

125 mm

Тегло 1.60 kg

Ъглова шлайф ма шина, диск 180 mm
PRO G2415
Изходна мощност 1100 W
Скорост на празен 
ход

8500 r/min

Макс. диаметър 
на диск

180 mm

Тегло 2.65 kg

Пистолетна бормашина
PRO D2116
Мощност 350 W
Капацитет на 
патронника

до 10 mm

Скор. на празен ход 2400 r/min
Дълж. с патронник 211 mm
Тегло 1.00 kg

Вибросекач PRO P2520
Захват на консум. 12.7 квадрат
Честота на 
ударите 90 Hz

Ход на ударника 16 mm
Тегло със 
стандартен секач 1.00 kg

Къртач PRO P2535-H
Захват на консум. 12 HEX
Честота на 
ударите 50 Hz

Ход на ударника 44.5 mm
Тегло със 
стандартен секач 2.50 kg

Къртач PRO P2539-H
Захват на консум. 17.5 HEX
Честота на 
ударите 28 Hz

Ход на ударника 102 mm
Тегло със 
стандартен секач 6.80 kg

Цени: По запитване

Права шлайфма шина, цанга 6 mm
PRO G2412
Изходна мощност 350 W
Скорост на празен 
ход

20000 r/min

Дължина 277 mm
Тегло 0.70 kg

Права шлайфма шина, цанга 6 mm
PRO G2422
Изходна мощност 350 W
Скорост на празен 
ход

20000 r/min

Дължина 277 mm
Тегло 0.70 kg

Права шлайфма шина, цанга 6 mm
PRO G2440
Изходна мощност 550 W
Скорост на празен 
ход

4300 r/min

Дължина 216 mm
Тегло 2.65 kg

Пистолетна бормашина
PRO D2112
Мощност 350 W
Капацитет на 
патронника

до 6.5 mm

Скорост на праз. ход 5400 r/min
Дълж. с патронник 206 mm
Тегло 1.00 kg
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Пневматични пистолети 
за закламеряване

ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Пневматичен пистолет JK 45-783 

Номер за поръчка: JOSE-1533
Работно налягане 5-7 bar. 
Консумация при 6 bar 1,7 lit за 1 изстрел. 
Работи с кламери тип JK783, с дължина на кра-
чето от 19 до 51 mm.
Приложение: 
Изработка на мебелни кон     с тру кции, палети и 
други дървени опаковки.
Консумативи: Кламери, тип JK 783 (100)

№ за поръчка Вид Опаковка

DELT-2007 783-19 20 000 бр.

DELT-2008 783-25 20 000 бр.

DELT- 2009 783-29 20 000 бр.

DELT-2010 783-32 10 000 бр.

DELT-2011 783-35 10 000 бр.

DELT-2012 783-38 10 000 бр.

DELT-2013 783-44 10 000 бр.

DELT-2014 783-51 10 000 бр.

Швеция

JK ATRO BEA

JK 680 - 8 - 80 - 

JK 664 - 92 - 92 -

JK 783 - 100 - 155 -

Сравнителна таблица за кламери

Пневматични пистолети за коване

Швеция

Пневматичен пистолет FASCO F1E 80-16 

Номер за поръчка: FASC-2021
Работно налягане 6÷7 bar.
Работи с кламери, тип 80/6800, с дължина на 
кра чето от 6 до 16 mm.
Приложение: Мебелна индустрия - тапици ра-
не, гърбове на шкафове, дъна на чекмеджета 
и др.

Германия

Пистолет F21T за дървена дограма

Номер за поръчка: FASC-2001
Приложение: Пистолет за изработ ване на 
дървена дограма.

Италия

Пневматичен пистолет RAPID PBS151

Номер за поръчка: ISAB-2244
Пневматичен пистолет за кламери и пирони. 
Под ходящ за професионална работа. Здрав 
кор пус от магнезиева сплав.
Работно налягане на въздуха: 5 - 7 bar
Модел кламери: 90/20 – 40
Модел пирони: GF 15 - 50

Пневматичен такер Makita AF 505

Номер за поръчка: MAKI-2347
Пневматичен пистолет за пирони с изкривени 
глави и щифтове.
Многопосочен изпускателен отвор задържа из-
хвърляния въздух далеч от оператора.
Дължина на пирона: 15 - 50 mm
Дебелина на пирона Ø: 1.2 mm
Вид пирони: с плоска глава - наклонени
Вместимост на пълнителя:  100 бр.
Работно налягане: 4.0 - 8.0 bar

Пневматичен телбод BOSCH GTK 40

Номер за поръчка: BOSH-2062
Пневматичен телбод с тънка конструкция за 
точ но позициониране на точката на за креп-
ване. Wood protection system за абсолютно 
чис та работа.  Стабилен магнезиев корпус. 
Въз  можност за работа в трудно достъпни 
места. 
Пирон Ø: 1.2 mm
Дължина на пирона: 13 – 40 mm
Широчина на скобите: 5.8 mm
Работно налягане: 5 – 8 bar

Пневматичен пистолет 10 – 680

Номер за поръчка: JOSE-2438
Работно налягане 4.5 ÷ 6 bar.
Работи с кламери, тип 80/680, с дължина на 
кра чето от 6 до 14 mm.
Приложение: Мебелна индустрия - тапици ра-
не, гърбове на шкафове и др.

Пневматични пистолети за коване на 
палета

Пневматичен пистолет за пирони F48C 

Номер за поръчка: FASC-2019
Приложение: Сглобяеми къщи – покритие 
на сте ни, кре пеж ни елементи, изграждане 
на сте ни, покриване на ръбове и подпори. 
Дървени опаковки, ку тии и палета.
Работно налягане: 5 – 7 bar
Разход на въздух при 6 bar: 1.46 l/min
Тегло: 2.6 kg
Работи с пирони ф2.1/2.5 с дължина 25 – 55 mm

Пневматичен пистолет за пирони F58C 

Номер за поръчка: FASC-2111
Приложение: За коване при поставяне на под-
пори, покритие на стени, сглобяеми къщи, 
огра ди, за производство на палета, кутии, 
щайги и др.
Работно налягане: 5 – 8 bar
Разход на въздух при 6 bar: 1.68 l/min
Тегло: 2.7 kg
Работи с пирони ф2.3/2.8 с дължина 45 – 70 mm

Пирони
Гладки, рингови и вити пи рони, различни дебе-
лини и дължини.

Цени: По запитване

Пневматичен пистолет RNC90

Номер за поръчка: HAUB-2300
Добре балансиран инструмент, с висока ра  -
ботна мощност, с ниско тегло. Лесен за на-
стройка.
Приложение: Палети, подпори на покриви, 
сгло бя  еми къщи,  рамки на греди.
Консумативи: Пирони с дебелини от 2.5 mm 
до 3.1 mm и дъл жина от 45 mm до 90 mm.

Пневматичен пистолет за 
минищифтове

Работи с минищифтове с диаметър 0.6 mm и 
дължина от 12 до 32 mm.

Италия

Италия

Италия
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РЪЧНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПИСТОЛЕТИ

Швеция

РЪЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА ЗАКЛАМЕРЯВАНЕ

Rapid 23

Номер за поръчка: ISAB-1003
Цена: 62.83

Малък пистолет, изработен из цяло от стома-
на. За про   фесионална работа. Безоткатен и 
надежден.
Консумативи: Кламери, тип R13

№ за 
поръчка

Вид Опаковка Цена

ISAB-1015 13-06 5000 бр. 14.44

ISAB-1016 13-08 5000 бр. 15.37

Rapid 33 

Номер за поръчка: ISAB-1004
Цена: 94.12

Мощен професионален инструмент от сто-
мана, за натоварен режим на работа. Дълъг 
живот без сервизно обслужване - 100 хиляди 
удара. 
Приложение: Препоръчва се за прикрепване на 
плат, брезент, кожа, мрежи и др. 
Консумативи: Кламери тип  R13

№ за 
поръчка

Вид Опаковка Цена

ISAB-1015 13-06 5000 бр. 14.44

ISAB-1016 13-08 5000 бр. 15.37

ISAB-1017 13-10 5000 бр. 16.80

ISAB-1018 13-14 5000 бр. 21.10

Rapid 83

Номер за поръчка: ISAB-2010
Цена: 72.48

Комбиниран механичен такер за кламери и 
пирони.
Приложение: За тапициране, закрепване на 
по дови покрития, поставяне на картини, из-
работка на декори и др. 
Консумативи: Кламери, тип R13, с дължина на 
крачето от 6 до 14 mm

Rapid 28 

Номер за поръчка: ISAB-1060
Цена: 128.42

Мощен механичен такер за закрепване на нис-
ко волтови кабели с външен диаметър до 4.5 mm
Консумативи: Скоби тип R28

Консумативи: Пирони R300/15

№ за 
поръчка

Вид Опаковка Цена

ISAB-2120 300/15 1000 бр. 16.85

№ за 
поръчка

Вид Опаковка Цена

ISAB-1117 28/10 1000 бр. 7.49

ISAB-2048 28/10 бели 1000 бр. 7.91

Rapid 36

Номер за поръчка: ISAB-1008
Цена: 115.97

Мощен механичен такер за закрепване на нис-
ко волтови кабели с външен диаметър до 6.0 mm
Консумативи: Скоби тип R36

№ за 
поръчка

Вид Опаковка Цена

ISAB-1115 36/10 1000 бр. 6.73
ISAB-1111 36/12 1000 бр. 7.74
ISAB-1113 36/14 1000 бр. 8.38
ISAB-1114 36/14 бели 1000 бр. 8.38

Rapid 19 

Номер за поръчка: ISAB-1005
Цена: 59.64

Кламерчук за бързо и надеждно прикреп ване 
с кламери на етикети, плакати и други пе-
чат ни материали върху дървена плоскост. 
Ергономична дръжка. 
Консумативи: Кламери, тип R13

Кламерчук

№ за 
поръчка

Вид Опаковка Цена

ISAB-1014 13-04 5000 бр. 12.11

ISAB-1015 13-06 5000 бр. 14.44

Инструмент за изваждане на кламери R3

Номер за поръчка: ISAB-2014
Цена: 27.08

Rapid EG212

Номер за поръчка: ISAB-2192
Цена: 39.50

Инструмент тип “Хоби” за работа в до-
машни условия, училищна и извънучилищна 
дейност. Надежден и удобен при работа. Ра-
ботна мощност -  47 W. 

Пистолети за стопяемо лепило

Стопяемо лепило на пръчки Ø 12 mm
1 кг. ≈ 50 бр.

№ за 
поръчка

Вид Мярка Цена

ISAB-2081 ECO-T кг 16.10

ISAB-2058 GEN-T кг 20.75

ISAB-2080 PRO+ кг 29.76

Хоби такер

Номер за поръчка: ISAB-2145
Цена: 18.80

Любителски пистолет с пластмасов корпус.
Приложение: Тапициране и претапициране на 
мебeли, закрепване на полиетиленови плат на, 
художествени занаяти, изработка на декори 
и реквизит.
Консумативи: Кламери тип 53

№ за 
поръчка

Вид   Опаковка Цена

ISAB-1076 53 - 6 2500 бр. 9.18

ISAB-1077 53 - 8 2500 бр. 11.15

Номер за поръчка: ISAB-1033

Приложение: За закламеряване 
на листа, брошури, тетрадки. 
Предлага се и допълнителна 
глава за кламери с уши.

Ценa: По запитване

Пистолет за горещ въздух

Номер за поръчка: ISAB-2116
Цена: 139.10

Мощност 2000W.
Регулиране на работната температура от 
60O до 600O С. Работен дебит 500 l/min.
4 различни накрайника.

Rapid 153 

Номер за поръчка: ISAB-2211
Цена: 68.32

Изработен изцяло от стомана, с висока удар-
на сила.
Приложение: Подходящ за прикрепяне на тънки 
материали към дърво.
Консумативи: Кламери тип 53

№ за 
поръчка

Вид Опаковка Цена

ISAB-1076 53-6 2500 бр. 9.18

ISAB-1077 53-8 2500 бр. 11.15

Rapid 34 

Номер за поръчка: ISAB-1007
Цена: 96.01

Мощен професионален такер. Регулируемата 
сила на удара води до перфектно забиване във 
всякакви материали. Подходящ за дърводелска 
работа. 
Консумативи: Кламери тип R140/6-14

№ за 
поръчка

Вид Опаковка Цена

ISAB-1024 140/06 5000 бр. 22.56
ISAB-1020 140/08 5000 бр. 11.90
ISAB-1026 140/10 5000 бр. 27.06
ISAB-1027 140/12 5000 бр. 29.24
ISAB-1028 140/14 5000 бр. 33.54

Клещи Classic 1 

Номер за поръчка: ISAB-1036
Цена: 53.12

Механични клещи с приложение при офис ра-
бота, ръчно пакетиране и др.
Консумативи: Кламери тип 24

№ за 
поръчка

Вид Опаковка Цена

ISAB-1100 24/06 1000 бр. 0.98

ISAB-2002 24/08 5000 бр. 12.25

ДРУГИ

EКO Такер

Номер за поръчка: ISAB-2236
Цена: 23.99

Такер, изработен от рециклирани материали. 
Пластмасовите елементи са от 80% отпа-
дъчен материал от индустрията. Опаковката 
е от рециклиран картон, а мастилото е от 
соя (на естествена основа). 
Консумативи: Кламери модел Rapid 13 и 
Rapid 53.

Електрическа шивачка

Пистолет за стопяемо лепило BCD 360

Номер за поръчка: BOGH-2043
Цена: По запитване

Професионален пистолет за стопяемо лепило 
и термостопяем кит. Работна температура 
140 ÷2300 C. Работна мощност 300W.
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Швеция

Заваръчна машина BUDDY ARC 180

Buddy Arc 180 могат да заваряват с повечето 
видове обмазани електроди с ∅ 1.6 – 3.2 mm. 
С Buddy Arc 180 може да се заварява по метода 
ВИГ, като се използва LifeTIG запалване на 
дъгата. 
Необходимо е да се използва ВИГ горелка, ко-
я то се предлага като допълнително обо руд-
ване. 
Комплектът включва: Инвертор Buddy Arc 180, 
3 m заваръчен кабел с ръкохватка и кабел с 
щип ка маса.

Технически данни:
Допустимо натоварване
25% режим на работа 180 А
60% режим на работа 130 А
100% режим на работа 100 А
Размери, mm  310 x 140 x 230 
Тегло  6.0 kg

Цена: По запитване

ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ И КОНСУМАТИВИ

Заваръчна машина Origo Mig C340

Заваръчен апарат със степенно регулиране. 
За заваряване с всички видове тел: плътна, 
нелегирана и неръждаема, алуминиева и тръбна 
тел, с или без защитен газ. Възможност за 
настройване на скоростта на телоподаване, 
времето за обратно прегаряне на тела след 
спиране на заваръчния ток и времето за 
прекъсване при точково заваряване.

Технически данни:
Допустимо натоварване
30% режим на работа 340A / 31V
60% режим на работа 250A / 27V
100% режим на работа 195A / 24V
Размери, mm  840 x 425 x 830
Тегло  114 kg
Скорост на подаване 1.9 ÷ 20 m/min

Цена: По запитване

Заваръчна машина CADDY MIG C200I

Апарат за заварчици - майстори по ремонт 
и монтаж на детайли от черна и неръждаема 
стомана, алуминий и бронз. Този интелигентен 
и мощен, но лесен за употреба апарат има 
пре въз ходни заваръчни характеристики и мо-
же да се пренесе на ръка до всяко място на 
ра бо та, в работилница или на обект.

Технически данни:
Допустимо натоварване
25% режим на работа 180А
100% режим на работа 100А
Размери, mm  449 x 198 x 347 
Тегло  11.5 kg

Цена: По запитване

SELCO инвертор Quasar 180 за РЕДЗ 
заваряване

Италия

Quasar 180 е заваръчен апарат на инверторен 
принцип, предназначен за заваряване с обма-
зани електроди (ММА) и за ВИГ заваряване 
(TIG DC Lift). Заваръчният процес е подобрен 
за работа освен с базови и с рутилови елек-
троди.
Quasar 180 осигурява прав ток и с това поз-
волява да се заваряват повечето легирани и 
нелегирани стомани и неръждаеми стомани. 
Осигурява много прецизен и стабилен контрол 
на дъгата.
Моделът Quasar 180 има много лесен за упо-
треба контролен панел. Снабден е и с функции 
за Hot Start и Arc Force control.
Quasar 180 е специална разработка с изключи-
телно малки размери и тегло, което го прави 
невероятно удобен за пренасяне и работа на 
по-труднодостъпни места.

Технически данни:
Допустимо натоварване
30% режим на работа 170 А
60% режим на работа 150 А
100% режим на работа 120 А
Размери, mm  410 x 150 x 330 
Тегло  8.0 kg

Цена: По запитване

OK 46.00 – рутилов електрод за заваря ване на 
обикновена, корабна и структурна сто   мана. 
Препоръчва се за заваряване на кон   струк ции 
от тънък и средно дебел лис т ов материал.
OK 48.00 – базичeн електрод за заваря ване 
на обикновена и нисколегирана стомана. 
Дава здрав и устойчив на пукнатини метал 
в заваръчния шев. Не е чувствителен към 
състава на основния материал в много 
широки граници.
OK 55.00 – висококачествен електрод с бази-
чен тип обмазка за високояки и ниско легирани 
стомани. Обмаз ката на електрода е специален 
тип, със слабо поглъщане на влага.

Електроди за заваряване на 
неръждаеми сто  мани

ОК 61.30 – АС/DC електрод с рутилова об-
мазка, с ниско съдържание на въглерод, 19% 
хром, 10% никел. Подходящ за заваряване във 
вертикално и таванно положение и за ъглови 
съединения.
OK 63.30 – AC/DC електрод с рутилова об-
маз  ка, с ниско съдържание на въглерод, 18% 
хром, 12% никел, 2.8% молибден. Подходящ за 
заваряване във вертикално и таванно поло-
жение и за ъглови съединения.
ОК 67.45 – електрод с базичен тип обмазка, 
дава силно устойчив на пукнатини наварен 
метал, подходящ за заваряване на стомани с 
ниска заваряемост и закаляеми стомани. 18% 
хром, 8% никел, 6% манган.
ОК 68.81/68.82 – високолегиран, рутилово-ки-
сел AC/DC универсален електрод. Устойчив 
на напукване и нечувствителен спрямо раз-
тва  ряне на метал от заваряемия детайл. 
Подходящ за заваряване на труднозаваряеми 
стомани и наваряване на щампи и инстру-
менти, работещи на горещо. 

ЕЛЕКТРОДИ

Електроди за твърдосплавно 
наваряване

ОК 84.58 – Базичен AC/DC електрод за наваря-
ване, даващ износоустойчив наварен метал, с 
добра устойчивост на корозия. Предназначен 
е основно за наваряване на части на товарни 
и пътни машини.

Електроди за заваряване на чугун

ОК 92.58 - AC/DC електрод от никелова сплав 
за заваряване на леярски чугун, ненагрят или 
с умерено предварително нагряване. Нава ре-
ния метал на заваръчния шев се поддава на 
обработка.

Електроди за заваряване на алуминий

ОК 96.20 – универсален електрод със сърцеви-
на от алуминиево-магнезиева сплав и спе-
циална флюсова обмазка. Предназначен за за-
варяване на незакалени валцовани алуминиеви 
сплави, подходящ за контейнери, покривни 
конструкции, мачти на кораби. Много добра 
устойчивост на корозия от солени води.

Цени: По запитване

ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ

Изключително богата гама от заваръчни 
машини и оборудване.

За повече информация се свържете с наш 
представител.
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Ролки от 15 или 18 kg

Заваръчни телове за МИГ/МАГ заваряване

ОК AristoRod 12.50 – непомеднен плътен тел, 
съдържащ манган и силиций. Използва се за 
заваряване на нелегирани стомани, обикновени 
конструкционни стома ни и дребнозърнести 
въглеродно-манганови стомани.
ОК AutRod 12.51 – плътен тел с медно по-
критие, съдържащ манган и силиций. Използва 
се за заваряване на не легирани стомани и 
дребнозърнести въгле родно-манганови сто-
мани. 
ОК 16.12/ОК 16.32 – плътен тел за заваряване 
на неръждаема стомана с ниско съдържание на 
въглерод за корозионно-устойчиви стомани.
ОК 16.95 – неръждаем тел с високо съдържание 
на манган. Специално разработен за заваря-
ване на разнородни и труднозаваряеми сто-
мани.

ЗАВАРЪЧНИ ТЕЛОВE

№ за 
поръчка

Описание Мярка

ESAB-3297 Разтвор против пръски бр.

ESAB-3296 Спрей против пръски бр.

ESAB-2517 Паста против пръски 400 g бр.

