
KALESONY L.BRADOR 712UP 
• 
• 
• 
• 

XS-3XL

PÓŁ-GOLF L.BRADOR 716UP 
• 
• 
• 
• 
• 

XS-3XL

KOMPLET BIELIZNY L.BRADOR 730P
• 
• 
• 

XS-5XL

SKARPETY L.BRADOR 741U 
• 
• 
• 
• 

• 

36/39; 40/43; 44/47

CHUSTA WIELOFUNKCYJNA 
L.BRADOR 509P 
• 
• 
• 

www.lunapolska.pl

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do 
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od 
rzeczywistych produktów. Oferta obowiązuje od 01.10.2020 do 31.03.2021 lub do wyczerpania zapasów.

WARM

WARM

ACTIVE

WARM
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… I pasja tworzenia. 
To narzędzia, dzięki którym możesz się skoncentrować 
jedynie na pracy, na pasji , na działaniach w różnych, 
czasami trudnych warunkach. Narzędzia, które pokażą 
Twój styl, wydobywają talent, pomagają w koncentracji 

nad rozwiązaniem trudnych mechanicznych proble-
mów… To jest Teng Tools – a to są moje propozycje 

dla trzech grup pasjonatów takich jak Ja, dla 
tych na początku drogi, dla tych którzy 

wymagają jeszcze więcej i dla pełnych 
pasji maniaków. 

Trzy wózki, trzy propozycje – 
jedno polecenie, które wystar-

czy za tysiąc słów. Wózki w 
limitowanej serii sygnowa-

nej moim nazwiskiem -  
Grzegorz Duda

– Polecam!

MASTER

WÓZKI NARZĘDZIOWE 
W LIMITOWANEJ SERII OD 

NETTO

GRZEGORZA DUDY

®

DUDA

10 990 ZŁ

Nr art.: TENG-478

BRUTTO
13 517 70

ZŁ

PRO

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI  478 ELEMENTÓW
dopasowanych do zaawansowanych prac mechanicznych w 
warsztatach samochodowych  

SPODNIE L.BRADOR 1843PB 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

SPODNIE L.BRADOR 1845PB
• 

• 

• 

• 
• 
• 

KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY 
HI-VIS L.BRADOR 2211PU
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY 
L.BRADOR 2210PU
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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NETTO
7 190 ZŁ

Nr art.: TENG-354

BRUTTO
8 843 70

ZŁ

NETTO
4 890 ZŁ

Nr art.: TENG-265

BRUTTO
6 014 70

ZŁ



nr art.  262860109

cena brutto 9 827,70 zł

50% WIECEJ MIEJSCA

niż w standardowym 

wózku narzędziowym

elementy
662

7 990 zł
cena netto

nr art.  122390107

cena brutto 15 867,00 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY 
WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

WÓZEK NARZĘDZIOWY
WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI
• wózek o szerokości 953 mm
• z załączonym drewnianym blatem tworzy ruchome 

stanowisko robocze
• funkcja otwierania tylko jednej szufl ady naraz
• kółka 5” osadzone obrotowo, z hamulcami

1001

12 900 zł
cena netto

elementów
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nr art.  131730103

cena brutto 7 367,70 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY 
WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

WÓZEK NARZĘDZIOWY 
WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

elementów

546

179

nr art.  246130108

cena brutto 3 185,70 zł

5 990 zł
cena netto

wyfrezowane wkłady

wykonane z trzech

różnobarwnych 
warstw tworzywa

piankowego EVA

2 590 zł
cena netto

elementów

OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW5
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nr art.  162630107

cena brutto 2 201,70 zł

cena netto 1 790,00 zł

nr art.  112540109  

cena brutto 72,57 zł

cena netto 59,00 zł

nr art.  03490109    

cena brutto 183,27 zł

cena netto 149,00 zł

nr art.  68920107    

cena brutto 109,47 zł

cena netto 89,00 zł

nr art.  68930106     

cena brutto 109,47 zł

cena netto 89,00 zł

nr art.  174400101   

cena brutto 158,67 zł

cena netto 129,00 zł

nr art.  27560101    

cena brutto 220,17 zł

cena netto 179,00 zł

nr art.  109820101     

cena brutto 318,57 zł

cena netto 259,00 zł

nr art.  114640105 

cena brutto 104,43 zł

cena netto 84,90 zł

nr art.  144070109  

cena brutto 1 094,70 zł

cena netto 890,00 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY

MATA DO WÓZKÓW 
NARZĘDZIOWYCH

ZESTAW KLUCZY 
NASADOWYCH ¼”
Ilość elementów 35

ZESTAW KLUCZY 
TRZPIENIOWYCH TX
Ilość elementów 7

ZESTAW KLUCZY 
TRZPIENIOWYCH 
6KĄTNYCH
Ilość elementów 7

ZESTAW WKRĘTAKÓW
Ilość elementów 7

ZESTAW KLUCZY 
PŁASKO-OCZKOWYCH
Ilość elementów 12

ZESTAW SZCZYPIEC
Ilość elementów 4

WALIZKA NARZĘDZIOWA 
NA 3 ZESTAWY TT
Nie zawiera zestawów

WALIZKA NARZĘDZIOWA 
NA 9 ZESTAWÓW TT

nr art.  144030103   

cena brutto 121,77 zł

cena netto 99,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKA 
Z GROTAMI WYMIENNYMI
Ilość elementów 74

nr art.  102120102  

cena brutto 441,57 zł

cena netto 359,00 zł

ZESTAW KLUCZY 
HAKOWYCH
Ilość elementów 8
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nr art.  69190106       

cena brutto 232,47 zł

cena netto 189,00 zł

ZESTAW GWINTOWNIKÓW 
I NARZYNEK
Ilość elementów 17

nr art.  178710109   

cena brutto 158,67 zł

cena netto 129,00 zł

nr art.  128430105    

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109,00 zł

nr art.  03570207  

cena brutto 195,57 zł

cena netto 159,00 zł

nr art.  117490102   

cena brutto 355,47 zł

cena netto 289,00 zł

nr art.  03570256   

cena brutto 195,57 zł

cena netto 159,00 zł

nr art.  68860105    

cena brutto 183,27 zł

cena netto 149,00 zł

nr art.  102100104    

cena brutto 146,37 zł

cena netto 119,00 zł

nr art.  68850106    

cena brutto 195,57 zł

cena netto 159,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
VDE 1000V
Ilość elementów 7

