
1 

REGULAMIN Promocji STANDARD 

1) Niniejszy dokument określa ogólne zasady promocji STANDARD zwanej dalej „Akcją Promocyjną” 
prowadzonej przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 
Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- 
Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.

2) Użyte w tym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) definicje oznaczają:

a) Organizator (zwany także „Sprzedającym”) – Berner Polska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, 
przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków.

b) Towar - oznacza produkt oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem wszystkich 
udostępnionych przez Sprzedającego kanałów sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży za 
pośrednictwem Platformy B2B, której zasady określa odrębny Regulamin, udostępniony na 
stronie: https://shop.berner.eu/pl-pl/

c) Klient - oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem 
konsumentów, których definicje zawiera art. 23 Kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych 
dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością 
gospodarczą lub zawodową.

d) PTH – Przedstawiciel Techniczno-Handlowy reprezentujący Organizatora, pośredniczący w 
procesie składania zamówienia przez Klienta w ramach jednego z kanałów sprzedaży.

e) Dostawca – firma kurierska wykonująca na zlecenie Sprzedającego usługę dostarczenia 
Towaru do Klienta.

3) Celem Promocji STANDARD jest realizacja strategii marketingowej firmy Berner Polska Sp. z o.o., 
uatrakcyjnienie zakupów i zwiększenie sprzedaży w czasie trwania promocji oraz promocję marki 
BERNER.

4) Akcja promocyjna obowiązuje w okresie 01.07-31.08.2022 lub do wyczerpania zapasów.

5) Akcja promocyjna obejmuje towary prezentowane w Gazetce Promocyjnej „Motoryzacja” lub
„Przemysł i Budownictwo” stanowiące załącznik do regulaminu.

6) Akcja Promocyjna polega na możliwości zakupu  określonych przez Organizatora towarów w cenie 
netto zawartej w Gazetce Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” w terminie 
obowiązywania promocji lub przed wyczerpaniem zapasów.
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7) Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy klient spełniający warunki uczestnictwa określone
w niniejszym Regulaminie.

8) Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest złożenie zamówienia lub zakup
określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.

9) Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem trwania Akcji
Promocyjnej.

10) Akcja promocyjna skierowana jest do klientów Sprzedającego.

11) Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Towaru.

12) Towary oferowane przez firmę BERNER przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego.

13) Klient zobowiązuje się wykorzystywać Towary wyłącznie na własne potrzeby, a w razie ich
ewentualnej odsprzedaży zapewnia, że Towary nie będą sprzedawane konsumentom ani przez
niego ani przez podmioty z nim powiązane. Klient deklaruje, że w razie ww. odsprzedaży zobowiąże
swoich klientów, aby nie odsprzedawali Towarów konsumentom.

14) Klient zamawia wybrany Towar na podstawie zamówienia ustnego złożonego w obecności PTH,
telefonicznie lub poprzez platformę zamówień elektronicznych www.berner.pl lub w innej formie
udostępnionej przez Sprzedającego.

15) Klient zapewnia, że osoba składająca zamówienia jest uprawniona do reprezentowania Klienta w
zakresie zawierania i zmian umów zakupu Towarów, także w ramach akcji promocyjnych.

16) Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres za pośrednictwem
Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 – 17:00.

17) Złożenie zamówienie w ramach Akcji Promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.

18) Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej, mogą być zgłaszane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od
daty dostarczenia Towarów. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora.
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora
wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni, a o ich wynikach
Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym.
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19) Uczestnicy poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679
a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa
logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);

b) art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży)

przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz w celach 
marketingowych Organizatora, na czas trwania Akcji Promocyjnej oraz działań marketingowych z 
nią związanych. 

20) Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania zgody na
przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie
danych osobowych będzie odbywało się zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

21) Administratorem danych osobowych związanych z procesem dostaw produktów jest Berner
Polska sp. o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. Puszkarskiej 7J.

22) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Koordynatorem Ochrony
Danych Osobowych w Berner Polska, e-mail: dpc@berner.pl

23) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.

24) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone firmom zapewniającym obsługę IT.

25) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów
określonych przepisami prawa.

26) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

27) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

28) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów kodeksu
cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie
umowy i tym samym przystąpienia do Akcji Promocyjnej.

mailto:dpc@berner.pl
mailto:dpc@berner.pl
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29) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków  nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

30) Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez
Organizatora.

31) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki umowy sprzedaży
dostępne na stronie https://shop.berner.eu/pl-pl/

32) Sprzedający może dokonać zmian Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia umieszczenia
ich na stronie https://shop.berner.eu/pl-pl/

33) Uczestnicy Promocji mogą zapoznać się z tekstem Regulaminu w siedzibie Organizatora lub na
stronie internetowej https://shop.berner.eu/pl-pl/

https://shop.berner.eu/pl-pl/
https://shop.berner.eu/pl-pl/


MOTORYZACJA

LIPIEC-SIERPIEŃ 2022

BERNER
MAGAZYN

mój NOWOŚCI I PROMOCJE

Okres obowiązywania promocji: 1.07.2022 - 31.08.2022 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie
zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o.

►Chusteczki gotowe do użycia

►100 sztuk w opakowaniu

►Idealny rozmiar - 13 x 18 cm

►Ekologiczne (nadają się w 100% do recyklingu)

►Nadają się do wielu powierzchni
(deska rozdzielcza, okna, lustra, ekrany)

►Szybkość i łatwość używania

Chusteczki do czyszczenia X in 1
Gotowy do użycia produkt czyszczący do twardych powierzchni:           
plastik, szkło, monitory itp. Nie nakładać na gorące powierzchnie 
i materiały tekstylne. Nie zawiera silikonu. Wszechstronny, usuwa 
zabrudzenia takie jak: kurz, osady z nikotyny, tłuszcz itp. Nie pozostawia 
smug na szkle!

NOWOŚĆ

39,00
Nr art.: 421380
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*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się.
Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Akcja obejmuje 

wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się
do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji. Szczegóły dostępne na: https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za: 11  ZŁ ZŁ

Pianka do czyszczenia
tapicerki, 500 ml
Nr art. 14784

Miarka zwijana
5 m
Nr art. 30545

Szczypce do usuwania
izolacji Super 5
Nr art. 12998

Reflektor LED 30 W 
„Black” Slim Aku 
Nr art. 332543

Zestaw Lampa czołowa
+ Penlight LED
Nr art. 339200

A w sierpniu obserwuj NASZĄ STRONĘ internetową,
gdzie znajdziesz nowe produkty promocyjne za: 11  ZŁ ZŁ
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TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW! ILOŚĆ OGRANICZONA!
*Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie 
wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji. Szczegóły dostępne na: https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin

Zrób dowolne zakupy za min. 3000 zł, a otrzymasz
urządzenie 12 V AKU (w niebieskiej ramce) w promocyjnej cenie!

W danym miesiącu dokup kolejne urządzenia
i zbierz pełną gamę narzędzi 12 V AKU!

1.

2.

199,00

49,00

199,00

LIPIEC

SIERPIEŃ

249,00

149,00

49,00

Zestaw
akumulatorów
12 V, 2 i 6 Ah
ładowarka
Nr art. 370469

*Urządzenia dostępne w każdym z 3 miesiący (lipiec, sierpień, wrzesień)

*Urządzenia dostępne w sierpniu

*Urządzenia dostępne w lipcu

*Urządzenia dostępne we wrześniu

Wiertarko-wkrętarka
BACD-1 12 V
Nr art. 343780

Szlifierka kątowa
BACAG BL 12 V
Nr art. 343774

Wiertarko-wkrętarka 
bezprzewodowa
BACD-1
12 V, 2 Ah, BC
Nr art. 370844

Wyrzynarka
BACJS 12 V
Nr art. 343776

Wkrętarka
BACS-1, 12 V
Nr art. 343778

249,00 199,00

Wkrętarka
z wymiennymi głowicami 
BACDCH BL 12 V
Nr art. 343789

Pilarka tarczowa
BACCS 12 V
Nr art. 343775

WRZESIEŃ
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KAMPANIA CZYSZCZENIE

Zmywacz do felg Active, 5 l
Zalety produktu:
►Do usuwania ścieru hamulcowego, oleju, tluszczy
►Chroni przed korozją
►Do zastosowań przemysłowych (koncentrat)
►Produkt biodegradowalny zgodnie z normą OECD
►Nie zawiera silikonu, kwasów i AOX
►Przy użyciu z spryskiwaczem ręcznym
pamiętać o odpowiednim rozcieńczeniu środka

Nr art.
214879

Nr art.
214879-2*

Przy 1 szt.

/szt.
105,50

Przy 2 szt.

/szt.
79,99

HIT CENOWY

Zmywacz do felg 
Active 25 l
Nr art. 415753

369,00

Środek do czyszczenia felg 
Premium, 500 ml
Zalety produktu:
►Specjalny skład produktu szybko
usuwa bród, olej i pył hamulcowy
►Produkt zmienia kolor z niebieskiego
na fioletowy gdy maksymalny efekt 
czyszczący został osiągnięty
►Biodegradowalny i rozpuszczalny
wg normy B5105
►pH ~8
Nr art. 415197

39,00

Stożkowa szczotka do felg, 430 mm
Zalety produktu:
►Stożkowy kształt  umożliwia czyszczenie wszystkich rodzajów obręczy
►Miękkie i elastyczne włókna szczotki idealnie nadają się do czyszczenia 
felg szprychowych i felg z podwójnymi szprychami
►Gumowa końcówka  zapobiega zadrapaniom felgi
Nr art. 366759

47,50

Twarda szczotka do kół i obręczy 120 mm
Zalety produktu:
►Włókna polipropylenowe - o wyższej odporności na środki chemiczne
►Włókna o średnicy 35 mm - usuwają gruboziarniste zabrudzenia
Nr art. 366758

18,50

Piana do opon
spray, 500 ml
Zastosowanie:
►Do czyszczenia i konserwacji
opon samochodowych
Zalety produktu:
►Odświeża stare opony
►Brak konieczności spłukiwania
►Nie uszkadza felg oraz powierzchni 
lakierowanych
►Zawiera silikon
►Zapobiega parcieniu opon
►Nie zawiera AOX

Szczotka do felg, 480 mm
Zalety produktu:
►Szczotki o specjalnym miękkim włosiu  pozwalające uniknąć
uszkodzenia lakieru
►Szczotka nadaje się do użycia w temperaturze do 55°C
Nr art. 11274

38,50

Nr art.
365877

Nr art.
365877-15

Przy 1 szt.

/szt.
33,50

Przy 15 szt.

/szt.
29,95

*Ten wariant ilościowy nie
jest dostępny w sklepie on-line
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Pianka czyszcząca Xin1
500 ml
Zalety produktu:
►Nadaje się do czyszczenia
całego wnętrza, w tym siedzeń,
dywaników, wykończenia dachu
►Koniec z wieloma produktami
do różnych powierzchni
►Nadaje się do szkła, luster
i wyświetlaczy
►Łatwe nakładanie piany
na wszystkie powierzchnie

WIDEO

Zmywacz plam
na karoserii
400 ml
Zalety produktu:
►Zmiękcza i usuwa smołę
z karoserii samochodowych
►Nautralny dla tworzyw sztucznych
i powierzchni lakierowanych
►Nie zawiera silikonu, aromatów, AOX
Nr art. 147992

27,90
Nr art.
369938

Nr art.
369938-15

Przy 1 szt.

/szt.
43,50

Przy 15 szt.

/szt.
36,90

Zastosowanie:
►Preparat przeznaczony jest do czyszczenia
i zabezpieczania szyb samochodowych
w każdych warunkach atmosferycznych
►Może być stosowany również do wszystkich
innych powierzchni szklanych
Zalety produktu:
►Jednoczesne czyszczenie i zabezpieczanie
przedniej szyby
►Dobra widoczność dzięki efektowi uszczelniacza
►Odpowiednie na każdą porę roku

KAMPANIA CZYSZCZENIE

Pianka do szyb 3D
500 ml
Zalety produktu:
►Jakość premium
►Innowacyjna pianka
trójwymiarowa
►Otacza brud
►Nie zamienia się w płyn
►Czyszczenie szkła bez smug
►Bardzo wydajna
►Łatwe i szybkie czyszczenie
Nr art. 399448-6*

Przy zakupie min. 6 szt.

21,50 zł/szt.

Nr art.
420466

Nr art.
420466-2*

/szt.
59,00
Przy 1 szt.

/szt.
53,90
Przy 2 szt.

