TEMAT TYGODNIA

DZIEŃ CHŁOPAKA
POKROWCE
NA MEBLE
WYPRZEDAŻ
NARZĘDZI
OFERTA OBOWIĄZUJE OD CZWARTKU 29.09

DO ŚRODY 5.10.2022 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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34.-

30.09

Piersiówka
z 2 kieliszkami
1 kpl.

ze stali
nierdzewnej

Pudełko
na zegarki

wym. ø 9 × 19 cm
1 szt.

29.-

Zestaw
do pielęgnacji
brody
1 kpl.

zestaw zawiera
drewniany grzebień,
szczotkę
z naturalnego
włosia, nożyczki
oraz woreczek
do przechowywania

30
ml

180
ml

29.-

Trymer do nosa,
uszu i włosów 3 w 1
1 kpl.

bezpieczny
i precyzyjny

do brody
i wąsów

59.-

3-metrowy pasek
świetlny LED
> w zestawie kabel USB
> 16 diod LED na metr
> sterowanie wi-fi
1 kpl.

19.Skarpetki
stopki
Everlast

(różne kolory)
rozm. 39/42,
43/46
3 pary, 1 kpl.

3
pary

24.Bokserki
męskie
Everlast
łatwy montaż

(różne kolory)
rozm. M- XXL
1 para
1
para

17
19

Od czwartku 29.09 do środy 5.10.2022

od 49.-

Elastyczny pokrowiec

(2 kolory)
> na fotel
o szerokości od 70 do 110 cm
> na sofę dwuosobową
o szerokości od 140 do 175 cm 69.> na sofę trzyosobową
o szerokości od 180 do 220 cm 89.1 szt.

elastyczna
tkanina
dopasowywuje się
do różnych
rodzajów mebli

chroni tapicerkę
przed zabrudzeniami

19.Pokrowiec
na krzesło

(2 kolory)
wym. ok. 37 × 47 × 45 cm
1 szt.

18
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Od czwartku 29.09 do środy 5.10.2022

129-.

90,30

walizka
w zestawie

30% TANIEJ
Wiertarka
udarowa 810 W*

810
W

1 kpl.

napięcie
wejściowe
220-240 V - 50 Hz

wygodny
uchwyt

prędkość bez
obciążenia
0-3100 obr./min

maks. średnica
wiercenia
w drewnie 25 mm,
w betonie 13 mm,
w metalu 10 mm

129-.

90,30

200
W

reduktor do
zewnętrznego
odsysania

30% TANIEJ
Szlifierka
multifunkcyjna
200 W*
1 kpl.

prędkość obrotowa
bez obciążenia
7000-12000 obr./min

płyta szlifierska:
> okrągła
> trójkątna
> prostokątna

pojemnik
na pył

* Ze względu na charakter wyprzedaży uprzejmie informujemy, iż dostępność tego produktu może być ograniczona. Rabaty cenowe nie łączą się.

WYPRZEDAŻ
NARZĘDZI

These guidelines describe the visual and verbal elements that represent Tooltec brand identity.
The instruction includes logo and other elements such as color, graphics and types of packages.
This manual is essential to present a strong, unified image of our brand.
These guidelines reflect Tooltec commitment to quality, consistency and style.
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29-.

25-.

20,30

17,50

30% TANIEJ

30% TANIEJ

Latarka – szperacz
z ładowarką USB*
> w zestawie kabel USB
o dł. 50 cm
1 kpl.

Latarka LED
z ładowarką
USB*
1 kpl.

światło
boczne COB

99-.

69,30
30% TANIEJ

400
W

Wyrzynarka
400 W*
1 szt.

prędkość obrotowa
bez obciążenia
15000 obr./min

cięcia ukośne
0-45°
strona lewa/prawa

napięcie
wejściowe
220-240 V ~ 50 Hz

* Ze względu na charakter wyprzedaży uprzejmie informujemy, iż dostępność tego produktu może być ograniczona. Rabaty cenowe nie łączą się.

30% TANIEJ!

20
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Od czwartku 29.09 do środy 5.10.2022

119-.

83,30
30% TANIEJ
Automatyczny
zszywacz
tapicerski*

> akumulator 3,6 V,
1500 mAh litowo-jonowy
> szer. zszywki 11,3 mm
> dł. zszywki 4-10 mm
> dł. gwoździa 10 mm
1 kpl.

w zestawie
2000 zszywek
oraz 500 gwoździ

prędkość
maks. 30/min

39-.

27,30

Zestaw
gwintowników*
> do gwintowania
ręcznego
20 elem., 1 kpl.

7-.

wykonane
z hartowanej
stali węglowej

30% TANIEJ

4,90
30% TANIEJ
Opaska
kablowa*

100 szt., 1 kpl.

100
szt.

20
elem.

15-.

10,50
30% TANIEJ
Magnetyczny
uchwyt/kątownik
spawalniczy*
wym. 15,6 × 10,2 × 1,8 cm
1 szt.

22,5
kg

maks.
obciążenie
22,5 kg

* Ze względu na charakter wyprzedaży uprzejmie informujemy, iż dostępność tego produktu może być ograniczona. Rabaty cenowe nie łączą się.

WYPRZEDAŻ
NARZĘDZI

These guidelines describe the visual and verbal elements that represent Tooltec brand identity.
The instruction includes logo and other elements such as color, graphics and types of packages.
This manual is essential to present a strong, unified image of our brand.
These guidelines reflect Tooltec commitment to quality, consistency and style.
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49-.

119-.

