






BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Érvényes: 2022.01.13-tól 2022.02.05-ig

Kettős köszörű WB 150 DSM
150 W/230 V, korongátmérő: 150 × 16 × 12,7 mm, 
üresjárati fordulatszám: 2950/perc, állítható 
szikravédő lappal és szerszámokkal, durva és finom 
köszörűkoronggal
1196977

Dugókulcs készlet 3/8”
61 részes, króm-vanádium-acél, 
dugókulcsok 3/8“ 6-24 mm, racsni 72 foggal, 
hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek, 
speciális profil az anyák védelméért, erős műanyag koffer  
1247381

Szerszámkészlet 
114-részes
gazdag beltartalom, króm-vanádium szerszámok, 
kiváló minőségű alumínium koffer erős zárral, 
Clip-rendszer a rendezett tároláshoz 
1218735

Akkus fúró-csavarozó WB 18-2 LI
18 V/1,3 Ah, lítium-ionos technológia, 
üresjárati fordulatszám 1./2. sebességfokozat: 0-350/1350/perc, 
18+1 fokozatú nyomatékállítás, max 30 Nm-ig. 
2 sebességesvezérlő elektronikával, 
max. furat Ø fában/acélban: 25/10 mm, gyorstöltővel, kofferral
1231674

12.990 Ft

Sarokcsiszoló WB 1200 WS N
teljesítmény: 1200 W, tárcsaátmérő: 125 mm, 
orsóreteszelés, elfordítható markolat és oldalmarkolat,
állítható védőtárcsa, lágy markolat
1255604

Dugókulcs készlet 1/2”
22 részes, króm-vanádium-acél, 
dugókulcsok 1/2” 10-32 mm, lekopott élű 
anya is nyitható velük,racsnik 72 foggal, 
hosszabbítók, univerzális kar, speciális profil az anyák 
védelméért, koffer erős műanyagból  
1247382

15.990 Ft12.990 Ft

48.990 Ft25.990 Ft17.990 Ft
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Racsnis csillag-villás kulcskészlet 
12 db-os
tartalma 8 -19 mm-es, kulcsok króm-vanádium-acél, 
matt krómozással, racsni 72 foggal, finom fogazású
1132105

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. 
A legnagyobb gondosággal végzett tervezés ellenére előfordulhat, hogy a meghirdetett termékek nem, vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre az üzletekben, melyért szíves elnézésüket kérjük. Az akció 2022.01.13-től 2022.02.05-ig vagy a készlet erejéig tart. 

Csillag-villás kulcs készlet 
13 részes króm-vanádium, DIN 3113
tartalma 10-32 mm
1237464 

 

Szerszámkoffer  
12” 31,3 x 16,7 x 13,1 cm 1214525  1.290 Ft
16” 41 5 x 2,26 x 20 cm 1214526    1.690 Ft
20” 52,5 x 25,6 x 24,6 cm 1214527 3.290 Ft
26” 59,5 x 33,7 x 31,6 cm 1214528 3.990 Ft

Téli ablakmosó, 
Ice Fresh Antifrost 
5 L
szuper tisztítóerő, lakk-, gumi- és műanyagkímélő,
nem tömíti el a fúvókákat, optimális hatás -20°C-ig
1277434
998 Ft/L

Görgős doboz tetővel 
Jumbo
60 x 40 x 45 cm, átlátszó, kék/szürke tetővel, masszív kivitel
1191489

Vezeték nélküli hőmérő Joker
belső/külső hőmérséklet kijelző, max./min.-funkció, 
hatótáv max. 100 m, mérési tartomány belső höm.: 
0 -tól +50°C -ig, külső hőm.: -50 tól +70°C ig
1279057

Hóteknő    
műanyag teknő, lakkozott műanyag nyéllel, 
munkaszélesség: 80 cm, a lapát alá épített kerekek megkönnyítik a hó szállítását
1122234

Fa hólapát    
50 x 35 cm, 
nyélhosszúság: 130 cm, 
anyag: rétegelt lemez, 
5 rétegből enyvezett, 
horganyzott acél éllel
1054184

Biztonsági bakancs S3 SRC
fekete/narancs, szabvány: EN ISO 20345, 
felsőrész: bőr, bélés: Textil, acél orrbetét 200 J,, 
acél átszúródás ellen védő talplemez, talp: PU/PU,
vízlepergető, antisztatikus, csúszásmentes kivitel, 
méret: 38-47
1237496-505

Útszóró só 
10 kg vödörben
100% selyemsó, -12°C fokig gyorsan 
felolvasztja a jeget, tisztán természetes termék,
garantáltan környezet-semleges
1182382
339 Ft/kg

Védőkesztyű Multi Flex Téli 
szabvány: EN388 4222X, EN511-X10 CE CAT2,
anyag: poliészter, acryl, nitril-mikrohab bevonattal, 
nitril pöttyökkel, tökéletesen illeszkedik a kézre, biztos fogást nyújt, lélegző, 
víz- és olajlepergető, méret: 9-11
1223577-78/1261178

Vízpumpa fogó 
Cobra 
250 mm
polírozott, szürkés fej, 
a markolat csúszásmentes műanyaggal bevont, 
precízen állítható a pofa, 
a rögzítőcsap biztosan rögzíthető egy tolófunkcióval, 
króm-vanádium-elektroacél, kovácsolt, olajedzett
1217581

10.490Ft  HELYETT

8.990 
Ft

-14%

12.990 Ft 22.990 Ft

5.490 Ft 11.990 Ft 17.990 Ft

4.990 Ft 3.390 Ft 1.790 Ft

5.690 Ft 1.290 Ft
-tól 6.490 FtÚJ!