ZESTAW PILNIKÓW 
IGLAKÓW
Ilość elementów 12

ZESTAW NASADEK 
DWUNASTOKĄTNYCH ½”
Ilość elementów 17

ZESTAW SZCZYPIEC 
VDE 1000V
Ilość elementów 4

ZESTAW NASADEK 
SZEŚCIOKĄTNYCH ½”
Ilość elementów 17

ZESTAW GROTÓW 
TYPU TX Z CHWYTEM ½”
Ilość elementów 23

ZESTAW WKRĘTAKA 
UDAROWEGO
Ilość elementów 20

ZESTAW GROTÓW 
SZEŚCIOKĄTNYCH 
Z CHWYTEM ½”
Ilość elementów 23

nr art.  69220101     

cena brutto 220,17 zł

cena netto 179,00 zł

nr art.  185800109     

cena brutto 269,37 zł

cena netto 219,00 zł

ZESTAW WYBIJAKÓW 
I PRZECINAKÓW
Ilość elementów 9

ZESTAW ŁĄCZNIKÓW
Ilość elementów 17

nr art.  104450101   

cena brutto 355,47 zł

cena netto 289,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
PRECYZYJNYCH 
I SZCZYPIEC
Ilość elementów 16
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nr art.  112520101          

cena brutto 232,47 zł

cena netto 189,00 zł

ZESTAW SZCZYPIEC 
DO WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH PIERŚCIENI 
OSADCZYCH 1025 MM
Ilość elementów 4

nr art.  118420108         

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109,00 zł

ZESTAW SZCZYPIEC 
ZACISKOWYCH DO WĘŻY
Ilość elementów 3

nr art.  237660105        

cena brutto 281,67 zł

cena netto 229,00 zł

ZESTAW NASADEK 
Z TRZPIENIAMI 
SZEŚCIOKĄTNYMI
Ilość elementów 16

nr art.  03520103        

cena brutto 306,27 zł

cena netto 249,00 zł

ZESTAW KLUCZY 
NASADOWYCH 
Ilość elementów 19

nr art.  03570108       

cena brutto 281,67 zł

cena netto 229,00 zł

ZESTAW POKRĘTŁA 
ZAPADKOWEGO ½”
Ilość elementów 5

nr art.  144040102         

cena brutto 293,97 zł

cena netto 239,00 zł

ZESTAW DO FORMOWANIA 
ZAKOŃCZEŃ RUREK
Ilość elementów 10

nr art.  109730101         

cena brutto 699,87 zł

cena netto 569,00 zł

ZESTAW KLUCZY 
PŁASKOOCZKOWYCH 
ZAPADKOWYCH
Ilość elementów 8

nr art.  102140100         

cena brutto 306,27 zł

cena netto 249,00 zł

ZESTAW NASADEK TX Z 
CHWYTEM ¼” I  
Ilość elementów 30

nr art.  128650108     

cena brutto 170,97 zł

cena netto 139,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW
Ilość elementów 12

nr art.  122480106        

cena brutto 257,07 zł

cena netto 209,00 zł

ZESTAW SZCZYPIEC 
UNIWERSALNYCH
Ilość elementów 5

nr art.  04030102     

cena brutto 244,77 zł

cena netto 199,00 zł

ZESTAW SZCZYPIEC DO 
PIERŚCIENI OSADCZYCH 
WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH 1960 MM
Ilość elementów 4

ZESTAW NASADEK 
UDAROWYCH ½”

NOWOŚĆ!

Ilość elementów 12

nr art.  282630102   

cena brutto 453,87 zł

cena netto 369,00 zł
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ZESTAW NASADEK 
TRZPIENIOWYCH RIBE I XZN
Ilość elementów 15

nr art.  143880102   

cena brutto 318,57 zł

cena netto 259,00 zł

nr art.   118890102    

cena brutto 293,97 zł

cena netto 239,00 zł

ZESTAW NASADEK 
TRZPIENIOWYCH TX I HEX
Ilość elementów 15

nr art.  263040107     

cena brutto 220,17 zł

cena netto 179,00 zł

ZESTAW RĘKOJEŚCI 
WKRĘTAKOWYCH
Ilość elementów 41

nr art.  73190100      

cena brutto 269,37 zł

cena netto 219,00 zł

KLUCZ 
DYNAMOMETRYCZNY ½” 
Zakres  40210 Nm

nr art.  68910108      

cena brutto 367,77 zł

cena netto 299,00 zł

ZESTAW KLUCZY 
PŁASKOOCZKOWYCH
Ilość elementów 7

nr art.  174490102      

cena brutto 195,57 zł

cena netto 159,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
DO POBIJANIA
Ilość elementów 5

nr art.  68910157      

cena brutto 466,17 zł

cena netto 379,00 zł

ZESTAW KLUCZY 
OCZKOWYCH ODGIĘTYCH
Ilość elementów 11

nr art.  112700109      

cena brutto 380,07 zł

cena netto 309,00 zł

ZESTAW SZCZYPIEC DO 
PIERŚCIENI OSADCZYCH 
40100 MM
Ilość elementów 4

nr art.  68800200      

cena brutto 330,87 zł

cena netto 269,00 zł

ZESTAW NASADEK 
UDAROWYCH ½”
Ilość elementów 16

ZESTAW GROTÓW 
I NASADEK
NOWOŚĆ!

Ilość elementów 48

nr art.  282610104   

cena brutto 281,67 zł

cena netto 229,00 zł

KLUCZ DYNAMOMETRY-
CZNY ½” TENG TOOLS PLUS 
NOWOŚĆ!

Zakres  40-200 Nm

nr art.  283290104   

cena brutto 552,27 zł

cena netto 449,00 zł

ZESTAW GROTÓW 
I NASADEK
NOWOŚĆ!

Ilość elementów 87

nr art.  282620103   

cena brutto 466,17 zł

cena netto 379,00 zł

WKRĘTAK DYNAMOME-
TRYCZNY 1-5 Nm
NOWOŚĆ!

Ilość elementów 38

nr art.   282650100   

cena brutto 478,47 zł

cena netto 389,00 zł

KLUCZ DO KÓŁ 
Z NASADKAMI
NOWOŚĆ!

Ilość elementów 5

nr art.   238460109  

cena brutto 380,07 zł

cena netto 309,00 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
VDE 1000V
NOWOŚĆ!

Ilość elementów 38

nr art.   282670108  

cena brutto 170,97 zł

cena netto 139,00 zł

WKRĘTAK DYNAMOME-
TRYCZNY 1-5 Nm
NOWOŚĆ!