WIDEO

NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA
I PŁYN DO SPRYSKIWACZY
W JEDNYM

CLEANSTAR MAGIC X-IN-1

GOTOWY
DO UŻYCIA

LEPSZA
WIDOCZNOŚĆ

EFEKT
HYDROFOBOWY

BEZPIECZNIEJSZA
JAZDA

HIT CENOWY

*Ten wariant ilościowy nie
jest dostępny w sklepie on-line

*Ten wariant ilościowy nie
jest dostępny w sklepie on-line
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Wtyk DN7,2
G 3/8” GW MS
Nr art. 185973

Szybkozłączka DN7,2
G 3/8" GW MS
Nr art. 185914

Zalety produktu:
►Miękki wąż sprężonego powietrza
w żółtym kolorze
►Solidny i bardzo elastyczny
►Odporny na oleje, smary i ozon
►Węże wyposażone w złaczki stalowe
►Zakres temperatury: od -40°C do +80°C

Nr art. Ø wewn. Ø zewn. Długość Cena

405667 10 mm 15,5 mm 10 m 148,50 zł

405668 10 mm 15,5 mm 20 m 259,00 zł

405672 13 mm 19 mm 20 m 369,00 zł

Zwijacz bębnowy do sprężonego powietrza
bezpieczny DL, 20 bar

Zalety produktu:
►Ogranicza ryzyko obrażeń ciała
 i uszkodzenia materiałów lub pojazdów
 - Regulator prędkości kontroluje
   prędkość zwijania
 - Żółty kolor zwiększa widoczność
   węża, ograniczając ryzyko potknięcia
   się o rozwinięty wąż
►Wysokiej jakości solidna i
 kompaktowa obudowa z tw. szt.
 - Lekki i kompaktowy
 - Polipropylen odporny na uderzenia
►Uchwyt obrotowy
 - Solidne wsporniki umożliwiają
   montaż na ścianie
 - Możliwość odchylenia o 150°
   przy odwijaniu
►Mniej węża w miejscu pracy
 - Regulowana blokada węża umożliwia
   zablokowanie przy dowolnej długości
►Żółty, bardzo elastyczny wąż polimerowy
   do sprężonego powietrza
►Złącze męskie 3/8”

Nr art. Ø wewn. Ø zewn. Długość Cena

405107 10 mm 16 mm 15 m 529,00 zł
405109 12,7 mm 19 mm 15 m 699,00 zł

Wąż do sprężonego powietrza
polimerowy, 20 bar

NIE ZAPOMNIJ O:

PNEUMATYKA

BEZPIECZNY

Zwijacz bębnowy do sprężonego powietrza TOPline 
10 m, Ø 8 mm, 15 bar
Zalety produktu:
►Obudowa z tworzywa odporna na uderzenia
►Automatyczne zwijanie z blokadą
►Przewód z poliuretanu odporny na zagięcia
►Metalowy wspornik do montażowy - montaż do ściany, podłogi lub sufitu
►Gwint zewnętrzny 1/4"
Nr art. 216041

899,00
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Wąż do sprężonego powietrza 
Super Soft, 15 bar
Zastosowanie:
►Do narzędzi pneumatycznych
►Do użytku zarówno we wnętrzach
jak i na zewnątrz
Dane techniczne:
►Ø wewn.: 9 mm
►Ø zewn.: 14,5 mm
►Ø długość całkowita: 50 m
Nr art. 44517

435,00

Wąż do sprężonego powietrza 
Super Soft ze złączkami. 15 bar
Zalety produktu:
►Oszczędność czasu - brak konieczności 
montażu złączek
►Z wysokiej jakości złączkami stalowymi
Dane techniczne:
►Ø wewn.: 9 mm
►Ø zewn.: 14,5 mm
►Ø długość całkowita: 10 m
Nr art. 44516

219,00

Uniwersalna złączka
obrotowa 360°
Zastosowanie:
►Złączka uniwersalna 1/4" do podłączenia 
narzędzi pneumatycznych, takich jak 
grzechotki pneumatyczne, piły szablaste, 
nitownice pneumatyczne, pistolety itp.
Nr art. 249758

99,50

►Doskonale działa na
powierzchniach o dużym 
nachyleniu

►Duża siła czyszczenia
►Uniwersalne zastosowanie
z kamienia naturalnego,
kostki brukowej, ceramiki,
klinkieru, dywanów i wykładzin

►Usuwa plamy ze smarów, oleju
silnikowego, oleju przekładniowego,
oleju opałowego i napędowego

►Do usuwania plam oleju
ze wszystkich powierzchni
chłonących i niechłonących

Przy 1 szt.

Nr art.
42361

/szt.
85,00

Nr art.
42361-6

Przy 6 szt.

/szt.
79,00

Nr art.
42361-12*

Przy 12 szt.

/szt.
69,00

ŚRODEK DO USUWANIA PLAM OLEJU, 1 L

PNEUMATYKA

*Ten wariant ilościowy nie jest 
dostępny w sklepie on-line
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CHEMIA

Podkład lakierniczy
szary, 400 ml
Zalety produktu:
►Doskonała przyczepność do metalu,
także do spawów i miejsc lutowania
►Odporny na ścieranie, działanie benzyn
i korozję
►Właściwości kryjące (jasnoszary)
►Może być lakierowany po 15 minutach 
lakierami jedno- i dwuskładnikowymi
►Zakres temperatur pracy:
od -30°C do +100°C
►Na bazie żywic nitrocelulozowych
Nr art. 28657

21,50

Podkład szpachlowy
szary, 400 ml
Zalety produktu:
►Doskonała ochrona przeciwkorozyjna
►Może być stosowany przed zgrzewaniem 
punktowym
►Może być lakierowany po 10-15 minutach 
lakierami jedno- i dwuskładnikowymi
Nr art. 332159

49,00

Spray cynkowy mat, 400 ml
Zalety produktu:
►98% czystego cynku
►Odporne na czynniki atmosferyczne,
promieniowanie UV
►Bardzo dobre przewodnictwo elektryczne
►Na bazie żywicy estrowo-epoxydowej
Dane techniczne:
►Czas schnięcia pierszej warstwy
(dotykowej): 20 minut
►Czas całkowitego schnięcia: 12 godzin
►Odporność na działanie temperatury:
od -30°C do + 500°C
Nr art. 42932
Nr art. 148598

29,90

Zastosowanie:
►Do długotrwałej ochrony powierzchni metalowych

Spray aluminiowo-cynkowy
Premium, 400 ml
Zalety produktu:
►Odporny na działanie wody i czynniki atmosferyczne
►Doskonałe krycie
►Oszczędny w użyciu dzięki nastawnej głowicy 
rozpylającej
►Dobre przewodnictwo elektryczne - nadaje się
do zgrzewania punktowego
Dane techniczne:
►Ochrona przeciwkorozyjna zgodna z normą
DIN 50021 SS
►Czas schnięcia: ok. 30-0 minut
►Na bazie żywic akrylowych
Nr art. 40387

49,00

Lakier do układu wydechowego
srebrny, 400 ml
Zastosowanie:
►Do ochrony elementów układu 
wydechowego przed korozją
Zalety produktu:
►Odporny na działanie benzyn
►Odporny na korozję
Dane techniczne:
►Zakres temperatur pracy:
od -30°C do +600°C
Nr art. 366306

32,50
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Lakier specjalny, 400 ml
CATERPILLAR żółty   
Zalety produktu:
►Odporny na działanie benzyn, wpływ
warunków atmosferycznych, korozję
►Odporny na ścieranie i rozpryski wody
►Szybkoschnący
►Dobra przyczepność do wszystkich
powłok i podkładów
►Wysoki połysk
►Po 15 minutach od zastosowania
powierzchnia może być lakierowana
►Czas schnięcia ok.: 12 h
►Zakres temperatur pracy:  od -35°C do 100°C
Nr art. 147509

33,50

Lakier bezbarwny
akryl, 400 ml
Zastosowanie:
►Do zabezpieczania dwuwarstwowych, 
metalicznych powłok lakierniczych
Zalety produktu:
►Odporny na ścieranie i rozpryski wody
►Odporny na działanie benzyn i korozję
►Szybkoschnący
►Na bazie żywicy akrylowej
Nr art. 161063

33,50

CHEMIA

Lakier samochodowy
czarny mat RAL 9005, 400 ml
Zastosowanie:
►Do naprawy powierzchni lakierowanych oraz jako
lakier kryjący do powierzchni uprzednio zagruntowanych
Zalety produktu:
►Odporny na działanie benzyn, wpływ warunków 
atmosferycznych, korozję
►Odporny na ścieranie i rozpryski wody
►Szybkoschnący
►Dobra przyczepność do wszystkich powłok i podkładów
►Zakres temperatur pracy: od -35°C do +100°C

Nr art.
148609

Nr art.
148609-15

Przy 1 szt.

/szt.
17,50

Przy 15 szt.

/szt.
14,50

*Dostępne są również kolory do najbardziej 
znanych marek: KOMATSU, JOHN DEERE, 
DEUTZ FAHR, CASE i inne

Lakier czarny matowy Profi, 500 ml
Zastosowanie:
►Do naprawy powierzchni lakierowanych oraz jako
lakier kryjący do powierzchni uprzednio zagruntowanych
Zalety produktu:
►Odporny na działanie benzyn, wpływ warunków 
atmosferycznych, korozję
►Odporny na ścieranie i rozpryski wody
►Szybkoschnący
►Dobra przyczepność do wszystkich powłok i podkładów
►Nastawna dysza
►Zakres temperatur pracy: od -35°C do +100°C
►Po 15 minutach (powłoka matowa) i 25 minutach 
(powłoka błyszcząca) od zastosowania powierzchnia 
►może być lakierowana
Baza: nitro
Nr art. 170239

33,50

Lakier, 400 ml
Zastosowanie:
►Do naprawy powierzchni lakierowanych oraz jako lakier 
kryjący do powierzchni uprzednio zagruntowanych
Zalety produktu:
►Odporny na działanie benzyn, wpływ warunków 
atmosferycznych, korozję
►Odporny na ścieranie i rozpryski wody
►Szybkoschnący
►Dobra przyczepność do wszystkich powłok i podkładów

Nr art. Kolor Cena
147534 RAL 5017, komunikacyjny niebieski 33,50 zł
46977 RAL 7035, jasnoszary 33,50 zł

147533 RAL 7001, szary srebrny 33,50 zł
173620 RAL 3020, komunikacyjny czerwony 33,50 zł
176065 RAL 7021, szaro czarny 21,90 zł
220418 RAL 9010, czysta biel 33,50 zł
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SZCZYPCE MX
NAJLEPSZE SZCZYPCE 
UNIWERSALNE

O 40% większy zakres chwytu 
dzięki specjalnemu kształtowi 
szczęk

Regulacja za pomocą przycisku 
w celu szybkiego i dokładnego 
zablokowania szczęk Pewny chwyt dzięki uchwytowi 

zanurzonemu w izolacji

Nowa regulacja Curve Grip
z drobnymi zębami zapewnia 
szybką i bezpieczną regulację

Zintegrowana osłona uchwytu rękojeści
zapewnia bezpieczną pracę

Szczęki z podwójnymi, 
hartowanymi indukcyjnie 
zębami dla lepszego chwytu
i dłuższej żywotności

Nr art. Dł.całk. Zakres Głęb.
gardzieli

Szer. szczęk
zaciskowych Cena

366861 180 mm 0 - 35 mm 31 mm 6,5 mm 129,00 zł
366862 300 mm 0 - 75 mm 45 mm 8,7 mm 219,00 zł
366863 400 mm 0 - 100 mm 65 mm 12,0 mm 299,00 zł

Krótkie wybijaki
na stojaku
6 sztuk
Zalety produktu:
►Najczęściej używane rozmiary
►Lepsza odporność na korozję
►Czarne wykończenie
►Dostarczane na stojaku
►Rozmiary: 150x3x10, 150x4x10,
150x5x10, 150x6x10, 150x7x10, 150x8x12
Nr art. 372287

139,00

Zestaw długich wybijaków do
zawleczek z uchwytem
5 sztuk
Zalety produktu:
►Ergonomiczny uchwyt
►Wygodniejsze w użyciu
podczas uderzenia
►Ze specjalnym fazowaniem
►Zapobiegają zgniataniu stali
►Lepsza odporność na korozję
►Czarne wykończenie
►Rozmiary: 6, 8, 10, 12, 14 mm
Nr art. 139825

349,00

Krótkie i długie
wybijaki na stojaku
6 sztuk
Zalety produktu:
►Dostarczane z 1 długim
wybijakiem do elastycznego kołka
►Specjalne ostrze
►Z krótkim i długim wybijakiem
►Dostarczane na stojaku
►Rozmiary: 150x3x10, 150x4x10,
170x4x10, 150x5x10, 175x6x10, 150x6x10
Nr art. 372286

159,00

Zestaw wybijaków
w metalowej skrzynce
6 sztuk
Zalety produktu:
►Zgodne z normą NFE 712211 - DIN 6450 C
►Stal chromowo-wanadowa
►Lakierowane, polerowana głowica
►8-kątny uchwyt
►W metalowej kasecie
►Rozmiary: 150x3x10, 150x4x10, 150x5x10, 
150x6x10, 150x7x10, 150x8x10
Nr art. 372285

149,00

NARZĘDZIA RĘCZNE
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NARZĘDZIA RĘCZNE

Klucz uniwersalny
dwustronny
Zalety produktu:
►Szybkie łączenie i autoregulacja
►Do różnych rozmiarów i kształtów
►Sprężynowy z funkcją grzechotki
►Zęby hartowane indukcyjnie 
Nr art. 183770

149,00

Łapka do demontażu spinek 
samochodowych
Dane techniczne:
►Uchwyt: 2K
►Długość: 260 mm
►Szerokość: 7 mm
Nr art. 341499

79,00

Chwytak magnetyczny
Zalety produktu:
►Elastyczny z silnym magnesem

Nr art. Siła
magnet.

