


Wybrany asortyment profesjonalnego 
oprzyrządowania i narzędzi w promocyjnych 

cenach do użytku na każdej budowie 

Jesteśmy częścią szwedzkiej korporacji Luna Group, która w 2017 
roku obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Należymy do grupy 
BERGMAN & BEVING - jednego z największych skandynawskich 
koncernów, notowanych na giełdzie w Sztokholmie. W Polsce 
w roku 2021 obchodziliśmy dwudziestolecie swojego istnienia – 
Luna Polska sp. z o.o.
Luna Polska Sp. z o.o. to dwie dekady doświadczeń i wspólnej pracy 
nad pozycją lidera w branży narzędziowej. Nieprzeciętna jakość 
produktów, bardzo szeroka oferta, wsparcie marketingowe 
i szkoleniowe to tylko kilka elementów decydujących o sukcesie. 

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

MARKI WŁASNE

O NAS

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

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

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

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

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

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

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



Tarcza tnąca z obrzeżem pokrytym kruszonką z węglików 
spiekanych. Nadaje się do cięcia drewna, drewna z gwoździami, 
tworzyw sztucznych, gipsu, blachy i tym podobnych materiałów, bez 
konieczności wymiany tarczy.
 
• grubość tarczy: 1 mm
• średnica otworu: 22.23 mm

Tarcza tnąca z obrzeżem z pokryciem diamentowym. Nadaje 
się do cięcia betonu, kamienia, glazury, cementu włóknistego, 
żelaza zbrojeniowego, blachy, cegły, stali, włókna szklanego i tym 
podobnych materiałów, bez konieczności wymiany tarczy.

• grubość tarczy: 1 mm
• średnica otworu: 22.23 mm

Nr art. Średnica Cena brutto Cena netto

270810104 115 mm 99.00 zł 80.49 zł

270810203 125 mm 119.00 zł 96.75 zł

Nr art. średnica Cena brutto Cena netto

267510105 115 mm 56.90 zł 46.26 zł

267510204 125 mm 62.90 zł 51.14 zł

Tarcza tnąca wielofunkcyjna 
Luna DIA

Tarcza tnąca wielofunkcyjna 
Luna TC

Nr art.: 212930101

259.00 zł 
brutto / 210.57 zł netto

Nr art.: 200440105

189.00 zł 
brutto / 153.66 zł netto

Wiertła do betonu z chwytem SDS-plus. Zestaw z 10 części.  
Z wierzchołkiem z węglików spiekanych. Przeznaczone  
do wykonywania otworów w betonie, granicie itp. materiałach 
budowlanych. 

Rozmiary: 5×110 mm (2 szt.), 5.5×110 mm, 6×110 mm, 8×110 
mm, 5×160 mm, 6×160 mm, 8×160 mm, 10×160 mm, 12×160 mm 

Do przecinania wielu różnych materiałów, jak zbrojony beton, granit, 
asfalt, również stal o grubości do 5 mm, przy użyciu jednej tarczy,  
co zapewnia oszczędność czasu zużywanego na wymianę tarczy,  
lub maszyny. Segmenty spawane laserowo.

• średnica tarczy: 230 mm
• grubość tarczy: 2.20 mm
• średnica otworu: 22 mm
• szerokość segmentu: 2.80 mm
• wysokość segmentu: 10.00 mm

Tarcza tnąca diamentowa Multi 
230x2,2x22 mm

Zestaw wierteł do betonu 
z chwytem SDS-Plus
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Nr art.: 209730100

54.90 zł 
brutto / 44.63 zł netto

10-elementowy zestaw brzeszczotów do wyrzynarek. Brzeszczoty 
do szybkiego i dokładnego cięcia drewna i metalu. Zestaw pokrywa 
najczęściej spotykane operacje.

Zestaw brzeszczotów  
do wyrzynarek 10 szt.

Nr art.: 202010104

46.90 zł 
brutto / 38.13 zł netto

Nóż z odłamywanym ostrzem. Bardzo mocny, z obudową  
ze stopu aluminium z miękkimi ergonomicznymi detalami  
z gumy, zwiększającymi pewność chwytu i komfort użytkowania. 
Dostarczany z ostrzem SK2H. Otwór do dołączenia zabezpieczenia 
narzędzia.