Ilość elementów 38

nr art.   282640101  

cena brutto 416,97 zł

cena netto 339,00 zł

Ilość elementów 5

nr art.   238460109  

Ilość elementów 38

nr art.   282640101  

Ilość elementów 38

nr art.   282670108  
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Do dzisiaj Cobra to najpopularniejszy Roadster 
na świecie. Mimo tego, że powstał w latach 
60-tych zachwyca każdego, niezależnie od tego 
jak mocno związany jest z motoryzacją.   Cobra 
powstała w moim programie TVN Turbo. Zbudo-
wanie tego  samochodu już od najmłodszych lat 
było  moim marzeniem. Na początku jednak nie 
było funduszy żeby zbudować coś takiego. Potem 
obowiązki dnia codziennego  sprawiły, że nie było 
na to czasu. 
Ten samochód powstał od zera - każda z części była 
znaleziona osobno, dopasowana z różnych innych 
samochodów lub stworzona od podstaw. 
W tym samochodzie odzwierciedlona jest moja wizja i 
pasja - mówiąc wprost - jest tam kawałek mnie; zresztą  
jak w każdym moim projekcie, więc mogę śmiało 
powiedzieć, że to kolejne moje dziecko. Przy tworzeniu 
tego samochodu testowałem i sprawdzałem narzędzia 
TengTools i oczywiście przy ich użyciu zbudowałem  ten 
samochód.  Po tym niełatwym dla nich zadaniu muszę 
przyznać, że się sprawdziły. Mają wszystko co jest 
potrzebne, żeby bawić się w motoryzację, realizować 
pasję, jak również profesjonalnie używać ich w zawodzie. 
Jak wygląda już gotowa Cobra? Od połowy października 
efekty będzie można zobaczyć na ekranie telewizji w moim 
programie w TVN Turbo. 
A praca w moim warsztacie przy naprawdę niecodziennych 
motoryzacyjnych wyzwaniach - to dopiero jest opowieść. 
Ale o tym to już innym razem. 

WIZJA
I PASJA 
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WIZJA
I PASJA 

nr art.  167290105      

cena brutto 232,47 zł

cena netto 189,00 zł

36ELEMENTOWY 
ZESTAW NARZĘDZI 
NASADOWYCH ¼”
• nasadki krótkie 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13 mm
• nasadki długie 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm
• groty:  krzyżowe Phillips PH1, PH2; płaskie 

4, 5.5 mm; imbusowe  5, 6 mm; Torx nr 
TX10, TX15, TX20

• klucze imbusowe 1.5, 2, 2.5 mm
• pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem 

szklanym
• przedłużacze 50 i 100 mm
• przegub uniwersalny
• nasadka pod groty i nasadka redukcyjna

nr art.  167240209      

cena brutto 367,77 zł

cena netto 299,00 zł

21ELEMENTOWY 
ZESTAW NARZĘDZI 
NASADOWYCH

CHWYT   ½”
• nasadki krótkie 6-kątne 10-32 mm
• pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem 

szklanym i akcesoria

nr art.  238470108     

cena brutto 1 105,77 zł

cena netto 899,00 zł

127ELEMENTOWY 
ZESTAW NARZĘDZI 
NASADOWYCH

CHWYT ¼”, ” I ½” 
• nasadki i akcesoria
• pokrętła zapadkowe wzmocnione włóknem 

szklanym i akcesoria
• klucze płasko-oczkowe 8-19 mm
• groty wymienne
• nasadki do świec zapłonowych
• klucz nastawny

WALIZKA SERWISOWA 
Z ZESTAWEM NARZĘDZI
110 elementów
• zawiasy z metalowym trzpieniem
• zamek szyfrowy
• mocna rękojeść teleskopowa
• rączki do noszenia z dwóch stron
• gumowe kółka

Chcesz dowiedzieć się więcej – 
zeskanuj kod QR 

ZESTAW STARTOWY 
TENG TOOLS
Kup skrzynkę 
narzędziową 
TC806NF
a poniższy 
zestaw narzędzi 
o wartości 785 zł
otrzymasz GRATIS!

nr art.   PR-162620108      

cena brutto  1 709,70 zł

cena netto  1 390 zł

nr art.   144290103      

cena brutto  2 078,70 zł

cena netto  1 690 zł

7-elementowy 
zestaw wkrętaków

7-elementowy zestaw kluczy 
trzpieniowych sześciokątnych 

z rękojeścią poprzeczną

12-elementowy zestaw 
kluczy płasko-oczkowych

35-elementowy zestaw 
kluczy nasadowych 

z chwytem kwadratowym ¼”
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Zasobnik bazowy
na 4 nowe zestawy TJ

UMIEŚĆ 4 ZESTAWY W JEDNYM ZASOBNIKU TT!
ZESTAW GROTÓW MINI

WSZYSTKIE TE ZESTAWY WYPOSAŻONE SĄ W ZACZEP POZWALAJĄCY NA 
ZAWIESZENIE NA PASKU DLA UŁATWIENIA DOSTĘPU DO NARZĘDZI

nr art.  282730100   

cena brutto 195,57 zł

cena netto 159,00 zł

ZESTAW NARZĘDZI 
NASADOWYCH  
• grzechotka ¼", przedłużacz 2", adapter ¼" 

kw. x ¼" sześciok.
• nasadki dł. normalna, 5,5–13 mm
• groty wkrętakowe o długości 25 mm

nr art.  282760107   

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109,00 zł

ZESTAW UCHWYTÓW 
NASADKOWYCH 
DO WKRĘTAREK
• chwyt sześciok. ¼", długość 65 mm
• ¼", 7, 8, 10, 13 mm

nr art.  282800101   

cena brutto 97,17 zł

cena netto 79,00 zł

ZESTAW GROTÓW
UDAROWYCH
• oprawka magnetyczna do grotów 

udarowych 60 mm
• groty udarowe

nr art.  282740109  

cena brutto 170,97 zł

cena netto 139,00 zł

ZESTAW NASADEK
• grzechotka do grotów ¼", uchwyt 

magnetyczny do grotów 50 mm, adapter 
¼" kw. x ¼" sześciok.

• nasadki dł. normalna, 8–13 mm
• groty wkrętakowe o długości 25 mm

nr art.  282780105   

cena brutto 183,27 zł

cena netto 149,00 zł

ZESTAW GROTÓW
• grzechotka do grotów ¼", magnetyczna 

oprawka do grotów 50 mm
• groty wkrętakowe, dług. 25 mm

nr art.  282810100   

cena brutto 97,17 zł

cena netto 79,00 zł

ZESTAW GROTÓW
UDAROWYCH
• magnetyczna oprawka do grotów 

udarowych 60 mm
• groty udarowe

nr art.  282750108   

cena brutto 183,27 zł

cena netto 149,00 zł

ZESTAW NASADEK
• grzechotka do grotów ¼", uchwyt 

magnetyczny do grotów 50 mm, adapter 
¼" kw. x ¼" sześciok.