Średnica
magnesu Długość Cena

304921 900 g 6 mm 480 mm 79,00 zł
69825 2700 g 12 mm 520 mm 99,00 zł

Skrobak
do szyb
Zastosowanie:
►Do zeskrobywania nalepek, winietek
i kleju z powierzchni szyb
Dane techniczne:
►Szerokość ostrza: 40 mm
►Długość: 165 mm
Nr art. 103651

52,50

Pincety precyzyjne
zestaw 4 sztuk
Zakres dostawy:
►1 x szpiczasta
►1 x szeroka
►1 x kątowa
►1 x szpiczasta samozaciskowa
Nr art. 336013

52,50

Gniazdo Force
wraz ze specjalnym
uchwytem T przenosi 
optymalne wartości
siły na końcówkę
wkręcającą

Specjalna końcówka do 
pobijania ze specjalnym 
gniazdem Force połączona
z rdzeniem wkrętaka na całej 
długości uchwytu

Sześciokątny, satynowany grot 
na całej długości, specjalna 
tulejka sześciokątna pomaga 
zwiększyć przeniesienie 
momentu na grot przy 
zastosowaniu dodatkowego 
klucza

Hartowana i utwardzona 
końcówka grotu zapewnia 
precyzję i maksymalną
ochronę przed korozją

Przekrój wkrętaka - klinga grotu 
jest cała i jednolita na całej 
długości uchwytu

Opatentowane
rozwiązanie

Wkrętaki 2K Premium Force
zestawy LS/PH/PZ
Nr art. 240283

249,00
Uchwyt T
do wkrętaka
Premium Force
Nr art. 218399

Zakres ścisku:
►8-17 mm, 14-32 mm 
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CIĘCIE / SZLIFOWANIE

Szczotka druciana
mosiądz
Dane techniczne:
►Ilość rzędów: 4
►Ø drutu: 0,35 mm
►Dł. całk.: 290 mm
Nr art. 175777

23,50

Szczotka do
obróbki metali
Dane techniczne:
►Ilość rzędów: 3
►Ø drutu: 0,35 mm
►Dł. całk.: 290 mm
Nr art. 120157

11,90

Szczotka pędzelkowa
Dane techniczne:
►Ø: 25 mm
►Dł. całk.: 65 mm
Nr art. 23011

29,50

Szczotka pędzelkowa falista
z trzpieniem 6 mm
Dane techniczne:
►Średnica: 50 mm
►Śr. drutu: 0,2 mm
Nr art. 23014

53,50

Szczotka do świec
zapłonowych
Dane techniczne:
►Ilość rzędów: 3
►Ø drutu: 0,15 mm
►Dł. całk.: 150 mm
Nr art. 69744

10,50

Mosiężna szczotka
druciana
Dane techniczne:
►Ilość rzędów: 2
►Ø drutu: 0,25 mm
►Dł. całk.: 225 mm
Nr art. 175780

37,90

Stalowa szczotka
do zacisków hamulcowych
Dane techniczne:
►Ilość rzędów: 2
►Ø drutu: 0,35 mm
►Dł. całk.: 225 mm
Nr art. 200581

28,50

Szczotka pędzlowa
Dane techniczne:
►Materiał: stal gładka pleciona
►Uchwyt: 6 mm

Nr art. Śr.drutu Śred. Cena
47473 0,35 mm 19 mm 38,90 zł
207156 0,31 mm 22 mm 56,50 zł
823348 0,50 mm 29 mm 58,50 zł

Szczotka pędzelkowa
Dane techniczne:
►Uchwyt: 6 mm
►Ø: 12 mm
►Maks. pręd. obr.: 15000 r/min
Nr art. 207157

29,50
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Szczotka okrągła
warkoczowa, stal pleciona
Zastosowanie:
►Usuwanie rdzy i lakieru
►Do użytku na szlifierkach kątowych
z przystawką M14
Dane techniczne:
►Uchwyt: 14 mm
►Szerokość użytkowa: 24 mm
►Wysokość użytkowa: 12 mm
►Średnica drutu: 0,5 mm
►Średnica: 115 mm
►Maks. prędkość obr.:
12500 r/min
Nr art. 286346

43,90

Szczotka garnkowa
Zastosowanie:
►Do usuwania rdzy i powłok lakierniczych
►Do szlifierek, szlifierek kątowych, szlifierek 
pneumatycznych i urządzeń stacjonarnych
Dane techniczne:
►Uchwyt: 14 mm
►Szerokość użytkowa: 43 mm
►Wysokość użytkowa: 20 mm
►Średnica drutu: 0,5 mm
►Średnica: 65 mm
►Maks. prędkość obr.: 12500 r/min
Nr art. 137630

31,50

Zestaw szczotek 1/4”
20 elementów
Zastosowanie:
►Do czyszczenia gniazd, otworów, cylindrów,
tarcz hamulcowych, rur, złączy, gwintów
►Do czyszczenia gniazd świec 
Zalety produktu:
►Uniwersalne zastosowanie dzięki zestawowi
szczotek z tworzywa, mosiądzu i stali
o średnicach od 9 do 19 mm
►Praktyczny uchwyt z gniazdem 1/4”
►Przedłużacz 150 mm z gniazdem 1/4”
umożliwia pracę w trudnodostępnych miejscach
Nr art. 132215

165,00

Gąbka ścierna
Zastosowanie:
►Szlifowanie na mokro i na sucho drzwi,
okien i balustrad
►Gąbki ścierne: do powierzchni zakrzywionych
Zalety produktu:
►Czyste szlifowanie narożników, krawędzi
i nierównych powierzchni
►Elastyczny podkład z pianki
►Łatwe do czyszczenia
►Można myć wodą

Nr art. Dł. x sz. Gradacja Cena
50850 100 x 70 mm 60 P 3,70 zł
50849 100 x 70 mm 100 P 3,90 zł
50848 100 x 70 mm 220 P 4,35 zł
50851 120 x 100 mm 100 P 4,65 zł
50852 120 x 100 mm 220 P 5,60 zł

Szczotka okrągła
warkoczowa
Zastosowanie:
►Usuwanie rdzy z powierzchni
metalowych
Dane techniczne:
►Uchwyt: 6 mm
►Szerokość użytkowa: 15 mm
►Wysokość użytkowa: 12 mm
►Średnica drutu: 0,5 mm
►Średnica: 75 mm
►Maks. prędkość obr.: 20000 r/min
Nr art. 187097

28,50

Szczotka okrągła
stal falowana, z trzpieniem
Zastosowanie:
►Usuwanie rdzy i farby, czyszczenie spoin, lekkie gratowanie
Dane techniczne:
►Uchwyt: 6 mm
►Średnica drutu: 0,3 mm

Nr art. Szerokość
użytkowa

Wysokość
użytkowa Średnica Maks. pręd.

obrotowa Cena

137057 12 mm 8 - 10 mm 50 mm 4500 r/min 13,90 zł
23013 16 mm 8 - 10 mm 75 mm 4500 r/min 19,00 zł

799742 19 mm 16 - 18 mm 50 mm 15000 r/min 26,50 zł

CIĘCIE / SZLIFOWANIE
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POLEROWANIE

Gąbka polerska
wełniana biała

Nr art. Ø zewn. Cena
97859 80 mm 17,50 zł
97860 135 mm 33,50 zł
97862 160 mm 37,50 zł

Gąbka polerska ręczna 
biała

Nr art. Ø zewn. Cena
100755 120 mm 30,50 zł

INTENSIVE MEDIUM FINISH

Gąbka polerska
Universal żółta

Nr art. Ø zewn. Cena
173443 80 mm 14,90 zł
173442 135 mm 39,90 zł
97858 160 mm 43,50 zł

Gąbka polerska
Medium fioletowa

Nr art. Ø zewn. Cena
249769 80 mm 15,90 zł
249770 135 mm 39,90 zł
249771 160 mm 47,50 zł

Gąbka polerska
Soft czarna

Nr art. Ø zewn. Cena
249766 80 mm 15,90 zł
249767 135 mm 39,90 zł
249768 160 mm 44,90 zł

Polerka mimośrodowa
Rupes M8, 125 mm,
500 W, 5000 r/min
Nr art. 251491

Zmywacz pasty
polerskiej, 500 ml
Zalety produktu:
►Łatwe nakładanie
►Bardzo dobre właściwości
czyszczące i uszczelniające
►Zgodność z wieloma materiałami
Nr art. 409936

37,50

Politura
Intensiv, 1 kg
Zastosowanie:
►Do usuwania wad świeżych
powłok lakierniczych (skórka
pomarańczowa, cząstki pyłów, zbyt
gruba warstwa, mgła natryskowa)
►Do częściowego usuwania
głębokich rys ze starych
i zmatowionych powłok
Nr art. 250789

119,00

Politura
Medium, 1 kg
Zastosowanie:
►Do jednostopniowej obróbki
zmatowiałych, starych,
porysowanych i wyblakłych
powłok lakierniczych
►Działa nabłyszczająco
►Także do zmatowiałych
szkieł poliwęglanowych
Nr art. 250790

119,00

Politura
Finish, 1 kg
Zastosowanie:
►Do wykańczania i nabłyszczania
wszystkich powłok lakierniczych
►Politura przeznaczona do
usuwania hologramów i smug
z ciemnych powłok lakierniczych
Nr art. 250791

119,00
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Talerz oporowy 3 w 1
Zakres dostawy:
►1 talerz składa się z 3 rozmiarów
(jeden w drugim - 76, 125, 150 mm)
Nr art. 250893

165,00

Politura do lakieru Nano
500 ml
Zastosowanie:
►Konserwuje, chroni i usuwa mikrozarysowania 
wszystkich gładkich: powierzchni lakierowanych, 
metalowych, chromowanych, ze stali nierdzewnej, 
aluminium, ceramiki
Zalety produktu:
►Efekt "nano" przedłuża działania środka
i ułatwia spływanie wody
►Usuwa hologramy i zmatowienia
►Odporny na działanie wody i kurzu
►Odporny na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV
Nr art. 173164

55,00

POLEROWANIE

Pasta polerska
i uszczelniająca X-in-1, 1 I
Zastosowanie:
►Połączenie trzech kroków:
 - polerowanie wygładzające,
 - polerowanie wykończeniowe,
 - uszczelniacz powierzchni
Nr art. 409941

129,00

Nabłyszczacz
do lakieru, 1 kg
Zastosowanie:
►Przeznaczony do konserwacji,
ochrony i odświeżania wszystkich
rodzajów powłok lakierniczych
Nr art. 250792

109,00

Talerz polerski na rzep
Zastosowanie:
►Do mocowania gąbek polerskich
►Do gąbek średniej twardości

Nr art. Ø zewn. Cena
173439 75 mm 49,00 zł 
173438 125 mm 59,00 zł 

Glinka czyszcząca
do lakieru
Zalety produktu:
►Pozostawia idealną powierzchnię 
do dalszych wykończeniowych prac 
lakierniczych
►Glinka nadaje się do wielokrotnego użytku
►Nie zawiera rozpuszczalników i innych 
chemikaliów, przyjazna dla środowiska
Nr art. 249811

89,00

Nie zapomnij o!

Ścierka Micro
Stretch Soft
Nr art. 56387
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Płyn do dezynfekcji
Airclean Citrus, 100 ml
Zastosowanie:
►Do odświeżania kanałów klimatyzacji
oraz wnętrz pojazdów
Zalety produktu:
►Neutralizuje nieprzyjemne zapachy,
pyłki roślinne i nikotynę
►Odświeża kanały klimatyzacji
►Przyjemny zapach cytrusów
►Używać z Airboxem
Nr art. 26939

34,90

Olej do klimatyzacji PAO
1000 ml
Zalety produktu:
►Mieszalny ze wszystkimi innymi olejami
►Bezpieczeństwo stosowania, brak możliwości 
pomyłki podczas mieszania
►Krótszy czas wymiany w porównaniu z olejami PAG 
Nr art. 129306

145,00

Uszczelniacz
do klimatyzacji
30 ml
Nr art. 80816

165,00

Adapter do
A/C R134a
Nr art. 80817

79,00

Urządzenie do czyszczenia
llimatyzacji Air Box III

+ 24 płyny

Nr art. Nazwa Ilość

P942022* Air Box III 1 szt.

P942023* Preparat odświeżający do
parowników i kabin, 120 ml 24 szt.

120ml

KLIMATYZACJA

1x

24x

P94202
2299,00

*Te produkty nie są dostępne w sklepie on-line
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Opaska kablowa „Marine”, odporna na promieniowanie UV i słoną wodę
Zastosowanie:
►Do szybkiego wiązania kabli, węży na zewnątrz, szczególnie nadaje się do silnego 
nasłonecznienia w wyższych lokalizacjach, a także do stałego narażenia na słoną wodę

Zalety produktu:
►Odporne na działanie promieni
słonecznych i słonej wody
►Odporne na kwasy i zasady
►Odporne na temperaturę:
od -59 do +85°C
►Nie można rozwiązać ponownie

Bezpieczniki płaskie Maxi
Dane techniczne:
►Temperatura -40°C do 230°C
►Zgodny z RoHS, z normą ISO 8820
►Napięcie do 32 V
►Bardzo dobra odporność chemiczna i cieplna
►Jednolita, zamknięta obudowa, części metalowe
wykonane z jednego kawałka
►Materiał: Nylon

Nr art. Natężenie 
prądu Kolor Cena

781690 20 amperów Żółty 4,35 zł
781738 30 amperów Jasnozielony 4,35 zł
781720 40 amperów Pomarańczowy 4,35 zł
781711 50 amperów Czerwony 4,35 zł
781703 60 amperów Jasnoniebieski 4,35 zł
781746 70 amperów Brązowy 4,35 zł
154369 80 amperów Biały 4,35 zł

Bezpieczniki płaskie Mini

Nr art. Natężenie Kolor Cena
/100szt.

768430 5 A jasnobrązowy 78,50 zł 
768448 7,5 A brązowy 78,50 zł 
768456 10 A czerwony 78,50 zł 
768464 15 A jasnoniebieski 78,50 zł 
768472 20 A żółty 78,50 zł 
768480 25 A transparentny 78,50 zł 
768499 30 A jasnoniebieski 78,50 zł 

Tester do
bezpieczników płaskich
Zastosowanie:
►Umożliwia szybkie testowanie 
bezpieczników
Nr art. 138840

26,50

Złącze kablowe do 
bezpieczników płaskich Mini
2.1 mm²
Nr art. 154117

Obudowa dla 2
bezpieczników płaskich
►Obudowa ATO Mini z dodatkowym uchwytem
Nr art. 107383

Nr art. Wymiar Średnica
wiązki

Cena
/100 szt.