Държачи за електроди

№ за
 поръчка

Описание Мярка Цена

ЕSAB-2532 Държач Handy 200 бр. 16.15

ЕSAB-2533 Държач Prima 200 бр. 17.75

ЕSAB-2534 Държач Prima 300 бр. 22.30

ЕSAB-2687 Държач Confort 200 бр. 17.81

Щипка за маса

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

ЕSAB-1368 Щипка МР 200А бр. 12.42
ЕSAB-2275 Щипка МР 300А бр. 30.96
ЕSAB-2642 Щипка за 250(200)А бр. 7.74

АКСЕСОАРИ

ЗАВАРЪЧНИ  КОНСУМАТИВИ И АКСЕСОАРИ 

Цени: По запитване

Електроди Geka Elit – Рутилови електроди 
– съответствие с EN 499 DIN1913 AWS A5.1 
и ISO 2560
Електроди Geka Laser – Базични електроди 
– съответствие с EN 499 DIN1913 AWS A5.1 
и ISO 2560

ДРУГИ ЗАВАРЪЧНИ КОНСУМАТИВИ

Спрей, разтвор и паста против пръски

МИГ-МАГ горелки

ЕЛЕКТРОДИ

Електроди ВЕЖЕН – Дебелообмазан рутилов 
електрод за заваряване на нисколегирани и 
нисковъглеродни стомани. С много добри за ва-
ръчно-технологични свойства, осигурява лес-
но и самостоятелно повдигане на шлаката. 
Из ползва се за заваряване на леки стоманени 
конструкции. 
Електроди НОРД – Базичен дебелообмазан 
елек трод за заваряване на въглеродни и нис-
ко легирани конструкционни стомани. Има до-
бри заваръчно-технологични свойства и лесно 
отделяне на шлаката. 
Електроди УНИВЕРС 51Р - Рутилово – целуло-
зен електрод за заваряване във всички прос-
тран ствени положения, включително и 
вер  тикално отгоре надолу. Много добри зава-
ръчно – технологични свойства.
Електроди Марта М – Дебелообмазан ру ти -
лово-базичен електрод, особено под хо дящ 
за корен на шевове, подлежащи на безраз-
рушителен контрол. Препоръчва се за зава-
ря ване на нисковъглеродни и нисколегирани 
сто мани, тръбопроводи и др. Електродът 
има добри заваръчно-технологични свойства 
при работа с променлив ток, възможност 
за работа във всички пространствени поло-
жения с изключение на вертикално отгоре 
надолу.

Консумативи за МИГ-МАГ горелки

Дюзи, електроди, жила, адаптори.

ВИГ горелки

Консумативи за ВИГ горелки

Дюзи, електроди, жила, адаптори.

Тел на пръчки за ВИГ заваряване

ОК 12.64 (кутии по 5 kg) L=1000 mm - тел за 
обикновена стомана;
ОК 16.12, ОК 16.32 (кутии по 5 kg) L=1000 mm   
– за неръждаема стомана.

Тел за неръждаема стомана NOVA METAL

Тел за МИГ/МАГ заваряване SS-307Si
Размери ∅ 0.8 - ∅ 1.0 - ∅ 1.2 - ∅ 1.6
Тел за МИГ/МАГ заваряване SS-308Si
Размери ∅ 0.8 - ∅ 1.0 - ∅ 1.2
Тел за МИГ/МАГ заваряване SS-316Si
Размери ∅ 0.8 - ∅ 1.0 - ∅ 1.2 

Електроди ЕМОНА

Рутилово-базични  електрод за заваряване на 
нис колегирани и нисковъглеродни стомани. 
Много добри заваръчно-технологични свой-
ства, лесно и самостоятелно отделяне на 
шлаката.

Електроди EVB50

Базични електроди за заваряване на въгле род-
ни и нисколегирани конструкционни стомани 
и стоманени отливки. Имат добри заваръчно-
технологични свойства и лесно отделяне на 
шлаката.

МИГ/МАГ ГОРЕЛКА TPLUS 36
Дължина на горелката с маркуча 4 m 
Тегло 1.6 kg
Напрежение 113 V
Диаметър на използваната тел: 0.6-0.8-0.9-
1.0-1.2-1.6 mm 
Коефициент на запълване 60% 340А CO2 
320A MIX. 
С въздушно охлаждане. 
Номер за поръчка: TRAF-2002

Цена: 240.85

МИГ/МАГ ГОРЕЛКА TPLUS 500, ВОДНА
Дължина на горелката с маркуча 4 m
Тегло на горелката 1.45 kg 
Напрежение 113 V
Диаметър на телта за работа: 1.0-1.2-1.6-
2.0-2.4 mm 
Коефициент на запълване 100% 500A CO2 
450A MIX. 
С водно охлаждане. 
Налягане на подаваната охлаждаща течност 
2-4 bar
Скорост на водния поток 1.6 l/min
Номер за поръчка: TRAF-2004
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ИНСТРУМЕНТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ГАЗОКИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ

Серия горелки за работа с пропан-бутан и 
атмосферен въздух PROPALINE със спу сък.

Тази серия е подходяща за спояване с припои 
с точка на топене 800O С, за премахване на 
стари бои, за хидроизолации, за различни видо-
ве технологично подгря ва не и сушене.

Резак Х511

Тритръбен, със спусък и смесване в главата; за 
рязане на дебелини от 3 до 500 mm. Работи 
с пропан-бутан (РВ) и ацетилен (А) само със 
смяна на дюзите. Възможни дължини на резака 
470, 855 или 1155 mm.
Цени: По запитване

Заваръчен комплект за ацетилен L6 с 
горелки №0-7

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

AUTO-1227 Зав. комплект L6 бр. 822.67

Заваръчни горелки и ръкохватки за 
рабо та с кислород и РВ или ацетилен

Дръжка U7 

Дръжка U7 е удобна за работа, както с кисло-
род и пропан-бутан РВ, така и с кислород и 
ацетилен-А.

№ за 
поръчка           

Описание                 Мярка         Цена

AUTO-1310 Дръжка U7             бр. 64.40

Предлагат се горелки за ацетилен с номера от 
0 до 7 с дебе лина на рязане от 0.5 до 30 mm.
Горелки за пропан-бутан с номера от 0 до 7.

Предпазители срещу обратен удар 

- Тип BV12 – предпазител  за еднократна упо-
тре ба за резаци и ръкохватки;

- Тип SP20 – постоянен предпазител за резаци 
и ръкохватки;

- Тип SP34 – постоянен предпазител за редуцир 
вентил.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

AUTO-1052 Игли за почистване 
на дюзи

бр. 14.24

AUTO-1288 Заваръчен спрей 
безсиликонов

бр. 11.24

AUTO-2124 Запалка бр. 6.46

AUTO-2126 Камъче за запалка бр.         0.96

Аксесоари

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

AUTO-2645 Резак 
HARRA 1070/90 PB бр. 209.63

AUTO-2644 Резак HARRA, 
435 mm/90, PB бр. 203.86

Резак HARRA 1070/90 PB

Швеция

Турция

Комплект ТЕ33 за покривни изолации
Включва горелка, дръжка, пропанов регулатор 
с манометър и 5 m шланг.
Номер за поръчка:GUNS-2055

Цена: 

129.41

№ за 
поръчка          

Описание                             

AUTO-1005 Ред. вентил за кислород до 10 атм.            
AUTO-1129 Ред. вентил за кислород до 20 атм.           
AUTO-1012 Ред. вентил за ацетилен
AUTO-1013 Ред. вентил за Аr/CO2

AUTO-2648 Редуцир-вентил за AR/CO2

AUTO-1016 Ред. вентил за РВ
AUTO-2008 Ред. вентил за РВ. 2 bar
AUTO-1014 Ред. вентил за азот 10атм.
AUTO-2041 Ред. вентил за азот 30 атм.
AUTO-1107 Ред. вентил за водород
AUTO-2044  О-пръстени за вход

Редуцир вентили за технически газове

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

GUNS-2001 Редуцир-вентил за 
кислород 200/10 bar, 

манометри WIKA

бр. 113.86

GUNS-2002 Редуцир-вентил за СО2 
150/5.2 bar, 24 l/min, 

манометри WIKA

бр. 113.86

GUNS-2023 Двустъпален 
регулатор за метан 

200 /1.5 bar

бр. 227.75

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

GUNS-2006 За шланг, за горим газ бр. 23.72

GUNS-2007 За шланг, за кислород бр. 23.72

GUNS-2008 За редуцир-вентил, 
за ацетилен

бр. 41.52

GUNS-2009 За редуцир-вентил, 
за кислород

бр. 41.52

GUNS-2012 За редуцир-вентил, 
за РВ

бр. 48.44

GUNS-2010 За ръкохватка, 
за горим газ

бр. 26.30

GUNS-2011 За ръкохватка, 
за кислород

бр. 26.30

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

GUNS-2020 Дръжка универсална бр. 73.37

Заваръчни горелки за ацетилен с номера от 0 
до 8, за дебелини 0.2 до 30 mm.

Редуцир вентили за технически газове

Предпазители срещу обратен удар 

      ГАЗОКИСЛОРОДНО РЯЗЯНЕ. РЕЗАЦИ.

ГАЗОКИСЛОРОДНО ЗАВАРЯВАНЕ

Горелки за PB и атмосферен въздух

Резакът HARRA е предназначен за ръчно рязане 
на нисковъглеродни стомани в обхват от 2 
до 300 mm. Той е инжекторен тип и работи 
с пропан-бутан или друг алтернативен газ 
(LPG) и кислород.

Дюзи
Дюзи за РВ тип NFF. Диапазон от 15 до 300 mm. 

Бутилкови вентили

Редуцир вентил с ротаметър и 
подгревател

Номер за поръчка: AUTO-2679

Швеция

Турция

Швеция

Турция

Шлангове за кислород и горими газове

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

AUTO-2636 Шланг кислород m 2.53

AUTO-2635 Шланг ацетилен m 3.22

AUTO-1074 Шланг пропан-бутан m 3.47

AUTO- 2675 Шланг сдвоен 
кислород/горим газ

m 5.09

AUTO-2639 Шланг сдвоен m 5.14
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СКЛАДОВА И ОПАКОВЪЧНА ТЕХНИКА

Пистолети за затваряне капаци 
на кашони

JK 561 М - механичен пистолет

Номер за поръчка:
JOSE-2277

Цена: 473.53

Работи с кламери тип 561, с дължина на кра-
чето 15 mm и 18 mm.
Приложение: Затваряне на кашони от го-
фри рано велпапе. Закламеряване както на 
прегънати, така и на напълно припокриващи 
се капаци. 
Консумативи: Кламери, тип JK 561

Швеция

№ за 
поръчка

Вид Опаковка

JOSE-1091 561-15 2500 бр.
JOSE-1093 561-18 2500 бр.

JK 561 PN - пневматичен пистолет 

Номер за 
поръчка:
JOSE-2278

Цена: 890.25

Работно налягане 5-6 bar, консумация при 6 bar 
- 1 lit за изстрел. Работи с кламери тип 561, с 
дължина на крачето 15 mm и 18 mm.
Приложение: За бързо и надеждно затваряне 
на транс порт ни опаковки - кашони, картонени 
опаковки и други.
Консумативи: Кламери, тип JK 561

№ за 
поръчка

Вид Опаковка

JOSE-1091 561-15 2500 бр.
JOSE-1093 561-18 2500 бр.

СР 2000 - уред за опаковане с РР лента

Номер за 
поръчка:
JOSE-2304

Цена: 
По запитване

Уредът се предлага за РР лента с ширина 6, 13 
или 16 mm и съответния размер клипси.

STB 61, STB 70, STB 80

Ръчни инструменти със захранване от ба-
терия. Работи се с една ръка, ка то силата 
и времето за обтягане могат да бъдат на-
строени само с натискане на един бу тон.
Лентата се поставя лесно, като двата края 
се вмъкват едновременно. 
Предимства:
- Безпроблемна настройка на силата на обтя-
гане и времето за слепване;

- Преносими  инструменти;
- Нивото на заряд на батерията се индикира 
на панела.

Цена: По запитване

Швейцария

Консумативи за опаковане

Полипропиленови (РР) ленти

Ролки с вътрешен диаметър: 
D=200 x 190 mm
D=400 x 150 mm 
Предлагат се основно в черен 
цвят, но могат да бъдат 
доставени и други цветове.

 Размер
mm

Тегло 
g/m

Мин.     Макс.

Тегло
m/kg

Сила на 
скъсване

N

9 X 0.55 3.5 3.8 370 1100

12 X 0.55 5.2 5.6 185 1450

15.5 X 0.80 8.92 9.2 110 2750

Размери 
mm                      

Дължина 
m

Сила на скъсване 
N

Гладка

19.0 X 1.00 800 8550

19.0 X 1.27 730 10800

Релефна

9.0 X 0.60 3000 2250

12.0 X 0.55 2500 2350

12.0 X 0.70 2000 3300

16.0 X 0.80 1200 5150

16.0 X 1.00 1000 6400

19.0 X 0.80 1100 6250

19.0 X 1.00 900 7650

19.0 X 1.27 800 9200

Размери            Тегло-
ролка

Дължина на 
ролка

Сила на 
скъсване

mm kg m N
13 X 0.50 50 1000 6350
16 X 0.50 50 795 8000
19 X 0.50 50 670 10400
32 X 0.80 50 250 25400

JK 1219 - уред за опа  коване с 
метална лента

Номер за 
поръчка:
JOSE-1208
Цена: 
По запитване
Машината работи с ме тална лента, без клипси. 
Ширината на металната лента може да бъде 
13, 16 и 19 mm.

Полиестерни (РЕТ) ленти

Релефната РЕТ лента се предлага на ролки с 
вътрешен диаметър: 
D = 400 x 150 mm
D = 400 x 200 mm 
Гладката РЕТ лента се предлага на ролки с 
вътрешен диаметър: 
D = 400 x 150 mm

Метални ленти

STC 30

Подходящ за опаковане на плоски палети.
Работи с ширина на лен  тата 13 mm и за хва-
щане с клипс.

Цена: По запитване

Ръчни инструменти за чембероване

Други размери ленти: По запитване

Полиестерна лента за чембероване с 
метал ни клипси

Ширина на лентата 9,13,16, 19, 25 и 32 mm. 
Предлага се и обтегач за полиестерната 
лента.

Катарами и клипси за РР и РЕТ лента

Размери 
от 9 до 40 mm

ОПАКОВАНЕ  И ОПАКОВЪЧНИ МАШИНИ

Обтегач за полиестерна лента

Номер за 
поръчка:
ANCA-2455

Цена: 
По запитване

Размери 
mm                      

Дължина 
m

Сила на скъсване 
N

13 1100 3750
16 850 4500
19 700 5500

Полиестерна сплетена лента

Размери 
mm                      

Дължина 
m

Сила на скъсване 
N

13 1100 3000
16 850 3500
19 600 4500

Клипси за метална лента

Размери: 
16, 19 и 32 mm

PVC ъгли

Размери: 12 – 13 mm, 13 – 19 mm и 32 mm

Картонени ъгли
Размери:
35 х 35 х 3 mm, 
дължина 2000 mm
50 х 50 х 5 mm, 
дължина 1000 mm
Други размери ъгли: 
По запитване

Тип Ширина
m

Дължина
m

Акрилно  безцветно 19 66
Акрилно безцветно 45 66
Акрилно безцветно 48 66
Акрилно безцветно 48 100

Акрилно кафяво 48 66
Солвентно безцветно 48 66
Хот-мелт безцветно 48 60

Хартиено усилено 19 50
Хартиено усилено 25 50
Хартиено усилено 38 50
Хартиено усилено 50 50

Тиксо

Цени: По запитване

Други размери ленти: По запитване

Други размери ленти: По запитване

Полиестерна тъкана лента
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СИСТЕМИ ЗА СКЛАДИРАНЕ

Оптимално използване на складовото прос-
тран ство. Намират приложение там, къде то 
цената на площта за съхранение е висока. 
Профилите на конструкцията са идеално пра-
ви и гарантират стабилността и безопас-
ност та на стелажите. Разполагат със здра ва 
връзка, която осигурява допълнителна ста бил-
ност на структурата. Поддържащата рел са 
е снабдена с водач и завършва със скоба, за 
да улесни максимално закрепването на това-
рите.

Швеция
Машини за опаковане със стреч фолио

Три модела машини с различни програми за 
опаковане със стреч фолио

Модел SWS 10

Характеристики:
- Процесът на опаковане се извършва, докато 
товара се върти;

- Височината на въртящата се платформа е 
само 70 mm;

- Опакова до 30 палета на час;
- Лесно управление.

Дебелина, μm kg/ролка л.м./ролка
Ръчно                   Нето

12 2.0 380
17 1.0 135
17 2.0 270
20 2.0 230
20 3.0 345
23 1.0 105
23 2.0 210
23 3.0 315

Машинно 
Предлагат се варианти с разтегливост: 140, 
190, 240, 270 и 400 %

12 16 2800
15 16 2300
17 16 2000
20 16 1700
23 16 1550
30 16 1000

Стреч фолио

Различни системи за складиране:
- За складиране на палета – осигурява мак си-
мална гъвкавост и ефикасност на логис тич-
ната дейност;

- За съхранение на дългомерни материали – ва-
риант за тежки и леки продукти. Бърз и лесен 
монтаж и възможност за разширяване на кон-
струкцията;

- За вертикално складиране – за складиране на 
про фили, тръби, греди и др.;

- За хоризонтално складиране – ролковата осно-
ва на стелажите гарантира безпроблемно 
кач ване и сваляне на стоките;

- За подвижно складиране – стелажи на рол ко-
ва основа, която предлага неограничена въз-
можност за складиране на стоки с различно 
тегло и размер. Ролковият механизъм гаран-
ти ра бързина и удобство при поставяне на 
палетите;

- Рафтове на модули – Модулна конструкция с 
изключителна здравина, лесна за сглобяване. 
Подходяща за складове към магазини, за съхра-
нение на архиви и др.;

- Мобилни единици – приложение в места, къде-
то площта на съхранение е висока.

ПОВДИГАНЕ И ПРЕНАСЯНЕ НА ТОВАРИ

Устройства за повдигане чрез вакуум

Възможност за обработка на почти всякакъв 
вид товари. Изключително плавна и бърза опе-
рация, която се осъществява чрез използване 
на една и съща ръкохватка, за да вдигне, дър-
жи, спусне и освободи товара. Разработен е в 
гъвкава система за просто, по-безопасно и по-
ефективно повдигане. Системата повдига, 
дър жи и движи товара със скорост от почти 
1 m/s. 
Приложения: Индустрия, складове, термина-
ли. Оригинален шведски продукт.

Швеция

Швеция

Палетни колички

Ръчна палетна количка с 
двойни колела.

Технически параметри:
Товароподемност: 2500 kg
Дължина на вилиците: 1150 mm
Ширина на вилиците: 550 mm
Височина на вдигане на 
вилиците от пода: 85/200 mm
Ъгъл на завиване: 210°

Видове:
- Кари за товарене, разтоварване и транспор-
тиране;

- Кари за товарене, разтоварване и склади ра не;
- Кари за транспортиране и складиране на нис-
ко ниво;

- Кари за високо складиране на палети и рабо-
та до -35°С;

- Кари за високи и тесни пространства.

Електрокари за 
вътрешно-складов транспорт

СКЛАДОВА И ОПАКОВЪЧНА ТЕХНИКА

ОПАКОВАНЕ

Модел SWA 20/25

Полуавтоматични машини, подходящи за опа-
ко ване на леки продукти. 
Палетата остават неподвижни по време на 
опаковането.

Характеристики:
- Заемат малко място;
- Опаковат до 35 палета на час;
- Разполагат с четири опаковъчни програми с 
8 функции;

- Лесно управление.