• nasadki dł. normalna, 5,5–13 mm
• groty wkrętakowe o długości 25 mm

nr art.  282790104   

cena brutto 183,27 zł

cena netto 149,00 zł

ZESTAW GROTÓW
UDAROWYCH
• magnetyczna oprawka do grotów 

udarowych 60 mm
• oprawka szybkomocująca do grotów 

udarowych 60 mm
• groty udarowe

nr art.  282820109   

cena brutto 97,17 zł

cena netto 79,00 zł

ZESTAW GROTÓW
UDAROWYCH TX
• magnetyczna oprawka do grotów 

udarowych 60 mm
• groty udarowe

nr art.  282770106  

cena brutto 39,24 zł

www.tengtools.pl
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nr art. rozmiar długość
ilość/
opak.

netto brutto

26298 mm mm szt. zł zł

-0105 3 50 1 5,99 7,37

-0204 4 50 1 5,99 7,37

-0303 5 50 1 5,99 7,37

-0402 6 50 1 5,99 7,37

nr art. rozmiar długość
ilość/
opak.

netto brutto

26299 mm szt. zł zł

-0104 TX10 30 1 5,19 6,38

-0203 TX10 30 5 19,99 24,59

-0302 TX15 30 1 5,19 6,38

-0401 TX15 30 5 19,99 24,59

-0500 TX20 30 1 5,19 6,38

-0609 TX20 30 5 19,99 24,59

-0708 TX25 30 1 5,19 6,38

-0807 TX25 30 5 19,99 24,59

-0906 TX27 30 1 5,19 6,38

-1003 TX27 30 5 19,99 24,59

-1102 TX30 30 1 5,19 6,38

-1201 TX30 30 5 19,99 24,59

-1300 TX40 30 1 5,19 6,38

-1409 TX40 30 5 19,99 24,59

nr art. rozmiar długość
ilość/
opak.

netto brutto

26294 mm szt. zł zł

-0109 PZ1 50 1 5,99 7,37

-0208 PZ2 50 1 5,99 7,37

-0307 PZ2 89 1 12,49 15,36

-0406 PZ3 50 1 5,99 7,37

nr art. rozmiar długość
ilość/
opak.

netto brutto

26297 mm mm szt. zł zł

-0106 3 30 1 4,69 5,77

-0205 3 30 5 18,99 23,36

-0304 4 30 1 4,69 5,77

-0403 4 30 5 18,99 23,36

-0502 5 30 1 4,69 5,77

-0601 5 30 5 18,99 23,36

-0700 6 30 1 4,69 5,77

-0809 6 30 5 18,99 23,36

nr art. rozmiar długość
ilość/
opak.

netto brutto

26293 mm szt. zł zł

-0100 PZ1 30 1 4,69 5,77

-0209 PZ1 30 5 18,99 23,36

-0308 PZ2 30 30 4,69 5,77

-0407 PZ2 30 5 18,99 23,36

-0506 PZ3 30 1 4,69 5,77

-0605 PZ3 30 5 18,99 23,36

nr art. rozmiar długość
ilość/
opak.

netto brutto

26292 mm szt. zł zł

-0101 PH1 50 1 5,99 7,37

-0200 PH2 50 1 5,99 7,37

-0309 PH2 89 1 12,49 15,36

-0408 PH3 50 1 5,99 7,37

nr art. rozmiar długość
ilość/
opak.

netto brutto

26291 mm szt. zł zł

-0102 PH1 30 1 4,69 5,77

-0201 PH1 30 5 18,99 23,36

-0300 PH2 30 1 4,69 5,77

-0409 PH2 30 5 18,99 23,36

-0508 PH3 30 1 4,69 5,77

-0607 PH3 30 5 18,99 23,36

nr art. rozmiar długość
ilość/
opak.

netto brutto

26300 mm szt. zł zł

-0101 TX10 50 1 6,49 7,98

-0200 TX15 50 1 6,49 7,98

-0309 TX20 50 1 6,49 7,98

-0408 TX20 89 1 12,99 15,98

-0507 TX25 50 1 6,49 7,98

-0606 TX25 89 1 12,99 15,98

-0705 TX27 50 1 6,49 7,98

-0804 TX30 50 1 6,49 7,98

-0903 TX30 89 1 12,99 15,98

-1000 TX40 50 1 6,49 7,98

GROTY TORSION
• STREFA SKRĘTNA
• PRZEZNACZONA DO WKRĘTAREK UDAROWYCH

DO NACIĘĆ 
TYPU TX

DO GNIAZD 
6KĄTNYCH

DŁUGIE
DO NACIĘĆ 
TYPU TX

DŁUGIE
DO GNIAZD
6KĄTNYCH

DO GNIAZD
KRZYŻOWYCH
TYPU PHILLIPS

DŁUGIE DO GNIAZD
KRZYŻOWYCH
TYPU PHILLIPS

DO GNIAZD
KRZYŻOWYCH
TYPU POZIDRIV

DŁUGIE DO GNIAZD
KRZYŻOWYCH
TYPU POZIDRIV
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KLUCZ DO KÓŁ SAMOCHODOWYCH
CHWYT ½”
• z obracaną nasadką dwustronną
• rozciągane ramię

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY
• mechanizm zapadkowy umożliwiający zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę końcową 

wartości momentu. 
• działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigienką, ale kontrola wartości momentu tylko przy 

obrotach w prawo. 
• skala kątomierza - do dokręcania 
• dokładność ± 4%

73190175 i 73190258 z kontrolą wartości momentu przy obrotach 
zarówno w prawo jak i w lewo.