180191 2.5 mm x 100 mm 2 - 16 mm 4,15 zł
180192 3.3 mm x 150 mm 2 - 32 mm 8,90 zł
180193 3.6 mm x 201 mm 2 - 51 mm 12,50 zł
180194 4.8 mm x 290 mm 2 - 76 mm 22,50 zł
180195 4.8 mm x 371 mm 2 - 102 mm 29,50 zł
180196 7.6 mm x 370 mm 2 - 102 mm 59,50 zł
180197 7.6 mm x 542 mm 5 - 166 mm 125,00 zł

ELEKTROINSTALACJE

Zestaw końcówek
kablowych
Zakres dostawy:
►Tulejka kablowa: szara 2x0,75-50 szt., 
czerwona 2x1-50 szt., czarna 2x1,5-50 szt., 
niebieska 2x2,5-50 szt.
Nr art. 152237

89,00

Zestaw tulejek do żył
kablowych nieizolowanych
Zakres dostawy:
►Najczęściej stosowane nieizolowane 
końcówki przewodów
Nr art. 130657

129,00

Zestaw izolowanych końcówek
przewodów
Zakres dostawy:
►Końcówka żył kablowych izolowana:2,5 N czarna-50 szt., 
0,5 N biała-50 szt., 0,75 N szara-100 szt.,
1 N czerwona-100 szt., 1,5 N czarna-100 szt.
Nr art. 774723

65,50
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WIERCENIE I GWINTOWANIE

Wiertła DIN 338
Zalety produktu:
►Wysoka stabilność
►Odporność na siły udarowe i boczne i zmniejszony poziom wibracji, dzięki zwiększonej średnicy rdzenia
►Wykonanie walcowane zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia
►Możliwość ostrzenia na całej długości roboczej
►Zminimalizowana możliwość akleszczenia wiertła dzięki zredukowanej średnicy od wierzchołka do uchwytu

Wiertło punktowe do zgrzewów
Co5-TiCN
Zastosowanie:
►Rozwiercanie zgrzein punktowych i wiercenia
elementów cienkościennych
Zalety produktu:
►Bardzo wysoka precyzja
►Rozwiercanie bez zadziorów
Dane techniczne:
►Długość: 80 mm, Ø: 8 mm
►Uchwyt: Cylindryczny
►2 ostrza
Nr art. 88638

59,90

Nr art. Ilość
wierteł Zakres dostawy Cena

8368 19 od 1,0 mm do 10,0 mm; rosnąco co 0,5 mm 129,00 zł
8367 25 od 1,0 mm do 13,0 mm; rosnąco co 0,5 mm 195,00 zł

Zestaw pogłębiaczy
stożkowych DIN 335 HSS-E
komplet 6-częściowy
Zastosowanie:
►Do gratowania i ukosowania oraz pogłębiania otworów
w metalach i tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej
►Do wiertarek ręcznych i stojakowych
Zalety produktu:
►Do stali nierdzewnej (materiał VA)
►Pogłębiacz stożkowy 90°
►HSS-E = stal szybkotnąca klasy E
Nr art. 218883

495,00

►Uchwyt cylindryczny i 3 rowki

►Rozmiary: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Zestaw nasadek 1/4”, 3/8”
do gwintowników, 8 sztuk
Dane techniczne:
►Nasadki z napędem 1/4” dla
gwintowników o rozm.: 1, 2, 3, 4
►Nasadki z napędem 3/8” dla
gwintowników o rozm.: 5, 6, 7, 8
Nr art. 404597

119,00
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TAŚMY 

OPASKI

Taśmy izolacyjne
10 sztuk
Zalety produktu:
►Zgodna z VDE
►Elastyczna
►Wykonana z miękkiego PCV
►Odporna na przecieranie, korozję i wilgoć
►Odporna na temperatury od -10°C do +80°C
►Różnokolorowe, dla niezawodnego znakowania
i różnicowania wiązek kabli
►Zabezpieczenie złączy kablowych niskiego
i średniego napięcia do 7,8 kV
Dane techniczne:
►Długość: 10 m
►Szerokość: 15 mm
►Grubość: 0,15 mm
Nr art. 49597

27,50

Taśma malarska
Zalety produktu:
►Idealna do wszystkich gładkich powierzchni
►Po usunięciu nie pozostawia śladów
►Drobno krepowana
►Odporna na rozpuszczalniki

Nr art. Dł. x szer. Cena
149644 50 m x 15 mm 5,90 zł

6445 50 m x 19 mm 6,50 zł
6446 50 m x 25 mm 7,50 zł

100627 50 m x 30 mm 8,50 zł
149648 50 m x 38 mm 11,50 zł

6444 50 m x 50 mm 25,90 zł

Taśma klejąca
tekstylna niebieska
50 mm x 25 m
Zastosowanie:
►Wszechstronna taśma tekstylna do
uszczelniania, ogrzewania, do kanałów
wentylacyjnych, do wzmacniania i mocowania
w budownictwie oraz do wiązania kabli
►Gdy wymagana jest maksymalna
wytrzymałość i usuwanie bez pozostałości
Zalety produktu:
►Maksymalna ilość włókien zapewnia
doskonałą odporność na rozdarcie i ścieranie
►Czyste usuwanie po krótkim użyciu
►Można oderwać ręcznie
►Wodoodporna
Nr art. 369086

33,50

Opaski zaciskowe ABA
DIN 3017, stal
Zastosowanie:
►Do łączenia węży i przewodów
Zalety produktu:
►Pewność mocowania
►Wysoki moment dociągający
►Duży zakres pracy
►Powłoka aluminiowo-cynkowa, 3-krotnie większa odporność na korozję niż standardowych opasek ocynkowanych
►Śruba sześciokątna z rowkiem prostym

Nr art. Zakres Cena
/100 szt.

811211 8 - 14 mm 390,00 zł 
811220 11 - 17 mm 395,00 zł 
811238 13 - 20 mm 430,00 zł 
641391 15 - 24 mm 520,00 zł 
641405 19 - 28 mm 530,00 zł 
641413 22 - 32 mm 550,00 zł 
641421 26 - 38 mm 650,00 zł 
641430 32 - 44 mm 670,00 zł 
641448 38 - 50 mm 690,00 zł 
641456 44 - 56 mm 760,00 zł 
641464 50 - 65 mm 790,00 zł 
641472 58 - 75 mm 870,00 zł 
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WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Przedłużacz bębnowy „Mini“, 10 m
Dane techniczne:
►Maks. obciążenie: 3500 W
►Typ kabla: H 05 VV-F 3G 1,5
►Waga: 1,9 kg
►Klasa ochronna: IP 20
Nr art. 41607

190,00

Przedłużacz 3x1,5 mm², IP20
ze stalowym bębnem, 25 m
Dane techniczne:
►Max. wydajność: 3500 W
►Waga: 4,85 kg
Nr art. 15679

355,00

Przedłużacz bębnowy 
„Universal“, IP20, 25 m
Dane techniczne:
►Wydajność, przewód rozwnięty: 3500 W
►Wydajność, przewód zwnięty: 1100 W
►Wtyczka 230V/16A
►Typ kabla: H05RR-F 3G1,5
Nr art. 42616

475,00

Zwijacz bębnowy,
żółty przewód
3Gx1.5, IP44, 40 m
Dane techniczne:
►Wydajność, przewód rozwnięty: 3500 W
►Wydajność, przewód zwnięty: 1100 W
►Wtyczka: Wtyczka 230V/16A
Nr art. 121547

545,00

Przedłużacz bębnowy
żółty przewód
5Gx2.5, IP44, 20 m
Zalety produktu:
►Wydajność, przewód rozwnięty: 5500 W
►Wydajność, przewód zwnięty: 3500 W
►Wtyczka: CEE 400V/16A
Nr art. 157062

975,00

Przedłużacz bębnowy
3Gx2.5 230 V, IP44, 40 m
Zalety produktu:
►Typ kabla: 3x2,5 mm² H07RN-F
►Obciążenie po rozwinięciu: 3500 W
►Obciążenie po zwinięciu: 1100 W

Nr art. Dł. kabla Waga Cena
171242 25 m 7,5 kg 545,00 zł
216404 40 m 10,4 kg 775,00 zł

Nr art. Dł. kabla Waga Cena
50367 25 m 5,6 kg 475,00 zł
50368 40 m 7,8 kg 519,00 zł

Przedłużacz bębnowy „Light“
3Gx1,5, 230 V,  IP20, 50 m
Dane techniczne:
►Wydajność, przewód rozwnięty: 3500 W
►Wydajność, przewód zwnięty: 1100 W
►Wtyczka: Wtyczka 230V/16A
Nr art. 171238

390,00

Przedłużacz
bębnowy „Profi 3“, IP44
Dane techniczne:
►Maks. obciążenie: 3500 W
►Typ kabla: H 07 RN-F 3G 1,5
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WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Glikomat do badania
płynu chłodniczego
Zalety produktu:
►Samoczynna korekcja temperatury
►Pomiar w dowolnym położeniu, dzięki 
wahadłowemu wskaźnikowi
►Zawór zapobiegający wyciekowi resztek płynu
Dane techniczne:
►Temperatura pracy od +15°C do +70°C
Nr art. 140089

64,90

Tester napięcia AC/DC
EASY, 6-400 V
Dane techniczne:
►Wyświetlacz: 8 diod LED
►Kategoria przepięciowa: CAT III 400 V
►Norma: EN 61243-3: 2010
►Stopień ochrony: IP65
►Wymiary: 120x60x30 mm
►Waga: 100 g
Nr art. 215208

129,00

Lampa probiercza
metalowa
Zastosowanie:
►Do kontroli i wyszukiwania błędów
w urządzeniach elektronicznych
►Ze szpilką pomiarową (do kabli
izolowanych) i klemą krokodylkową
Nr art. 13560

44,50

Pomiar temperatury
na kratce nawiewu

Pomiar temperatury
na skraplaczu

-50°C + 550°C

Pirometr Thermo
Control III
Zalety produktu:
►Bezdotykowy pomiar temperatury
na podczerwień
►Pomiar temperatury w ciągu kilku sekund
►Wbudowany wskaźnik laserowy do 
precyzyjnego pomiaru temperatury
►Możliwość pomiaru w °C / °F 
►Laser punktowy
►Podświetlany wyświetlacz
►Obudowa wykonana z odpornego
na uderzenia tworzywa ABS z etui
Nr art. 215517

319,00

Bera Clic+ wlk. 1
Dane techniczne:
►Pojemność: 8 l
►Wlk.: 396x296x105 mm
►Waga: 1,3 kg
Nr art. 102544

159,00

Bera Clic+ wlk. 4
Dane techniczne:
►Pojemność: 29 l
►Wlk.: 396x296x315 mm
►Waga: 2,1 kg
Nr art. 102547

259,00

Bera Clic+ wlk. 5
Dane techniczne:
►Pojemność: 38,8 l
►Wlk.: 396x296x420 mm
►Waga: 2,7 kg
Nr art. 102548

379,00

Bera Clic+ wlk. 3
Dane techniczne:
►Pojemność: 18 l
►Wlk.: 396x296x210 mm
►Waga: 1,8 kg
Nr art. 102546

229,00

Bera Clic+ wlk. 2
Dane techniczne:
►Pojemność: 13 l
►Wlk.: 396x296x157.5 mm
►Waga: 1,5 kg
Nr art. 102545

179,00
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Zestaw zawleczek DIN 94
Zakres dostawy:
►12 rozmiarów
►1050 części
Nr art. 235377

309,00

Zestaw przelotek
kablowych gumowych
Zakres dostawy:
►10 rozmiarów
►280 części
Nr art. 235393

299,00

Zestaw blachowkrętów
PH, czarne z rozetą
Zakres dostawy:
►16 rozmiarów
►1500 części
Nr art. 232513

445,00

Przy zakupie min. 5 kaset z wyposażeniem
Szafka z 3 szufladami (art. 159331) za 159,00 zł
szafka z 5 szufladami (art. 159332) za 199,00 zł

699,00
Szafka metalowa BS
(bez wysposażenia)

Nr art. 159332

499,00
Szafka metalowa BS
(bez wysposażenia)

Nr art. 159331

BS 3204 kaseta
metalowa
Zalety produktu:
►Stabilna, wytrzymała walizka
wykonana z blachy
►Z uchwytem, ryglowaniem
i etykietką do opisania
Nr art. 167665

Koszulki termokurczliwe
Zakres dostawy:
►8 rozmiarów
►1 zapalniczka
►131 części
Nr art. 317233

199,00

Zestaw wierteł, 107 sztuk
Zakres dostawy:
►10 szt. (1,0 – 3,5 mm co 0,5 mm)
►5 szt. (4,0 – 6,0 mm co 0,5 mm)
►3 szt. (6,5 – 8,0 mm co 0,5 mm)
►2 szt. (8,5 – 10,5 mm co 0,5 mm)
Nr art. 232556

539,00
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BHP

Nr art. Rozmiar
23113 7

170342 8

170343 9

170344 10

Gogle ochronne
przezroczyste, Profi 1
Dane techniczne:
►Zgodne z normą EN 166
►Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
►100% ochrona przed
promieniowaniem UV
►Klasa ochrony
= średnia energia uderzenia (120 m/s)
►Waga: 80 g
Nr art. 61704

52,50

Okulary ochronne Kombi
przezroczyste ze sznurkiem
Dane techniczne:
►Zgodne z normą EN 166
►Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
►Materiał soczewki ochronnej:
poliwęglan (PC)
►Klasa ochrony F
= niska energia uderzenia (45m/s)
►Waga: 38,3 g
Nr art. 370449

59,00

Rękawice
dzianinowe szare
Zalety produktu:
►Rękawice dziane bez szwów, z poliamidu
z powłoką z poliuretanu na stronie chwytnej
i na końcach palców
►Optymalne dopasowanie zapewnia 
doskonały chwyt i czucie
►Doskonale nadają się do prac 
wymagających precyzji
Dane techniczne:
►Normy: EN 420, EN 388
►Ochrona mechaniczna: 4.1.3.1
►Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
►Materiał: nylon powlekany PU

Dystrybutor
do plastrów
Zalety produktu:
►Łatwy w montażu
►Łatwa wymiana wkładu
►Higieniczny i łatwo dostępny
►Ze zintegrowanym nożem
Nr art. 139319

169,00

Plaster Soft II
Zalety produktu:
►Łatwe i szybkie opatrywanie ran
►Samoprzylepny, nie zawiera lateksu
►Nie pozostawia śladów, bezbolesne 
zdejmowanie

64,50
Nr art. S x D Kolor
332958 6x4,5 cm Niebieski

245268 6x4,5 cm Beżowy

Uchwyt do
pasty do rąk
3 l
Nr art. 55159

49,90

Pompka, 3 l
Nr art. 242700

51,50
362813
Pasta do rąk
Standard, 3 l
Zalety produktu:
►Skoncentrowany środek
czyszczący do rąk
►Do usuwania silnych
zabrudzeń jak: olej, smar,
kurz, smołę, sadzę, farbę itp.
►Na bazie mączki
kukurydzianej
►PH: 4,1 - 5,0 
►Nie zawiera
rozpuszczlaników

71,90 zł x 3 sztuki
+ 4 sztuka za 1 zł

33 11++

Przy 1 szt.

/szt.
7,90

Przy 12 szt.

/szt.
5,90

Nausznik
ochronne Standard
Dane techniczne:
►Norma: EN 352-1
►Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
►SNR: 26 dB
►Waga: 225 g
Nr art. 199822

78,50

362813-4
216,70

Nie zapomnij o!