Цени: По запитване
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ДВУКОНЕЧНИ САПАНИ
Плоски двуконечни сапани с уши

БЕЗКОНЕЧНИ САПАНИ
Плоски безконечни сапани

Обли безконечни сапани

УКРЕПВАЩИ КОЛАНИ

ПОВДИГАЩИ И УКРЕПВАЩИ СРЕДСТВА

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

ANCA-2048 Сапан G=1 t L=2 m бр. 13.24

ANCA-2002 Сапан G=2 t L=2 m бр. 17.29

ANCA-2004 Сапан G=2 t L=4 m бр. 26.45

ANCA-2006 Сапан G=2 t L=6 m бр. 38.40

ANCA-2003 Сапан G=3 t L=3 m бр. 40.18

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

ANCA-2013 Сапан G=2 t L=4 m бр. 20.40

ANCA-2015 Сапан G=2 t L=6 m бр. 30.30

ANCA-2014 Сапан G=3 t L=5 m бр. 35.14

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

DEMA-2002 Сапан G=1 t L=2 m бр. 16.01
DEMA-2011 Сапан G=2 t L=2 m бр. 23.42
DEMA-2012 Сапан G=2 t L=3 m бр. 30.58
DEMA-2013 Сапан G=2 t L=4 m бр. 39.08
DEMA-2015 Сапан G=2 t L=6 m бр. 52.72
DEMA-2022 Сапан G=3 t L=3 m бр. 48.11
DEMA-2023 Сапан G=3 t L=4 m бр. 61.91
DEMA-2032 Сапан G=4 t L=4 m бр. 78.13
DEMA-2034 Сапан G=4 t L=6 m бр. 106.18

№ за 
поръчка

Описание Мяр-
ка

Цена

ANCA-2106 Притягащ колан с куки 
G=500 kg L=0.4+4.6 m

бр. 9.48

ANCA-2058 Притягащ колан с куки 
G=2 t L=0.4+4.6 m

бр. 22.67

ANCA-2024 Притягащ колан с куки 
G=2.5 t L=0.5+4.5 m

бр. 25.93

ANCA-2356 Притягащ колан с куки 
G=4 t L=0.5+9.5 m

бр. 33.66

ANCA-2175 Пристягащ колан с 
куки G=4 t L=0.5+11.5 m

бр. 35.21

ANCA-2211 Пристягащ колан с 
куки G=5 t L=0.5+9.5 m

бр. 21.12

ANCA-2035 Притягащ колан с куки 
G=5 t L=0.5+11.5 m

бр. 36.47

№ за 
поръчка

Описание Мяр-
ка

Цена

ANCA-2122 G=300 kg L=1 m; черен бр. 3.41
ANCA-2123 G=300 kg L=1.5 m; жълт бр. 3.64
ANCA-2124 G=300 kg L=2 m; червен бр. 3.95
ANCA-2125 G=300 kg L=2.5 m; син бр. 4.18
ANCA-2126 G=300 kg L=3.5 m; 

оранжев
бр. 4.79

ПОВДИГАЩИ МЕХАНИЗМИ

Ръчен тирфор с въже за по вди гане и при-
дърпване 

№ за 
поръчка

Описание Цена

ANCA-2534 Тирфор G=0.8 t L=20 m 435.30

ANCA-2535 Тирфор G=1.6 t L=20 m 689.71

ANCA-2401 Тирфор G=3.20 t L=20 m 828.43

Различни товароносимости. Трифазен. 
Стандартна височина на по вдиг ане – 3 m. 
Клас на защита IP55. 
Опции: Ръчна или електри ческа количка за 
греда.

№ за 
поръчка

Описание Мощност 
kW

SEKa 040.11 Телфер G=0,5 t L=3 m 0.40

SEKb 040.11 Телфер G=1 t L=3 m 0.80

SEKb 080.21 Телфер G=2 t L=3 m 1.60

Швеция

УКРЕПВАЩИ ВЕРИГИ ЗА ТОВАРИ

Механизми с тресчотка

Материал: Калибрирана верига, клас 8.
Тест: 1,5 х номинален товар.
Маркировки: Табела, СЕ маркировка, капаци-
тет и сериен номер.
Дължина 3 m. 
Товароносимост: 0.25; 0.5; 0.75; 1.5; 3 и 6 t.

Механизми с ръчна верига

Дължина 3 m. 
Товароносимост: 0.5; 1; 2 и 5 t.

АКСЕСОАРИ

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

ANCA-2118 Шекел G=0.75 t бр. 5.96

ANCA-2117 Шекел G=1.5 t бр. 7.96

ANCA-2041 Шекел G=2 t бр. 10.93

ANCA-2070 Шекел G=3.25 t бр. 12.91

ANCA-2154 Шекел G=4.75 t бр. 22.49

ANCA-2085 Шекел G=6.5 t бр. 31.40

ANCA-2020 Шекел G=12 t бр. 87.14

ANCA-2072 Метална кука G=3.15 t бр. 33.77

Стационарна лебедка 

Оборудвана с автоматична фрикционна спи-
рач ка, която работи и в двете посоки.
Монтира се както в хоризонтално, така и 
във вертикално положение.

№ за 
поръчка

Описание Мощ-
ност 
kW

Въже диам. 
x дължина 
(mm) x (m)

VAVIN300EL Лебедка 
G=300 kg

1.1 7 x 29

VAVIN500EL Лебедка 
G=500 kg

2.2 9 x 58

VAVIN1000EL Лебедка 
G=1000 kg

4.0 11 x 58

СКОБИ ЗА ПОВДИГАНЕ 

Скоби за пренос на листов материал, тръби, 
варели и други. 
Предлагат се и скоби за греда. Различни това-
роносимости и захвати.

Цени: По запитване

Верижни сапани – Състоят се от 1 до 4 
компонента, окомплектовани с халка в горния 
край и куки в долния край. Капацитет до 67 
t. Стандартна дължина на веригата – 2 m. 
Произвеждат се и други дължини по поръчка.

Стоманени сапани – Капацитет до 30 t. 
Стандартна дължина на веригата – 2 m. 
Произвеждат се и други дължини по поръчка.

Цени: По запитване

Предотвратяват евентуално хлъз гане, пада-
не или преобръщане на товара по време на 
транспортиране. 
Различни товароносимости – 6 t, 8 t, 12,5 t и 21 t. 
Стандартна дължина на веригите – 3,5 m
Комплектът съдържа четири броя тресчотки 
и четири броя вериги. 

Цени: По запитване

Цени: По запитване

Верижен телфер

ВЕРИЖНИ И СТОМАНЕНИ САПАНИ 

ХОБИ КОЛАНИ
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ФИЛТРИ

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

SUND-1010 Първичен филтър 
механ. 221 

/5 бр.в опак./
опак. 2.44

SUND-1011 Механичен филтър 
510 (P3) бр. 14.38

SUND-1018 Химически филтър 
217 (A1) бр. 13.55

SUND-1009 Химически филтър 
218 (A2) бр. 16.48

SUND-2003 Химически филтър 
298 (AX) бр. 25.42

ЗАЩИТНИ МАСКИ И КАЧУЛКИ

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

SUND-
1004/1003

Силиконова маска  
S/M/L без филтър

бр. 53.30

SUND-2007 Основен комплект 
(маска SR90-3 M/L, 

А1 и Р3)

бр. 58.50

SUND-2002 Цяла маска SR 200 
с поликарбонатен 

визьор

бр. 238.60

SUND-1017 Спасителна качулка 
SR 76-2 M/L 
ABEK1-Hg-P3

бр. 261.70

SUND-1016 Противопожарна 
качулка SR 77-2 M/L 

ABEK1-CO-P3

бр. 287.22

SUND-1024 Защитна качулка 
нетъкан текстил 

SR64

бр. 11.15

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

HELL-1001 Антифон Mark 8 бр. 21.60
HELL-1002 Антифон Mark 8 

за каска
бр. 26.88

HELL-2006 Антифон Маrk 10 бр. 39.88

Швеция

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

SUND-1002 Очила бели SR58-1 бр. 4.39

SUND-1034 Очила кафяви SR58-2 бр. 4.80

SUND-1035 Очила жълти SR58-3 бр. 4.80

ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

Филтър Р1, защитен фактор 4

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

SEGR-2001 Маска CN P1 бр. 2.14

SEGR-2002 Маска CN P1 V 
с клапан

бр. 3.05

SEGR-2003 Маска CN P1 CV с 
акт. въглен и клапан

бр. 5.35

SEGR-2011 Прахова маска
Arctic Air FFP1

бр. 0.92

Филтър Р2, защитен фактор 12

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

SEGR-2004 Маска CN P2 бр. 1.85
SEGR-2005 Маска CN P2 V 

с клапан
бр. 4.91

SEGR-2006 Маска CN P2 CV с 
акт. въглен и клапан

бр. 7.34

SEGR-2008 Маска CN P2 HF за 
флуороводород

бр. 4.13

SEGR-2012 Прахова маска 
Arctic Air FFP2

бр. 1.04

Филтър Р3, защитен фактор 50

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

SEGR-2007 Маска CN P3 V 
с клапан

бр. 8.08

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

SUND-2069 Вътрешни антифони 
1100 в индивидуална 

опаковка

бр. 0.30

SUND-2046 Вътрешни антифони 
за многократна 
употреба 1271

бр. 3.17

ВЪТРЕШНИ АНТИФОНИ

Швеция

ОЧИЛА, МАСКИ, АНТИФОНИ

САЩ

Швеция

МАСКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BERE-2010 Очила UVEX 9301 
с вентилация

бр. 18.88

BERE-2013 Очила UVEX 9301-
906 с уширение за 

респиратор

бр. 17.86

Защита срещу високоскоростни частици 
45 m/sec.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

SUND-1001 Очила за 
оксиженисти SR3UB

бр. 24.97

SUND-1037 Очила за 
оксиженисти SR4UB

бр. 12.00

           SR 4UB        SR 3UB

Поликарбонатни лещи 5DIN, поликарбонатна 
рамка.

Поликарбонатни лещи с по-
критие срещу на драскване и 
замъгляване, регулируема елас-
тич на лента, UV защита.

UVEX 9301

Поликарбонатни лещи. Пълно 
странично по кри тие. UV за-
щи та. Прозрачни лещи с по-
кри тие срещу на драскване и 
за мъгляване.
Номер за поръчка: SKYD-2003
Цена: 6.10

Поликарбонатни лещи. Пълно 
странично по критие. UV за-
щита. Мека носова част. Ме-
ки странични рамки. Жълти 
ле щи с покритие срещу на-
драскване и за мъг ляване.
Номер за поръчка: SKYD-2035
Цена: 11.22

Поликарбонатни лещи. Пълно 
странично по  критие. UV 
за  щита. Мека носова част. 
Ме   ки странични рамки. Сре-
брис то огледални ле щи с по-
критие срещу на драскване и 
замъгляване и UV 400.
Номер за поръчка: SKYD-2034
Цена: 15.18

Работни очила с жълти лещи
Номер за поръчка: SKYD-2055
Цена: 4.67

Швеция

АНТИФОНИ

Швеция

           SR-58-1        SR-58-3

Zekler 75

Модел Zekler 15

Модел Zekler 106

Модел Zekler 70

Модел Zekler 95
Поликарбонатни лещи с покри-
тие срещу замъгляване и от-
вори за вентилация.
Номер за поръчка: SKYD 

Модел Zekler 30

Модел Zekler 33

Модел Zekler 31

Модел Zekler 32

Модерен дизайн със сиви ле-
щи. По ликар бо натни лещи. 
Аб сорбират 100% от UV ра-
диа цията.
Номер за поръчка: SKYD-2011
Цена: 22.98

Модерен спортен дизайн с по-
ликарбонатни ле щи. Метални, 
огъващи се, с гумирано по кри-
тие странични рамки. Синьо-
огледални ле щи, поглъщат 
100% от UV радиацията, с 
по  критие срещу надраскване 
и замъгляване.
Номер за поръчка: SKYD-2038
Цена: 35.36

Поликарбонатни лещи. UV 
защита. Модел без рам ки. 
Регулируем наклон на ле щи-
те. Кафяви лещи с UV400 и 
покритие срещу надраскване 
и замъгляване.
Номер за поръчка: SKYD-2009
Цена: 13.33

Очила ZEKLER 75 сиви, с по кри-
тие срещу на драс кване.

Номер за поръчка: SKYD-2037
Цена: 13.02



33

Продуктите от каталога можете да поръчате и онлайн в електронния ни магазин                                                                                       www.tоolsshop.bg

Ластик за прикрепяне към 
главата
Опаковка: 50 броя

№ за 
поръчка Описание Мярка Цена

BERE Каска BALANCE AC-
червена, синя, бяла бр. 28.94

BERE-2211 Каска BALANCE AC с 
вградени очила бр. 47.86

КАСКИ

Швеция

Протекторите за лице Sa fe1 могат да се 
монтират на всички видове антифони 
Hellberg. Предлагат се с поликарбонатни, 
полиамидни омрежени и стоманени омре   жени 
визьори.
Предлагат се с поликарбонатни, полиамидни 
омрежени, стоманени омрежени, позлатени и 
ацетатни визьори.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

HELL-2009
Safe 1 с 

поликарбонатен 
визьор за антифони

бр. 29.90

HELL-2004 Държач на визьора 
Safe 2 бр. 16.90

HELL-2005
Поликарбонатен 
визьор 20 cm за 

Safe 2
бр. 19.18

HELL-2019 Стоманен омрежен 
визьор за Safe 2 бр. 11.41

КАСКИ, РЪКАВИЦИ, ПРЕДПАЗИТЕЛИ

РЪКАВИЦИ

ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА ЛИЦЕ

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BERE-3162-65 Каска SPARTAN бр. 7.69

BERE-3272
Каска с отвори за 

вен тилация, 
с норм. регулиране

бр. 13.14

BERE-3271
Каска с отвори за 

вен тилация, 
с върт. механизъм

бр. 20.94

КАСКИ

Великобритания

Ръкавици за агресивни среди

Латексови ръкавици MERIDIAN 65

Изработени от естествен ла-
текс с релефна длан и паму чен 
флок отвътре, хлорирани.
Дължина: 30 сm
Дебелина: 0.65 mm

sanger
..

Германия

Холандия Швеция

Поликарбонатен визьор. 
Око ложка и начелник, израбо те-
ни от удароустойчив поликар-
бонат с въртящ механизъм за 
ре гулиране на размера. 

Зимни ръкавици

Модел GUIDE 762 

Изработени от здрав синте-
ти чен материал Amara и 
ме  ка подплата. С подсилен 
по казалец.

Кожени ръкавици и комбинирани

Модел 10-2700 

Изработени от високо качес-
тве на лицева телешка кожа. 
Масло и водоустойчиви. 
Дължина: 26 cm

Модел GUIDE 189 

Изработени от мека свинска 
кожа и памучен плат, с ме ка 
подплата и подсилени ман-
шет и показалец.

Модел 10-9334 

Изработени от лицева и це-
пена телешка кожа, без под-
плата
Дължина: 24 cm

Модел 10-1206 

Изработени от цепена те-
лешка кожа и плат с памучна 
подплата.
Дължина: 27 cm

Нитрилни ръкавици NEUTRON 38 F

Изработени от нитрил. 
С релефна длан и памучен флок 
отвътре, хлорирани.
Дължина: 33 сm
Дебелина: 0.38 mm

Ръкавици модел WILCO

Изработени от неръждаема 
сто мана с максимална защита 
от прорязване.
Къс и дълъг модел.

Ръкавици с устойчивост на 
контактна топлина

Модел NORTH Hot Mill Grip N
Двуслойни памучни ръкавици с 
частично нитрилно покритие 
от двете страни. Осигуряват 
устойчивост на контактна то-
плина до 250 OС.

Модел 5068-00101
Изработени от нишки фибро-
стъкло, Aramid® и памук с огра  -
ничена горимост. Уси ле ни ше-
вове. Осигуряват устой чи вост 
на контактна топлина до 800 OС.

Ръкавици, топени в латекс, нитрил и с 
ПВЦ точки

Ръкавици LANCOR
Изработени от безшевно три-
ко памук /полиестер. 
Топени в латекс. 

Ръкавици SIRIUS
Безшевно памучно трико, из-
цяло топени в нитрил. С ман-
шети от брезент. 

Ръкавици

Материал: полипропилен
Ластици за прихващане 
към ушите
Опаковка: 100 броя

Цени: По запитване

Ръкавици NIMBUS
Изработени от безшевно 
по   ли амидно трико. Топени в 
ни    трил. 

Ръкавици CAPPELLА
Изработени от безшевно па-
мучно/полиамидно трико с 
PVC точки на дланта и пръс-
ти те. 

Изработен от безшевно трико 
от Aramid, покрити с цепена 
кожа от вътрешната страна 
на ръката. Топлозащитен. 
Противосрезен.

Противосрезни ръкавици и ръкави

Противосрезен ръкав

Лицев щит с начелник и визьор 

ZEKLER 10

ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Латексови, нитрилни, винилни и полиети-
ле нови ръкавици за еднократна употреба, 
с и без талк, различни размери. Стерилни и 
нестерилни.

Маска тип мида

Сгъваема трислойна маска

Бонета, терлици, ръкавели

Материал – полипропилен. Различни модели и 
цветове.

Швеция
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РАБОТНИ И ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА

ОБЛЕКЛА ЗА ЗАВАРЧИЦИ

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BERE-2233
Дамска манта 

д.ръкав, 65/35 ПЕ/П, 
тъмно синьо

бр. 18.78

BERE-2057 Мъжка манта 65/35 
ПЕ/П, тъмно синьо бр. 18.78

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

BERE-2900 100% памук, обло 
деколте бр. 4.55

BERE-2240 Тип La Costе бр. 13.79

КАЧУЛКИ

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

WELS-2032 Модел 44-2142, 
дълж.107 cm, ш. 60 cm бр. 49.21

WELS-2042 Модел 44-7142, 
дълж.107 cm, ш. 60 cm бр. 74.00

WELS-2043 Модел 44-7148W, 
дълж.122 cm, ш. 80 cm бр. 136.92

№ за 
поръчка

Описание Мяр-
ка

Цена

WELS-2033 Модел 44-2321, 53 cm, 
закопчаване велкро бр. 31.73

WELS-2037 Модел 44-7023, 58 cm, 
с презрамки бр. 71.38

WELS-2038 Модел 44-7106, 15 cm бр. 26.22

WELS-2041 Модел 44-7114, 36 cm бр. 65.75

ШвецияХоландия

ТЕНИСКИ

Заваръчен полугащеризон

Размери L и XXL
Номер за поръчка за размер L: WELS-2060
Цена за размер L: 243.97

Заваръчен полугащеризон 
само предна част

Номер за поръчка: WELS-2059
Цена: 108.73

ПРЕСТИЛКИ ЗА ЗАВАРЧИЦИ

РЪКАВИ И ГЕТИ

МАНТИ

Зимен комплект яке с полугащеризон 
модел 3020-03 светлосиво / тъмносиво

Зимен комплект яке с полугащеризон

Цени: По запитване

Изработени от плат с ограничена гори-
мост, закопчаване с велкро, възможност за 
прикачване към заваръчен шлем или конвен-
ционална каска.
Номер за поръчка: WELS-2030 – оранжева и 
WELS-2077 – синя качулка.

РАБОТНИ ОБЛЕКЛА

Комплект яке с полугащеризон

Размери: S – XXXL, различни цветове

Якета и гащеризони

Яке кожа/плат с ограничена горимост
Размери M, L, XL и XXL

ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА

Различни видове специални облекла – облекла 
от платове с ограничена горимост, водо-
защитни облекла, киселиноустойчиви облекла, 
антистатични облекла, сигнални облекла и 
др.