34,30

83,30

30% TANIEJ

30% TANIEJ

Zestaw śrubokrętów
z półką*

Pistolet
natryskowy
400 W*

> zestaw zawiera
8 wkrętaków,
8 wkrętaków precyzyjnych,
20 bitów 25 mm
oraz uchwyt uniwersalny
37 elem., 1 kpl.

> w zestawie
dysze
1,0/1,8/2,5 mm
1 kpl.

400
W

800
ml

37
elem.

regulowana szybkość
przepływu 350 ml/min

zestaw 3 dyszy

19-.

99-.

13,30

69,30

30% TANIEJ

30% TANIEJ

Miniszlifierka*
1 kpl.

Zestaw 7 szczotek
drucianych*
7 szt., 1 kpl.

7
szt.
* Ze względu na charakter wyprzedaży uprzejmie informujemy, iż dostępność tego produktu może być ograniczona. Rabaty cenowe nie łączą się.

30% TANIEJ!

22
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119-.

83,30
30% TANIEJ
Miniwkrętarka
z zestawem narzędzi*
> zestaw zawiera
bity do wkrętarki,
magnetyczne złącza,
kombinerki,
uchwyt do bitów,
nóż uniwersalny,
zapasowe ostrza do noża,
klucze imbusowe,
taśmę mierniczą,
młotek ciesielski
1 kpl.

czas ładowania
akumulatora
3-5 h

prędkość
obrotowa
230 obr./min

99-.

walizka
w zestawie

19-.

69,30

13,30

30% TANIEJ

30% TANIEJ

Ostrzałka
multifunkcyjna
65 W*

Zestaw wierteł
tytanowych*

6
elem.

> przeznaczone do
aluminium, tworzyw
sztucznych i drewna
6 elem., 1 kpl.

1 szt.

29-.

20,30

19
szt.

30% TANIEJ
Zestaw wierteł*
napięcie
wejściowe
230-240 V - 50 Hz

prędkość
obrotowa
bez obciążenia
8000 obr./min

> metalowe pudełko
19 szt., 1 kpl.

* Ze względu na charakter wyprzedaży uprzejmie informujemy, iż dostępność tego produktu może być ograniczona. Rabaty cenowe nie łączą się.

WYPRZEDAŻ
NARZĘDZI

These guidelines describe the visual and verbal elements that represent Tooltec brand identity.
The instruction includes logo and other elements such as color, graphics and types of packages.
This manual is essential to present a strong, unified image of our brand.
These guidelines reflect Tooltec commitment to quality, consistency and style.
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zestaw
do naprawy
telefonów
komókowych

38
elem.

15
elem.

10
elem.

25-.

17,50
30% TANIEJ
Zestaw narzędzi*
(różne rodzaje)
1 kpl.

49-.

34,30
30% TANIEJ

25-.

34-częściowy
zestaw
grzechotek*
1 kpl.

17,50
30% TANIEJ
Zestaw wierteł
do drewna*
(2 rodzaje)
1 kpl.

16
szt.

6
szt.

* Ze względu na charakter wyprzedaży uprzejmie informujemy, iż dostępność tego produktu może być ograniczona. Rabaty cenowe nie łączą się.

30% TANIEJ!

24
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Od czwartku 29.09 do środy 5.10.2022

WYPRZEDAŻ
WSZYSTKIE
NARZĘDZIA

30 !

These guidelines describe the visual and verbal elements that represent Tooltec brand identity.
The instruction includes logo and other elements such as color, graphics and types of packages.
This manual is essential to present a strong, unified image of our brand.
These guidelines reflect Tooltec commitment to quality, consistency and style.

THE DESIGN GUIDELINES

FEBRUARY 2 01 6

%

TANIEJ

* Promocje nie łączą się.

Oferta handlowa na tydzień 39/22. Ważna od 29.09.2022 do 5.10.2022 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów
tylko w ilościach detalicznych. Wszystkie ceny w PLN zawierają podatek VAT. Zapraszamy do Netto!
*Uprzejmie informujemy, że oferta w sklepie przy ul. Śląskiej 26/u1 w Szczecinie, ul. Sępoleńskiej 24b w Chojnicach, ul. Dobrego Pasterza 67 w Krakowie, ul. Partyzantów 22
w Jędrzejowie, ul. Królewieckiej 41/43 we Włocławku, ul. Wspólnej 6 w Łabiszynie, ul. Zbąszyńskiej 18c w Nowym Tomyślu, ul. Chramcówki 30 w Zakopanem, ul. Kleszczowej 18
w Warszawie, ul. Zagórskiej 1a w Suchedniowie, ul. Budowlanych 14 w Głogowie, ul. Długiej 44/46 w Zgierzu, ul. Stężyckiej 32/40 w Dęblinie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9
w Przemyślu, ul. Młynarskiej 1 w Raszynie, ul. Wojska Polskiego 6 w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Gdańskiej 81 w Łodzi, ul. Dworcowej 24a w Łaziskach Górnych, ul. Targowej 1
w Strykowie, ul. Sienkiewicza 2a w Czarnej Białostockiej, ul. Wrocławskiej 2a w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Opolskiej 3 w Gdańsku, ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Mińsku Mazowieckim,
ul. Zawadzkiego 12 w Dzierzgoniu, ul. Lutosławskiego 2 w Darłowie, ul. Kościuszki 37 w Rogoźnie, ul. Lipowej 52 w Sokołowie Podlaskim, ul. 11 Listopada 5a w Łodzi, pl. Wolności 1
we Włoszczowie i ul. Sprzymierzeńców 20 w Ustce różni się od oferty prezentowanej w gazetce reklamowej. O dostępność produktów prosimy pytać sprzedawców.

OD PONIEDZIAŁKU
DO SOBOTY
SZUKAJ NOWEJ OFERTY
W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