Zamawiaj bezpośrednio
u Przedstawiciela Handlowego

Zamawiaj telefonicznie
12 297 62 30 (pn.-pt. 08:00-16:00)

Zamawiaj on-line
www.berner.pl

Zamawiaj mailowo
sklep@berner.pl

Zalety produktu:
►Jakość kompatybilna z e-mobilnością
►Sprawia, że hamulce działają cicho i zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją
►Wysoka odporność na temperaturę i duży nacisk przy hamowaniu awaryjnym
►Długotrwała odporność na wodę i słoną wodę
►Bezpośrednia aplikacja za pomocą regulowanej szczotki
►Zostawia film ochronny
►Bezpieczna aplikacja - nie zawiera metali ciężkich

Pasta do konserwacji
hamulców Silence

76,50
Nr art.: 415510



PRZEMYSŁ I  BUDOWNICTWO

LIPIEC-SIERPIEŃ 2022

BERNER
MAGAZYN

mój NOWOŚCI I PROMOCJE

Okres obowiązywania promocji: 1.07.2022 - 31.08.2022 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie
zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o.

39,00
Nr art.: 421380

Chusteczki gotowe do użycia

100 sztuk w opakowaniu

Idealny rozmiar - 13 x 18 cm

Ekologiczne (nadają się w 100% do recyklingu)

Nadają się do wielu powierzchni (okna, lustra, ekrany)

Szybkość i łatwość używania

NOWOŚĆ

Chusteczki do czyszczenia X in 1
Gotowy do użycia produkt czyszczący do twardych powierzchni:           
plastik, szkło, monitory itp. Nie nakładać na gorące powierzchnie 
i materiały tekstylne. Nie zawiera silikonu. Wszechstronny, usuwa 
zabrudzenia takie jak: kurz, osady z nikotyny, tłuszcz itp. Nie pozostawia 
smug na szkle!
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*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się.
Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Akcja obejmuje 

wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się
do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji. Szczegóły dostępne na: https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za: 11  ZŁ ZŁ

Pianka do czyszczenia
tapicerki, 500 ml
Nr art. 14784

Miarka zwijana
5 m
Nr art. 30545

Szczypce do usuwania
izolacji Super 5
Nr art. 12998

Reflektor LED 30 W 
„Black” Slim Aku 
Nr art. 332543

Zestaw Lampa czołowa
+ Penlight LED
Nr art. 339200

A w sierpniu obserwuj NASZĄ STRONĘ internetową,
gdzie znajdziesz nowe produkty promocyjne za: 11  ZŁ ZŁ
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TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW! ILOŚĆ OGRANICZONA!
*Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie 
wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji. Szczegóły dostępne na: https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin

Zrób dowolne zakupy za min. 3000 zł, a otrzymasz
urządzenie 12 V AKU (w niebieskiej ramce) w promocyjnej cenie!

W danym miesiącu dokup kolejne urządzenia
i zbierz pełną gamę narzędzi 12 V AKU!

1.

2.

199,00

49,00

199,00

LIPIEC

SIERPIEŃ

249,00

149,00

49,00

Zestaw
akumulatorów
12 V, 2 i 6 Ah
ładowarka
Nr art. 370469

*Urządzenia dostępne w każdym z 3 miesiący (lipiec, sierpień, wrzesień)

*Urządzenia dostępne w sierpniu

*Urządzenia dostępne w lipcu

*Urządzenia dostępne we wrześniu

Wiertarko-wkrętarka
BACD-1 12 V
Nr art. 343780

Szlifierka kątowa
BACAG BL 12 V
Nr art. 343774

Wiertarko-wkrętarka 
bezprzewodowa
BACD-1
12 V, 2 Ah, BC
Nr art. 370844

Wyrzynarka
BACJS 12 V
Nr art. 343776

Wkrętarka
BACS-1, 12 V
Nr art. 343778

249,00 199,00

Wkrętarka
z wymiennymi głowicami 
BACDCH BL 12 V
Nr art. 343789

Pilarka tarczowa
BACCS 12 V
Nr art. 343775

WRZESIEŃ
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Odrdzewiacz MoS2
400 ml
Zalety produktu:
►Szybko luzuje zardzewiałe połączenia
►Czyści z osadów i odtłuszcza zapieczone zawiasy, śruby itp.
►Posiada bardzo dobre właściwości pełzające
►Chroni przed korozją
►Tworzy warstwę zapobiegającą powstawaniu pisków
►Nie zawiera żywic, silikonu i kwasów
►Odporność na temperaturę: -40°C do +300°C
Nr art. 415338

Bardzo dobre właściwości pełzające

Usuwa żywicę z połączeń i narzędzi

Dobre działanie smarne dzięki zawartości MoS2

CHEMIA

SPECJALNA CENA ODRDZEWIACZA
przy zakupie 15 szt. (karton)

SZYBKO & MOCNO
WIĄZANIE W 5 MINUT

PIANOKLEJ X-TREME 

	` Uniwersalny: użycie do różnych zastosowań
	`  Bezpieczny: certyfikat EC1 plus
	`  Wydajny: 1 puszka = 25 kg kleju w proszku
	` Aprobata ITB

Nr art.
420663

Nr art.
420663-12

Przy 1 szt.

/szt.
37,90

Przy 12 szt.

/szt.
35,00

OBEJRZYJ
FILM

Puszka gotowa
do użycia

► Bezproblemowy transport
    i przechowywanie

► Bez straty czasu na mieszanie

► Czysta, bezpyłowa aplikacja

Może być stosowany
na wielu podłożach

► Jeden produkt do wielu
    materiałów budowlanych

Produkt utwardza
się w 15 min.

► Oszczędność czasu
    w porównaniu z tradycyjnymi
    klejami proszkowymi

Wysoka wydajność
>40 m/puszka

► Odpowiada 25 kg kleju
    w proszku + 12,5 l wody
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Podkład lakierniczy
szary, 400 ml
Zalety produktu:
►Doskonała przyczepność do metalu,
także do spawów i miejsc lutowania
►Odporny na ścieranie, działanie benzyn
i korozję
►Właściwości kryjące (jasnoszary)
►Może być lakierowany po 15 minutach 
lakierami jedno- i dwuskładnikowymi
►Zakres temperatur pracy:
od -30°C do +100°C
►Na bazie żywic nitrocelulozowych
Nr art. 28657

21,50

Podkład szpachlowy
szary, 400 ml
Zalety produktu:
►Doskonała ochrona przeciwkorozyjna
►Może być stosowany przed zgrzewaniem 
punktowym
►Może być lakierowany po 10-15 minutach 
lakierami jedno- i dwuskładnikowymi
Nr art. 332159

49,00

Spray cynkowy mat, 400 ml
Zalety produktu:
►98% czystego cynku
►Odporne na czynniki atmosferyczne,
promieniowanie UV
►Bardzo dobre przewodnictwo elektryczne
►Na bazie żywicy estrowo-epoxydowej
Dane techniczne:
►Czas schnięcia pierszej warstwy
(dotykowej): 20 minut
►Czas całkowitego schnięcia: 12 godzin
►Odporność na działanie temperatury:
od -30°C do + 500°C
Nr art. 42932
Nr art. 148598

29,90

Spray aluminiowo-cynkowy
Premium, 400 ml
Zalety produktu:
►Odporny na działanie wody i czynniki atmosferyczne
►Doskonałe krycie
►Oszczędny w użyciu dzięki nastawnej głowicy 
rozpylającej
►Dobre przewodnictwo elektryczne - nadaje się
do zgrzewania punktowego
Dane techniczne:
►Ochrona przeciwkorozyjna zgodna z normą
DIN 50021 SS
►Czas schnięcia: ok. 30-0 minut
►Na bazie żywic akrylowych
Nr art. 40387

49,00

Zastosowanie:
►Do długotrwałej ochrony powierzchni metalowych

CHEMIA

Klej cyjanoakrylowy
NSF P1, 5 g
Zastosowanie:
►Klej cyjanoakrylowy do szybkiego klejenia
gumy, metali,porcelany, ceramiki, skóry
oraz tworzyw sztucznych

Produkty dopuszczone do przemysłowego
przetwarzania żywności opierają się na rejestracji NSF

NSF P1 - certyfikat do stosowania w przemyśle spożywczym
(bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

ANSI/ NSF 61 - certyfikat do stosowania w kontakcie z wodę pitną
do +82°C

Nr art.
244147

Nr art.
244147-10*

Przy 1 szt.

/szt.
14,50

Przy 10 szt.

/szt.
10,90 *Ten wariant ilościowy nie

jest dostępny w sklepie on-line
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CIĘCIE / SZLIFOWANIE

Szczotka druciana
mosiądz
Dane techniczne:
►Ilość rzędów: 4
►Ø drutu: 0,35 mm
►Dł. całk.: 290 mm
Nr art. 175777

23,50

Szczotka do
obróbki metali
Dane techniczne:
►Ilość rzędów: 3
►Ø drutu: 0,35 mm
►Dł. całk.: 290 mm
Nr art. 120157

11,90

Szczotka pędzelkowa
Dane techniczne:
►Ø: 25 mm
►Dł. całk.: 65 mm
Nr art. 23011

29,50

Szczotka pędzelkowa falista
z trzpieniem 6 mm
Dane techniczne:
►Średnica: 50 mm
►Śr. drutu: 0,2 mm
Nr art. 23014

53,50

Szczotka do świec
zapłonowych
Dane techniczne:
►Ilość rzędów: 3
►Ø drutu: 0,15 mm
►Dł. całk.: 150 mm
Nr art. 69744

10,50

Mosiężna szczotka
druciana
Dane techniczne:
►Ilość rzędów: 2
►Ø drutu: 0,25 mm
►Dł. całk.: 225 mm
Nr art. 175780

37,90

Stalowa szczotka
do zacisków hamulcowych
Dane techniczne:
►Ilość rzędów: 2
►Ø drutu: 0,35 mm
►Dł. całk.: 225 mm
Nr art. 200581

28,50

Szczotka pędzlowa
Dane techniczne:
►Materiał: stal gładka pleciona
►Uchwyt: 6 mm

Nr art. Śr.drutu Śred. Cena
47473 0,35 mm 19 mm 38,90 zł
207156 0,31 mm 22 mm 56,50 zł
823348 0,50 mm 29 mm 58,50 zł

Szczotka pędzelkowa
Dane techniczne:
►Uchwyt: 6 mm
►Ø: 12 mm
►Maks. pręd. obr.: 15000 r/min
Nr art. 207157

29,50
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Szczotka okrągła
warkoczowa, stal pleciona
Zastosowanie:
►Usuwanie rdzy i lakieru
►Do użytku na szlifierkach kątowych
z przystawką M14
Dane techniczne:
►Uchwyt: 14 mm
►Szerokość użytkowa: 24 mm
►Wysokość użytkowa: 12 mm
►Średnica drutu: 0,5 mm
►Średnica: 115 mm
►Maks. prędkość obr.:
12500 r/min
Nr art. 286346

43,90

Szczotka garnkowa
Zastosowanie:
►Do usuwania rdzy i powłok lakierniczych
►Do szlifierek, szlifierek kątowych, szlifierek 
pneumatycznych i urządzeń stacjonarnych
Dane techniczne:
►Uchwyt: 14 mm
►Szerokość użytkowa: 43 mm
►Wysokość użytkowa: 20 mm
►Średnica drutu: 0,5 mm
►Średnica: 65 mm
►Maks. prędkość obr.: 12500 r/min
Nr art. 137630

31,50

Zestaw szczotek 1/4”
20 elementów
Zastosowanie:
►Do czyszczenia gniazd, otworów, cylindrów,
tarcz hamulcowych, rur, złączy, gwintów
►Do czyszczenia gniazd świec 
Zalety produktu:
►Uniwersalne zastosowanie dzięki zestawowi
szczotek z tworzywa, mosiądzu i stali
o średnicach od 9 do 19 mm
►Praktyczny uchwyt z gniazdem 1/4”
►Przedłużacz 150 mm z gniazdem 1/4”
umożliwia pracę w trudnodostępnych miejscach
Nr art. 132215

165,00

Gąbka ścierna
Zastosowanie:
►Szlifowanie na mokro i na sucho drzwi,
okien i balustrad
►Gąbki ścierne: do powierzchni zakrzywionych
Zalety produktu:
►Czyste szlifowanie narożników, krawędzi
i nierównych powierzchni
►Elastyczny podkład z pianki
►Łatwe do czyszczenia
►Można myć wodą

Nr art. Dł. x sz. Gradacja Cena
50850 100 x 70 mm 60 P 3,70 zł
50849 100 x 70 mm 100 P 3,90 zł
50848 100 x 70 mm 220 P 4,35 zł
50851 120 x 100 mm 100 P 4,65 zł
50852 120 x 100 mm 220 P 5,60 zł

Szczotka okrągła
warkoczowa
Zastosowanie:
►Usuwanie rdzy z powierzchni
metalowych
Dane techniczne:
►Uchwyt: 6 mm
►Szerokość użytkowa: 15 mm
►Wysokość użytkowa: 12 mm
►Średnica drutu: 0,5 mm
►Średnica: 75 mm
►Maks. prędkość obr.: 20000 r/min
Nr art. 187097

28,50

Szczotka okrągła
stal falowana, z trzpieniem
Zastosowanie:
►Usuwanie rdzy i farby, czyszczenie spoin, lekkie gratowanie
Dane techniczne:
►Uchwyt: 6 mm
►Średnica drutu: 0,3 mm

Nr art. Szerokość
użytkowa

Wysokość
użytkowa Średnica Maks. pręd.

obrotowa Cena

137057 12 mm 8 - 10 mm 50 mm 4500 r/min 13,90 zł
23013 16 mm 8 - 10 mm 75 mm 4500 r/min 19,00 zł

799742 19 mm 16 - 18 mm 50 mm 15000 r/min 26,50 zł

CIĘCIE / SZLIFOWANIE
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Zestaw pogłębiaczy
stożkowych DIN 335 HSS-E
komplet 6-częściowy
Zastosowanie:
►Do gratowania i ukosowania oraz pogłębiania otworów
w metalach i tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej
►Do wiertarek ręcznych i stojakowych
Zalety produktu:
►Do stali nierdzewnej (materiał VA)
►Pogłębiacz stożkowy 90°
►HSS-E = stal szybkotnąca klasy E
Nr art. 218883

495,00

►Uchwyt cylindryczny i 3 rowki

►Rozmiary: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Wiertła DIN 338
Zalety produktu:
►Wysoka stabilność
►Odporność na siły udarowe i boczne i zmniejszony poziom wibracji, dzięki zwiększonej średnicy rdzenia
►Wykonanie walcowane zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia
►Możliwość ostrzenia na całej długości roboczej
►Zminimalizowana możliwość akleszczenia wiertła dzięki zredukowanej średnicy od wierzchołka do uchwytu

