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Az akció érvényessége: 2019.10.10-től 2019.10.25-ig

 MUNKÁRA     
      KÉSZEN,
     TELJES 
VÁLASZTÉKKAL!

51.990 Ft

Akkus fúró-csavarozó Set PowerMaxx BS 12
12 V/2,0 Ah, lítium-ionos technológia, Ultra-M technológia: legnagyobb teljesítmény, 
kímélő feltöltés és 3 éves akkuegység-garancia, üresjárati fordulatszámok: 0-360/1400/min, 
max 40 Nm-ig. max. furat Ø puhafában/acélban: 18/10 mm, gyorsbefogó tokmány,
beépített LED munkalámpa, praktikus övcsipesszel és bittartóval, akkuegységek a 
töltésszint ellenőrzését szolgáló kapacitáskijelzővel, 
műanyag hordtáska számos tartozékkal fúráshoz, csavarozáshoz stb.,
601036870

+ 2 db Li-Power akkuegység, 
töltő SC 30, 

műanyag hordtáska, 
tartozékkészletek 

Kompresszor 
RC1/24 CM 1,5
1,1 kW/1,5 LE/230 V, 
max. teljesítmény: 190 l/perc., tartály ürtartalma: 24 l,
olajkenésű direkt meghajtás, kompletten nyomáscsökkentővel és motorvédővel,
1 hengeres, súly: 21 kg 
1231492

8 bar39.990Ft  HELYETT

29.990 Ft

-25%
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ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

Páramentesítő készülék
1 db páragyűjtő tablettával. Segít a helyiségekben az 
optimális páratartalom elérését. Páramentesítő 
rendszere hatékonyan gyűjti össze a levegő felesleges 
nedvességtartalmát és csökkenti a kellemetlen szagokat. 
Egy készülék egy (20 m2) nagyságú helyiségbe ideális. 
Működtetéséhez nincs szükség elektromos áramra. 
(kb. 2 hónapig fejti ki hatását.) A lakás bármelyik 
helyiségében használható. HRC014

5.990 Ft

Összecsukható asztal Worktable
praktikus hordozható asztal különböző helyeken 
végzett munkához, specialis rendszerrel rendelkezik 
az asztal gyors szetnyitasahoz és összecsukásához. 
Az asztal nagy munkafelületének 453 kg-os teherbírása azt 
jelenti, hogy az asztalon bonyolult munkálatok is végrehajthatók. 
A termék két 30 cm Clamps szorítóval rendelkezik, 
melyek biztosítják a munkafelület stabilitását. CBE009

Szerszámosláda Cantilever PRO 22"
A speciálisan tervezett belső rész és a nagyobb szerszámok 
tárolására szolgáló hosszú rekesz  lehetővé teszi a 
szerszámok nagyság szerinti elrendezését, kényelmes és 
tartós, fém fogantyúval rendelkezik, magas minőségű 
anyagokból készült
CBE021

Szerszámosláda 
praktikus, tágas 3 szintes szerszámosláda, 
mindegyik szintje különböző nagyságú szerszám és 
tartozékok tárolására szolgál, a termék belseje 
megkönnyíti a különböző méretű szerszámok tárolását, 
hátsó támasztólábakkal rendelkezik, tartósságot garantáló 
magas minőségű anyagokból készült
CBE040

Páramentesítő utántöltő tabletta 1db
1 db páragyűjtő tabletta stop pára páramentesítő 
készülékekhez, illatmentes, magába szívja a 
levegő felesleges páratartalmát. 
1 tabletta kb. 2 hónapra elegendő egy kb. 20 m2 szobában 
(függ a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól)
HRC015

Univerzális pillanatragasztó
Super Bond 3 g
3 másodperc alatt ragasztja a legtöbb anyagot. 
Biztonságosan nyitható, vízálló  
HRL003

Univerzális erősragasztó 
Palmatex 50 ml
vízálló, a ragasztás ellenáll a híg savaknak és lúgoknak. 
Csaknem valamennyi felülethez jól tapad, 
rendkívül széles felhasználhatóság jellemzi. 
Hőállóság: kb. 110°C, 
(az oldószer elpárolgását biztosítani kell) 
HRPL01