Цени: По запитване

Модел 1609

Изработен от 100% памук, 
240 г/м2. Размери от S до XXXL.  
EN 340

Модел 3005

Изработен от плат 100% па-
мук, 240 г/м2, капитонирана 
ва та 150 г/м2 на предницата и 
гърба на якето и капитонирана 
вата 120 г/м2 на ръкавите на 
якето и полугащеризона. 
Размери: S - XXXL; ЕN 342

Изработен от плат 100% па-
мук, 240 г/м2, капитонирана ва-
та 150 г/м2  на предницата и 
гърба на якето и капитонирана 
вата 120 г/м2  на ръкавите на 
якето и полугащеризона. 
Размери: S – XXXL. EN 342
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РАБОТНИ ОБУВКИ

Модел: ISCHIA S1P

Категория: S1P
Сая: Цепена кожа с перфорация
Подплата: PLASMAFEEL
Стелка: Fusstatic- обработена с активен 
въглен
Ходило: Двуслоен полиуретан
Бомбе: Метално (200J)
Размери: от 36 до 48
Номер за поръчка: 25116

Цена: 65.04

Италия

Модел ABILITY S3

Категория: S3
Сая: Водонепропусклива лицева кожа, мека
под  плата
Стелка: Fusstatic - обработена с активен
въглен
Ходило: Двуслоен полиуретан
Бомбе: Метално, ходило с метална пластина
Размери: от 36 до 48
Номер за поръчка: 25217

Цена: 43.32

Модел T-LIGHT S3

Категория: S3
Сая: Водонепропусклива лицева кожа, подпла-
та: PLASMAFEEL®

Стелка: Comfy-Step
Ходило: Двуслоен полиуретан
Бомбе: Композитно (200 J), композитна плас-
тина в ходилото
Размери: от 36 до 48
Номер за поръчка: 1926103

Цена: 130.21

ОБУВКИ

Медицинско сабо

Дамско сабо

Размери: от 35 до 41

Мъжко сабо

Размери: от 41 до 46

Обувки модел ROUEN S1P

Категория: S1P
Сая: Лицева кожа
Подплата: Мека подплатена 
Стелка: Fusstatic - обработена с активен 
въглен
Ходило: Двуслоен полиуретан
Бомбе: Метално 200 J, метална пластина в 
ходилото
Размери: от 36 до 48
Номер за поръчка: 25055

Цена: 40.20

Модел: RISE S1P

Категория: S1P
Сая: Цепена кожа с перфорация за проветря-
ване, мека подплата
Стелка: Fusstatic - обработена с активен
въглен
Ходило: Двуслоен поли уре тан
Бомбе: Метално, ходило с метална плас тина
Размери: от 36 до 48
Номер за поръчка: 25220

Цена: 43.56

Модел: PHEBUS S3 HRO – за заварчици

Категория: S3
Сая: Водонепропусклива лицева кожа, Air-Light 
подплата, износоустойчива, дишаща
Стелка: Air-Relax,  антистатична и анти бак-
териална, абсорбираща влагата
Ходило: Fusion HRO, противохлъзгащо, поли-
уре тан/каучук, устойчиво при контактна 
то плина до 300O С
Бомбе: Метално 200 J, метална пластина в 
ходилото
Размери: от 38 до 47
Номер за поръчка: 05932

Цена: По запитване

Модел: TRIUMPH S3 CI 

Категория: S3 Cl за работа при темпера ту-
ра до -20°С
Сая: Водонепропусклива лицева кожа
Подплата: Мека, тип вълнена
Стелка: Филцова
Ходило: Двуслоен полиуретан
Бомбе: Композитно (200 J), композитна плас-
тина в ходилото
Размери: от 36 до 48
Номер за поръчка: 25232

Цена: 79.70

Модел OTTAWA S2/S3

Категория: S2/S3
Сая: Водонепропусклива лицева кожа
Подплата: Мека, тип Evertex
Стелка: Fusstatic
Ходило: Дву слоен полиуретан
Бомбе: Метално, ходило с метална пластина
Размери: от 36 до 48
Номер за поръчка: 25051

Цена: 40.56

Модел CHALLENGE S3

Категория: S3
Сая: Водонепропусклива лицева кожа, мека
под  плата
Стелка: Fusstatic - обработена с активен
въглен
Ходило: Двуслоен полиуретан
Бомбе: метално, ходило с метална пластина
Размери: от 36 до 48
Номер за поръчка: 25216

Цена: 47.63

Модел V-LIGHT S3

Категория: S3
Сая: Водонепропусклива лицева кожа, подпла-
та: PLASMAFEEL®

Стелка: Comfy-Step
Ходило: Двуслоен полиуретан
Бомбе: Композитно (200 J), композитна плас-
тина в ходилото
Размери: от 36 до 48
Номер за поръчка: 1926004

Цена: 102.64

Ботуши, модел 7405

Категория: S5
Ходило: Грайферно
Бомбе: метално(200 J), метална пластина в 
ходилото
Размери: от 36 до 47
Номер за поръчка: 7405

Цена: По запитване
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ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

Обикновени маски и стъкла за 
заваря ване

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

AUTO-1345 Зав. маска без стъкла бр. 14.04

AUTO-1294 Зав. шлем-маска без 
стъкла

бр. 25.44

ESAB-3773 Зав. шлем Eco Arc бр. 29.22

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

AUTO-2009 Защитно про зрачно 
стъкло

бр. 0.37

AUTO-1250 Стъкла със затъмне-
ние от DIN 9 до DIN14    

бр. 1.52

Заваръчни стъкла с размер 90 х 110 mm  

ФОТОСОЛАРНИ МАСКИ

Заваръчният шлем 3M™ Speedglas™ е про ек-
ти ран, за да отго во ри на изискванията на 
за  вар чиците за ниско тегло и по-голям ком -
форт. Ударо устойчив със странични ви зьори.
Предлага се с различни ви до ве фотосоларни 
фил три.

Швеция

Консумативи за фотосоларни маски

Швеция

Заваръчни маски със самозатъмняващ 
се филтър Speedglas 9100 

Заваръчният шлем Speedglas 9100 е подходящ 
за поч ти всички заваръчни про цеси при за-
тъмнение DIN 13 в тъмно състояние. 
Той има постоянна защита (екви валентна 
на DIN 13) срещу увреждащи UV и IR-лъчения, 
независимо да ли филтърът е в светло или 
тъмно състояние и да ли само затъмняващата 
функ ция е включена. 
Има 7 различни степени на затъмнение, разде-
лени на две групи 5,8 и 9-13. 
Самозатъмняващият филтър може да се за-
клю чи в светло или тъмно състояние. 
Филтрите Speedglas 9100 V и 9100 Х са снаб-
дени със слънчеви батерии.

Заваръчен шлем Speedglas 100 

Подходящ за почти всич ки заваръчни процеси 
при затъмнение DIN 12 в тъм но състояние. 
С постоянна защита (екви  валентна на DIN 
12) сре щу увреждащи UV и IR - лъчения, неза-
ви симо дали филтърът е в светло или тъмно 
състояние и дали самозатъмняващата функ-
ция е вклю чена. 
С 5 раз лични степени на затъмнение, 8-12. 
(Важи за Speedglas 100V). 
С три избираеми нива на фоточувстви тел-
ност, за осигуряване на  на деж на защита от 
зава ръчната дъга.

Заваръчни ръкавици с подплата 
COMFOflex

Ръкавици за ВИГ заваряване

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

WELS-2001 Модел 10-1003 L, XL бр. 16.08

WELS-2003 Модел 10-1009L, ХL бр. 31.73

Заваръчни ръкавици с памучна 
подплата

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

WELS-2017 Модел 10-2392 L, XL бр. 10.69

WELS-2019 Модел 10-2392, 
само лява

бр. 7.14

BERE-2064 Ръкавици за завар чи-
ци, с подплата

бр. 5.44

SKYD-2020 Модел GUIDE 12 бр. 4.98

SKYD-2021 Модел GUIDE 120 бр. 5.02

SKYD-2017 Модел GUIDE 280, 
с нишки KEVLAR

бр. 9.49

Холандия Швеция

Система за принудително обдишване 
за заварчици 3M™ FRESH-AIR с

респиратор 3M™ ADFLO™

В случай, че заварявате в тесни затворени 
пространства (комини, тръби и др.) е препо-
ръчително да използвате подаване на годен 
за дишане въздух. Решението е системата за 
принудително подаване на въздух 3М™ Fresh 
Air. Към системата трябва да бъде подаван 
годен за дишане въздух от компресор. Между 
компресора и системата 3М Fresh Air ви наги 
трябва да бъде поставена подходяща филтри-
раща система, осигуряваща въздух, годен за 
дишане.

Цени: По запитване

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

WELS-2005 Модел 10-2000 L, XL бр. 26.84

WELS-2016 Модел 10-2385 L, алу-
миниева горна част

бр. 36.77

WELS-2021 Модел 10-2700 XXL, 
лицева кожа

бр. 32.68

Дихателна защита за 
заварчици 3M™ ADFLO™

Средствата за лична дихателна защита (респи-
ратори) в комбинация с усилена вентилация и 
средства за извеждане на заваръчните газове 
осигуряват въздух с адекватно качество на 
работното място.

Към системата ADFLO се предлагат прахов и 
химически филтри.

Цени: По запитване

Цени: По запитване

Швеция

Заваръчен шлем Aristo® Tech 

Дигитално управление на настройките на 
затъмнението (5 - 13 DIN).
Настройка на затъмнението и светло чувст-
ви телността отвън на шлема.

- Външни предпазни слюди;
- Вътрешни защитни слюди;
- Защитни екрани срещу топлина;
- Защита срещу надраскване;
- Стъкла с диоптър;
- Батерии;
- Оглавници.

Цени: По запитване
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Португалия

ВИСОЧИННА ЗАЩИТA

СБРУЯ FS 2000

D-образен метален пръстен на гърба, две гай-
ки с карабинер на гърдите, бедрени ко ла ни 
и колан на гърдите с 2-3 преградни ме тални 
катарами, регулиране дължината на бед ре ни-
те колани и колана на гърдите.

СБРУЯ FS 2001

D-образен метален пръстен на гърба, бедрени 
колани и колан на гърдите с 2-3 преградни 
метални катарами, регулиране дължината на 
бедрените колани и колана на гърдите.

D-образен метален пръстен на гърба, бедрени 
колани и колан на гърдите със закопчаване с 
катарама Deluxe с двойно, бързо заключване. 
Регулиране дължи ните на бедрените колани и 
колана на гърдите. Яке, изработено от плат 
33/67 П/ПЕ, 240 g/m2, с два долни джоба със 
закопчаване с велкро.
Материали: Полиестерен колан 45 mm, алу ми-
ниеви Deluxe катарами.
Размери: S/M, L/XL, XXL 
EN361, EN 340, EN 471, клас 2, СЕ маркировки
Номер за поръчка:
FS4600-20 - оранжево яке със светлоотрази-
телни ленти
FS4600-30 - жълто яке със светлоотрази телни 
ленти

ВЪЖЕТА И ОСИГУРИТЕЛНИ 
ЛИНИИ

Въже с енергиен абсорбер 
FS 550, 2 m

Диаметър на въжето 11 mm, енергиен аб сор-
бер. Предлага се и с дължини 1 m и 1.5 m.

Блокаторно устройство FS 700

Самонавиващo се блокаторнo устройствo, с 
енергиен абсорбер.
Дължина 2.25 m, 2 карабинера.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

FALL-2007 Сбруя FS 2001 бр. 62.76

FALL-2005 Сбруя FS 2000 бр. 115.75

FALL-2050 Комплект FS 137 бр. 79.20

FALL-2071 Въже с енергиен 
абсорбер FS 550

бр. 89.78

FALL-2013 Карабинер FS 802 бр. 10.04

КАРАБИНЕРИ

СБРУЯ, ВГРАДЕНА В ЯКЕ С ВИСОКА 
ВИДИМОСТ FS 4600

СБРУЯ, ВГРАДЕНА В ЕЛЕК С ВИСОКА 
ВИДИМОСТ FS 300

D-образен метaлен пръстен на гърба, бедрени 
колани и колан на гърдите с 2-3 преградни ме-
тални катарами. Регулиране дължината на 
бедрените колани и колана на гърдите. Елек, 
изработен от плат 33/67 П/ПЕ, 240 г/м2, с два 
долни джоба с капаци и закопчаване с велкро.
Номер за поръчка:
FS300-20
Оранжев елек със светлоотра зи тел ни ленти
FS300-30
Жълт елек със светлоотразителни ленти

ПОЗИЦИОНИРАЩИ КОЛАНИ

Комплект FS 137

Комплект колан с два позициониращи D–об раз-
ни метални пръстена отстрани, въже 2 m с 
два стоманени карабинера и възможност за 
ре гулиране на дължината.
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Швеция

Диспенсери с лепенки

- Бърз и лесен достъп на работното място 
– мон тират се на станата в помещенията;

- Прозрачен капак предпазва лепенките от 
замърсяване;

- Изваждането и поставянето на пълнителя 
става само с ключ, който се доставя с 
диспенсера;

- Лепенките се поставят лесно само с едната 
ръка.

Пълнители за диспенсери

Пълнителите се предлагат с лепенки различни 
размери, изработени от текстил, нетъкан 
текстил или полиетилен. Предлагат се и пъл-
нители със специално разработени сини ле-
пенки за хранително-вкусовата индустрия.

Разтвори за промиване на очи

- Незабавна помощ при инцидент;
- Неутрализиращ ефект срещу киселини и 
основи, като в същото време промива 
окото. По-ефективен е от физиологичните 
разтвори;

- Монтира се посредством конзола на 
стената – за бърз и лесен достъп;

- Формата на чашката държи окото отворено 
по време на промиването.

Предлагат се в 2 вида опаковки: 500 ml и 
235 ml

Към тях се предлагат: Конзола за монтиране 
към стена на разтвор от 500 ml; Чанта за раз-
твор 235 ml; куия и куфар за разтвор 500 ml.

ПЪРВА ПОМОЩ

Диспенсери с лепенки

Куфар за първа помощ 91163 

Подходящ за различни сфери на производство.
Пластмасовият ку фар се затваря плът но ка-
то по този на  чин е за щи тен от проникване 
на влага и прах. 

Съдържа: 
- kърпички за почист ване на рани;
- лепенки 20 x 72 cm ;
- лепенки 53 x 72 сm - 5 бр.;
- лейкопласт 9.1 m x 25 mm ;
- превръзки за пръст;
- кожени предпазители за пръст; 
- триъгълни пре връзки 90 x 90 x 130 сm;
- еластични бинтове 4 м x 8 сm; 
- стерилни превръзки 5 x 7.5 сm ;
- пре  връзка 7.5 x 12 сm;
- превръзки 17 x 17 сm;
- пред пазен комплект /1 чифт еднократни 
ръка    ви ци и 2 кърпички за почистване на ръ-
це/;

- ком бинирана превръзка бинт /подложка 20 x 
20 сm, ножица 14.5 сm, компрес за изгаряния с 
превръзка 5 x 15 см - 1 бр.

Размери: 40 x 27 х 9 cm

Номер за поръчка: AKLA-2005

Швеция

- Лесен за употреба, достатъчно е само да из-
дърпате и срежете пластира;

- Решавате каква дължина Ви е нужна;
- Лепенките са из рабо тени от не тъкан текс-
тил, който поз во лява на кожата да диша и е 
про тивоалергичен;

- Възможност за монтаж на маса или стена.
- Диспенсерът е лесен за презареждане, праз на-
та вътрешна касета се заменя с нова.

Номер за поръчка: AKLA-2001

Пълнител за диспенсер – съдържа 100 броя 
лепенки.

Номер за поръчка: AKLA-2002

Цени: По запитване

Мини панел за първа помощ

Малък пластмасов панел с лепенки и превъ р-
зочни материали. Монтира се на стена. 
Съдържа: 
- 4 в 1 превързочен материал - 1 бр. (специална 
подложка - 14/23 cm и 2 еластични бинта - 10 
cm/3 m);

- 4 в 1 мини превързочни материали - 3 бр. 
(специална подложка - 8/12 cm и 1 еластичен 
бинт - 6 cm/3 m);

- диспенсер с лепенки и ключ за диспенсер. 

Срок на годност на всички продукти за пър-
ва помощ: 5 години от датата на произ вод-
ство.
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ДИСКОВЕ И ЧЕТКИ

ДИСКОВЕ ЗА РЯЗАНЕ

ШЛАЙФГРИФЕРИ

Широка гама шлайф грифери с различна форма 
и размери, за разнородни материали.
Подходящи за работа с пневматични и елек-
три чески машини.

ЛАМЕЛНИ ДИСКОВЕ

Инструментите са разработени в три ва-
ри ан та – подходящи за всички материали и 
всички приложения. Гарантират високо ни во 
на отнемане на материал, дължащо се на 
па тентованата форма и ориентация на ла-
мелата.
Предлагат се в различни форми, размери и 
едрини.

Предназначен за уни вер сално 
при ложение за стомана и алу-
ми ний. Едър абразив с висока 
степен на устойчи вост на на-
тиск. По-бърз, по-агре сивен и с 
по-дълъг жи вот, в сравнение с 
досегашното ZKS качество.

Разработен за неръждаема сто -
мана. Без гланци ра не и на гря-
ване на повърхностите. 
Еднакво подходящ за обра бот-
ка на ръбове и повърхнини. Без 
наличие на желязо, сяра, хлор.

Италия Германия

Полиращи грифери

Твърда гумена свързка с грит 100. 
Подходящи за фини довършителни работи или 
подготовка на повърхност за полиране.

Широка гама дискове за обработка на различни 
видове материали – стомана, неръждаема сто-
мана, алуминий и др.
Богат асортимент от размери – 115 х 1.0, 125 
х 1.0, 125 х 2.5, 125 х 3.0,  180 х 2.5, 230 х 2.5, 300 
х 3.5 mm и др.

ДИСКОВЕ ЗА ШЛАЙФАНЕ

Широка гама дискове за шлайфане. Приложение 
във всички сектори на металообработването. 
Почистващите дискове са едрозърнести и се 
използват, когато е необходимо повече отне-
мане от повърхността на материала.
Богат асортимент от размери – 115 х 4.8, 
115 х 6.0, 125 х 6.0, 125 х 7.0,  180 х 6.0, 230 х 
6.0 mm и др.

Четири серии ламелни дискове за различни 
приложения. Всяка серия се предлага с трите 
вида абразив.

За агресивно от немане - зна-
чи   телно по-висока про  из во  ди-
телност в сравнение с шмир-
ге ловите или обик новените 
ла   мелни дискове.
Приложения: За зачистване на 
зава ръчни шевове, шлайфане, 
снемане на облицовки, отнемане 
на ръжда и др.

За стандартни приложения– дъ-
лъг живот, здрава фибър под-
ложка и изключителна от не ма-
ща способност.
Приложения: За зачистване на 
зава ръчни шевове, шлайфане, 
сне мане на облицовки, отне ма-
не на ръжда и др.

Позволява пълен контрол по 
вре ме на употреба.
Приложения: За финишна обра-
бот ка на заваръчни шевове, сне-
ма не на облицовки, на ръжда, за 
фи нишна обработка и др.

За трудно достъпни повърх-
ности.
Приложения: За шлайфане, фи-
нишна обработка, отнемане 
на ръжда и зачистване на зава-
ръчни шевове на трудно дос-
тъпни места.

БОР ФРЕЗИ

Широката гама твърдосплавни и бързорежещи 
борфрези на LUKAS, дават възможност за про-
фесионално обработване на разнородни ма-
териали.

РОТАЦИОННИ ДИСКОВЕ

Ротационни дискове с опашка

Пълна гама на ротационни дискове с опашка, 
различни размери и материал, за обработка 
на обикновена, неръждаема стомана и цветни 
метали.

Ротационни дискове с отвор

Разновидности с шкурка и с кече.

www.profstools.com
Tools

Z-Power абразив

Керамичен абразив

ZK абразив

Разработен за употреба в най-
тежките прило жения. Изключи-
телно подходящ за шлайфане 
на ръбове, закалена сто мана, 
повърхностни отлагания и по-
крития. Без наличие на желязо, 
сяра, хлор.

Серия SLTT

Серия V2 Power

Серия V3 Control

Серия SLTFlex
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ЧЕТКИ ЗА ИНДУСТРИАЛНА УПОТРЕБА

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

ОSBO-2004 115x12x22.2 0.50 mm бр. 32.69

OSBO-2005 125x13x22.2 0.50 mm бр. 36.88

OSBO-2006 178x13x22.2 0.50 mm бр. 50.70

Конусни

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

OSBO-2008 65xМ14x2 0.50 mm бр. 13.92

OSBO-2012 80xМ14x2 0.35 mm бр. 26.66

OSBO-2013 100xМ14x2 0.35 mm бр. 29.66

Четки с усукан тел – за агресивно по чист-
ване на неръждаема стомана

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

ОSBO-2031 125x13x22.2 0.50 mm бр. 73.59

Конусни

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

OSBO-2029 65xМ14x2 0.50 mm бр. 47.57

Четки с кримпван тел – за почистване и 
из лъскване на стомана

Дискови

Конусни

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

OSBO-2010 65xМ14x2 0.30 mm бр. 9.43

OSBO-2011 75xМ14x2 0.30 mm бр. 15.66

Четки с кримпван тел – за почистване и 
из лъскване на неръждаема стомана
Дискови

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

ОSBO-2024 50x17x6 0.20 mm бр. 26.84

ОSBO-2055 60x12x6 0.30 mm бр. 13.24

ОSBO-2057 70x11x6 0.30 mm бр. 15.37

ОSBO-2027 80x19x6 0.30 mm бр. 32.69

Четки с кримпван тел – за почистване и 
из лъскване на месинг и алуминий
Дискови

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

OSBO-2039 50x17x6 0.20 mm бр. 21.31

OSBO-2050 70x18x6 0.20 mm бр. 26.27

Ръчни четки с дървена дръжка

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

OSBO-2016 Четка 2 реда тел 
от неръждаема 

стомана

бр. 9.53

OSBO-2017 Четка 3 реда тел 
от неръждаема 

стомана

бр. 14.29

Четки с усукан тел – за агресивно почист ва-
не на стомана

Германия

За стационарна машина и ръчна фреза
За специални ефекти /антик/

№ за 
поръчка

Описание Мярка

ОSBO-2108 Четка D100 x 120 B16 
0.17 mm за дърво

бр. 

ОSBO-2122 Четка D150 x 140 B30 
0.20 mm за дърво

бр. 

№ за 
поръчка

Описание Мярка

ОSBO-2121 Четка D100 x 120 B16, A80 
за дърво полираща

бр. 

ОSBO-2123 Четка D150 x 140 B30, A 80 
за дърво, полираща

бр. 

За полиране

№ за 
поръчка

Описание Мярка

ОSBO-2242 Полираща паста за стомана 
и неръж да ема стомана, бяла

бр. 