Nr art. Średnica Długość Cena
214949 4 mm 100 mm 17,50 zł
214948 5 mm 100 mm 18,50 zł

Wiertło Plus EXTREMEcut   PLUS
1/4” końcówka 6-kątna
Zastosowanie:
►Wiercenie w dachówkach, płytkach betonowych,
azbeście, łupkach
►Nadaje się również do litej cegły, granitu, marmuru
i płytek ceramicznych
Zalety produktu:
►Trzpień sześciokątny 1/4”
 - Dostosowany do standardowego wkrętaka i wiertarki
►Szybka zmiana bez otwierania uchwytu
►Precyzyjne otwory
 - Precyzyjne szlifowane rowki spiralne
►Wysoka żywotność
 - Efektywne spawanie i precyzyjnie szlifowana
 końcówka z węglików spiekanych

*Dostępny również rozmiar 6 mm

Nr art. Ilość
wierteł Zakres dostawy Cena

8368 19 od 1,0 mm do 10,0 mm; rosnąco co 0,5 mm 129,00 zł
8367 25 od 1,0 mm do 13,0 mm; rosnąco co 0,5 mm 195,00 zł

Zestaw nasadek 1/4”, 3/8”
do gwintowników, 8 sztuk
Dane techniczne:
►Nasadki z napędem 1/4” dla
gwintowników o rozm.: 1, 2, 3, 4
►Nasadki z napędem 3/8” dla
gwintowników o rozm.: 5, 6, 7, 8
Nr art. 404597

119,00

WIERCENIE I GWINTOWANIE
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Opaska kablowa „Marine”, odporna na promieniowanie UV i słoną wodę
Zastosowanie:
►Do szybkiego wiązania kabli, węży na zewnątrz, szczególnie nadaje się do silnego 
nasłonecznienia w wyższych lokalizacjach, a także do stałego narażenia na słoną wodę

Zalety produktu:
►Odporne na działanie promieni
słonecznych i słonej wody
►Odporne na kwasy i zasady
►Odporne na temperaturę:
od -59 do +85°C
►Nie można rozwiązać ponownie

Zestaw
końcówek kablowych
Zakres dostawy:
►Tulejka kablowa: szara 2x0,75-50 szt., 
czerwona 2x1-50 szt., czarna 2x1,5-50 szt., 
niebieska 2x2,5-50 szt.
Nr art. 152237

89,00

Zestaw
tulejek do żył
kablowych nieizolowanych
Zakres dostawy:
►Najczęściej stosowane nieizolowane 
końcówki przewodów
Nr art. 130657

129,00

Zestaw
izolowanych końcówek przewodów
Zakres dostawy:
►Końcówka żył kablowych izolowana:2,5 N czarna-50 szt., 
0,5 N biała-50 szt., 0,75 N szara-100 szt.,
1 N czerwona-100 szt., 1,5 N czarna-100 szt.
Nr art. 774723

65,50

Nr art. Wymiar Średnica
wiązki

Cena
/100 szt.

180191 2.5 mm x 100 mm 2 - 16 mm 4,15 zł
180192 3.3 mm x 150 mm 2 - 32 mm 8,90 zł
180193 3.6 mm x 201 mm 2 - 51 mm 12,50 zł
180194 4.8 mm x 290 mm 2 - 76 mm 22,50 zł
180195 4.8 mm x 371 mm 2 - 102 mm 29,50 zł
180196 7.6 mm x 370 mm 2 - 102 mm 59,50 zł
180197 7.6 mm x 542 mm 5 - 166 mm 125,00 zł

ELEKTROINSTALACJE

OPASKI
Opaski zaciskowe
ABA DIN 3017, stal
Zastosowanie:
►Do łączenia węży i przewodów
Zalety produktu:
►Pewność mocowania
►Wysoki moment dociągający
►Duży zakres pracy
►Powłoka aluminiowo-cynkowa, 3-krotnie większa
odporność na korozję niż standardowych opasek ocynkowanych
►Śruba sześciokątna z rowkiem prostym

Nr art. Zakres Cena
/100 szt.

811211 8 - 14 mm 390,00 zł 
811220 11 - 17 mm 395,00 zł 
811238 13 - 20 mm 430,00 zł 
641391 15 - 24 mm 520,00 zł 
641405 19 - 28 mm 530,00 zł 
641413 22 - 32 mm 550,00 zł 

641421 26 - 38 mm 650,00 zł 
641430 32 - 44 mm 670,00 zł 
641448 38 - 50 mm 690,00 zł 
641456 44 - 56 mm 760,00 zł 
641464 50 - 65 mm 790,00 zł 
641472 58 - 75 mm 870,00 zł 

Taśmy izolacyjne - 10 sztuk
Zalety produktu:
►Zgodna z VDE
►Elastyczna
►Wykonana z miękkiego PCV
►Odporna na przecieranie, korozję i wilgoć
►Odporna na temperatury od -10°C do +80°C
►Zabezpieczenie złączy kablowych niskiego
i średniego napięcia do 7,8 kV
Dane techniczne:
►D x S x G: 10 m x 15 mm x 0,15 mm
Nr art. 49597

27,50

Nr art. Dł. x szer. Cena
149644 50 m x 15 mm 5,90 zł

6445 50 m x 19 mm 6,50 zł
6446 50 m x 25 mm 7,50 zł

100627 50 m x 30 mm 8,50 zł
149648 50 m x 38 mm 11,50 zł

6444 50 m x 50 mm 25,90 zł

TAŚMY

Taśma malarska
Zalety produktu:
►Idealna do wszystkich gładkich powierzchni
►Po usunięciu nie pozostawia śladów
►Drobno krepowana
►Odporna na rozpuszczalniki

Taśma klejąca
tekstylna niebieska
50 mm x 25 m
Zastosowanie:
►Wszechstronna taśma tekstylna do
uszczelniania, ogrzewania, do kanałów
wentylacyjnych, do wzmacniania i mocowania
w budownictwie oraz do wiązania kabli
►Gdy wymagana jest maksymalna
wytrzymałość i usuwanie bez pozostałości
Nr art. 369086

33,50
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SZCZYPCE MX
NAJLEPSZE SZCZYPCE 
UNIWERSALNE

O 40% większy zakres chwytu 
dzięki specjalnemu kształtowi 
szczęk

Regulacja za pomocą przycisku 
w celu szybkiego i dokładnego 
zablokowania szczęk Pewny chwyt dzięki uchwytowi 

zanurzonemu w izolacji

Nowa regulacja Curve Grip
z drobnymi zębami zapewnia 
szybką i bezpieczną regulację

Zintegrowana osłona uchwytu rękojeści
zapewnia bezpieczną pracę

Szczęki z podwójnymi, 
hartowanymi indukcyjnie 
zębami dla lepszego chwytu
i dłuższej żywotności

Nr art. Dł.całk. Zakres Głęb.
gardzieli

Szer. szczęk
zaciskowych Cena

366861 180 mm 0 - 35 mm 31 mm 6,5 mm 129,00 zł
366862 300 mm 0 - 75 mm 45 mm 8,7 mm 219,00 zł
366863 400 mm 0 - 100 mm 65 mm 12,0 mm 299,00 zł

Wybijak z rękojeścią
„Air Grip”
Zalety produktu:
►Wysoki komfort pracy dzięki 
ergonomicznym uchwytom „Air Grip“,
które absorbują siłę uderzenia
i chronią przeguby dłoni
Zakres dostawy:
►Ostrza-Ø: 3, 4, 5, 6, 8 mm
Nr art. 152661

149,00

NARZĘDZIA RĘCZNE

Krótkie wybijaki
na stojaku
6 sztuk
Zalety produktu:
►Najczęściej używane rozmiary
►Lepsza odporność na korozję
►Czarne wykończenie
►Dostarczane na stojaku
►Rozmiary: 150x3x10, 150x4x10,
150x5x10, 150x6x10, 150x7x10, 150x8x12
Nr art. 372287

139,00

Krótkie i długie
wybijaki na stojaku
6 sztuk
Zalety produktu:
►Dostarczane z 1 długim
wybijakiem do elastycznego kołka
►Specjalne ostrze
►Z krótkim i długim wybijakiem
►Dostarczane na stojaku
►Rozmiary: 150x3x10, 150x4x10,
170x4x10, 150x5x10, 175x6x10, 150x6x10
Nr art. 372286

159,00

Zestaw wybijaków
w metalowej skrzynce
6 sztuk
Zalety produktu:
►Zgodne z normą NFE 712211 - DIN 6450 C
►Stal chromowo-wanadowa
►Lakierowane, polerowana głowica
►8-kątny uchwyt
►W metalowej kasecie
►Rozmiary: 150x3x10, 150x4x10, 150x5x10, 
150x6x10, 150x7x10, 150x8x10
Nr art. 372285

149,00
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NARZĘDZIA RĘCZNE

Klucz uniwersalny
dwustronny
Zalety produktu:
►Szybkie łączenie i autoregulacja
►Do różnych rozmiarów i kształtów
►Sprężynowy z funkcją grzechotki
►Zęby hartowane indukcyjnie 
Nr art. 183770

149,00

Chwytak magnetyczny
Zalety produktu:
►Elastyczny z silnym magnesem

Nr art. Siła
magnet.

Średnica
magnesu Długość Cena

304921 900 g 6 mm 480 mm 79,00 zł
69825 2700 g 12 mm 520 mm 99,00 zł

Skrobak
do szyb
Zastosowanie:
►Do zeskrobywania nalepek, winietek
i kleju z powierzchni szyb
Dane techniczne:
►Szerokość ostrza: 40 mm
►Długość: 165 mm
Nr art. 103651

52,50

Pincety precyzyjne
zestaw 4 sztuk
Zakres dostawy:
►1 x szpiczasta
►1 x szeroka
►1 x kątowa
►1 x szpiczasta samozaciskowa
Nr art. 336013

52,50

Gniazdo Force
wraz ze specjalnym
uchwytem T przenosi 
optymalne wartości
siły na końcówkę
wkręcającą

Specjalna końcówka do 
pobijania ze specjalnym 
gniazdem Force połączona
z rdzeniem wkrętaka na całej 
długości uchwytu

Sześciokątny, satynowany grot 
na całej długości, specjalna 
tulejka sześciokątna pomaga 
zwiększyć przeniesienie 
momentu na grot przy 
zastosowaniu dodatkowego 
klucza

Hartowana i utwardzona 
końcówka grotu zapewnia 
precyzję i maksymalną
ochronę przed korozją

Przekrój wkrętaka - klinga grotu 
jest cała i jednolita na całej 
długości uchwytu

Opatentowane
rozwiązanie

Wkrętaki 2K Premium Force
zestawy LS/PH/PZ
Nr art. 240283

249,00
Uchwyt T
do wkrętaka
Premium Force
Nr art. 218399

Zakres ścisku:
►8-17 mm, 14-32 mm 

Rysik traserski z klipsem
Zalety produktu:
►Końcówka z węglika spiekanego
Nr art. 169085

17,50
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Wtyk DN7,2
G 3/8” GW MS
Nr art. 185973

Szybkozłączka DN7,2
G 3/8" GW MS
Nr art. 185914

Zalety produktu:
►Miękki wąż sprężonego powietrza
w żółtym kolorze
►Solidny i bardzo elastyczny
►Odporny na oleje, smary i ozon
►Węże wyposażone w złaczki stalowe
►Zakres temperatury: od -40°C do +80°C

Nr art. Ø wewn. Ø zewn. Długość Cena

405667 10 mm 15,5 mm 10 m 148,50 zł

405668 10 mm 15,5 mm 20 m 259,00 zł

405672 13 mm 19 mm 20 m 369,00 zł

Zwijacz bębnowy do sprężonego powietrza
bezpieczny DL, 20 bar

Zalety produktu:
►Ogranicza ryzyko obrażeń ciała
 i uszkodzenia materiałów lub pojazdów
 - Regulator prędkości kontroluje
   prędkość zwijania
 - Żółty kolor zwiększa widoczność
   węża, ograniczając ryzyko potknięcia
   się o rozwinięty wąż
►Wysokiej jakości solidna i
 kompaktowa obudowa z tw. szt.
 - Lekki i kompaktowy
 - Polipropylen odporny na uderzenia
►Uchwyt obrotowy
 - Solidne wsporniki umożliwiają
   montaż na ścianie
 - Możliwość odchylenia o 150°
   przy odwijaniu
►Mniej węża w miejscu pracy
 - Regulowana blokada węża umożliwia
   zablokowanie przy dowolnej długości
►Żółty, bardzo elastyczny wąż polimerowy
   do sprężonego powietrza
►Złącze męskie 3/8”

Nr art. Ø wewn. Ø zewn. Długość Cena

405107 10 mm 16 mm 15 m 529,00 zł
405109 12,7 mm 19 mm 15 m 699,00 zł

Wąż do sprężonego powietrza
polimerowy, 20 bar

NIE ZAPOMNIJ O:

PNEUMATYKA

BEZPIECZNY

Zwijacz bębnowy do sprężonego powietrza TOPline 
10 m, Ø 8 mm, 15 bar
Zalety produktu:
►Obudowa z tworzywa odporna na uderzenia
►Automatyczne zwijanie z blokadą
►Przewód z poliuretanu odporny na zagięcia
►Metalowy wspornik do montażowy - montaż do ściany, podłogi lub sufitu
►Gwint zewnętrzny 1/4"
Nr art. 216041

899,00
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Wąż do sprężonego powietrza 
Super Soft, 15 bar
Zastosowanie:
►Do narzędzi pneumatycznych
►Do użytku zarówno we wnętrzach
jak i na zewnątrz
Dane techniczne:
►Ø wewn.: 9 mm
►Ø zewn.: 14,5 mm
►Ø długość całkowita: 50 m
Nr art. 44517

435,00

Wąż do sprężonego powietrza 
Super Soft ze złączkami. 15 bar
Zalety produktu:
►Oszczędność czasu - brak konieczności 
montażu złączek
►Z wysokiej jakości złączkami stalowymi
Dane techniczne:
►Ø wewn.: 9 mm
►Ø zewn.: 14,5 mm
►Ø długość całkowita: 10 m
Nr art. 44516

219,00

Uniwersalna złączka
obrotowa 360°
Zastosowanie:
►Złączka uniwersalna 1/4" do podłączenia 
narzędzi pneumatycznych, takich jak 
grzechotki pneumatyczne, piły szablaste, 
nitownice pneumatyczne, pistolety itp.
Nr art. 249758

99,50

►Doskonale działa na
powierzchniach o dużym 
nachyleniu

►Duża siła czyszczenia
►Uniwersalne zastosowanie
z kamienia naturalnego,
kostki brukowej, ceramiki,
klinkieru, dywanów i wykładzin

►Usuwa plamy ze smarów, oleju
silnikowego, oleju przekładniowego,
oleju opałowego i napędowego

►Do usuwania plam oleju
ze wszystkich powierzchni
chłonących i niechłonących

Przy 1 szt.