Nóż z aluminium 
z odłamywanym ostrzem

Piła ręczna Luna A550 mm 7TPI

Model Classic. Uzębienie uniwersalne. Wierzchołki zębów 
hartowane. Brzeszczot lakierowany. Rękojeść jednokomponentowa, 
o krawędziach służących do odwzorowywania kątów 90° i 45° 
względem grzbietu brzeszczotu. Wierzchołek zbieżny, co ułatwia 
wprowadzanie piły w materiał. Dostarczana ze składaną osłoną 
uzębienia.

Grubość ostrza: 0.85 mm
Liczba zębów na cal: 7

Ostrze łamane do noży SK2H
(10 szt.)

Ostrze wymienne SK2H do noży z ostrzami odłamywanymi. Stal 
węglowa z domieszkami zapewniającymi bezwzględnie najwyższą 
ostrość i trwałość, HRC 64. Jedno z najlepszych ostrzy dostępnych 
na rynku.

Nr art. Szerokość ostrza Cena brutto Cena netto

271070104 9 mm 19.00 zł 15.45 zł

271070203 18 mm 29.00 zł 23.58 zł

271070302 25 mm 49.00 zł 39.84 zł

Nr art. Szerokość ostrza Cena brutto Cena netto

273200105 9 mm 17.90 zł 14.55 zł

273200204 18 mm 23.90 zł 19.43 zł

273200303 25 mm 46.90 zł 38.13 zł



Nr art.: 281070300

62.90 zł
brutto / 51.14 zł netto

Nr art.: 270790207

199.00 zł 
brutto / 161.79 zł netto

Taśma miernicza z włókna szklanego, w obudowie otwartej, 
wykonanej z tworzywa ABS odpornego na udary i niskie 
temperatury. Wstawki gumowe w rękojeści zwiększają komfort  
i pewność chwytu. Podwójna, żółta, matowa powłoka poliamidowa 
zapewnia bardzo dobrą czytelność i ochronę przed zużyciem. 
Odporna na wodę, żwir, kurz i większość chemikaliów. Składana 
korbka z przekładnią 3:1 zapewnia szybkie zwijanie. Zaczep 
początkowy zarówno z pierścieniem jak i języczkiem zaczepowym. 
Klasa tolerancji II. Możliwość mocowania zabezpieczenia.

• długość: 50 m
• klasa tolerancji 2

Solidny i precyzyjnie wykonany kątownik warsztatowy. Ramię 
przykładniowe formowane wtryskowo z tworzywa ABS. Szerokość 
przykładni wynosi aż 18 mm, co zwiększa stabilność, a także 
umożliwia kontrolę np. struganych kantówek wymiarowych 
z zaokrąglonymi krawędziami. Ramię przymiarowe ze stali 
nierdzewnej 1.5×45 mm z głęboko trawioną podziałką w mm. 
Dokładność ±0.06°. Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia.

• długość: 300 mm

Kątownik Luna ABS 300Taśma miernicza Luna LGO 
z włókna szklanego 
w obudowie otwartej 50 m

Nr art.: 270750102

119.00 zł 
brutto / 96.75 zł netto

Nr art.: 270780109

199.00 zł 
brutto / 161.79 zł netto

Taśma miernicza Luna LSO stalowa 
w obudowie otwartej 30 m

Taśma miernicza ze stali, w obudowie otwartej, wykonanej  
z tworzywa ABS odpornego na udary i niskie temperatury. Wstawki 
gumowe w rękojeści zwiększają komfort i pewność chwytu. 
Podwójna, żółta powłoka poliamidowa zapewnia bardzo dobrą 
ochronę przed zużyciem. Odporna na wodę, żwir, kurz i większość 
chemikaliów. Składana korbka z przekładnią 3:1 zapewnia szybkie 
zwijanie. Zaczep początkowy zarówno z pierścieniem jak  
i języczkiem zaczepowym. Klasa tolerancji II. Możliwość mocowania 
zabezpieczenia.
 
• długość: 30 m
• klasa tolerancji 2

Przymiar taśmowy z taśmą ze stali nierdzewnej (nie kwasoodpornej) 
i elementami zapewniającymi bardzo dobrą odporność  
na korozję. Najwyższa I klasa tolerancji, obudowa z tworzywa 
ABS, taśma samozwijająca z ruchomym języczkiem zaczepowym, 
przyciskiem hamulca oraz zaczepem na pas. Możliwość podłączenia 
zabezpieczenia przed upadkiem narzędzia.