Univerzális ragasztó Total 8 g
szinte bármit ragaszt, szinte bárhová, minden helyzetben 
erősen ragaszt, bel- és kültéri használatra egyaránt, 
UV- és vízálló, nem tartalmaz oldószert, rugalmas, 
rezgésálló és átlátszó. Alkalmas a fa, fém, kő, kerámia, 
üveg, textil, műanyag (kivéve PE, PP, teflon), polisztirol, stb. 
Kötésidő: kb. 0,5 mm/6 óra 
HRPT30

Energizer 
Power B5 
4+1
AA ceruza E91 elem   NZAPAA02

AAA mikro E92 elem NZAPAO02

Energizer 
alkáli elem 
A23/E23A B1
Az Energizer® Alkaline Power a világszerte ismert márka 
minőségét kínálja alapvető energiaigényei kielégítésére.   
Az Energizer® Alkaline Power szivárgásmentessége 
kiemelkedő. (a szén-cink elemekhez viszonyítva).´´ 
´NZSAO001

Energizer 
Lithium elem 
CR2032 BP2
Hosszan tarto energia minden nap hasznalt
keszulekeihez.
NZSLO001

3 AAA LED-es fejlámpa +2 piros LED
Headlight Vision HD Focus
315 Lumen, 6 óra működési idő, hatótávolság: 85 m, 
időjárásálló, állítható fényerősség, éjjellátó, csuklós fej, 
ütésálló 1 m-ig, 3 db mikroelemmel működik, 
ami a csomagolás részét képezi
NZFOHV04

790 Ft 490 Ft 490 Ft

890 Ft 590 Ft

390 Ft 1.990 Ft 1.190 Ft

14.990 Ft11.990 Ft36.990 Ft
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ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.
Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A “helyett” árak vagy az eddigi fogyasztói árak, vagy a szállító által javasolt 
fogyasztói árak. Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az akció 2019.10.10-től 2019.10.25-ig vagy a készlet erejéig tart. Z914

36.990 Ft

Elektromos láncfűrész
CSE 2035
Motor: 2000 W, vágáshossz: 35 cm,
”Power Indicator” feszültségjelző, puha bevonatú markolat, 
automatikus lánckenés, 
súly: 4,5 kg
1256144

Görgős szállítólap
8 műanyag görgővel, 4 db, anyaga: Acél ház, 
porszórt bevonat, műanyag kerék, 
magassag 31 mm, atm: 26 mm,
max. teherbiras 150 kg
1242827

Emelő
Acél, porszórt bevonat, 4 műanyag görgővel, 
max. terhelhetőség: 150 kg, 
különböző tárgyak emeléséhez alkalmas
1242828

1.390 Ft 1.590 Ft

Szerszámkoffer-Set Professionell
2 db, méretek (külső):
54,7 x 27,1 x 27,8 / 37,4 x 19,8 x 18,9 cm,
rendszerező fakkokkal 
1250165

6.190 Ft

Multifunkcionális szerszám WB2 250
250 W, rezgésszám 22000/perc, kitérés mértéke 3°,
tartozékok cseréje univerzális csavarral, 3 év garancia
1252645

Száraz-nedves 
porszívó PA 200
1300 W, 20 literes tartály, 
1500 mm vízoszlop szívóerő, 
szivacs szűrő, porzsákkal 
és anélkül is üzemeltethető, 
tartozékokkal
1128855

Munka -és szorító asztal  Master 600
magasságában állítható és összecsukható, MDF munkalap,  
0-65°-ban fokozatmentesen dönthető asztal, stabil, 
gyors befogási rendszer, beépített szerszámtartó, 
munkamagasság állíthatósága: 78-95 cm,
asztal mérete: 65 x 42 cm, max. szorítási táv 
szorító pofákkal: 11,5/43,5 cm, 
max. terhelhetőség: 120 kg, max. befogási szög: 10°
1256437

16 részes tartozékkészlettel 
(hántoló, fűrész, deltacsiszoló, 
csiszolópapír fához és fémhez, 
fűrésztárcsa lágy anyagokhoz) 

11.990 Ft

13.490 Ft 29.990 Ft

ÚJ!

ÚJ!