Nr art.
42361

/szt.
85,00

Nr art.
42361-6

Przy 6 szt.

/szt.
79,00

Nr art.
42361-12*

Przy 12 szt.

/szt.
69,00

ŚRODEK DO USUWANIA PLAM OLEJU, 1 L

PNEUMATYKA

*Ten wariant ilościowy nie
jest dostępny w sklepie on-line
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Nr art. Gwint 
przyłącza

Ø
wewn. Cena

413615 G1/2" AG DN 7,2 11,50 zł
119377 G1/4" AG DN 7,2 9,50 zł

Króciec szybkozłączki
z gwintem zewnętrznym

Nr art. Gwint 
przyłącza

Ø
wewn. Cena

185906 G1/4" IG DN 7,2 23,50 zł
185914 G3/8" IG DN 7,2 24,50 zł

Szybkozłączka z gwintem 
wewnętrznym

Nr art. Gwint 
przyłącza

Ø
wewn. Cena

185892 G1/2" AG DN 7,2 24,50 zł
185876 G1/4" AG DN 7,2 23,50 zł

Szybkozłączka z gwintem 
zewnętrznym

Nr art. Gwint 
przyłącza Ø wewn. Cena

185965 G1/4" IG DN 7,2 7,50 zł
185973 G3/8" IG DN 7,2 9,50 zł
413623 G1/2" IG DN 7,2 10,50 zł

Króciec szybkozłączki
z gwintem wewnętrznym

Nr art. Gwint 
przyłącza Ø wewn. Cena

185760 6 mm DN 7,2 25,50 zł
185949 9 mm DN 7,2 23,50 zł
413585 13 mm DN 7,2 26,50 zł

Szybkozłączka do węży 
gumowych

Nr art. Gwint 
przyłącza Ø wewn. Cena

185752 6 mm DN 7,2 6,00 zł
185930 9 mm DN 7,2 4,50 zł
413593 13 mm DN 7,2 7,50 zł

Tulejka wtykowa

Nr art. Gwint 
przyłącza Ø wewn. Cena

144404 G1/4" AG 9 mm 11,50 zł
743500 G3/8" AG 13 mm 12,50 zł
724300 G1/2" AG 13 mm 22,50 zł

Tulejka gwintowana
gwint zewnętrzny, mosiądz

Nr art. Gwint 
przyłącza Ø wewn. Cena

185981 G3/8" IG DN 7,2 69,00 zł
413640 G1/2" IG DN 7,2 105,00 zł

Rozgałęźnik podwójny ze
szybkozłączkami i gwintem
wewnętrznym

Nr art. Gwint 
przyłącza Cena

185990 G3,8" IG 115,00 zł
413658 G1/2" IG 159,00 zł

Rozgałęźnik potrójny ze
szybkozłączkami
i gwintem wewnętrznym

Nr art. Ø wewn. Ø zewn. Dł. całk. Cena
136249 8 mm 14 mm 50 m 290,00 zł
413674 13 mm 20 mm 20 m 185,00 zł

Wąż do sprężonego powietrza z PCV, 15 bar
Zalety produktu:
►Wzmocniony obwojem tekstylnym, przeźroczysty

SZYBKOZŁĄCZKI
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BHP

Nr art. Rozmiar
23113 7

170342 8

170343 9

170344 10

Gogle ochronne
przezroczyste, Profi 1
Dane techniczne:
►Zgodne z normą EN 166
►Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
►100% ochrona przed
promieniowaniem UV
►Klasa ochrony
= średnia energia uderzenia (120 m/s)
►Waga: 80 g
Nr art. 61704

52,50

Okulary ochronne Kombi
przezroczyste ze sznurkiem
Dane techniczne:
►Zgodne z normą EN 166
►Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
►Materiał soczewki ochronnej:
poliwęglan (PC)
►Klasa ochrony F
= niska energia uderzenia (45m/s)
►Waga: 38,3 g
Nr art. 370449

59,00

Rękawice
dzianinowe szare
Zalety produktu:
►Rękawice dziane bez szwów, z poliamidu
z powłoką z poliuretanu na stronie chwytnej
i na końcach palców
►Optymalne dopasowanie zapewnia 
doskonały chwyt i czucie
►Doskonale nadają się do prac 
wymagających precyzji
Dane techniczne:
►Normy: EN 420, EN 388
►Ochrona mechaniczna: 4.1.3.1
►Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
►Materiał: nylon powlekany PU

Dystrybutor
do plastrów
Zalety produktu:
►Łatwy w montażu
►Łatwa wymiana wkładu
►Higieniczny i łatwo dostępny
►Ze zintegrowanym nożem
Nr art. 139319

169,00

Plaster Soft II
Zalety produktu:
►Łatwe i szybkie opatrywanie ran
►Samoprzylepny, nie zawiera lateksu
►Nie pozostawia śladów, bezbolesne 
zdejmowanie

64,50
Nr art. S x D Kolor
332958 6x4,5 cm Niebieski

245268 6x4,5 cm Beżowy

Uchwyt do
pasty do rąk
3 l
Nr art. 55159

49,90

Pompka, 3 l
Nr art. 242700

51,50
362813
Pasta do rąk
Standard, 3 l
Zalety produktu:
►Skoncentrowany środek
czyszczący do rąk
►Do usuwania silnych
zabrudzeń jak: olej, smar,
kurz, smołę, sadzę, farbę itp.
►Na bazie mączki
kukurydzianej
►PH: 4,1 - 5,0 
►Nie zawiera
rozpuszczlaników

71,90 zł x 3 sztuki
+ 4 sztuka za 1 zł

33 11++

Przy 1 szt.

/szt.
7,90

Przy 12 szt.

/szt.
5,90

Nausznik
ochronne Standard
Dane techniczne:
►Norma: EN 352-1
►Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
►SNR: 26 dB
►Waga: 225 g
Nr art. 199822

78,50

362813-4
216,70

Nie zapomnij o!
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WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Przedłużacz bębnowy „Mini“, 10 m
Dane techniczne:
►Maks. obciążenie: 3500 W
►Typ kabla: H 05 VV-F 3G 1,5
►Waga: 1,9 kg
►Klasa ochronna: IP 20
Nr art. 41607

190,00

Przedłużacz 3x1,5 mm², IP20
ze stalowym bębnem, 25 m
Dane techniczne:
►Max. wydajność: 3500 W
►Waga: 4,85 kg
Nr art. 15679

355,00

Przedłużacz bębnowy 
„Universal“, IP20, 25 m
Dane techniczne:
►Wydajność, przewód rozwnięty: 3500 W
►Wydajność, przewód zwnięty: 1100 W
►Wtyczka 230V/16A
►Typ kabla: H05RR-F 3G1,5
Nr art. 42616

475,00

Zwijacz bębnowy,
żółty przewód
3Gx1.5, IP44, 40 m
Dane techniczne:
►Wydajność, przewód rozwnięty: 3500 W
►Wydajność, przewód zwnięty: 1100 W
►Wtyczka: Wtyczka 230V/16A
Nr art. 121547

545,00

Przedłużacz bębnowy
żółty przewód
5Gx2.5, IP44, 20 m
Zalety produktu:
►Wydajność, przewód rozwnięty: 5500 W
►Wydajność, przewód zwnięty: 3500 W
►Wtyczka: CEE 400V/16A
Nr art. 157062

975,00

Przedłużacz bębnowy
3Gx2.5 230 V, IP44, 40 m
Zalety produktu:
►Typ kabla: 3x2,5 mm² H07RN-F
►Obciążenie po rozwinięciu: 3500 W
►Obciążenie po zwinięciu: 1100 W

Nr art. Dł. kabla Waga Cena
171242 25 m 7,5 kg 545,00 zł
216404 40 m 10,4 kg 775,00 zł

Nr art. Dł. kabla Waga Cena
50367 25 m 5,6 kg 475,00 zł
50368 40 m 7,8 kg 519,00 zł

Przedłużacz bębnowy „Light“
3Gx1,5, 230 V,  IP20, 50 m
Dane techniczne:
►Wydajność, przewód rozwnięty: 3500 W
►Wydajność, przewód zwnięty: 1100 W
►Wtyczka: Wtyczka 230V/16A
Nr art. 171238

390,00

Przedłużacz
bębnowy „Profi 3“, IP44
Dane techniczne:
►Maks. obciążenie: 3500 W
►Typ kabla: H 07 RN-F 3G 1,5
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WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Pas monterski Multi Tool
Zalety produktu:
►2 kieszenie (duża i mała po prawej i lewej stronie)
►2 uchwyty na młotek
►1 uchwyt na taśmę pomiarową
►Szeroki pas mocujący
►Dodatkowe uchwyty/ szlufki/ zaczepy po lewej i prawej stronie
Nr art. 141270

125,00

Bera Clic+ wlk. 1
Dane techniczne:
►Pojemność: 8 l
►Wlk.: 396x296x105 mm
►Waga: 1,3 kg
Nr art. 102544

159,00

Bera Clic+ wlk. 4
Dane techniczne:
►Pojemność: 29 l
►Wlk.: 396x296x315 mm
►Waga: 2,1 kg
Nr art. 102547

259,00

Bera Clic+ wlk. 5
Dane techniczne:
►Pojemność: 38,8 l
►Wlk.: 396x296x420 mm
►Waga: 2,7 kg
Nr art. 102548

379,00

Bera Clic+ wlk. 3
Dane techniczne:
►Pojemność: 18 l
►Wlk.: 396x296x210 mm
►Waga: 1,8 kg
Nr art. 102546

229,00

Bera Clic+ wlk. 2
Dane techniczne:
►Pojemność: 13 l
►Wlk.: 396x296x157.5 mm
►Waga: 1,5 kg
Nr art. 102545

179,00

Multitester LED Plus II
AC/DC, 6-400 V
Dane techniczne:
►Wyświetlacz: optyczny, 12 LED
►Zakres pomiaru: automatyczny
►Klasa ochrony: IP 65
►Wymiary: 238x70x30 mm
►Waga: 200 g
Nr art. 214018

345,00

Pomiar temperatury
na kratce nawiewu

Pomiar temperatury
na skraplaczu

-50°C + 550°C

Pirometr Thermo Control III
Zalety produktu:
►Bezdotykowy pomiar temperatury
na podczerwień
►Pomiar temperatury w ciągu kilku sekund
►Wbudowany wskaźnik laserowy
do precyzyjnego pomiaru temperatury
►Możliwość pomiaru w °C / °F 
►Laser punktowy
►Podświetlany wyświetlacz
►Obudowa wykonana z odpornego
na uderzenia tworzywa ABS z etui
Nr art. 215517

319,00
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Mieszadło do MCS
Uniplus/diamond 390
Nr art. 184393

Masa kotwiąca MCS Uni Plus
MULTICOMPOUNDsystem   300 ml
Zalety produktu:
►Uniwersalna zaprawa hybrydowa
z szerokim spektrum zastosowań
►Z aprobatą ETA opcja 1 dla zakotwień
w betonie spękanym (M10-M30) i niespękanym (M6-M30),  
aprobata ETA do kotwienia w murze i gazobetonie a także 
aprobata ETA do wklejania prętów zbrojeniowych (Ø8 - 28 mm) 
►Do zastosowania z dostępnymi na rynku prętami 
gwintowanymi o pokryciu z ocynku (5.8 i 8.8)
oraz ze stali nierdzewnej A4-70

Pistolet do mas Standard 
MULTICOMPOUNDsystem
Zastosowanie:
►Do kartuszy 410 ml
Nr art. 908312

Nr art. Pojemność Cena
114865 300 ml 36,50 zł
175111 410 ml 39,00 zł

KOTWIENIE

Nr art. Ø x dług. Ø x wkręta Gniazdo Cena
197289 20 x 50 mm 4 - 4.5 mm PH 3 0,75 zł
174830 25 x 60 mm 4.5 - 5 mm TX 40 1,25 zł
174832 32 x 95 mm 8 - 10 mm I6KT 13 3,75 zł

Dybel ISOdrill   TOP
Zalety produktu:
►Bezpośrednie wkręcanie dybla w materiał izolacyjny
nie wymaga dodatkowych prac przygotowawczych
►Strefa izolacyjna pozostaje nienaruszona i zachowuje
swoją funkcję
►Materiał izolacyjny jest zagęszczany podczas wkręcania dybla 
►Zapewnia to doskonałe osadzenie dybla i właściwości nośne
►Wykonanie z polietylenu (PE)

Kotwa Simplex BA OC SIMPLEXanchor
Zastosowanie:
►Do montażu: konsoli, konstrukcji stalowych, poręczy i balustrad,
schodów, bram, tras kablowych, ogrodzeń, maszyn, konstrukcji
drewnianych, elementów fasad, w niespękanym betonie C20/25 do C50/60
►Także do montażu w betonie C12/15 oraz kamieniu naturalnym
o gęstej strukturze
Zalety produktu:
►Elstayczne dopasowanie dzięki dwóm głębokościom kotwienia
►Długi gwint idealny do montażu z odstępem
►Łatwa kontrola głębokości osadzania
►Ochrona gwintu przed uszkodzeniem podczas osadzania

Nr art. Ø x dług. Dł.gwintu Cena/
100 szt.