• długość: 5 m
• szerokość taśmy: 19 mm
• klasa tolerancji 1

Przymiar taśmowy LSS, 
nierdzewny 5 m



Nr art.: 248490104

35.90 zł
brutto / 29.19 zł netto

Nr art.: 264880204

89.00 zł
brutto / 72.36 zł netto

10-elementowy zestaw, składający się z grotów wkrętakowych 
udarowych różnych typów i oprawki magnetycznej. Można używać 
we wkrętarce udarowej. Zestaw dostarczany jest w etui z tworzywa 
sztucznego. Chwyt sześciokątny 1/4”.
 
• groty krzyżowe 

Phillips: PH2
• groty krzyżowe 

Phillips (standard 
amerykański): 
PH2G (2 szt.)

• groty krzyżowe 
Pozidriv: PZ1, PZ2, 
PZ3

• groty Torx:. TX15, 
TX20, TX25

• oprawka 
magnetyczna do 
grotów - długość 
54 mm

Oprawka do grotów wymiennych z zabezpieczeniem kulkowym.  
Do grotów wymiennych z przewężeniem i do grotów zwykłych.  
Chwyt 1/4”. Szybkie mocowanie jedną ręką, magnes pierścieniowy  
do przytrzymywania śruby.

Oprawka do grotów z magnesem 
65 mm

10-elementowy zestaw grotów 
Luna Impact MIX

Nr art.: 270880107

29.00 zł 
brutto / 23.58 zł netto

Nr art.: 271190100

89.00 zł 
brutto / 72.36 zł netto

Młotek ciesielski z trzonkiem z włókna szklanego. Konstrukcja 
bardzo mocna, udaroodporna. Posiada zakrzywiony, zeszlifowany  
na cienko pazur, który łatwo wchodzi pod gwoździe lub listwy. 
Dobrze ukształtowana rękojeść ze specjalnej gumy, zapewniająca 
dobry chwyt i wygodę niezależnie od pogody. Solidna końcówka 
trzonka z otworem do dołączenia zabezpieczenia narzędzia.

• masa główki: 450 g
• masa całkowita: 750 g
• średnica obucha: 28 mm

Łom hakowy w rozmiarze mini. Idealny do odrywania niewielkich, 
cienkich listew, wyciągania małych gwoździ itp.
 
• długość: 190 mm
• szerokość: 30 mm

Łom Luna mini 190Młotek ciesielski z trzonkiem z 
włókna szklanego Luna LGF 16 oz



Nr art.: 178670105

269.00 zł 
brutto / 218.70 zł netto

Teleskopowa łata niwelacyjna 5 m, z aluminium. Z podziałką E po jednej stronie i podziałką milimetrową po drugiej. Każdy człon przy pełnym 
wyciągnięciu zatrzaskuje się. Wyposażona w okrągłą libellę i futerał ochronny.

Łata geodezyjna Limit 5m

Nr art.: 281130104

319.00 zł 
brutto / 259.35 zł netto

Nr art.: 190140400

239.00 zł 
brutto / 194.31 zł netto

Suwmiarka cyfrowa wykonana z hartowanej stali nierdzewnej, zgodna z normą DIN 862. Suwmiarka służy do pomiaru średnicy wewnętrznej, 
średnicy zewnętrznej, wysokości i głębokość, ponadto ma funkcję rysika. Łatwy odczyt wyniku pomiaru, zarówno w mm, jak i w calach. Pomiar 
względny, automatyczne włączanie i wyłączanie.
 
• długość pomiarowa: 150 mm
• dokładność: 0.03 mm
• rozdzielczość: 0.01 mm
• częstość aktualizacji: 3.00 m/s
• długość szczęk – zewnętrzna: 40 mm
• wysokość cyfr: 8 mm
• blokada: śruba blokująca

Limit LDM 40 to solidny, kompaktowy dalmierz laserowy przeznaczony do profesjonalnego użytku 
również w trudnych warunkach. Mierzy dystans do 40 metrów i jest łatwo przenośny w torbie lub 
kieszeni. Szybki czas reakcji. Wysoka dokładność ± 2 mm. Podświetlany wyświetlacz. Samokalibrujący. 
Prosty pomiar odległości punkt-punkt, pomiar pola powierzchni i objętości, pomiar z wykorzystaniem 
twierdzenia Pitagorasa, funkcja pomiaru ciągłego (śledzenie). Pomiary z dodawaniem i odejmowaniem, 
oraz prosta funkcja zapisu. Wybór punktu odniesienia: od przedniej krawędzi, środka przyrządu lub 
tylnej krawędzi. Przełączanie jednostek: metry, stopy i cale. Automatyczne wyłączanie. Dostarczany  
z futerałem i paskiem na nadgarstek. Baterie w załączeniu.