ОSBO-2243 Полираща паста за стомана 
и неръжда ема стомана, синя

бр. 

ОSBO-2250 Полираща паста за цветни 
метали, кафява

бр. 

ОSBO-2249 Комплект за сатениране 4 
артикула

бр. 

ПРОДУКТИ ЗА ПОЛИРАНЕ 
И САТЕНИРАНЕ 

№ за 
поръчка

Описание Мярка

ОSBO-2248 Комплект за полиране бр. 

ПОЛИРАЩИ ПАСТИ

Дискови

Дискови

Цени: По запитване

№ за 
поръчка

Описание Мярка

OSBO-2502 Полираща паста LANGSOL 
7500-6

бр. 

OSBO-2391 Полираща паста LANGSOL 
9070

бр. 

OSBO-2279 Полираща паста LANGSOL 
9025

бр. 

ДИСКОВЕ И ЧЕТКИ

Четки за бормашина

№ за 
поръчка

Описание Мярка

OSBO-2176 Четка за груба обработка, 
∅ 75 mm

бр. 

OSBO-2177 Четка за фина обработка, 
∅ 75 mm

бр. 

Абразивна лента

Абразивна лента с ширина 115 mm. Използва 
се за окончателна обработка на по вър хности 
от дърво, стомана и цветни метали. Различни 
едрини.

ЧЕТКИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЪРВО

ПРОДУКТИ ЗА ПЪТНОПОЧИСТВАЩИ 
МАШИНИ

Валови четки

- Различни форми и отвори; 
- Различни цветове и дължина на влакната;
- Различна плътност на влакната.

Челни и странични четки метли

- Изработени от РР, стоманен тел или сме се ни;
- Различни диаметри и цветове;
- Закрепващ пръстен – варианти от пласт ма-
са, шпертплат и стомана.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

ОSBO-2018 80x19x6 0.30 mm бр. 17.02
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ШКУРКИ

Шкурки за машинно шлифоване на кали-
бро въчни и широколентови машини:

- Едрина на зърната от 40 до 400;
- На основа плат и хартия;
- Стандартни размери по ширина и дължина;
- Възможност за поръчка по размери на клиен та.

Швеция

Безконечни ленти

Предлагат се безконечни ленти за калибровъ-
ч ен шлайф, различни размери, както и лепене 
на ленти за лентов шлайф, по размери на 
клиента.

Рула  

Ширина от  120 mm до 610 mm, в зависимост 
от вида на основата. 

Стандартни рула на основа твърда хартия, 
ширина 120 mm.

№ за 
поръчка

Едрина Мярка Цена

EKAM-1330 Р040 m 1.79

EKAM-1332 Р060 m 1.50

EKAM-1273 Р080 m 1.36

EKAM Р100 – Р240 m 1.32

Шкурка за междинно шлифоване, основа ме ка 
хартия, ширина 120 mm.

№ за 
поръчка

Едрина Мярка Цена

EKAM Р220 – Р400 m 1.03

Шкурка за машинно шлифоване, основа твър-
да хартия, ширина 610 mm.

№ за 
поръчка

Едрина Мярка Цена

EKAM-1306 Р060 m 8.12

EKAM-1110 Р080 m 7.42

EKAM Р100 - P180 m 6.78

Шкурка за комплексно шлифоване на профи ли, 
основа плат, ширина 610 mm.

№ за 
поръчка

Едрина Мярка Цена

EKAM-1666 Р060 m 17.77

EKAM-1586 Р080 m 16.60

EKAM Р100 - P320 m 15.10

Фирмата е лидер в производството на абра-
зивни материали за обработване на дърво, с 
голямо разнообразие на едрина на зърното, 
структура, основа и размери.

Шкурката се произвежда на основа плат, 
хартия или комбинирана във форма на рула, 
листи, дискове и др.
Голямо разнообразие на ширини и зър нис тос ти.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

EKAM-2719 970х1900 Р40 бр. 43.98

EKAM-2616 970х1900  Р60 бр. 38.77

EKAM-1632 970х1900 Р80 бр. 40.42

EKAM-2726 970х1900  Р100 бр. 38.18

EKAM-2727 970х1900 Р120 бр. 37.96

Шкурки за машинно шлифоване на тесно-
лен тови машини с безконечни ленти:

- Едрина на зърната от 24 до 400;
- На основа плат и хартия;
- Стандартни ширини 100, 120, 150 и 200 mm;
- Възможност за поръчка по размери на 
клиента.

Шкурки за шлифоване с ръчни електри-
чески ма шини:

- Едрина на зърната от 40 до 180;
- На основа твърд плат;
- Стандартна ширина 75 mm, дължини 457, 
470, 533 mm.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

EKAM-2432 RKX 075х533  Р40 бр. 3.97

EKAM-2433 RKX 075х533  Р60 бр. 3.78

EKAM-2434 RKX 075х533  Р80 бр. 4.64

EKAM-2436 RKX 075х533  Р120 бр. 3.59

EKAM-2438 RKX 075х533  Р180 бр. 3.59

Шкурка на дискове Гъби за ръчно шлайфане

“Твърди” гъби с абразивни зърна 
от алуминиев окис за обработка 
на дър вени детайли със сложна 
по върх нина, на вътрешни ъгли 
или равнини. 

Размери 98 х 69 х 26 mm.

Основа хартия или плат, раз-
мери 230 х 280 mm.

SBS-абразивни листове 
за ръчно шлай фане

Шкурка върху мека микро по-
реста основа за ръчно шлай-
фане на изключително слож-
ни повърхнини. Абазивни те 
зърна са от сили ко нов карбид 
с покритие стеарат. Размери 
113х140 mm.
Предлага се в едрини от Р100 
до Р400.

Аксесоари

Чистач на ленти от шкурка. Служи за почист-
ва не на шкур ката след обработка на мека или 
смолиста дървесина.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

EKAM-2409 Гумен чистач 
малък

бр. 21.88

EKAM-1398 Гумен чистач 
голям

бр. 53.09

№ за 
поръчка

Едрина Мярка Цена

Твърди гъби

EKAM-1120 P60/150 бр. 0.78

EKAM-1393 P100/220 бр. 0.78

Меки гъби

EKAM-1394 P180/320 бр. 0.78

EKAM-1121 P100/220 бр. 0.78

EKAM-1122 P180/320 бр. 0.78

Други

EKAM-2470 Двустранно само за  леп-
ваща се твърда гъба

бр. 5.84

EKAM-2471 Двустранно само-
залепваща се мека гъба

бр. 5.18

EKAM-2472 Ергономична, 
самозалепваща се гъба

бр. 5.18

№ за 
поръчка

Основа Едрина Мярка Цена

EKAM-1162 RKJFO    Р060 бр. 2.04

EKAM-1211 RKJFO    Р080  бр. 1.99

EKAM RKJFO    Р100 - Р320 бр. 1.86

EKAM KBN Р180 - 400 бр. 0.54

“Меки” гъби с абразивни зър на 
от силиконов карбид за обра-
бот ка на тес ни де тайли от 
дър ве  сина със сложна по върхни-
на. 
Размери 120 х 98 х 13 mm.

- Едрина на зърната от 40 до 400;
- Без отвори или с 6, 8 и 9 отвора;
- Диаметри 125 и 150 mm.

Шкурка на листи
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МЕБЕЛЕН ОБКОВ

МЕБЕЛНИ ПАНТИ

Обикновени панти

№ за 
поръчка

Описание Мярка

MEBE-2301 Панта ниско рамо бр.

MEBE-2002 Панта средно рамо бр.

MEBE-2003 Панта високо рамо бр.

Ъглови панти

№ за 
поръчка

Описание Мярка

MEBE-2004 Панта 30 градуса бр.

MEBE-2005 Панта 45 градуса бр.

MEBE-2006 Панта 90 градуса бр.

MEBE-2007 Панта 135 градуса бр.

MEBE-2008 Панта 165 градуса бр.

Панти клипс

№ за 
поръчка

Описание Мярка

MEBE-2009   Панта клипс ниско 
рамо

бр.

MEBE-2010 Панта клипс средно 
рамо

бр.

MEBE-2011 Панта клипс високо 
рамо

бр.

Амортисьорни панти

№ за 
поръчка

Описание Мярка

MEBE-2012 Амортисьорна панта 
ниско рамо

бр.

MEBE-2013 Амортисьорна панта 
средно рамо

бр.

MEBE-2014 Амортисьорна панта 
високо рамо

бр.

Панти Push-Open

№ за 
поръчка

Описание Мярка

MEBE-2015 Панта 
Push-Open ниско рамо

бр.

MEBE-2016 Панта 
Push-Open средно рамо

бр.

MEBE-2017 Панта 
Push-Open високо рамо

бр.

MEBE-2018 Шнапер 
Push-Open

бр.

МЕХАНИЗМИ ЗА ЧЕКМЕДЖЕТА

Ролкови водачи - частично изтегляне

Товароносимост – 25 kg. Цвят – бял и кафяв

№ за поръчка Описание Мярка

MEBE-2052 Ролкови водачи 
L=250 mm

бр.

MEBE-2053 Ролкови водачи 
L=300 mm

бр.

MEBE-2054 Ролкови водачи 
L=350 mm

бр.

MEBE-2055 Ролкови водачи 
L=400 mm

бр.

MEBE-2019 Ролкови водачи 
L=450 mm

бр.

MEBE-2020 Ролкови водачи 
L=500 mm

бр.

MEBE-2056 Ролкови водачи 
L=550 mm

бр.

MEBE-2057 Ролкови водачи 
L=600 mm

бр.

№ за 
поръчка

Описание Мярка

MEBE-2021 Телескопични водачи 
L=250 mm

бр.

MEBE-2022 Телескопични водачи 
L=300 mm

бр.

MEBE-2023 Телескопични водачи 
L=350 mm

бр.

MEBE-2024 Телескопични водачи 
L=400 mm

бр.

MEBE-2025 Телескопични водачи 
L=450 mm

бр.

MEBE-2026 Телескопични водачи 
L=500 mm

бр.

MEBE-2027 Телескопични водачи 
L=550 mm

бр.

MEBE-2028 Телескопични водачи 
L=600 mm

бр.

MEBE-2029 Телескопични водачи 
L=700 mm

бр.

Телескопични водачи - пълно изтегляне

Товароносимост – 35 kg.

Цени: По запитване

ПРОФИЛИ

MDF профили и пана с меламиново покритие, 
различни дебелини, форми и цветове.

Дължина на 1 бр. профил L=2800 mm

МЕХАНИЗМИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

Гардеробни системи за плъзгащи врати с дол-
но и горно водене.

Регулирана плъзгаща система 9001

Товароносимост - 80 kg

Полиамидни носещи колелца с лагери, полиа-
мид ни стопери

Система плъзгаща врата – 
горно окачване

Дебелина на плоскостите - 16-22 mm

Плъзгаща сгъваема система за врати

Всички продукти от мебелния обков, 
на лични на склад, са на преференциални 
цени!
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КИТОВЕ И ЛЕПИЛА ЗА МЕБЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

КИТОВЕ

Китове на пръчки
Полиамиден термо стопяем кит на пръчки

ЛЕПИЛА ЗА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА 
ПРОМИ Ш ЛЕНОСТ CASCOL

Швеция

ЛЕПИЛА ЗА КАНТИРАНЕ

K 124
Лепило със среден виско з итет, натурален 
цвят.
Оптимални условия на работа:
- Температура във ваничката 170° - 190°С;
- Температура върху нанасящата ролка 200° - 
210°С.

Номер за поръчка: HERM-2001

K 078
Лепило със среден виско зитет, безцветно.
Оптимални условия на работа:
- Температура във ваничката 170° - 190°С;
- Температура върху нанасящата ролка 190° - 
210°С.

Номер за поръчка: HERM-2019

K 71/43
Лепило със нисък виско зитет.
Оптимални условия на работа:
- Температура във ваничката 130° - 150°С;
- Температура върху нанасящата ролка 140° - 
160°С.

Номер за поръчка: HERM-2004

Цени: По запитване

Италия

Екологично чист, во доразтворим кит за дърво 
на прах.
Приложения:
- Перфектно за пъл ване и възстановяване на де-
фекти по дървото; 

- Кратко време за съхнене, при което не про-
меня обема си и не се напуква;

- Шест основни цвята с възможност за смесване 
помежду им.

PVAC ЛЕПИЛА

Hermanvill 25S – За сглобки и твърда дърве-
си на, при изработване на столове, клас на 
влагоустойчивост D2.
Номер за поръчка: HERM-2006

Hermanvill  DHW/1 – За подове, прозорци и 
рамки на врати, клас на влагоустойчивост 
D3, голяма устойчивост на вода и топлина.
Номер за поръчка: HERM-2007

КАРБАМИД-ФОРМАЛДЕХИДНИ ЛЕПИЛА

Прахообразни лепила, самовтвърдяващи се, на 
базата на урея формалдехидни смоли, с вклю-
чен втвърдител. Подходящи за лепенето на 
фурнири и фурнироване, огънати панели и др.

Hermanpress S248 – Лепилото е във вид на 
фин прах. Времето за пресоване зависи от 
тем пе ратурата на загряване, дебелината на 
фурнира и вида на плоскостта – права или 
огъна та. 

Cascol 3339 – Лепило за слепване на ламели, 
елементи на врати и стенни конструкции. 
Подходящо за преси с ВЧ нагряване. Минимално 
отворено време при 20OС - 10 мин. Пресово 
време 2÷5 мин.
Номер за поръчка: CASC-2003

Cascol 3370 – За щифтово и ъглово слепва не, за 
ламели, за твърди и смолисти дърве сини. Мак-
симално отворено време при 20OС - 5 мин. 
Номер за поръчка: CASC-1002

Cascol 3384 – Еднокомпонентно PVAC лепило 
клас D4.
Номер за поръчка: CASC-2027

Cascol 3273 – Високотемпературно лепило за 
кантиране.
Номер за поръчка: CASC-1039

Цени: По запитване

ЛЕПИЛА ЗА ДУНАПРЕН

Използва се в мебелната и текстилната про-
мишленост, в производство на матраци, та-
пицерии и др. 
Номер за поръчка: DUNL-2001

Готов за употреба кит за дърво

Еднокомпонентен кит за дърво на водна 
ос нова, безвреден за околната среда. За ка-
чествено отстраняване на различни дефекти 
в дър весината. Нанася се с шпакла върху чиста 
и суха повърхност.

Приложения:
- За запълване и поправка на драскотини и 
малки дупки дървесина като бор, бреза и др.;

- Максимална големина на дефекта: до 7mm;
- Не сляга и не се напуква при втвърдяване;
- Препоръчителна работна температура - 
 над 15°С;
- 7 стандартни цвята;
- Опаковки от 1.5 kg и 9 kg.

Приложения:
- Перфектно възстано вяване на изпаднали 
че   пове, запълване на смолни канали, възста-
но  вяване на ръбове и ъгли от дървен ма-
териал;

- Превъзходна адхезия към различни ви до ве 
повърхности като пластмаси, хар тия, кар-
тон, кожа и др.;

- Водоустойчив, здрав и износоустойчив;
- Нанася се с електрически пистолет при ра-
ботна температура: 150-180°С.

12 цвята: тъмно кафяв и капучино, прозрачен, 
кафяв и кола, полупрозрачен, кехлибар, слонова 
кост, бежов, дъб и бял, черен.

Цени: По запитване

Дания

Китове на прах

ЛАКОВЕ ЗА МЕБЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Различни видове полиуретанови и нитро це-
лулозни покрития, както и такива на водна 
основа; електростатични покрития, лакове 
за паркет, за плувки, грундове и разредители, 
байцове, масла за дървени подове и градинска 
мебел и др.
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Секундно лепене

401 – За лепене на пласт маса, гума, картон, 
дър во, метал, в опаковки от 3, 20 и 50 g;
406 – За здраво лепене на гуми, пластмаси и 
елас то мери, в опаковки от 20, 50 и 500 g;
480 – С инпрегниран каучук, за лепене на ме тал 
към метал и метал към гума, в опаковки от 
3 и 20 g;
454 – За порьозни материали.

Австрия

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LOCT-2025 Лепило 401 - 3 g бр. 5.57

LOCT-2021 Лепило 406 - 20 g бр. 22.56

LOCT-2023 Лепило 480 - 20 g бр. 33.25

LOCT-2082 Лепило 454 - 20 g бр. 31.52

Лепене на цилиндрични детайли

638 – Лепило с висока якост за употреба при 
валове, зъбни предавки, ролки и други цилин-
дрични части. Опаковки от 10, 50  и 250 ml;
648 – Лепило с висока якост за части, рабо-
тещи при висока температур. Опаковки от  
50 и 250 ml.
641 – За употреба, когато се изисква допълни-
телно разглобяване;
600 – За ремонт на износени коаксиални части 
без допълнителна машинна обработка.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LOCT-2177 Лепило - 638 - 10 ml бр. 19.45

LOCT-2018 Лепило - 648 - 50 ml бр. 59.82

LOCT-2017 Лепило – 641 - 50 ml бр. 59.82

LOCT-2133 Лепило – 660 - 50 ml бр. 71.75

Смазване

8018 – Освобожда ва свър з ващи елементи от 
ръжда, корозия и задиране. За почистване на 
части преди смазване;
8021 – Силиконово масло за смазване на пласт-
маси и еластомери;
8201 – Универсален петфункционален спрей. 
Освобож дава, смазва, почиства, премахва вла-
гата и предпазва от корозия;
8008 – Противозадираща смазка на мед на 
ос но  ва за винтове, гайки, тръби, топлооб-
менници и др. 
8150 – Противозадираща смазка на алуминиева 
основа. 
8103 – Издържа на високи натоварвания и ви-
брации при всякаква скорост. Приложение при 
конусни, ролкови и плъзгащи лагери.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LOCT-2046 Почиствател 
7200 - 400 ml спрей

бр. 24.34

LOCT-2182 Спрей цинк 
7800 - 400 ml

бр. 51.68

LOCT-2047 Почиствател 
7063 - 400 ml спрей

бр. 34.85

LOCT-2079 Teroson крем - 600 ml бр. 40.67

Универсални секундни лепила:

PR20 – За лепене на пластмаса и гума;
SF20 – Супер бързо лепило;
SF100 – Супер бързо лепило;

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

CHEM-2014 PR20 за пластмаса и 
гума - 20 g

бр. 23.40

CHEM-2049 SF20 супер бързо
20 g

бр. 18.05

CHEM-2012 SF100 супер бързо
20 g

бр. 23.14

Осигурители за резби:
TL22 – Ниска якост;
TL43 – Средна якост.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

CHEM-2055 Осигурител ниска  
якост 50 ml

бр. 45.43

CHEM-2030 Осигурител 
средна/висока 
якост  50 ml

бр. 12.59

Продукти за лепене и 
уплътняване за ин дус трията 

Осигуряване и уплътняване на резби 
срещу саморазвиване

243 – Средна якост, използва се където е 
необ  хо дим демонтаж и обслужване с ръчни ин-
струменти, или където частите са омас лени. 
Опаковки от 10, 50 и 250 ml;
2701 – За употреба при всички видове ме тал-
ни крепежни елементи, където не се изисква 
де мон тиране за поддръжка;
290 – За осигуряване на монтирани крепежни 
елементи, напр. болтове, електрически кон-
так ти и регулиращи винтове;
55 – Корда за уплътнение на метални или 
пласт    масови резби. Използва се за употреба 
с питейна вода до 85OС.

САЩ 

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LOCT-2006 Осигурител за резби 
243–50 ml

бр. 61.96

LOCT-2007 Осигурител за резби 
2701–50 ml

бр. 61.96

LOCT-2002 Осигурител за резби 
290–50 ml

бр. 62.76

LOCT-2041 Уплътнител 
55–150 m

бр. 26.15

ЛЕПИЛА

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

LOCT-2035 Масло 8018 - 400 ml 
спрей

бр. 17.51

LOCT-2100 Масло 8021 - 400 ml 
спрей

бр. 17.51

LOCT-2089 Спрей 8201 - 400 ml бр. 17.90

LOCT-2309 Противозадираща 
паста 8008, 454 g

бр. 77.22

LOCT-2180 Противозаклинваща 
паста 8150, 500 g

бр. 79.21

LOCT-2192 Грес 8103, 400 ml бр. 52.45

Почистване

7200 – Отстранява втвърдени уплътнители 
и традиционни гарнитури от повечето по-
върхности за 10 до 15 мин. без изстъргване;
7800 – Цинков спрей. Осигурява отлична ка-
тод на защита на ферометали. Може да се 
из ползва като праймер преди боядисване. 
Особено подходящ за защита от корозия на 
заварени галванизирани части.
Teroson крем - невидима биологична ръкави-
ца - Превантивна защита на ръцете от труд-
но отстраними замърсявания като напр. бои, 
лепила, антикорозионни покрития. 
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ЛЕНТИ И ЛЕПИЛА

Хартиена лента с общо предназначение

Номер за поръчка: 
CHEM-3042-25 mm x 50 m
CHEM-3061-50 mm x 50 m

Дебела двойно лепяща лен та от поли уре-
та но ва пяна и акрилатен ад-
хезив, подходяща за лепене на 
огле да ла, декора тивни панели и 
еле менти. С добри показатели 
при при лагане на статичен 
то вар. За вътрешен и външен 
монтаж.
Дебелина на лентата 0.8 mm;
Размери 19 mm х 10 m;
Максимална температура  105OС.
Номер за поръчка: CHEM-2062    Лента 4032

3M™ 540 Полиуретанов адхезивен уплътни-
тел с общо приложение, в строителството, 
спец. транспортни средства.