114214 10 x 86 mm 46 mm 160,00 zł
114215 10 x 96 mm 56 mm 165,00 zł
114226 10 x 126 mm 86 mm 219,00 zł
114252 12 x 106 mm 59 mm 240,00 zł
114253 12 x 116 mm 69 mm 245,00 zł
114254 12 x 146 mm 99 mm 285,00 zł
114308 16 x 145 mm 89 mm 455,00 zł
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BUDOWNICTWO

Młot dwuobuchowy
Dane techniczne:
►Dług. całk. 260 mm
►Waga obucha: 1250 g
Nr art. 244601

54,50

Nr art. Dług. całk. Waga całk. Cena
244629 260 mm 240 g 26,50 zł
244630 320 mm 480 g 34,50 zł
244631 320 mm 480 g 39,50 zł
244632 380 mm 1500 g 59,00 zł

Młotek gumowy, czarny
Młotek ciesielski
Fiberglass
Dane techniczne:
►Dług. całk. 330 mm
►Waga obucha: 600 g
Nr art. 244659

75,00

Młotek z obuchem
Dane techniczne:
►Waga obucha: 235 g
Nr art. 244613

33,50

Młotek dwuobuchowy
z rękojeścią 3K
Dane techniczne:
►Dług. całk. 300 mm
►Waga obucha: 2000 g
Nr art. 333687

111,00

Młotek miedziany
Dane techniczne:
►Dług. całk. 310 mm
►Waga obucha: 500 g
Nr art. 363353

225,00

Kątownik budowlany
Zalety produktu:
►Kątowmnik budowlany Greenline 1,5 lub 2 mm
grubości z lepszymi wartościami statycznymi
►Zgodny z DIN 1052
►Wersja ze wzmocnieniem dla większych obciążeń
►Wersja bez wzmocnienia do połączeń
standardowych
►Blacha stalowa, cynkowana ogniowo

Nr art. Z
poprzeczką D x S Cena

342968 Nie 70x55 mm 2,20 zł
342958 Tak 70x55 mm 2,60 zł
342970 Tak 90x65 mm 3,00 zł
342969 Nie 105x90 mm 5,60 zł
342971 Tak 105x90 mm 6,20 zł

Złącze kątowe
ze wzmocnieniem/ bez wzmocnienia
Zalety produktu:
►Regulowany wyrób budowlany zgodnie z DIN 1052
►Wersja ze wzmocnieniem dla większej nośności
►Wersja bez wzmocnienia do połączeń standardowych
►Blacha stalowa, ocynkowana ogniowo

Nr art. Z
poprzeczką D x S Cena

/100 szt.
159725 Nie 70x55 mm 290,00 zł
159726 Tak 70x55 mm 350,00 zł
268429 Nie 90x40 mm 490,00 zł
181811 Nie 90x65 mm 435,00 zł
181838 Tak 90x65 mm 490,00 zł
857350 Nie 100x90 mm 690,00 zł
857367 Tak 100x90 mm 790,00 zł

Wspornik do belek
z kołnierzem BSA, 
klapy skierowane na zewn.
Zalety produktu:
►ETA-08/264
►Do mocowania za pomocą gwoździ
lub wkrętów
►Blacha stalowa
►Ocynkowana ogniowo

Nr art. S x W Cena
/100 szt.

181943 60x100 mm 649,00 zł
181951 80x120 mm 849,00 zł
820217 100x140 mm 890,00 zł
820224 120x160 mm 1390,00 zł
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Diamentowa tarcza tnąca
SPECIALline  Top do fliz
Zastosowanie:
►Płytki, ceramika, kamionka szlachetna, marmur,
cienki granit, cegły
Zalety produktu:
►Bardzo precyzyjne i czyste cięcie
►Całkowicie zamknięty segment
Dane techniczne:
►Ø zewn.: 125 mm
►Ø otworu: 22.2 mm
►Ilość segmentów: 1 ST
►Wysokość segmentu: 8 mm
Nr art. 35240

63,50

SPECIALline 

Diamentowa tarcza tnąca
CONSTRUCTIONline  TOP
Zastosowanie:
►Stary beton, rury betonowe, beton zbrojony, wylewka, 
odsłonięty beton kruszywowy, brukarstwo, płytki,
dachówki betonowe
Zalety produktu:
►Szybkie cięcie
 - Wysoka koncentracja i dobra jakość diamentu
►Redukcja hałasu i optymalne chłodzenie
 - Perforowany stalowy dysk
Dane techniczne:
►Ø zewn.: 125 mm
►Ø otworu: 22.2 mm
►Ilość segmentów: 10 ST
►Wysokość segmentu: 10 mm
Nr art. 411658-5*

CONSTRUCTIONline 

Zestaw wielozadaniowych wierteł
z uchwytem cylindrycznym, 5 sztuk
Zastosowanie:
►Wszechstronne i precyzyjne wiercenie w różnych materiałach,
nawet przy zmianie wierteł
►Do precyzyjnego wiercenia w płytkach, kamieniu naturalnym,
metalu, drewnie i tworzywach sztucznych
►Idealny do cegieł, pustaków, dachówek, marmuru, płytek, drewna,
metalu i tworzyw sztucznych
►Odpowiednie do betonu, kamienia naturalnego, płytek ceramicznych
Zalety produktu:
►Końcówka z węglików spiekanych
►Bardzo ostre krawędzie tnące, również bardzo dobrze nadające się
do metalu
►Szybkie odprowadzanie pyłu podczas wiercenia w murze i betonie
Zakres dostawy:
►Wiertło wielozadaniowe:
4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x120 mm
Nr art. 406859

179,00 

BUDOWNICTWO

5
SZTUK

44 11++

pakiet 5 szt.

Cena za

375,00

*Ten wariant ilościowy nie
jest dostępny w sklepie on-line



21

PRACA NA BUDOWIE

Piła tarczowa Premium COMBIline
Zastosowanie:
►Uniwersalne ostrze do cięcia problematycznych materiałów
oraz cięć wymagających ekstremalnej wytrzymałości
►Drewno z elementami metalowymi, Ytong, Heraklith, płyta wiórowa, 
tworzywa sztuczne, pleksi, fasady termiczne, aluminium, azbest
Zalety produktu:
►Doskonała trwałość
 - optymalna geometria przekładni i węglik najwyższej jakości
►Bardzo dobra jakość cięcia - wymiana przekładni
►Odporność na gwoździe - zwiększony grzbiet zęba
►Mały hałas - 4 wycinane laserowo szczeliny dylatacyjne

Nr art. Wymiar Il. zębów Cena
200620 165 x 2.8 x 20 mm 24 135,00 zł
200165 190 x 2.8 x 30 mm 30 139,00 zł
200171 210 x 2.8 x 30 mm 34 162,00 zł
200181 230 x 2.8 x 30 mm 34 179,00 zł
200213 400 x 3.5 x 30 mm 60 375,00 zł
200216 450 x 3.5 x 30 mm 66 399,00 zł

Piła tarczowa ręczna BCS-61 
1600 W, 5200 r/min, 190 mm, karton
Zalety produktu:
►Wytrzymała piła tarczowa z wydajnym silnikiem
do bezproblemowego i ciągłego użytkowania
►Wydajny silnik zapewniający większą trwałość
►Kompaktowa, optymalnie wyważona piła tarczowa zapewnia
wygodną pracę przy minimalnym zmęczeniu użytkownika
Nr art. 201169

Łopata piaskowa
270/250, bez styliska
Nr art. 104050

44,50

Stylisko do łopaty
bukowe, 1300 mm 
Nr art. 146771

26,50

Toporek, 800 gr.
Nr art. 146774

85,00

Młotek kowalski długi
900 mm, 5000 g
Nr art. 244610*

190,00
*N

a 
za

m
ów

ie
ni

e

Skrzynia do
zaprawy, 65 l
Nr art. 32731*

56,50

Big-bag 1,5 t
Nr art. 48534*

97,00
Nr art. Pojemność Cena
32729* 65 l 38,50 zł
32730* 90 l 48,50 zł

Nr art. Pojemność Cena
32725 12 l 14,90 zł
32728 20 l 16,50 zł

Wiadro do zaprawy Wiadro



22 BERNER MAGAZYN  | L IPIEC-SIERPIEŃ 2022

Uszczelniacz All-weather
Premium 750 ml
Zalety produktu:
►Idealny do napraw awaryjnych
►Opracowany dla trudnych warunków: 
deszczu, mrozu i śniegu
►Mocne, wzmocnione włóknami zamykanie 
szczelin
Nr art. 419780

91,00

Uszczelniacz Flextight
Premium, 4,5 kg
Zalety produktu:
►Uniwersalny, 1 uszczelniacz do użytku 
wewnętrznego na wszystkich powierzchniach, 
w tym porowatych
►Uszczelniacz Flextight jest trwale 
elastyczny, po wyschnięciu można
go malować, tynkować, oklejać itp.
►Przylega do zakurzonych i wilgotnych 
podłoży, dzięki czemu nadaje się do
budowy i renowacji
Nr art. 415183

249,00

Spray UNIseal
500 ml
Zalety produktu:
►Idealny do szybkich napraw
►Uniwersalne zastosowanie
na wielu materiałach
►Chroni przed uszkodzeniami
powodowanymi przez wodę
Nr art. 411618

31,50

Klej natryskowy
Power, 400 ml
Zalety produktu:
►Optymalne nanoszenie
kleju dzięki 6-pozycyjnej głowicy
►Szybkoschnący
►Odporny na wilgoć
►Nie zawiera FCKW oraz CKW
►Zakres temperatur pracy:
od -30°C do +80°C
Nr art. 107218

46,50

Bernerfix
290 ml, szary ral 7004
Zalety produktu:
►Uniwersalne szczeliwo i klej
►Przetestowany pod kątem 
uszczelniania i klejenia elewacji, 
szkła, a także w pomieszczeniach 
sanitarnych i do podłóg
►Posiada certyfikat ISEGA 
►Zatwierdzony do uszczelniania
i klejenia powierzchni mających 
kontakt z żywnością
Nr art. 373024

27,50

Akrylowa masa
uszczelniająca
12,5 Premium,
szara, 310 ml
Zastosowanie:
►Do połączeń o dużym ruchu do 12,5%
►Na większości porowatych powierzchni 
budynków
►Nie powoduje korozji metali
Nr art. 372998

9,90

Zobacz więcej
produktów do
uszczelnienia

konstrukcji
drewnianych

USZCZELNIANIE DACHÓW
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USZCZELNIANIE DACHÓW

Tarcza do pilarki tarczowej Standard
WOODline  190x2.0x30 mm, 24 zęby
Zastosowanie:
►Uniwersalne zastosowanie do cięcia naturalnego
drewna (przekrój poprzeczny), do paneli fornirowanych
Zalety produktu:
►Niski hałas
►Kompensatory dylatacyjne
►Precyzyjne, wysokiej jakość cięcia
►Naprzemienne zęby stożkowe górne z szlifowaniem prawe/lewe
►Zoptymalizowana geometria zęba
►Długa żywotność
Nr art. 342773

109,00

Smycz zabezpieczająca
do narzędzi
Dane techniczne:
►Udźwig: 7 kg
Nr art. 185160

44,90

Piły ręczne komplet
6 elementów
Zalety produktu:
►Szybka wymiana brzeszczotów
►Elastyczne brzeszczoty
►Ergonomiczna konstrukcja
Zakres dostawy:
►Zestaw zawiera pięć brzeszczotów oraz 
uniwersalny uchwyt w pokrowcu
Nr art. 4813

235,00

Brzeszczot
do pił szablastych
SPECIALline 
Carbide 2/305
Premium
Nr art. 372418

145,00

Brzeszczot
do pił szablastych
COMBIline 
Carbide 3-4/228
Premium
Nr art. 363700

89,00

Brzeszczot
do pił szablastych
COMBIline 
Bimetal 2.2-4.6-150
Premium
Nr art. 372409

29,00

Brzeszczot
do pił szablastych
SPECIALline 
Carbide 4/152
Premium
Nr art. 363706

59,00

Piła japońska
Ryoba, 240 mm
Zastosowanie:
►Precyzyjne, głębokie cięcie listew maskujących i ościeżnic
z drewna i tworzyw sztucznych przy powierzchni ściany
►Drewno drzew liściastych, płyta wiórowa, sklejka
i cienkie tworzywa sztuczne
Nr art. 94307

115,00

Piła japońska Kataba
270 mm, 16 T/in
Zastosowanie:
►Precyzyjne, głębokie cięcie listew maskujących i ościeżnic
z drewna i tworzyw sztucznych przy powierzchni ściany

Nr art. 94306

109,00

Skorzystaj z naszego
DORADCY DS. WYBORU

BRZESZCZOTÓW - ONLINE



Zamawiaj bezpośrednio
u Przedstawiciela Handlowego

Zamawiaj telefonicznie
12 297 62 30 (pn.-pt. 08:00-16:00)

Zamawiaj on-line
www.berner.pl

Zamawiaj mailowo
sklep@berner.pl

Przy zakupie min. 5 kaset z wyposażeniem
Szafka z 3 szufladami (art. 159331) za 159,00 zł
szafka z 5 szufladami (art. 159332) za 199,00 zł

699,00
Szafka metalowa BS
(bez wysposażenia)

Nr art. 159332

499,00
Szafka metalowa BS
(bez wysposażenia)

Nr art. 159331

BS 3204 kaseta
metalowa
Zalety produktu:
►Stabilna, wytrzymała walizka
wykonana z blachy
►Z uchwytem, ryglowaniem
i etykietką do opisania
Nr art. 167665Koszulki termokurczliwe

Zakres dostawy:
►8 rozmiarów
►1 zapalniczka
►131 części
Nr art. 317233

199,00

Zestaw wierteł, 107 sztuk
Zakres dostawy:
►10 szt. (1,0 – 3,5 mm co 0,5 mm)
►5 szt. (4,0 – 6,0 mm co 0,5 mm)
►3 szt. (6,5 – 8,0 mm co 0,5 mm)
►2 szt. (8,5 – 10,5 mm co 0,5 mm)
Nr art. 232556

539,00

BS 3025 Uszczelki, miedziane 
pierścienie uszczelniające
Zakres dostawy:
►15 rodzajów
►1025 części
Nr art. 260908

599,00

BS 3124 śruby z gniazdem
6-kątnym
Zakres dostawy:
►18 rozmiarów
►985 części
Nr art. 341835

349,00

Zestaw zawleczek DIN 94
Zakres dostawy:
►12 rozmiarów
►1050 części
Nr art. 235377

309,00
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