Dalmierz Limit LDM 40

Suwmiarka elektroniczna Limit CDH 150 mm



Nr art.: 145010104

79.00 zł 
brutto / 64.23 zł netto

Próbnik do kontroli napięcia w kablach i gniazdkach sieciowych, oraz do lokalizacji przerwy w kablu. Identyfikacja przewodu fazowego.  
Nie ma potrzeby bezpośredniego kontaktu z elementem pod napięciem. Wystarczy zbliżyć próbnik do kabla lub elementu pod napięciem. 
Obecność napięcia sygnalizowana jest sygnałem akustycznym i świetlnym. Sygnał akustyczny można wyłączyć. Wyłączanie automatyczne  
i ręczne. W przyrządzie w sposób ciągły kontrolowane są prawidłowość funkcjonowania oraz stan baterii i sygnalizowane jest to regularnymi 
błyskami. Klasa izolacji CAT IV 1000V.

Próbnik napięcia Limit 100

Cyfrowa poziomnica/kątomierz

Cyfrowa poziomnica i kątomierz. Wyświetlacz wskazuje dwie wartości kąta: 
wartość bezwzględną i względną. Wyświetlacz jest obrotowy, co ułatwia odczyt 
z góry. Podstawa wyposażona w magnes. „0” może być ustawione w dowolnej 
pozycji. Wynik pomiaru można zatrzymać na wyświetlaczu w żądanej pozycji. 
Automatyczne wyłączanie.

• dokładność: ±0.3°
• wysokość: 50 mm
• szerokość: 60 mm
• głębokość: 32 mm
• odczyt:  0.1°

Nr art.: 174250209

379.00 zł 
brutto / 308.13 zł netto

Termometr IR Limit 97, IP65

Termometr LIMIT 97 odznacza się solidną i wytrzymałą konstrukcją. Zastosowano w nim 
dwupunktowy system pomiaru podczerwieni, zapewniający szybki i dokładny pomiar temperatury. 
Dzięki klasie obudowy IP 65 dobrze wytrzymuje pracę w trudnych warunkach środowiskowych. 
Możliwy jest wybór jednostki pomiarowej °C lub °F, jak również rodzaju materiału i powierzchni, 
zapamiętywanie wartości maksymalnej i minimalnej, a podświetlenie wyświetlacza LCD umożliwia 
używanie przyrządu w miejscach słabo oświetlonych.

• zakres pomiaru temperatury (IR): od -35°C do 650°C
• rozdzielczość pomiaru temperatury: 0.1°C
• stopień ochronny: IP 65

Nr art.: 266880103

949.00 zł
brutto / 771.54 zł netto



Nr art.: 690001185

379.00 zł
brutto / 308.13 zł netto

Latarka czołowa akumulatorowa, nazywana również hybrydową, ponieważ daje użytkownikowi możliwość korzystania ze zwykłych baterii 
alkalicznych, np. podczas ładowania akumulatora. Latarka emituje nieoślepiający, szeroki strumień światła, zapewniający dobre oświetlenie 
na bliski dystans. Współczynnik oddawania barw RA 90 zapewnia lepsze kontrastowanie kolorów. Jest to wszechstronna latarka czołowa, 
z którą się wygodnie pracuje.
 