• 1 - 2 часа време за образуване на кора;
• 24 часа време за втвърдяване;
PU 540 се използва при дърво, фибростъкло, 
ABS пластмаса, eкспандиран по листирен, сти-
ро пор, PVC, бетон, камък, мра мор, тухли, 
сто  мана, адо ни зиран алуми ний, галванизирано 
стъкло. 
Осигурява постоянно еластични връзки.
Номер за поръчка: CHEM-3031 – бял
          CHEM-3032 – черен
          CHEM-3033 – сив

САЩ

ЛЕПИЛНИ ПРОДУКТИ И ЛЕНТИ

Дебела двойно лепяща лен та от поли-
етиленова пяна с общо при-
ложение, под хо дяща за вътре-
шен монтаж.
Дебелина на лентата 1.1 mm.
Размери 19 х 66 mm.
Номер за поръчка: CHEM-2066   
Лента 9536

Алуминиева лента 

Предназначена е за залепване 
на съединения и шевове при 
мон таж на от разяваща изо   -
ла  ция с цел на ма ляване на то -
плинните загу би, за за щи  та 
от проникване на па ра, за 
предотвратяване на ко розия, 
за херме ти за ция на съединителни шевове на 
тръби, въз  ду хопроводи, кор пу  си, възли и при 
други стро ителни, ремон  тни, монтажни 
работи. 
Ширина: 50 mm    
Дебелина на лентата: 60 μm

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

FLAM-3001 Алуминиева лента, 
50 m

бр. 19.99

FLAM-3002 Алуминиева лента, 
10 m

бр. 4.69

Лента за тръби 

Лента от поливинилхлорид, на-
правена от PVC композиции, с 
нанесен от едната страна за-
лепващ слой. Предназначена е 
за бърз ре монт на повредени 
тръбни повърхности, а също 
и за херметизация на опасни 
участъци на съединения и кон-
струкции, на миращи се в широк темпе ра ту-
рен диапазон. 
Ширина: 48 mm 
Дължина: 10 m
Дебелина на основата: 110 μm

Тефлонова уплътнителна лента 

Предназ на чена е за уплътняване на резбови 
съединения от всички видове материали. 
Лентата се използва в санитарните, до -
маш ните и промишлените системи на во до-
снабдяването, може да бъде използвана при 
работа в среда на разредени разтвори на 
киселини и основи. 
Ширина: 65 - 85 mm Дължина: 10 m

Изолирбанд 

PVC лента, направена от PVC компоненти 
чрез валцоване, с нанесен от едната стра на 
залепващ слой  и нарязана на ленти с опреде-
лена ширина. 
Предлага се в различни цветове – черен, чер-
вен, син, бял, жълт и зелен.

Изолирбанд с приложение при 
ка бе ли за зазе мяване.

Маркираща лента 

Маркираща цветна лента с общо пред наз на -
чение  -  използва се при некритични прило же-
ния: вертикална маркировка, например около 
обо рудване с предупредителни цели, като 
цве тен код, за пакетиране и т.н.

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

CHEM-3038 Маркираща лента, 
жълта, 50 mm x 33 m

бр. 10.09

CHEM-3039 Маркираща лента, 
синя, 50 mm x 33 m

бр. 10.09

CHEM-3041 Маркираща лента, 
бяла, 50 mm x 33 m

бр. 10.09

CHEM-3045 Маркираща лента, 
червена, 50 mm x 33 m

бр. 10.09

Уплътнители

Винилова лента, сива

Скоч лента. Издържа на вла га. 
Адхезия към сто мана. Използ-
ва се за залепване на тръби 
в топло състояние, за во до-
про водни и изолиращи при   ло-
жения, за временно по пра вяне 
и кон сер виране. Остава в до-
бро състояние при тем ператури до 93°С.
Номер за поръчка: CHEM-2086

Маркираща лента за стена 

Използва се за предупре дител но 
маркиране на оборудване.

Размер 50 mm x 33 m.

Маркираща лента за под 

Маркираща лента за под, мно  го 
високо устойчива на из три ване.

Размер 50 mm x 33 m.

3M ™ Хибридни уплътнители и лепила

Подходящи за специализирани превозни сред-
ства, металообработка, общи индустри ал-
ни приложения и строителство. Те са едно-
ком понентни, без да има необходимост от 
смесване или специални инструменти за 
апли кация. Предлагат добра адхезия към ши-
ро ка гама материали, като бетон, дърво, 
алу миний, повечето боядисани метали, поли-
естер, стъкло, камък, керамика и др.

СТРУКТУРНИ ЛЕПИЛА

Лепило Loctite Hysol® 3430 A&B

Петминутно 2К епоксидно лепило със среден 
вискозитет.

Цени: По запитване

Лепило Loctite Hysol® 3450 A&B

Петминутно 2К епоксидно лепило със среден 
вискозитет, метален пълнител и висока 
якост.

Лепило Loctite Hysol® 3421 A&B

Епоксидно лепило за обща употреба, за ле-
пе не на големи повърхности, за които е 
необходимо дълго отворено време.

Магическа стомана

Бързо втвърздяващо се 2К епоксидно лепило, 
подходящо за авариен ремонт на метални 
компоненти.

Цени: По запитване
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ТЕХНИЧЕСКИ СПРЕЙ

СМАЗКИ И ГРЕСИ

Универсален почистващ спрей

Номер за поръчка: PSTO-2005    Цена: 9.11

Универсално почистващо средство, 
което разтваря и премахва дори и 
упорити замърсявания. Продуктът 
има силни обезмасляващи свойства 
и не оставя следи след употреба му. 
Непроводим. 
Специалната дюза позволява пръскане 
във всяко положение на флакона. Под-
хо дящ за обезмасляването на части 
от метал и множество пластмаси. 
Разфасовка: 500 ml

Защитен заваръчен спрей

Номер за поръчка: PSTO-2041    Цена: 8.15

Защитен спрей, предпазващ накрай-
ника на заваръчното устройство, 
околните предмети и повърхности 
от искри и полепване на горещи 
частици. Компонентите на спрея 
осигуряват сигурна защита, позво-
ля ват отмива нето му с вода и по-
следващо пре по криване след изсъх-
ване на по върхността. Защитният 
за варъчен спрей е неза палим и не 
съдържа силикон. Специалната дюза 

(360°) позволява употребата в различни 
позиции.
Разфасовка: 400 ml

Тефлонов спрей (PTFE)

Номер за поръчка: PSTO-2006    Цена: 7.34

Прозрачно бяла смазка на базата на 
ми нерални масла и тефлон (PTFE). 
Не оставя следи след изпаряването 
на разтворителя. Може да се нанася 
при температури от -50 до +250 
градуса, което я прави подходяща за 
части подложени на високи темпе-
ра тури. 
Смазката е с фина структура, ус той-
чива на натиск, не съдържа си  ли кон и 
има водоотблъскващи свой ства. 

Тефлоновият спрей е киселинно не утрален, 
предпазва от износване и ко розия. Идеален 
за смазване и защита на механизми, трансми-
сии, вериги, панти, плъзгащи врати, инстру-
менти и др. 
Разфасовка: 400 ml

Бяла грес

Номер за поръчка: PSTO-2018    Цена: 8.12

Добре прилепваща смазка с дълго тра-
ен ефект. Защитава от киселини и 
со ли, има водоотблъскващо свой-
ство. 
Спреят е Ph неутрален и предлага 
от лична антикорозионна защита. 
Устойчив при температури от - 30 
до + 180 градуса. 
Подходящ за поддръжка на панти, по-
точни ли нии, лагери, влекачни щанги, 
шар нири, амортисьори, вериги и др. 

Разфасовка: 400 ml

ПОЧИСТВАНЕ И ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ

Германия

Почистваща пяна за автомобилни гуми

Номер за поръчка: PSTO    Цена: 11.86

Висококачествено средство за по-
чист ва не и придаване на блясък на 
гу мите на автомобила. Остарелият 
каучук на гумите става отново елас-
тичен и те изглеждат като нови. 
Достатъчно е само да напръскате и 
да оставите да подейства. Пяната 
почиства и възвръща цвета на гума-
та и придава дълготраен блясък. 
Поради опасност от приплъзване, 
пя ната не е подходяща за зоните 
на взаимодействие с настилката, 
спи рачните системи и гуми за мото-

циклети и велосипеди. Разфасовка: 500 ml

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДРЪЖКА И ЗАЩИТА

Електрозащитен спрей

Номер за поръчка: PSTO-2016    Цена: 6.67

Течен електроизолатор за предот-
вратяване на неизправности при 
включ ване поради навлажняване. 
Изключителните му проникващи ка-
чества осигуряват защита дори и за 
най-малките ел. връзки. 
Специалната му формула отблъс ква 
водата и влагата и има анти ко ро-
зионно действие. Бързо и ефикасно 
освобождава контактните точки 
от следите от окисление. Подходящ 

за радио и ТВ приемници, инструменти, ка-
бели, музикални системи и др. 
Разфасовка: 400 ml

СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ

Спрей за смазване на вериги 
(О-ring safe)

Номер за поръчка: PSTO-2011    Цена: 10.19

Спрей с отлични смазващи и адхе-
зивни свойства, подходящ за вериги 
и верижни трансмисии, подложени 
на високо натоварване. Продуктът 
е с прозрачно жълт цвят и има из-
клю чително нисък коефицент на 
триене. Защитава от износване и 
слепване. 
Съдържанието на флакона се из-
пръс ква като масло, притежаващо 
характеристиките на грес, което 

не му позволява да се оттече от веригата 
дори и при интензивни натоварвания.
Смазката предотвратява полепването на 
мръсотия и притежава изключително висока 
механична и термична устойчивост.
Разфасовка: 400 ml

Спрей за лесно стартиране на двигатели

Номер за поръчка: PSTO-2017    Цена: 6.96

Препарат за улесняване запалването 
на двигатели с вътрешно горене. 
Създаден на основата на етер и 
смес от бутан и пропан. Подходящ 
е както за бензинови, така и за 
дизелови двигатели. Спреят е лесен 
за употреба - просто се впръсква в 
отвора на въздушния филтър, след 
което двигателя се стартира. Не 
се препоръчва за употреба, когато 
двигателят е горещ.

Разфасовка: 400 ml

Спрей за замразяване

Номер за поръчка: PSTO-2028    Цена: 8.52

Ефективно средство за разхлабване 
на проблемни връзки и съединения-
винтове, болтове, нитове и др. 
Краткотрайното, но екстремно 
по  ни жаване на температурата 
(до -50°) води до свиването на 
еле  ментите и те лесно могат 
да бъдат разглобени. Бързо и 
ефективно дейс твие. Специалната, 
насочваща струята дюза улеснява 
нанасянето. Наблюдава се временно 

заскрежаване на третираните повърхности.
Разфасовка: 400 ml

Почистващи спрейове:
- за спирачки
- за климатици
- за мазни петна
- за премахване на смола

Смазки:
- силиконова
- вазелинова
- шоково проникваща
- керамична грес

Защитни спрейове:
- за ремъци
- за ел. контакти
- против скърцане
- консервираща вакса за двигатели

Ефективно средство за разхлабване на ръж дя-
сали и клеясали връзки и съединения. Спреят 
при тежава от лични проникващи качества. 
Съдържа графит и MoS2, които до пъл  нително 
засилва качествата на продукта. 
Редуцира триенето, премахва ръжда та, пред-
пазва от по-нататъшна ко розия. Дълготраен 
смазващ ефект. 
Разфасовка 400 ml

Дълбоко проникваща смазка с МоS2

Номер за поръчка: PSTO-2014    Цена: 6.55

ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ: ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ: ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:

Универсална смазка

Номер за поръчка: PSTO-2013    Цена: 7.94

Универсална висококачествена смаз-
ка за обработване на части от ме-
тал и пластмаса без съдържание на 
силикон. Разхлабва клеясали, ръждиви 
винтове и премахва остатъци от 
масла, смоли, вакси и лепила. Спреят 
притежава висока проникваща спо-
собност и почистващ ефект. 
Отблъсква влагата и защитава от 
ко розия. Температурна устойчи-
вост от -50 до +250 градуса. 

Подходящ за всякакъв вид поддръжка в дома и 
работилницата. 
Разфасовка: 400 ml
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КАШИ И ПАСТИ ЗА МИЕНЕ НА РЪЦЕ

           Каша за миене на ръце, кофичка

           Номер за поръчка: MEBE-7009

Съдържание: Натурален сапун, природни абра-
зиви, арома ти  затор, вода. 
Начин на употреба: Препаратът се разтрива 
старателно върху навлажнени ръце и се из-
плаква обилно с вода. 
Съхранение: В оригинална опаковка при темпе-
ратура 0-25OС. 
Опаковка: 1 kg
Срок на годност: 24 месеца

Каша за миене на ръце, пакет

Съдържание: Натурален са пун, 
природни абра зиви, аромати-
затор, вода. 
Начин на употреба: Препа ра -
тът се разтрива старателно 
върху на влаж нени ръце и се из-
плаква обилно с вода. 
Съхранение: В оригинална 
опаковка при тем пе ратура 0-25OС. 
Опаковка: 1 kg
Срок на годност: 24 месеца

Паста за миене на ръце

Минерална паста „ТЕРА” е предназначена за 
измиване на мазнини, машинно масло, греси, 
графит, печатарско мастило и др. 
Съдържа хидратиращ комплекс от минерали, 
обилно количество глицерин, не жен и пенлив 
течен са пун, мек и деликатен абразив, които 
перфектно отстраняват наслоените не чис-
то  тии от Вашите ръце. 
Пастата не напуква и не изсушава кожата на 
ръцете. Има приятен аромат на лимон и е 
изключително икономична. 
Минерална паста „TERA” е из ключително ефи-
касна и в домакинството – за почистване на 
загорели тави, тенджери, тигани. 
Не задръства мивки и канали. 

Биологична ръкавица

Номер за поръчка: MEBE-7014

Защитният крем ефикасно предпазва ръцете 
от замър сяване, при работа с бои, ла кове, ма-
стила, смоли, каучук, лепила, разтворители, ма-
сла, греси, графит, мазнини, сажди, креда и др. 
Чувствителната кожа около ноктите остава 
чиста, свежа и хидратирана. Биологичната 
ръкавица омекотява и подхранва кожата на 
ръцете и е подходяща за ежедневна употреба. 
Опаковка: 0.250 kg

Цени: По запитване

№ за поръчка Разфасовка

MEBE-7010 0.5 kg

MEBE-7011 0.9 kg

MEBE-7012 5 kg

MEBE-7013 10 kg

Обезмаслител

Препарат за раз граж да  не на мазнините и на-
сло  е ни замърсявания от текстилни материи; 
кухненски уреди; кли ма ти ци; метални плос-
кос ти, прибори, съдове и ин стру менти; дви-
гатели и мо тори; дограма, щори, ко марници; 
пластмасови по върхности и др.

Опаковка: 500 ml и 5 l

Препарат за почистване на стъкла 

Почиства и полира про зорци, огледала, стък-
лени витрини, гладки повърхности. Предназ-
начен за домашна и про фесионална упо тре  ба. 

Опаковки: 720 ml и 5 l

Универсален препарат за почистване 

Почиства теракота и фаянс; подове от мо-
зайка и ламинат; кухненски плотове, шкафове 
и мивки; пласт масови маси и столове; гладки 
повърхности, покри ти с метал или емайл.
Предназначен за домашна и професионална 
употреба.

Опаковки: 1 l и 5 l

Водно стъкло

Натриевото водно стък ло се използва в леяр-
ската, хар тиената и кар тонената про миш-
леност, при производството на прахове за 
пране, при киселиноустойчиви и водозащитни 
замазки, като лепило в строителството.

№ за 
поръчка

Описание Мярка

MEBE-7015 Водно стъкло 
стандартно, 1 литър

бр.

MEBE-7016 Водно стъкло 
филтрирано, 1 литър

бр.

MEBE-7017 Водно стъкло стандартно 
5 литра

бр.

MEBE-7018 Водно стъкло 
филтрирано, 5 литър

бр.

Крем-паста за силно замърсени ръце 2 х 1

Измива ефикасно замърсени ръце от масла, 
смазки и сажди. Не уврежда кожата и я пред-
пазва от изсушаване. Съдържа безвреден мек 
абразив.
Произведена по лиценз на Perladin GmbH-Гер ма ния.

№ за поръчка Разфасовка

MEBE-7782 Тубичка 100 ml

MEBE-7783 Кофичка 800 ml

MEBE-7784 Кофа 4.2 kg

MEBE-7785 Кофа 4.2 kg с 
дозатор

Течен сапун

Течен сапун със специална формула с натурални 
съставки, с грижа за мекота и свежест на ко-
жата.

Опаковки: 0.5 kg, 1 kg, 5 kg

№ за поръчка Описание Мярка

MEBE-7007 Каша пакет 1 kg бр.

MEBE-7008 Каша пакет 5 kg бр.
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ПРОДУКТИ ЗА АВТОСЕРВИЗИ И АВТОМИВКИ

ПРОДУКТИ ЗА АВТОСЕРВИЗИ

Антифриз концентрат

Опаковки: 
1 литър 
5 литъра 
10 литъра

Течност за чистачки – зимна и лятна

Лятната течност се разрежда 1:5 с вода
Зимната течност е готова за употреба
Опаковки: 1 литър

Деминерализирана вода

Опаковки: 
1 литър 
10 литра

Препарат за почистване на котлен 
камък и корозия

Разрежда се 1:10 с вода. 
Разтворът се налива в сис-
темата. Същата се пуска 
за около час при работни 
условия и температура. 
След това системата се 
промива и зарежда с ори-
ги нална течност.
Опаковки: 1 килограм

Монтажна паста за гуми

Нанася се с четка върху контактния борд на 
гумата с джантата.

Опаковки: 
1 килограм
5 килограма

Тежести за обикновени и алуминиеви 
джанти

Варианти: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 грама
Опаковка: 100 броя

ПРОДУКТИ ЗА АВТОМИВКИ

Автошампоани

Автошампоан концентрат за външно 
миене – ръчно

Разрежда се 1:100 с вода. 
Разтрива се с гъба върху 
предварително изпръскан 
с водоструй ката автомо-
бил и се изплаква.

Опаковки: 
1 килограм 
10 килограма

Автошампоан концентрат за авто ма-
тични автомивки

Налива се директно 
към дозиращата сис-
те ма на машината. 
Дозира се чрез дозира-
щата система на ма-
ши ната. 

Опаковки: 
1 килограм 
10 килограма

Неагресивен концентрат за външно 
безконтактно миене Шамуей

Опаковки: 
1 килограм
25 килограма

Пяна за външно безконтактно миене

Монк

Опаковки: 
1 килограм
25 килограма

Омекотител за вода – за пароструйки

Опаковки: 
1 килограм
5 килограма
10 килограма

Обезмаслител за двигатели, джанти, 
шасита и чергила Цунами

Разрежда се 1:5/10 с вода за двигатели, 
шасита.
Разрежда се 1:20 с вода 
за чергила, ремаркета.
Разрежда се 1:1 с вода 
за алуминиеви джанти.
Преди всяко дозиране 
задължително се хомо-
генизира!

Опаковки: 
1 килограм
10 килограма

Нанася се с четка и след 
от страняване на за мър ся-
ванията се измива с вода.

Опаковки: 
6 килограма
12 килограма

Студена вакса – изсушител

При РЪЧНО МИЕНЕ се разрежда 1:300 
с вода. Измитият автомобил се 
облива с разтвора и се изплаква с вода.
При АВТОМАТИЧНО МИЕНЕ се добавя ди рект-
но към дозиращата система на маши ната.

Опаковки: 
1 литър
5 литра

Гланцове за гуми

Воден гланц

Разтваря се с вода, в съотношение 1:3.
Разтворът се нана ся обилно само вър ху гума-
та, посред ством гъба или пръс калка.

Опаковки: 
1 килограм
6 килограма 
12 килограма

Силиконов гланц

Нанася се директно върху су ха гума, посред-
ством гъба.