POKRĘTŁO ZAPADKOWE
WZMOCNIONE WŁÓKNEM SZKLANYM
• przycisk mocowania oraz szybkiej wymiany nasadek
• mechanizm zapadkowym 45-ząbkowy

nr art. zakres momentu rozmiar chwytu netto brutto

Nm cale zł zł

73190035 5-25 ¼ 179 220,17

73190050 5-25 189 232,47

73190076 19-110 219 269,37

73190175 40-200 ½ 259 318,57

73190191 40-210 ½ 229 281,67

73190209 70-350 ½ 369 453,87

73190258 70-350 ½ 389 478,47

73190274 90-450 ¾ 569 699,87

73190282 65-450 ¾ 599 736,77

73190308 140-700 ¾ 1 549 1 905,27

73190407 140-980 ¾ 1 799 2 212,77

nr art. zakres momentu uchwyt narzędziowy netto brutto

Nm cale zł zł

282870104 20-100 9x12 539 662,97

282870203 40-200 14x18 569 699,87

nr art. 7429 -0107 -0206 -0305

chwyt cale ¼ ½  

netto zł 79,90 102,90 132,90
brutto zł 98,28 126,57 163,47

nr art. długość rozmiar nasadki netto brutto

mm mm zł zł

73170102 350 / 550 17-19 62,90 77,37

186810107 350 / 550 21-22 62,90 77,37

KLUCZ DO KÓŁ SAMOCHODOWYCH

z obracaną nasadką dwustronną

długość

nr art.  174650101      

cena brutto 1 659,27 zł

cena netto 1 349 zł

PRZEKŁADNIK MOMENTU 
OBROTOWEGO 
• czop chwytowy wyjście – ¾”
• chwyt wejściowy – ½”
• przełożenie 1:9
• maks. moment 

obrotowy 1 500 Nm

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

NOWOŚĆ!
• gniazdo chwytowe do bezpośredniego 

osadzania główek wymiennych

GŁÓWKA WYMIENNA 
ZAPADKOWA

GŁÓWKA WYMIENNA – 
KLUCZ PŁASKI
W cenach promocyjnych dostępne 
są również inne rozmiary

GŁÓWKA WYMIENNA – 
KLUCZ OCZKOWY
W cenach promocyjnych dostępne 
są również inne rozmiary

nr art. chwyt chwyt netto brutto

18628 mm cale zł zł

-0103 9x12 79 97,17

-0202 14x18 ½ 89 109,47

-0301 14x18 ¾ 319 392,37

nr art. chwyt rozmiar netto brutto

18630 mm mm zł zł

-0406 9x12 10 43,90 54,00

-0703 9x12 13 46,90 57,69

-2303 14x18 24 52,90 65,07

-2808 14x18 32 52,90 65,07

nr art. chwyt rozmiar netto brutto

18631 mm mm zł zł

-0900 9x12 15 46,90 57,69

-1106 9x12 17 46,90 57,69

-2005 14x18 19 52,90 65,07

-2302 14x18 24 54,90 67,53
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NOŻYCE DO LINEK STALOWYCH
NOWOŚĆ!
• zapewniają gładką powierzchnię przecięcia
• sprężyna powrotna
• zdolność cięcia 4 mm

nr art. rozwarcie netto brutto

7425 mm zł zł

-0036 0-25 34,90 42,93

-0044 0-28 36,90 45,39

-0051 0-38 42,90 52,77

-0101 0-47 47,90 58,92

-0200 0-50 62,90 77,37

KOMBINERKI VDE 1000 V
• wykonane i testowane zgodnie z normą IEC 60900
• długość 200 mm
• max. średnica cięcia:
 o    drut fortepianowy – 2,0 mm
 o    drut stalowy – 2,2 mm
 o    drut stalowy miękki – 4,0 mm

KLUCZ NASTAWNY
• chwyt do rur na jednym końcu
• rozmiar klucza 32 mm
• kąt osadzenia szczęk 15o

• z podziałką
• żadna część ruchomej szczęki nie wysuwa się poza obrys głowicy

SZCZYPCE ODIZOLOWUJĄCE 
VDE 1000 V
• wykonane i testowane zgodnie z normą IEC 60900
• długość 155 mm
• do drutu o średnicy 0,2-4,5 mm

SZCZYPCE SPAWALNICZE
• rozwarcie 230 mm

szczęki spiczaste
płytki zaciskowe 

osadzone przegubowo

NOŻYCE DO KABLI
• przełożenie zwiększające zdolność cięcia
• do kabli miedzianych i aluminiowych o maksymalnej średnicy 12 mm

nr art.   117590109      

cena brutto  109,47 zł

cena netto  89 zł

nr art.   117610204      

cena brutto  97,17 zł

cena netto  79 zł

nr art.   199650102      

cena brutto  109,47 zł

cena netto  89 zł

nr art.   117630103      

cena brutto  83,52 zł

cena netto  67,90 zł

nr art.  275280105      

cena brutto 170,97 zł

cena netto 139 zł

nr art.  275290104      

cena brutto 183,27 zł

cena netto  149 zł

nr art.   144050101      

cena brutto  92,13 zł

cena netto  74,90 zł

nr art.   283300101  

cena brutto 104,43 zł

cena netto 84,90 zł

zdolność cięcia 4 mm

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE 
VDE 1000 V
• wykonane i testowane zgodnie z normą IEC 60900
• długość 200 mm
• max. średnica cięcia:
  o    drut fortepianowy - 2,5 mm
  o    drut stalowy – 3,0 mm
  o    drut stalowy miękki – 4,0 mm

SZCZYPCE UNIWERSALNE
•  samozakleszczające
•  rowkowane, proste
•  dźwignia zwalniająca

OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW15
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OD PONAD 90 LAT 
DOSTARCZAMY NARZĘDZIA POMIAROWE

LIMIT to marka narzędzi i przyrządów pomiarowych o wysokiej jakości i najlepszym 
stosunku jakości do ceny. Narzędzia pomiarowe LIMIT są skierowane przede 
wszystkim do wymagających profesjonalistów szukających kompromisu pomiędzy 
jakością, a ceną, a także amatorów ceniących sobie wysoką jakość za przystępną 
cenę. Limit oferuje szereg produktów z kategorii techniki pomiarowej, koncentrując 
się na potrzebach użytkownika i użyteczności.

Nowy mikrometr
LIMIT

Nr art. 272370107

www.lunapolska.pl

ODKUWANY KABŁĄK

HARTOWANE 
WRZECIONO 
O ŚREDNICY
6,5 mm DOKŁADNIE DOCIERANE 

POWIERZCHNIE POMIAROWE 
Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

ZAKRES POMIAROWY
0-25 mm

METALOWE SPRZĘGIEŁKO 
ŚRUBY MIKROMETRYCZNEJ

CHROMOWANA 
NA MAT PODZIAŁKA

nr art.   116930108      

cena brutto  42,93 zł

cena netto  34,90 zł

nr art.   238181010      

cena brutto  244,77 zł

cena netto  199 zł

nr art.   116600107     

cena brutto  84,87 zł

cena netto  69 zł

nr art.   186250205      

cena brutto  416,97 zł

cena netto  339 zł

nr art.   112290101     

cena brutto  60,27 zł

cena netto  49 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW
• nacięcie lewoskrętne
• do śrub M 6-20
• do wierteł 2.8, 3.5, 4.0, 6.35, 7.5 mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