• strumień świetlny: 1000 lm
• czas pracy w trybie oszczędnym: do 11 godzin
• czas pracy przy 50% mocy: do 5 godzin
• czas pracy przy 100% mocy: do 2.5 godzin
• stopień ochrony IP65

Latarka czołowa Mareld Gleam 1000 RE

Lampa robocza Shine 4000 RE

Posiada wbudowany akumulator nowego typu, zapewniający wyjątkowo długi czas pracy lampy. Zapewnia równomierne oświetlenie. Łatwa 
do przenoszenia, silne rozproszenie światła uzyskiwane jest poprzez kulisty kształt. Jeśli chce się oszczędzać akumulator można używać lampę 
z zasilaniem kablowym, ponadto lampa wyposażona jest w funkcję światła awaryjnego do celów ostrzegawczych. Bardzo odporna na wstrząsy. 
Najlepsze wyniki uzyskuje się po zawieszeniu na dowolnym stojaku Mareld.
 
• strumień świetlny: 4000 lm
• czas pracy w trybie oszczędnym: do 18 godzin
• czas pracy przy 50% mocy: do 10 godzin
• czas pracy przy 100% mocy: do 6 godzin
• stopień ochrony IP65

Nr art.: 690000146

590.00 zł
brutto / 479.67 zł netto

Lampa robocza Bany 6000 APP
Lampa posiada ekstremalnie solidną konstrukcję. Jest odporna na wstrząsy i łatwa w przenoszeniu. 
Lampę można zasilać poprzez kabel (z normalnej sieci elektrycznej) albo korzystać z akumulatorów 
przeznaczonych do elektronarzędzi. W tym drugim wypadku należy użyć adaptera mocowanego 
do lampy, który umożliwi dołączenie jednym ruchem akumulatora (dostępne są adaptery 
do akumulatorów 18 V DeWalt, Milwaukee, Makita, Metabo oraz Bosch). Produkt jest przystosowany 
do sterowania ze smartfona poprzez specjalną aplikację Mareld, pozwalającą użytkownikowi 
włączać/wyłączać lampę, zaprogramować wyłącznik czasowy (timer), regulować siłę światła 
(ściemnianie), przy czym istnieje możliwość równoległego połączenia do 100 jednostek. Siłę światła 
można również regulować ręcznie. Ze względu na stopień ochrony IP 65 lampa może być używana 
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.
 
• strumień świetlny: 6000 lm
• temperatura barwy: 6500 K
• długość kabla: 5 m
• stopień ochronny IP65

Nr art.: 690007208

990.00 zł 
brutto / 804.88 zł netto

KOŃCÓWKA SERII!
TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



ZSZYWACZ MŁOTKOWY R311 PRO 
Z KABURĄ

ZSZYWACZ STALOWY RAPID R23 PRO

ZSZYWKI Z CIENKIEGO DRUTU 13 
GALWANIZOWANE 5000 SZT.

ZSZYWACZ MŁOTKOWY RAPID R19 PRO

ZSZYWKI Z PŁASKIEGO DRUTU 140 
GALWANIZOWANE 5000 SZT.

ZSZYWACZ STALOWY RAPID R14 PRO

Bardzo trwały profesjonalny zszywacz ręczny z płynnie działającym 
systemem załadunku.
Nadaje się do mocowania cienkich materiałów, takich jak tkaniny, 
papier czy etykiety.
Wyprodukowany w Szwecji, w całości wykonany z wysokiej jakości stali. 
Na zszywki typ 13 4-8mm. 5 lat gwarancji.

Wysokiej jakości galwanizowane 
zszywki z cienkiego drutu, 
zaprojektowane tak, aby były 
praktycznie niewidoczne na materiale 
i nie wywierały wpływu na włókna.
Zaprojektowane do pracy  
z tekstyliami, sprawdzą się również 
doskonale do etykietowania czy prac 
z lekkimi materiałami izolacyjnymi.

Mocne, a zarazem lekkie i poręczne narzędzie, ergonomiczny 
antypoślizgowy uchwyt sprawia, że pracuje się nim szybko i łatwo.
Doskonały do etykiet, plakatów, tekstyliów lub materiałów izolacyjnych.
Wyprodukowany w Szwecji z wysokiej jakości stali. Na zszywki z drutu 
cienkiego typ 13 4-6mm. 2 lata gwarancji.

Wysokiej jakości galwanizowane 
zszywki, płaska konstrukcja drutu 
zwiększa powierzchnię utrzymującą 
mocowany materiał i zapobiega jego 
rozrywaniu.
Idealne rozwiązanie do pracy 
z materiałami izolacyjnymi oraz 
z cienkimi tworzywami sztucznymi, 
do tektury, etykietowania czy 
wykładzin.