Опаковки: 
1 килограм
10 килограма

Концентрат за миене на стъкла

Разтваря се 1:5 с вода. Използва се намокрена 
с разтвора микрофибърна кърпа.

Опаковки: 
1 килограм
5 килограма

Силиконов гланц за автомобилни табла

Нанася се с гъба и се полира с кърпа.

Опаковки: 
1 килограм
10 килограма

Препарат за почистване на тапицерия

Разтваря се 1:10/30 с вода. Използва се на-
мокрена с разтво ра микрофибър на кър па.

Опаковки: 
1 килограм
10 килограма

Цени: По запитване

Препарат за миене на алуминиеви 
джанти
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БАТЕРИИ И ФЕНЕРИ

Начелник LED HEAD LIGHT

Номер за поръчка: VART-2020 

Три бели и един червен диод. 
Превключвател за бяла/червена 
светлина. 
Подвижна глава за насочване на 
светлината. 
Рефлектор за ефективно раз сей-
ване и насочване. 
Широк ластик с възможност за 
ре гулация на ширината. 
В комплекта - 3 батерии АAA.

ФЕНЕРИ

Фенер Day Light

Номер за поръчка: VART-2015 

Трикомпонентен корпус - неръж -
да е ма стомана, ABS пласт маса, 
гума. Водоустойчив и ударо-
устой чив. 
Рефлектор 68 mm. 
Връзка за носене. 
Криптонова крушка (модел 751). 
Тегло 463 g. 
Осветява на 65 m разстояние. 
Консуматив: 1 батерия LR20.

Фенер Day Light

Номер за поръчка: VART-2011

Компактни размери. 
Удобен за окачване на ключодър жа-
тел. Двукомпонентен корпус - ABS 
пластмаса, гума. Аргонова крушка 
мо дел 703. Тегло с батерии 41.5 g. 
Диаметър на рефлектора 30 mm. 
Осветява на 7 m. 
Консуматив: 1 батерия AAA.

Фенер Актив PREMIUM LED

Номер за поръчка: VART-2018

Водоустойчив алуминиев корпус с 
изключителен дизайн. 
Висококачествена LED техно ло-
гия с мощност 0.5 вата. 
Ниска консумация на енергия и го-
ляма яркост (20 лумена). 
Голяма издръжливост - минимум 
30 часа светене. Голям радиус на 
лъча. 
Консуматив: 3 батерии ААА.

Фенер Актив RR DIRECT PLUG IN LED 

Номер за поръчка: VART-2019

Ръчен, акумулаторен LED фенер, 
кой то може да се включи директ-
но в контакт. 
Дълготрайни, зареждащи се 
NiMH батерии (време за зареж-
да не - 16 часа), издържащи 1000 
зареждания. 3х5 LED’s с увели-
чително стъкло за голям радиус 
на лъча. 
С бутон за пускане и практична 
връзка за по-голямо удобство. 
Индикатор за зареждане.

АЛКАЛНИ БАТЕРИИ
HIGH ENERGY

Алкални батерии за консуматори с постоянна 
и висока консумация (CD и MP3 плеъри, радио 
касетофони). 

Алкални батерии усилени MAXI TECH

Алкални батерии за високо техно ло гични 
кон    суматори с висока мощ ност и кратка, 
но сил на пикова кон сумация. Батериите са с 
но ва цинк-индиум формула, подобряваща енер-
гийния поток в батерията.

HIGH ENERGY, LR 20D, 2 бр.

Номер за поръчка: VART-2005 

Алкални батерии за консуматори с постоянна 
и висока консумация (CD и MP3 плеъри, радио 
касе то фони). 

HIGH ENERGY, LR22 9V

Номер за поръчка: VART-2006

Алкални батерии за консуматори с постоянна 
и висока консумация (CD и MP3 плеъри, радио 
касето фони). 

Висококачествени Ni-MH батерии, подходящи 
за всички зарядни устройства. Възможност за 
1000 презареждания без „memory effect”.

АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА

Зарядните устройства зареждат батерии 
модели АА и ААА.

MICROELECTRONICS

ELECTRONICS LITHIUM CR 2032
Номер за поръчка: VART-2009
Номинално напрежение: 3.0V 
Номинален капацитет: 230mAh 
Размери: O20.0 x h3.2 mm

ELECTRONICS LITHIUM CR 2016
Номер за поръчка: VART-2016
Номинално напрежение: 3.0 V 
Номинален капацитет: 90 mAh 
Размери: O20.0 x h1.6 mm

ELECTRONICS LITHIUM CR 2025
Номер за поръчка: VART-2036
Номинално напрежение: 3.0 V 
Номинален капацитет: 165 mAh 
Размери: O20.0 x h2.5 mm

PROFESSIONAL ELECTRONICS V 23 GA
Номер за поръчка: VART-2024
Специализирана високоволтова алкална 
батерия 
Номинално напрежение: 12.0 V 
Номинален капацитет: 50 mAh 
Размери: O10.3 x h28.5 mm

ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА

Зарядно Pocket Charger without cells - 
AA, AAA без батерии

Номер за поръчка: VART-2017

Най-продаваемото зарядно от 
кръга на VARTA.  
Време за зареждане: 7 часа. 
Таймер за изключване.

Зарядно ЕЕ Mini 2х2100 mAh R6 AA

Номер за поръчка: VART-2013

Време за презареждане 10 часа - с 
2 LED индикатора за готовност. 
За 1 или 2 АА / ААА батерии. 3 
години гаранция.

Цени: По запитване 

Германия

№ за поръчка Описание Мярка

VART-2001 MAX TECH, LR03 AAA 2 бр.

VART-2004 MAX TECH, LR6 AA 2 бр.

№ за поръчка Описание Мярка

VART-2003 HIGH ENERGY, LR03 AAA 2 бр.

VART-2004 HIGH ENERGY, LR6 AA 2 бр.

Серия батерии, подходящи за много 
електронни устройства като аларми за 
коли, калкулатори, дистанционни и др. 

№ за поръчка Описание Мярка

VART-2014 R03 AAA  3+1 бр.

VART-2012 R6 AA 3+1 бр.

№ за поръчка Описание Мярка

VART-2017 Зарядно устройство 
без батерии

бр.

VART-2013 Зарядно устройстов с 
2 батерии АА

бр.
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ

Крушки миньонки

Крушка свещ 25W/230/C/E14 B35
Крушка свещ 40W/230/C/E14 B35

Крушки стандартни мини

Крушка мини 25W/230/E14 P45
Крушка мини 40W/230/E14 P45
Крушка мини 40W/230/E27 P45

Рефлекторни крушки

Рефлекторна крушка R50 25W/230/E14
Рефлекторна крушка R50 40W/230/E14
Рефлекторна крушка R63 SP 40W/230/E27
Рефлекторна крушка R63 SP 60W/230/E27

Халогенни капсули

Халогенна капсула 10W/12V/CL/G 4
Халогенна капсула 20W/12V/CL/G 4

Дихронични луни

Дихронична луна 20W/12V/36D/GU 5.3
Дихронична луна 35W/12V/36D/GU 5.3
Дихронична луна 35W/12V/36D/GU 5.3

Стандартни халогенни крушки

Халогенна крушка 42W/230/E27 A55
Халогенна крушка 53W/230/E27 A55
Халогенна крушка 70W/230/E27 A55      
Халогенна крушка 105W/230/E27 A55
Халогенна крушка 140W/230/E27 A55

Стандартни халогенни мини

Халогенна мини крушка 42W/230/E27 P45
Халогенна мини крушка 42W/230/E14 P45

Халогенни капсули

Халогенна капсула 25W/230/G 9
Халогенна капсула 40W/230/G 9
Халогенна капсула 60W/230/G 9

Халогенни енергоспестяващи пури

Халогенна пура 80W/230/R7s 78 mm
Халогенна пура 120W/230/R7s 78 mm
Халогенна пура 120W/230/R7s 118 mm  
Халогенна пура 160W/230/R7s 118 mm
Халогенна пура 240W/230/R7s 118 mm
Халогенна пура 400W/230/R7s 118 mm

Енергоспестяващи крушки

Мини тръбовидни крушки

20W/840/E27

Спираловидни крушки – серия Economy 

8, 12, 15, 20 и 23 W; E14 и Е27; 10 000 h

Спираловидни крушки – серия Tornado

12, 15, 20 и 23 W; E14 и Е27; 12 000 h

АВТОМОБИЛНИ ЛАМПИ

Лампи 12 V

Крушки за фарове и фарове за мъгла

Модели за всички видове автомобили – Н1, 
Н3, Н4 и Н7

Крушки за мигач, стоп и габарит

Модели за всички видове автомобили

Крушки за интериор, регистрационен 
номер и купе

Модели за всички видове автомобили

Лампи 24 V

Крушки за фарове и фарове за мъгла

Модели за всички видове автомобили

Крушки за мигач, стоп и габарит

Модели за всички видове автомобили

Крушки за интериор, регистрационен 
номер и купе

Модели за всички видове автомобили

Резервни комплекти

Комплекти с резервни крушки и бушони

Унгария

Цени: По запитване 
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КУПЛУНГИ

№ за 
поръчка

Артикулен
 номер

Описание
мм /  ” 

За шлангове

CEJN-1035 10 320 1002 6.3 mm -1/4”

CEJN-1001 10 320 1003 8 mm - 5/16”

CEJN-1002 10 320 1004 10 mm - 3/8”

CEJN-1003 10 320 1005 13 mm - 1/2”

Външна резба / конична (R)

CEJN-1044 10 320 1152 BSPT 1/4”

CEJN-1034 10 320 1154 BSPT 3/8”

CEJN-1004 10 320 1155 BSPT 1/2”

Вътрешна резба / цилиндрична

CEJN-1038 10 320 1202 BSP 1/4” 

CEJN-1099 10 320 1204 BSP 3/8”

CEJN-1005 10 320 1205 BSP 1/2”

Конусен захват за шланг

CEJN-2037 10 320 1058 5 х 8 mm

CEJN-1038 10 320 1060 6.5 х 10 mm

CEJN-1057 10 320 1062 8 х 12 mm

CEJN-1058 10 320 1066 11 х 16 mm

КОЛЕНА
№ за 

поръчка
Артикулен

 номер
Описание 

Т-коляно
цилиндрична резба G

вътр./вътр./вътр.

CEJN-2070 19 900 5302 BSP 1/4”

CEJN-2055 19 900 5304 BSP 3/8”

CEJN-2054 19 900 5305 BSP 1/2”

вътр./вън./вътр.

CEJN-2071 19 900 5322 BSP 1/4”

CEJN-2072 19 900 5324 BSP 3/8”

CEJN-2073 19 900 5325 BSP 1/2”

вътр./вътр./вън.

CEJN-2074 19 900 5332 BSP 1/4”

CEJN-2075 19 900 5334 BSP 3/8”

CEJN-2076 19 900 5335 BSP 1/2”

L-коляно
цилиндрична резба G

вътр./вътр.

CEJN-2064 19 900 5372 BSP 1/4”

CEJN-2057 19 900 5374 BSP 3/8”

CEJN-2056 19 900 5375 BSP 1/2”

вън./вътр.

CEJN-2077 19 900 5382 BSP 1/4”

CEJN-2078 19 900 5384 BSP 3/8”

CEJN-2079 19 900 5385 BSP 1/2”

Y-коляно
цилиндрична резба G

вътр./вътр./вътр.

CEJN-2052 19 900 5916 BSP 1/4”

CEJN-2051 19 900 5912 BSP 3/8”

CEJN-1033 19 900 5902 BSP 1/2”

вътр./вън./вътр.

CEJN-2061 19 900 5920 BSP 1/4”

CEJN-2062 19 900 5921 BSP 3/8”

CEJN-2063 19 900 5925 BSP 1/2”

Каре
цилиндрична резба G

вътр./вътр./вътр./вътр.

CEJN-2065 19 900 5905 BSP 1/4”

CEJN-2066 19 900 5904 BSP 3/8”

CEJN-2067 19 900 5903 BSP 1/2”

вътр./вътр./вътр./вън.

CEJN-2053 19 900 5932 BSP 1/4”

CEJN-2068 19 900 5934 BSP 3/8”

CEJN-2069 19 900 5935 BSP 1/2”

АДАПТОРИ
№ за 

поръчка
Артикулен

 номер
Описание 

Външна резба /шланг 
конична (R)

CEJN-1050 19 900 0222 BSPT 1/4” - 1/4”

CEJN-1051 19 900 0223 BSPT 1/4” - 5/16”

CEJN-1026 19 900 0224 BSPT 1/4” - 3/8”

CEJN-1027 19 900 0225 BSPT 1/4” - 1/2”

CEJN-2094 19 900 0232 BSPT 3/8” - 1/4”

CEJN-2095 19 900 0233 BSPT 3/8” - 5/16”

CEJN-1081 19 900 0234 BSPT 3/8” - 3/8”

CEJN-1082 19 900 0235 BSPT 3/8” - 1/2”

CEJN-1037 19 900 0242 BSPT 1/2” - 1/4”

CEJN-1036 19 900 0243 BSPT 1/2” - 5/16”

CEJN-1028 19 900 0244 BSPT 1/2” - 3/8”

CEJN-1029 19 900 0245 BSPT 1/2” - 1/2”

CEJN-1086 19 900 0246 BSPT 1/2” - 5/8”

CEJN-1083 19 900 0247 BSPT 1/2” - 3/4”

CEJN-2011 19 900 0256 BSPT 3/4” - 5/8”

CEJN-1087 19 900 0257 BSPT 3/4” - 3/4”

Шланг / шланг

CEJN-2058 19 900 0262 1/4” - 1/4”- 6.3 mm

CEJN-2059 19 900 0264 1/4” - 1/4”- 6.3 mm

CEJN-2060 19 900 0265 1/2” - 1/2” - 13 mm

Външна / външна
цилиндрична резба G

CEJN-1074 19 900 1211 BSP 1/4” - 1/8”

CEJN-1084 19 900 1212 BSP 1/4” - 1/4”

CEJN-1107 19 900 1214 BSP 1/4” - 3/8”

CEJN-1073 19 900 1215 BSP 1/4” - 1/2”

CEJN-1108 19 900 1225 BSP 3/8” - 1/2”

CEJN-1078 19 900 1227 BSP 3/8” - 3/4”

CEJN-1030 19 900 1229 BSP 1/2” - 3/4”

CEJN-1077 19 900 1235 BSP 1/2” - 1/2”

Външна / вътрешна
цилиндрична резба G

CEJN-1109 19 900 2214 BSP 1/4” - 3/8”

CEJN-1054 19 900 2225 BSP 3/8” - 1/2”

CEJN-1031 19 900 2237 BSP 1/2” - 3/4”

Редуциращи втулки външна / 
вътрешна цилиндрична резба G

CEJN-1088 19 900 3211 BSP 1/4” - 1/8”

CEJN-1070 19 900 3222 BSP 3/8” - 1/4”

CEJN-1110 19 900 3232 BSP 1/2” - 1/4”

CEJN-1072 19 900 3234 BSP 1/2” - 3/8”

CEJN-1071 19 900 3244 BSP 3/4” - 3/8”

CEJN-1032 19 900 3245 BSP 3/4” - 1/2”

АКСЕСОАРИ ЗА ВЪЗДУХ

Шведската фирма CEJN  предлага голямо разно-
образие от бързи връзки, връзки за шлангове, 
адаптори, T-, L-  и  Y- колена, карета.
Широка гама от конусовидни и цилиндрични 
рез би с различни размери.

Швеция

НИПЕЛИ

№ за 
поръчка

Артикулен
 номер

Описание
mm /  ” 

За шлангове

CEJN-1006 10 320 5002 6.3 mm -1/4”

CEJN-1007 10 320 5003 8 mm - 5/16”

CEJN-1008 10 320 5004 10 mm - 3/8”

CEJN-1009 10 320 5005 13 mm - 1/2”

Външна резба / конична (R)

CEJN-1010 10 320 5151 BSPT 1/8”

CEJN-1011 10 320 5152 BSPT 1/4”

CEJN-1012 10 320 5154 BSPT 3/8”

CEJN-1013 10 320 5155 BSPT 1/2”

Вътрешна резба / цилиндрична

CEJN-1014 10 320 5202 BSP 1/4” 

CEJN-1015 10 320 5204 BSP 3/8”

CEJN-1016 10 320 5205 BSP 1/2”

Конусен захват за шланг

CEJN-2038 10 320 5058 5 х 8 mm

CEJN-1059 10 320 5060 6.5 х 10 mm

CEJN-1060 10 320 5062 8 х 12 mm 

CEJN-1061 10 320 5066 11 х 16 mm
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АКСЕСОАРИ ЗА ВЪЗДУХ

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

CEJN-2016 Пистолет за въздух 
208

бр. 30.35

CEJN-2284 Пистолет за въздух 
и флуиди

бр. *

Масло за пневматика 

№ за 
поръчка

Описание Мяр-
ка

Цена

CEJN-1025 Масло – 1 литър бр. 32.68

Швеция

СКОБИ ЗА ШЛАНГОВЕ

Скоби 9 mm

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

ABAC-2001 Скоба за шланг 
8 – 14 mm

бр. 0.98

ABAC-2002 Скоба за шланг 
11 – 17 mm

бр. 1.01

ABAC-2003 Скоба за шланг 
13 – 20 mm

бр. 1.03

ABAC-2004 Скоба за шланг 
15 – 24 mm

бр. 1.18

ABAC-2005 Скоба за шланг 
19 – 28 mm

бр. 1.22

ABAC-2006 Скоба за шланг 
22 – 32 mm

бр. 1.30

ABAC-2007 Скоба за шланг
 26 – 38 mm

бр. 1.30

ABAC-2008 Скоба за шланг 
32 – 44 mm

бр. 1.43

ABAC-2009 Скоба за шланг 
38 – 50 mm

бр. 1.45

ABAC-2010 Скоба за шланг 
44 – 56 mm

бр. 1.52

ABAC-2011 Скоба за шланг 
50 – 65 mm

бр. 1.67

ABAC-2012 Скоба за шланг 
58 – 75 mm

бр. 1.86

ABAC-2013 Скоба за шланг 
68 – 85 mm

бр. 1.87

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

ABAC-2014 Скоба за шланг 
77 – 95 mm

бр. 2.41

ABAC-2015 Скоба за шланг 
87 – 112 mm

бр. 2.60

ABAC-2016 Скоба за шланг 
104 – 138 mm

бр. 2.77

ABAC-2017 Скоба за шланг 
130 – 165 mm

бр. 3.26

ABAC-2018 Скоба за шланг 
150 – 180 mm

бр. 3.92

ABAC-2019 Скоба за шланг 
175 – 205 mm

бр. 4.44

ABAC-2020 Скоба за шланг
 200 – 231 mm

бр. 4.93

ABAC-2021 Скоба за шланг
 226 – 256 mm

бр. 5.52

ABAC-2022 Скоба за шланг 
251 – 282 mm

бр. 6.19

ABAC-2023 Скоба за шланг 
277 – 307 mm

бр. 6.71

Въздушни пистолети

Скоби 12 mm

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

ABAC-2034 Клипс скоба с 2 уши 
9 – 11 mm

бр. 0.78

ABAC-2035 Клипс скоба 
11 – 13 mm

бр. 0.91

Клипс скоби с уши

Швеция

Швеция

Продукти за подготвяне на сгъстен 
въздух

Филтърна група 1/4’’ автоматична

Дебит: 15/550 l/min
Налягане: 10 bar

Номер за поръчка: 
LUNA-3202

Цена: 151.64

АКСЕСОАРИ

Манометър за филтърна група

Номер за поръчка: LUNA-3187

Цена: 13.58

Пространствен държач с Т-захващане

Т-образна скоба

№ за 
поръчка

Размер Мярка Цена

LUNA-4232 1/4” бр. 15.96

LUNA-4233 3/8” бр. 32.14

LUNA-4234 1/2” бр. 33.79

№ за 
поръчка

Размер Мярка Цена

LUNA-4227 1/4” бр. 17.48

LUNA-4228 3/8” бр. 25.73

LUNA-4229 1/2” бр. 31.09

Смазочно масло за пневматични ин-
стру менти, без силикон за индус три-
ална употреба. 
Tемпературен диапазон:
 -10°С / +150°С
Вискозитет: 15 cSt (40°С). 