ANTYPOŚLIZGOWE
• główka pierścieniowa dwunastokątna pogłębiona, odgięta pod kątem 15°
• koniec otwarty wykonany w systemie hip-grip, z rowkami 

przeciwpoślizgowymi

KLUCZE TX W ZESTAWIE
• rozmiary: TX8 9 10 15 20 25 27 30 40

STOŁEK 
WARSZTATOWY
• regulowana wysokość 

i obracane siedzisko

CHWYTAK MAGNETYCZNY
• średnica magnesu 12 mm
• maks. długość 850 mm

NÓŻ Z OSTRZEM ODŁAMYWANYM
• dostarczany z dwoma ostrzami o szerokości 18 mm

PRZEDŁUŻACZ DO GROTÓW 
SZEŚCIOKĄTNYCH ¼”

nr art. rozwarcie wewn. rozwarcie zewn. netto brutto

14393 mm mm zł zł

-0105 90 133 229 281,67

-0204 130 170 249 306,27

-0303 158 209 399 490,77

-0402 200 256 479 589,17

-0501 250 325 839 1 031,97

ŚCIĄGACZ 
DWURAMIENNY
• odkuwany ze stali
• chwyt od wewnątrz lub 

od zewnątrz

nr art.  177710308      

cena brutto 26,94 zł

cena netto 21,90 zł

nr art.  144030202      

cena brutto 3,92 zł

cena netto 3,19 zł

nr art.  177711108      

cena brutto 13,41 zł

cena netto 10,90 zł

nr art.  144030301      

cena brutto 9,21 zł

cena netto 7,49 zł

zapasowe ostrza -10 szt.

Giętki o długości 150 mmSztywny o długości 100 mm
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OD PONAD 90 LAT 
DOSTARCZAMY NARZĘDZIA POMIAROWE

LIMIT to marka narzędzi i przyrządów pomiarowych o wysokiej jakości i najlepszym 
stosunku jakości do ceny. Narzędzia pomiarowe LIMIT są skierowane przede 
wszystkim do wymagających profesjonalistów szukających kompromisu pomiędzy 
jakością, a ceną, a także amatorów ceniących sobie wysoką jakość za przystępną 
cenę. Limit oferuje szereg produktów z kategorii techniki pomiarowej, koncentrując 
się na potrzebach użytkownika i użyteczności.

Nowy mikrometr
LIMIT

Nr art. 272370107

LIMIT to marka narzędzi i przyrządów pomiarowych o wysokiej jakości i najlepszym LIMIT to marka narzędzi i przyrządów pomiarowych o wysokiej jakości i najlepszym LIMIT to marka narzędzi i przyrządów pomiarowych o wysokiej jakości i najlepszym LIMIT to marka narzędzi i przyrządów pomiarowych o wysokiej jakości i najlepszym LIMIT to marka narzędzi i przyrządów pomiarowych o wysokiej jakości i najlepszym 

www.lunapolska.pl

ODKUWANY KABŁĄK

HARTOWANE 
WRZECIONO 
O ŚREDNICY
6,5 mm DOKŁADNIE DOCIERANE 

POWIERZCHNIE POMIAROWE 
Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

ZAKRES POMIAROWY
0-25 mm

METALOWE SPRZĘGIEŁKO 
ŚRUBY MIKROMETRYCZNEJ

CHROMOWANA 
NA MAT PODZIAŁKA

129 zł
158,67 zł

brutto

cena netto
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nr art. 2670 -0302 -0351

zakres mm 150 200

netto zł 89 129

brutto zł 109,47 158,67

nr art. 26401 -0109 -0208 -0307

zakres mm 150 200 300

netto zł 119 179 259

brutto zł 146,37 220,17 318,57

SUWMIARKA ANALOGOWA
• ze przyciskiem blokującym
•  4-funkcyjna
•  z głębokościomierzem i szczękami do pomiarów wewnętrznych

SUWMIARKA CYFROWA 
•  automatyczne wyłączenie
•  4-funkcyjna
•  wysokość cyfr 11 mm

SUWMIARKA ELEKTRONICZNA
• funkcja wartości maks./min.
•  ze stali nierdzewnej
•  funkcja HOLD

SUWMIARKA DO POMIARÓW 
WEWNĘTRZNYCH
• z hartowanej stali nierdzewnej
• z nastawianiem precyzyjnym
• zacisk ustalający

SUWMIARKA CYFROWA CVU PREMIUM
• 4-funkcyjna
• dokładność ± 0,02 mm
• z śrubą blokującą

-0351

-0307

SUWMIARKA CYFROWA CDN

NOWOŚĆ!
• 4-funkcyjna
• procesor o dużej częstości aktualizacji (3 pomiary/s)
• duży, czytelny wyświetlacz z cyframi wysokości 13 mm

nr art. 28047 -0105 -0204 -0303

zakres mm 150 200 300

netto zł 149 209 279

brutto zł 158,67 257,07 343,17

nr art. 14455 -0100 -0209

zakres mm 150 200

netto zł 179 259

brutto zł 220,17 318,57

nr art. 2289 -0107 -0156 -0172 -0206

zakres mm 500 600 800 1000

netto zł 849 2 490 2 490 2 690

brutto zł 1 044,27 3 062,70 3 062,70 3 308,70

nr art. 12817 -0107 -0206

zakres mm 9-150 30-300

netto zł 329 489

brutto zł 404,67 601,47
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MIKROMETR

NOWOŚĆ
• odkuwany kabłąk
• powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych
• metalowe sprzęgiełko śruby mikrometrycznej

nr art. 27237 -0107 -0206 -0305 -0404

zakres pomiarowy mm 0-25 25-50 50-75 75-100

dokładność ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005

netto zł 129 129 139 159

brutto zł 158,67 158,67 170,97 195,57

nr art. 27255 -0104 -0203

zakres pomiarowy mm 0-25 25-50

netto zł 599 699

brutto zł 736,77 859,77

nr art. 27249 -0103 -0202

długość mm 400 600

netto zł 199 219

brutto zł 244,77 269,37

nr art.  119081008     

cena brutto 318,57 zł

cena netto 259 zł

CZUJNIK DO CYLINDRÓW
• do precyzyjnych pomiarów średnic 

wewnętrznych i szczelin
• sprężynujący mechanizm końcówki 

zapewnia samoczynne centrowanie
• wierzchołek pomiarowy z pokryciem z 

węglików spiekanych

STATYW POMIAROWY 
Z CZUJNIKIEM 
ZEGAROWYM
• maks. wysokość 330 mm
• zakres pomiarowy 10 mm
• oznaczenie podziałki 0-100, 100-0
• 1 obrót wskazówki – 1 mm

nr art.   272370503  

cena brutto  515,37 zł

cena netto  419 zł

nr art.  272510108 

cena brutto 146,37 zł

cena netto 119 zł

nr art.  272500109 

cena brutto 539,97 zł

cena netto 439 zł

ZESTAW MIKROMETRÓW

NOWOŚĆ
• zawiera 4 mikrometry oraz wzorce kontrolne
• zakres pomiarowy 0 – 100 mm
• metalowe sprzęgiełko śruby mikrometrycznej