Lekki, łatwy w obsłudze zszywacz ręczny doskonały do wymagających 
i precyzyjnych zastosowań. Sprawdzi się do mocowania cieńszych 
materiałów izolacyjnych, folii ochronnych, kartonu i wielu innych.
Wyprodukowany w Szwecji z wysokiej jakości stali. Na zszywki z drutu 
płaskiego typ 140 6-8mm. 5 lat gwarancji.

Precyzyjny i wytrzymały zszywacz młotkowy wyposażony w podwójny 
bijak (gdy bijak zużyje się z jednej strony odwracamy go i znowu można 
pracować bez przerwy), co dwukrotnie zwiększa jego żywotność 
i oszczędza czas. Doskonały do intensywnych prac z materiałami 
izolacyjnymi. W zestawie z kaburą podczepianą do paska. 
Na zszywki z płaskiego drutu typ 140 6-12 mm. 
Wyprodukowany w Szwecji. 2 lata gwarancji.

Nr art.: RAPID-5000236

359.00 zł
brutto / 291.87 zł netto

Nr art.: RAPID-5000058

164.90 zł 
brutto / 134.07 zł netto

Nr art.: RAPID-20726001

169.00 zł 
brutto / 137.40 zł netto

Nr art.: RAPID-5000066

165.90 zł
brutto / 134.88 zł netto

Nr art. Wysokość Cena brutto Cena netto

RAPID-11825700 4 mm 34.90 zł 28.37 zł

RAPID-11830700 6 mm 36.90 zł 30.00 zł

RAPID-11835600 8 mm 39.90 zł 32.44 zł

Nr art. Wysokość Cena brutto Cena netto

RAPID-11905711 6 mm 54.90 zł 44.63 zł

RAPID-11908111 8 mm 59.90 zł 48.70 zł

RAPID-11910711 10 mm 65.90 zł 53.58 zł



Rękawice robocze GUIDE 155
Giętkie rękawice robocze, w których wewnętrzna strona dłoni  
i końce palców powleczone zostały odporną na zużycie 
i płynoszczelną powłoką lateksową, podczas gdy górna część 
dłoni oddycha. Szorstka struktura powierzchni lateksu zapewnia 
dobry chwyt w stanie suchym i mokrym. Zatwierdzone dla ciepła 
kontaktowego poziom 2.

• znak CE Kategoria 2
• poziom ochrony Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 

2 (do 250°C, EN 407)
• zgodność z normami EN 420:2003, EN 388:2016 2142X, EN 

407:2004 X2XXXX, REACH
• ilość w opakowaniu: 6 par

Rękawice antywibracyjne o doskonałej przyczepności, czułości 
dotykowej i doskonałym dopasowaniu. Wyposażone w GUIDE VIBRO ™, 
materiał na bazie pianki, który zapewnia doskonałą ochronę 
przed wibracjami. Wewnętrzna strona dłoni i końcówki palców 
wzmocnione skórą syntetyczną dla dodatkowej ochrony przed 
zużyciem i przetarciem. Mankiet można łatwo regulować za pomocą 
zapięcia na rzep. Certyfikowane zgodnie z normą EN10819: 2013 / 
A1: 2019.
 
• znak CE Kategoria 2EN ISO 10819:2013/A1:2019
• zgodność z normami EN ISO 10819:2013/A1:2019 TRM: 0,70 

TRH: 0,57, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 2112X, 
REACH

• ilość w opakowaniu 3 pary

Rękawice robocze antywibracyjne 
GUIDE 8010

Nr art.:   Rozmiar:
223546223 7
223546224 8
223546225 9
223546226 10
223546227 11
223546228 12

17.90 zł 
brutto / 14.55 zł netto

Nr art.:   Rozmiar:
223534405 7
223534413 8
223534421 9
223534439 10
223534440 11

12.19 zł 
brutto / 9.91 zł netto

Nr art.:   Rozmiar:
223605163 7
223605164 8
223605165 9
223605166 10
223605167 11
223605168 12

189.00 zł
brutto / 153.66 zł netto

Miękkie rękawice robocze z wewnętrzną stroną dłoni z 
syntetycznego materiału PU nie przepuszczającego płynów i górną 
częścią dłoni z bawełny. Ze wzmocnieniami palców i otwartym, 
krótkim mankietem, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.