Дебит: 550 l/min
Налягане: 10 bar

Номер за поръчка: LUNA-3548

Цена: 77.71

Филтър 1/4’’ 

Дебит: 550 l/min  Налягане: 10 bar
Номер за поръчка: LUNA-3186
Цена: 37.62

Регулатор 1/4’’ 

Дебит: 550 l/min   Налягане: 10 bar
Номер за поръчка: LUNA-4089
Цена: 47.78

Омаслител 1/4’’ 

Дебит: 550 l/min Налягане: 10 bar
Номер за поръчка: LUNA-4249
Цена: 44.83

Филтър-регулатор 1/4’’ 
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ИНДУСТРИАЛНИ ШЛАНГОВЕ

ШЛАНГОВЕ ЗА ВЪЗДУХ

Дания

Серия Prima Tex SUPER AIR

Полиестерен армиран шланг за въздух. 
Не пропуска UV лъчи. Работно налягане 20 bar
Температурен диапазон: -20°С ÷ +60°С

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

HJOR-2001 Шланг 6.3 х 2.35 m 1.90

HJOR-2009 Шланг 8.0 х 2.5 m 2.39

HJOR-2010 Шланг 10.0 х 2.75 m 3.14

HJOR-2011 Шланг 12.7 x 3.15 m 3.97

Серия Prima Tex BASIC

Кръстообразно армиран PVC шланг с поли ес-
терна уплетка.
Устойчив на спирт, масла, алкални съеди нения 
и разтворители.
Температурен диапазон: -20°С ÷ +60°С

№ за 
поръчка

Описание Раб. на-
лягане

Мярка Цена

HJOR-2003 Шланг 6.3х2.35    15 bar m 1.57

HJOR-2008 Шланг 8.0х2.5       12 bar m 1.67

HJOR-2004 Шланг 10.0х2.75    12 bar m 2.11

HJOR-2005 Шланг 12.5x2.5    8 bar m 2.68

HJOR-2016 Шланг 16.0х3.0       8 bar m 3.64

HJOR-2006 Шланг 19.0х3.0    8 bar m 5.05

HJOR-2007 Шланг 25.0x3.5    5 bar m 6.43

Серия Prima KLAR

Неармирани PVC шлангове, подходящи за маз-
нини и въздух при налягане до 1 bar
Температурен диапазон: -20°С ÷ +60°С
Размери: 2 х 4 mm, 3 х 5 mm, 4 х 6 mm, 5 х 7 mm, 
5 х 8 mm, 6 х 9 mm, 7 х 10 mm,  
8 х 11 mm, 9 х 12 mm, 10 x13 mm, 10 х 14 mm

Серия OILE & BENZ

Неармирани PVC шлангове, подходящи за бен-
зин, масла и химикали при налягане до 1 bar
Температурен диапазон: -40°С ÷ +80°С
Размери: 2 х 4 mm, 3 х 5 mm, 4 х 6 mm, 5 х 7 mm, 
5 х 8 mm, 6 х 9 mm, 7 х 10 mm,  
8 х 11 mm, 9 х 12 mm, 10 x13 mm, 10 х 14 mm, 12 
х 16 mm, 14 x 19 mm

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

CEJN-1017 Шланг комплект 
6.5x10.0 mm - 2.0 m бр. 53.21

CEJN-1049 Шланг комплект 
6.5x10.0 mm - 4.0 m бр. 68.22

CEJN-1158 Шланг комплект 
6.5x10.0 mm - 6.0 m бр. 81.91

CEJN-2007 Шланг комплект 
6.5x10.0 mm - 8.0 m бр. 90.17

Спирални шлангове комплекти с бързи 
връзки

Максимално работно налягане: 10 bar
Температурен диапазон: -20°С ÷ +60°С
Изключително гъвкави и при много ниски тем-
ператури.
Устойчиви на действието на масла.
Размери: 6.5 х 10 mm – дължини 2, 4, 6 и 8 
метра 
8.0 х 12 mm – дължини 2, 4, 6 и 8 метра

Макари с полиуретанови шлангове

Работно налягане: 12 bar
Температурен диапазон: -20°С ÷ +60°С
Корпус, предпазващ шланга и механизма от 
замърсяване.
Възможност за завъртане на макарата до 
300 градуса.
Размери на шланга: 9.5 х 13.5 mm – дължина 
14 метра.
Цена: По запитване

Шлангове за кислород и горими газове

№ за 
поръчка

Описание Мярка Цена

AUTO-2636 Шланг кислород m 2.53

AUTO-2635 Шланг ацетилен m 3.22

AUTO-1074 Шланг пропан-бутан m 3.47

AUTO- 2675 Шланг сдвоен 
кислород/горим газ

m 5.09

AUTO-2639 Шланг сдвоен m 5.14

Маркуч Flamex B-F se

Произведен от прозрачен полиестер – по-
ли  уретан. Подсилен с метална спирала. Лек 
и гъвкав, трудно запалим. Предназначен за 
тран с  портиране на дребни прахообразни час-
тици.
Размери от ∅ 60 до ∅ 400 mm.

Маркуч Flamex B se

Произведен от прозрачен полиестер – поли-
уретан. Подсилен с метална спирала, трудно 
запалим. Предназначен за транспортиране на 
стружки, стърготини, гранулати.
Размери от ∅ 60 до ∅ 400 mm.

Маркуч Armoflex

Смукателен маркуч произведен от PVC с вгра-
дена метална спирала. Подходящ за транс-
пор тиране на твърди, течни и газо образни 
материали, включително и някои химикали.
Размери от ∅ 12 до ∅ 50 mm.

Маркуч Calorform

Многофункционален маркуч, произведен от 
спе  циален каучук EPDM. 
Подходящ за тран  с портиране на течни и 
газообразни ма териали, как то и широк кръг 
от химикали при тем пе ратура до +120 °С.
Размери от ∅10 до ∅25 mm.

Маркуч Master – VENT 2

Произведен от алуминиево фолио, покрито 
с по  лиестерна тъкан. Предназначен за тран-
с пор  тиране на студен и горещ въздух до 
+140°С. Подходящ за климатични и венти-
лационни инсталации.
Размери от ∅ 100 до ∅ 304 m.

Полиуретанови шлангове

Неармиран полиуретанов шланг.
Изключително лек и гъвкав.
Максимално работно налягане: 10 bar
Размери: 6.5 х 10 mm, 8.0 х 12 mm, 11.0 х 16 mm

Цени: По запитване



Съдържание:

Индустриална и строителна техника          56
Бояджийска и бластираща техника          57
Помпени системи и оборудване           58

ИНДУСТРИАЛНА И 
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА



56

За поръчки: София: 02/8467131; Плевен: 064/830099; Смолян: 0301/63836; Сливен: 044/622989;                        Цените са с включен ДДС.                      
                        Троян: 0670/62099; Видин: 094/607636; Варна: 052/699080; Хасково: 038/623229

ИНДУСТРИАЛНА И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Компресор с пресостатно управление, ремъч-
но задвижване, хладилен изсушител и реси вер.
Технически данни:
Дебит                    670 l/min
Максимално работно налягане 10 bar
Захранване                 400V/50Hz/3ph
Електродвигател                       5.5 kW
Клас на защита     IP 55
Охлаждане                   Въздушно
Задвижване                     Ремъчно
Ресивер     200 L
Хладилен изсушител                 Camp Air F0007C
Размери                     1450 x 600 x 1355 mm
Тегло   213 kg
Ниво на шум    61 dB

Винтов компресор L05-200 Airstation
Германия

КОМПРЕСОРИ

Италия

* Монофазни и трифазни генератори, подхо-
дящи за ра бо та като аварийни и постянни 
източ ници на напрежение (диапазон 1–560 kVa);

* Генератори c директни изводи за правото-
ково елек тро   дъгово заваряване (165А – 600А) 
и с до  пъл нителни изводи за променливо моно/
три фазно напрежение.

* Стационарни дизелови генератори за пос-
то янно и аварийно захранване с изходна мощ-
ност от 6 до 2500 kVa. Различни въз можности 
за управление. Различни видове охлаж дане на 
двигателя;

*  Мобилни генератори – монофазни и трифаз-
ни, за консуматори с мощност до 11 kVa.

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Вибромастари и виброгреди

С ширина от два метра, устройството има 
висока продуктивност, 
с пре образуване в на кло-
нен механизъм та ка, че 
острието да бъде пос-
тавено под ъгъл за избут-
ване и из дърпване по тра-
сето. 
Нов осъвременен мо дел, за 
вибриране и ни ве  ли ране на 
бетон в ни ши с дължина до 
7 m и дълбочина до 150 mm.

Машини за заглаждане на бетон 
(хеликоптери)

* Pro 600 X - компактна, мощна, идеална за 
ре монтна дейност и на площи около ъгли, 
стени и колони. 

* Pro 900/1200; Pro Tilt 900/1200 - с тях лесно се 
постигат твърди и гладки подове.

Великобритания

Италия

Ръчна пневматична техника – къртачи, перфо-
ратори, триони, вибратори, трамбовки и 
ядко пробивни машини.

Цени: По запитване

ГЕНЕРАТОРИ

Германия

Богата продуктова гама от бензинови и 
електрически машини.

Фугорези

КОНСУМАТИВИ

В зависимост от модела на машината и 
пред назначението предлагаме голямо разно-
образие от консумативи за всякакъв вид ра-
бота. Дискове, четки, фрезоващи пластини, 
ме ки и шлайф шайби, шлайфащи и смолисти 
диаманти както и много други.

Цени: По запитване

NEW!

САЩ

Лесно нагласяне на дълбочината на рязане, 
автоматично изключване при ниско ниво на 
маслото, фиксираща спирачка.

Маси за рязане на строителни 
материали

За рязане на облицовъчни материали, тухли 
и керемиди, керамични материали, мрамор и 
др. Рязане под 45 или 90 градуса, в зависимост 
от модела.

Диамантени дискове за фугорези, стационарни 
и ръчни машини, за рязане на различни 
материали.

Боркорони с диаметри от 25 до 1000 mm; 
дължина 450 mm; различен брой, дължина и 
височина на сегментите.

Трамбовки и виброплочи

Богата гама от продукти – почистваща и 
полираща техника, еднодискови шлайфащи 
машини, тридискови шлайфащи машини и 
фрезоващи машини.

Професионални машини за сухо и мокро 
почистване, прахосмукачки за индустриални 
цели.

Цени: По запитване

Германия
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Белгия

БОЯДЖИЙСКА И БЛАСТИРАЩА ТЕХНИКА

Електрическа бояджийска система за 
високо налягане ST Max 395

Машина за безвъздушно нанасяне на латекс, 
фасаген, грундове, емайли, бои и масла.
Машината работи под високо налягане на 
флуида, което се създава от бутална помпа. 
Работи с пистолет за високо налягане на 
флуида. Помпата е от неръждаема стомана, 
което гарантира дълга експлоатация. 
Машината е снабдена с цифров дисплей, 
който позволява електронно регулиране на 
оборотите.
Максимално налягане: 230 bar

Бояджийска система за ниско налягане 
Triton 308

Комплектът съдържа 7.5 метра шланг за боя 
и въздух, помпа с всмукател и регулатори за 
налягане.
Системата може да бъде предложена в два 
варианта според конструкцията – на стойка 
или на количка. Възможни са комбинации и 
според използвания пистолет към системата 
– конвенционален, комбиниран или HVLP.

Бояджийски пистолет Finex

Пистолетите Finex са едни от най-леките 
на пазара, благодарение на корпуса си от 
галванизиран алуминий. 
Пистолетите се предлагат в няколко разно-
видности: 
- Според метода на работа – конвенционални 

и HVLP;
- Според размера на гравитационното казан-

че – стандартни с 500 ml обем на казанчето 
и мини – със 125 ml обем.

Размер на дюзите е от 0.6 до 1.8 mm.

Бояджийски камери за мебелно 
производство, тип завеса

Daphne S.r.l. е утвърден производител на 
бояджийски камери. 
Камерите се предлагат в три стандартни 
модела с различни размери.
Корпусът на камерите може да бъде изработен 
от галванизирана ламарина или от сандвич 
панели с изолация. Електрическото оборудване 
и периферия отговарят на изискванията за 
взривоопасност. Вентилацията е оборудвана 
с аксиален тип вакуум помпи.
Камерите могат да бъдат избирани като 
стандартен вариант с два типа включени 
филтри – сухи хартиени и филтри от 
полимерни нишки. 
Предлага се и екологична версия на камерите, 
в която са включени трети слой филтри – с 
активен въглен.
Размер на дюзите е от 0.6 до 1.8 mm.

БОЯДЖИЙСКИ СИСТЕМИ БОЯДЖИЙСКИ КАМЕРИ

Стандартен картонен филтър

Филтърът позволява до 98% филтрация на 
изходящи от камерата твърди частици. 
Максимално запълване с твърди частици – от 
5 до 18 kg/m2.
Максимална дебелина на филтъра – 65 mm.
Брой на гънките за 1 m – 25.

Филтри тип Plenum

Изработени от 100% полиестер. 
Дебелина на филтърния пласт – 22 mm.
Размер на стандартна опаковка: 2 m x 20 m

Филтри полиестерен тип

Размер на стандартна опаковка: 1 m x 20 m
Размер на стандартна опаковка: 2 m x 20 m

ФИЛТРИ

Италия

БЛАСТИРАНЕ

Бояджийски камери за мебелно 
производство, тип завеса

Falch е водещ производител на професионална 
техника с вода под високо налягане. Предлагат 
се над 500 различни модела машини, разделени 
в две серии: 
- Професионална серия Aqua Speed – от 5 до 

15 kW;
- Индустриална серия Falch – от 28 до 100 kW
Приложения:
Строителство – за премахване на бетон, 
остатъци от асфалт и катран, почистване 
на мазилки и хоросан, отстраняване на за-
мър сявания по кофражи, метални скелета, по-
вредена мазилка, боя, почистване на замърсени 
фасади, почистване на бояджийски камери, на 
ръжда и боя от корабни корпуси и др.

Аксесоари

Към машините се предлагат и различни аксе-
соари – входна верига за водата, писто лети 
и шлангове за високо налягане, дюзи, удъл-
жители, защитни средства и облекла и др.

Германия

Съдове и системи за бластиране

Богата гама – от малки портативни съдо ве с 
вместимост 17 литра до мобилни системи с 
обем 23 000 литра с монтирани бластиращи 
камери към тях.

AIRBLAST
The Art of Powerful Cleaning… 

Аксесоари и шлангове за бластиране

Дюзи, шлангове, защитни шлемове, куп лун ги и 
дюзодържачи.

Цени: По запитване
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За поръчки: София: 02/8467131; Плевен: 064/830099; Смолян: 0301/63836; Сливен: 044/622989;                        Цените са с включен ДДС.                      
                        Троян: 0670/62099; Видин: 094/607636; Варна: 052/699080; Хасково: 038/623229

ПОМПЕНИ СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕ

Grindex AB е специализирана в ди-
зайна и производството на еле-
ктрически по топяеми помпи за 
индустриални нужди. 
Grindex предлага помпи за почни 
всякакви нужди – номенклатурата 
включ ва дренажни и шламови 
помпи от неръждаема стомана.

Помпите Grindex са предназначени 
за:

- Изпомпване на вода, съдържаща 
час ти ци с размери, достигащи 
раз ме рите на отворите на 
решетката;

- Изпомпване на подземни води;

- Вода, съдържаща абразивни части-
ци;

- Различни видове отпадни води;

- Шлам.

Помпите Grindex позволяват ра-
бота без непрекъснат контрол, 
тъй като са снабдени с въздушен 
клапан, който позволява временно 
помпата да ра боти на сухо без 
повреда.

ДРЕНАЖНИ ПОМПИ

Дренажните помпи Grindex могат 
да се справят с вода, която съдържа 
абразивни частици и могат да 
ра  ботят на сухо без проблеми, 
бла го да рение на уникалния си кла-
пан, който дава възможност за 
охлаждане на въз духа на двигателя 
и не е необходимо помпата да бъде 
под непрекъснато наблюдение.

               Mini       Major

       Solid   Sandy

ШЛАМОВИ ПОМПИ

Шламовите помпи Grindex са пред -
назначени за вода с високо съдър-
жание на твърди частици. Те се 
справят безпроблемно с размери 
на частиците до диаметъра на 
отвора на входа на помпата. 
Идеални са за изпомпване на раз-
лични видове кал и утайка, както и 
за рядка каша.

Grundfos е един от водещите в 
света производители на помпи и 
пом пе ни системи. Фирмата пред-
лага мно го широка гама продукти 
в мно го различни сфери: отопление 
и клима тизация, водоснабдяване, 
во до снабдяване от сондажи, 
би  тово во доснабдяване, произ-
вод ство на пара, контрол и под-
държане на зададени параметри 
(налягане, температура, дебит и 
диференциално налягане) при раз-
лични технологични процеси, от-
падни води в индустрията и бита, 
помпени системи за пречиства-
телни станции, хранително-вку-
сова и фарма цевтична промишле-
ност, дозиране и де зинфекция, 
пре нос на агресивни теч ности, 
противо пожарни систе ми.

Многостъпална центробежна само-
за  смукваща помпа MQ 

Приложения: 
За битово водоснабдяване, за мал-
ки промишлени пред приятия, земе-
делие и гради нарство.

Лесен монтаж и лесна експлоата-
ция. Защита от работа „на сухо“ 
с автоматично връщане в начално 
състояние.

Многостъпална центробежна 
самозасмукваща помпа MQ

Приложения: 
Доставка на подпочвена вода за 
хидротехнически съоръжения, напо-
яване в градинарството и земе-
делието, понижаване нивото на 
подпочвените води, повишаване на 
налягане, промишлени приложения, 
частни жилища и вили, обикновени 
сондажи, плитки кладенци, съби-
ране на дъждовна вода в резер-
воaри, нагнетяване на вода от 
градската мрежа, изпразване на 
градински басейни и системи за 
битово водоснабдяване.

Швеция

Потопяеми помпи SQ

Дания

Цени: По запитване
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ОБЩИ УСЛОВИЯ
ДОСТАВКА

- Продуктите, които не са налични на склад, се доставят при първа възможност, като разходите са за сметка   
на ПРОФС ЕООД

- Документи, съпътстващи доставката на стоката: оригинал на фактура с включен ДДС, гаранционна карта 
и инструкции за експлоатация (ако придружават продукта)

Доставка с куриерска фирма
- Доставката се извършва от куриерска фирма до адрес, посочен от клиента във формата за поръчка
- Минималната стойност на поръчката е 10.00 лв с ДДС. Цената за доставка е 5.00 лв. 
 За поръчки над 120.00 лв. с ДДС – доставката е безплатна.
- При избор за плащане – наложен платеж, към стойността на доставката се начилява и такса от куриерската 

фирма за плащане при доставка
- Общата стойност на доставката включва стойността на поръчката и разходите по доставката
- Доставката се извършва до 3 работни дни, според местонахождението на купувача за налични стоки (без 

почивни дни и официални празници)
Доставка до търговски обект на ПРОФС ЕООД
- Доставката до търговските обекти на  ПРОФС ЕООД е безплатна
- Клиентът избира сам най-близкия до него офис на ПРОФС ЕООД, от където да вземе лично своята поръчка

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

- Всеки потребител има право да върне поръчаните от него стоки в срок от 7 (седем) дни от датата на 
полу чаването им в случай, че те са съхранени с грижата на добър стопанин, не са използвани, не е нарушена 
целостта на опаковката им и са във вида, в който са получени, в т.ч. с пълна комплектация и документация, 
съгласно условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

-  Разходите, свързани с връщането на стоките са за сметка на потребителя

РЕКЛАМАЦИИ

- Рекламации се приемат в случаите, когато: е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока; 
стоката е с видим дефект; стоката е повредена по време на доставката й

- Допълнителна информация може да се получи в търговските обекти на Верига магазини ПРОФС

ГАРАНЦИИ

- Срокът на гаранцията е 1 година за стоки с гаранционни карти
- Гаранцията важи при предоставяне на гаранционна карта и документ за покупка
- Гаранцията започва от деня на покупката и покрива стоки с фабричен дефект. Не обхваща консу ма тиви и 

нормално износване на машини и части
- Купувачът няма право да изисква компенсации за нанесени щети и пропуснати ползи във връзка с въз никнал 

гаранционен проблем
- Гаранцията важи при спазване на общите условия в гаранционната карта и инструкциите за експлоа тация

ДРУГИ

- Цените в каталога са с включен ДДС
- ПРОФС ЕООД си запазва правото да променя цените и дизайна на продуктите
- Цените, по които ще се таксуват поръчките, са актуалните към момента на получаване на запит ването
- Възможни са печатни грешки

Дизайн, предпечат и печат: “Агенция Дейта” ООД;  www.pechatnicadata.com
Дизайн на кориците: Катрин Иванова



ПРОФС ЕООД е верига магазини 
на Каммартон България ЕООД. 
Фирмата предлага индустри-
ална техника и консумативи от 
водещи шведски, немски и други 
европейски компании.
Нашите ценности?

- Отговорност. Лоялност.
Професионализъм.

София 1220, ул. “Илиенско шосе” Nо8
Телефон | Факс: 02 926 60 67

www.profs.bg | www.toolsshop.bg