MIKROMETR TALERZYKOWY

NOWOŚĆ
• metalowe sprzęgiełko śruby mikrometrycznej
• średnica płytek 60 mm

KĄTOMIERZ CYFROWY

NOWOŚĆ
• zintegrowany kątomierz cyfrowy i liniał
• wyświetlacz LCD zapewniający szybki 

odczyt 
• funkcja blokowania przy dowolnej 

wartości kąta
• trwała podziałka ze stali nierdzewnej
• długość ramion 300x300 mm

POZIOMICA CYFROWA LDD

NOWOŚĆ
• duży wyświetlacz z podświetleniem
• zakres pomiarowy 0°- 360°
• sygnalizacja akustyczna przy 0° i 90°

KĄTOMIERZ CYFROWY AFB

NOWOŚĆ
• solidny kątomierz cyfrowy mierzący 

kąty do 225 stopni, który szybko i łatwo 
wylicza również kąty pochodne, takie 
jak kąt uzupełniający, kąt środkowy i kąt 
ustawienia piły przy cięciu uciosu 

•  wyświetlacz LCD z dużymi cyframi o 
wysokości 12,7 mm, obracany o 180 
stopni 

• moduł do montażu listew podsufi towych 
wylicza kąty ustawienia piły, bezpośrednio 
po wprowadzeniu kąta ściany i narożnika

nr art. zakres głębokość netto brutto

6193 mm mm zł zł

-1200 35-50 150 299 367,77

-1309 50-160 150 299 367,77

-1408 160-250 400 399 490,77

OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW19

www.lunapolska.pl www.lunapolska.pl



KĄTOWNIK ZE STOPKĄ
• klasa jakości 3
• grubość 5 mm
• szerokość 25 mm
• szerokość stopy 22 mm

ZNACZNIK TRASERSKI

NOWOŚĆ
• chromowane matowane aluminium
• szerokość 38 mm
• utwardzona krawędź trasująca

nr art. 27238 -0106 -0205
długość mm 200 300
netto zł 49 69
brutto zł 60,27 84,87

RYSIK
• końcówka z węglików spiekanych
• trzon o przekroju sześciokątnym
• zaczep do kieszeni
• średnica 6 mm
• długość 150 mm

nr art.   24741001  

cena brutto  9,21 zł

cena netto  7,49 zł

KĄTOWNIK TARCZOWY
NOWOŚĆ
• chromowane matowane aluminium
• podziałka 0-180o

• śruba blokująca

KĄTOWNIK 45o ZE STOPKĄ
NOWOŚĆ
• klasa jakości 2 
• precyzyjne wykończenie wszystkich powierzchni
• grubość 5 mm
• szerokość 20 mm
• szerokość stopy 20 mm

KĄTOWNIK 120o ZE STOPKĄ
NOWOŚĆ
• klasa jakości 2 
• precyzyjne wykończenie wszystkich powierzchni
• grubość 5 mm
• szerokość 20 mm
• szerokość stopy 20 mm

KĄTOWNIK 135o ZE STOPKĄ
NOWOŚĆ
• klasa jakości 2 
• precyzyjne wykończenie wszystkich powierzchni
• grubość 5 mm
• szerokość 20 mm
• szerokość stopy 20 mm

KĄTOWNIK PŁASKI 120o

NOWOŚĆ
• klasa jakości 2 
• precyzyjne wykończenie wszystkich

powierzchni
• grubość 5 mm
• szerokość 20 mm

chromowane matowane aluminium

nr art. 12048 -0108 -0207 -0306 -0405 -0504 -0603

prostopadłość µm ± 55 ± 60 ± 70 ± 80 ± 90 ± 100

długość ramion mm 100x150 130x200 175x300 230x400 250x500 300x600

netto zł 31,90 41,90 61,90 74,90 89,90 107,90

brutto zł 39,24 51,54 76,14 92,13 110,58 132,72

nr art. 27984 -0102 -0201 -0300 -0409

długość ramion mm 70x100 100x150 130x200 200x300

netto zł 59 69 99 199

brutto zł 72,57 84,87 121,77 244,77

nr art. 27985 -0101 -0200 -0309 -0408

długość ramion mm 70x100 100x150 130x200 200x300

netto zł 49 69 89 159

brutto zł 60,27 84,87 109,47 195,57

nr art. 27987 -0109 -0208 -0307 -0406

długość ramion mm 70x100 100x150 130x200 200x300

netto zł 59 79 109 219

brutto zł 72,57 97,17 134,07 269,37

nr art. 27986 -0100 -0209 -0308 -0407

długość ramion mm 50x50 75x75 150x150 200x200

netto zł 39 49 79 89

brutto zł 47,97 60,27 97,17 109,47

nr art. 27745 -0102 -0201 -0300 -0409

średnica tarczy mm 80 120 150 200

długość ramienia mm 120 150 270 300

netto zł 44,90 51,90 59,90 69,90

brutto zł 55,23 63,84 73,68 85,98
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AMPEROMIERZ CĘGOWY 
LIMIT 21
• pomiar napięcia stałego 

i przemiennego
• pomiar prądu stałego 

i przemiennego
• pomiar rezystancji
• pomiar częstotliwości
• test diodowy
• test ciągłości obwodu

PRÓBNIK NAPIĘCIA 
LIMIT 100
• do kontroli obecności napięcia oraz 

lokalizacji przerwy w kablu
• identyfi kacja przewodu fazowego
• zakres napięcia 90 – 1000 V

MILTIMETR LIMIT 310
• duży wyraźny wyświetlacz
• pomiar napięcia stałego i zmiennego, 

prądu stałego, rezystancji i temperatury
• wyświetlacz domyślnie ustawiony jest na 

pomiar wartości bezwzględnej kąta, ale 
można go wyzerować w dowolnej pozycji 

• test diodowy, test ciągłości obwodu z 
sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku 
pomiaru "datahold", podświetlenie 
wyświetlacza,  sygnalizacja niskiego stanu 
baterii

• dostarczany w komplecie z kabelkami 
pomiarowymi, przetwornikiem temperatury 
do maks. 260°C