• znak CE Kategoria 2
• zgodność z normami EN 420:2003,  

EN 388:2016 2121X, REACH

RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 766
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Rękawice Guide to ponad dwieście modeli rękawic dostosowanych 
do każdego rodzaju prac. Pod wieloma względami praca jest czystym 
rzemiosłem, dlatego rękawice muszą być uniwersalne, wygodne oraz 
wytrzymałe i trwałe. Guide to coś więcej niż tylko bezpieczeństwo 
rąk podczas pracy. To również innowacyjny design oraz optymalny 
dobór materiałów (skóra naturalna, materiały syntetyczne), z których  
są produkowane rękawice w zależności od ich przeznaczenia.
Marka rękawic Guide jest własnością szwedzkiej firmy Skydda, która 
od ponad dziesięcioleci specjalizuje się w tworzeniu produktów 
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Misją Skyddy jest 
wykorzystanie odpowiedniej wiedzy i produktów, tak aby przyczynić 
się do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy wraz ze wzrostem 
wydajności.



NAGRODY
Nagrody przyznawane są za osiągnięcie odpowiedniego obrotu   
liczonego w kwotach netto na produktach promocyjnych 
przedstawionych w niniejszej ulotce. Po wyborze określonej 
nagrody obrót liczony jest od nowa. Progi kwotowe uprawniające do 
odbioru nagród liczone są po rabatach handlowych. Nagrody będą 
fakturowane za 1 zł netto.

Oferta obowiązuje od 1 września 2022 do 31 grudnia 2022 lub 
do wcześniejszego wyczerpania zapasów.
Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia innych nagród                                                     
o podobnych parametrach technicznych.

GRATIS - Szlifierka stołowa 
L&N LSG 200H 
za zakup produktów promocyjnych za łączną kwotę 9 000 zł netto

GRATIS - Latarka Mareld 
FLARE 1000 RE 
za zakup produktów promocyjnych za łączną kwotę 3 000 zł netto

GRATIS – Pakiet 3 zestawów bitów 
i wierteł Luna GO 
za zakup produktów promocyjnych za łączną kwotę 1 000 zł netto

Szlifierka stołowa do użytku w przemyśle i w serwisie. Wrzeciono 
łożyskowane kulkowo. Osłony ściernic typu zamkniętego i opuszczane 
ekrany ochronne. Klasa szczelności silnika i pozostałego wyposażenia 
elektrycznego - IP 23. Dostarczane ze ściernicami o średnicy 200 mm 
i grubości 32 mm oraz regulowaną podpórką i kablem zasilającym  
o długości 1.5 m. Szlifierki dostarczane są z jedną ściernicą o ziarnistości 
36 i drugą o ziarnistości 60.

Latarka akumulatorowa o strumieniu świetlnym 1000 lm. Latarka 
jest nazywana hybrydową, ponieważ daje użytkownikowi możliwość 
korzystania ze zwykłych baterii alkalicznych, np. podczas ładowania 
akumulatora. Zwiększa to stopień elastyczności użytkowania, mając 
baterie alkaliczne nigdy nie pozostanie się bez światła. Odpowiednie 
baterie to Varta CR123A, potrzebne są dwie sztuki. Flare 1000 RE 
zapewnia bardzo dobre oświetlenie w stosunku do swoich rozmiarów,  
a także posiada funkcję przełączania światła na niebieskie lub czerwone, 
przydatną do użytku w nocy.

Skład pakietu:
4-elementowy zestaw wierteł HSS w uchwycie narzędziowym systemu 
Luna GO z zaczepem na pas. 
4-elementowy zestaw grotów w uchwycie narzędziowym systemu Luna 
GO z zaczepem na pas.
17-elementowy zestaw grotów w uchwycie narzędziowym systemu 
Luna GO z zaczepem na pas.

Oryginalny uchwyt narzędziowy z zabezpieczeniem magnetycznym. 
Do szybkiego i wygodnego użytkowania i przechowywania narzędzi 
z chwytem sześciokątnym 1/4”. Uchwyt narzędziowy ma budowę 
przegubową i jest łatwo zaczepiany na pas, zapewniając wygodę pracy  
i bezpieczeństwo użytkowania. 

NAGRODA o wartości ok. 1 800 zł

NAGRODA o wartości ok. 540 zł

NAGRODA o wartości ok. 300 zł