TWARDOŚCIOMIERZ DO 
STALI LIMIT 4300
• pomiar twardości w różnych skalach 

Rockwella B i C, Vickersa i Brinnela
• do stali zwykłej, nierdzewnej, żeliwa, 

aluminium, mosiądzu, brązu i miedzi

TERMOMETR IR LIMIT  95
• zakres temperatur od -50 do +550oC
• wiarygodny wynik pomiaru dzięki dwóm 

punktom laserowym, które wyznaczają 
zewnętrzne krawędzie pola pomiarowego

• rejestracja temperatury maksymalnej
• funkcja alarmu przy ustawionej wcześniej 

wartości
• funkcja pomiaru ciągłego

DALMIERZ LIMIT LDM 80

NOWOŚĆ!
• zasięg 80 m
• pojedynczy pomiar punkt-punkt
• funkcja opóźnienia
• pomiar powierzchni i objętości
• funkcja pomiaru ciągłego
• funkcja dodawania i odejmowania
• funkcja nagrywania
• dokładność ± 2 mm

LASER KRZYŻOWY 
LIMIT 1000-G

NOWOŚĆ!
• kompaktowy, lekki laser krzyżowy z 

zielonym promieniem, generujący jedną 
linią poziomą i jedną pionową

• samopoziomujący, z magnetycznym 
tłumieniem wahań

• możliwość wyłączenia 
samopoziomowania aby móc wyświetlić 
linię przechyloną

• zasięg do 15 m (z detektorem do 40 m)
• wymiary 66x47x71 mm

UCHWYT UNIWERSALNY 
DO URZĄDZEŃ LASEROWYCH

NOWOŚĆ!
• gwint ¼”
• wys. x szer. x gł. – 114x110x80 mm

nr art.  144870102 

cena brutto 281,67 zł

cena netto 229 zł

nr art.  128600111 

cena brutto 77,37 zł

cena netto 62,90 zł

nr art.  145010104 

cena brutto 60,27 zł

cena netto 49 zł

nr art.  230450108 

cena brutto 2 078,70 zł

cena netto 1 690 zł

nr art.  272840208 

cena brutto 367,77 zł

cena netto 299 zł

nr art.  233830306 

cena brutto 232,47 zł

cena netto 189 zł

nr art.  281130203  

cena brutto 281,67 zł

cena netto 229 zł

nr art.  277460200  

cena brutto 330,87 zł

cena netto 269 zł

nr art.  277461000 

cena brutto 26,94 zł

cena netto 21,90 zł

REFRAKTOMETR AdBlue
• do pomiaru stężenia mocznika w AdBlue
• zakres od 0 do 40%
• łatwy odczyt wartości, regulacja i kalibracja
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NASZE NARZĘDZIA RĘCZNE PRZYSTOSOWANE SĄ DO TRUDNYCH WARUNKÓW PRACY

I ŁATWEGO DOŁĄCZANIA ZABEZPIECZEŃ, TAK ABYŚ MÓGŁ MIEĆ BEZPIECZNY DZIEŃ PRACY!

ZALETY NARZĘDZI RĘCZNYCH LUNA

•są gotowe do dołączenia zabezpieczeń

•rękojeści zapewniają dobry chwyt przy każdej pogodzie

•opracowane z myślą o pracy w trudnych warunkach

Asortyment ścisków Luny obejmuje zarówno ściski jednoręczne dźwigniowe, jak i ściski śrubowe. 

Nasze modele zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowania i trwałości. 

Skupiliśmy się na pewności zacisku i łatwości obsługi. 

Nasze ściski są gotowe do zabezpieczenia – do tego służy specjalny otwór w szynie.

NASZE NARZĘDZIA RĘCZNE PRZYSTOSOWANE SĄ DO TRUDNYCH WARUNKÓW PRACY

I ŁATWEGO DOŁĄCZANIA ZABEZPIECZEŃ, TAK ABYŚ MÓGŁ MIEĆ BEZPIECZNY DZIEŃ PRACY!

ZALETY NARZĘDZI RĘCZNYCH LUNA

•są gotowe do dołączenia zabezpieczeń

•rękojeści zapewniają dobry chwyt przy każdej pogodzie

•opracowane z myślą o pracy w trudnych warunkach

Asortyment ścisków Luny obejmuje zarówno ściski jednoręczne dźwigniowe, jak i ściski śrubowe. 

Nasze modele zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowania i trwałości. 

Skupiliśmy się na pewności zacisku i łatwości obsługi. 

Nasze ściski są gotowe do zabezpieczenia – do tego służy specjalny otwór w szynie.

I ŁATWEGO DOŁĄCZANIA ZABEZPIECZEŃ, TAK ABYŚ MÓGŁ MIEĆ BEZPIECZNY DZIEŃ PRACY!

www.lunapolska.pl

NÓŻ 
Z ODŁAMYWANYM 

OSTRZEM
Nr art. 271050304

TO JUŻ
PONAD100lat

Obudowa ze stopu cynku
z miękkimi ergonomicznymi

detalami z gumy, zwiększającymi
wygodę użytkowania.

Otwór do dołączenia
zabezpieczenia narzędzia.

Wysuwanie ostrza
na dwa sposoby. Przedni

przycisk wysuwa koniec ostrza
na 15 mm i ma automatyczną

sprężynę powrotną, doskonały
do rozcinania opakowań
i do innych szybkich cięć.

Ostrze wymienne SK2H
ze stali węglowej z domieszkami

zapewniającymi bezwzględnie
najwyższą ostrość i trwałość,

HRC 64. Jedno z najlepszych
ostrzy dostępnych na rynku.

39 zł
47,97 zł

brutto

cena netto



NASZE NARZĘDZIA RĘCZNE PRZYSTOSOWANE SĄ DO TRUDNYCH WARUNKÓW PRACY

I ŁATWEGO DOŁĄCZANIA ZABEZPIECZEŃ, TAK ABYŚ MÓGŁ MIEĆ BEZPIECZNY DZIEŃ PRACY!

ZALETY NARZĘDZI RĘCZNYCH LUNA

•są gotowe do dołączenia zabezpieczeń

•rękojeści zapewniają dobry chwyt przy każdej pogodzie

•opracowane z myślą o pracy w trudnych warunkach

Asortyment ścisków Luny obejmuje zarówno ściski jednoręczne dźwigniowe, jak i ściski śrubowe. 

Nasze modele zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowania i trwałości. 

Skupiliśmy się na pewności zacisku i łatwości obsługi. 

Nasze ściski są gotowe do zabezpieczenia – do tego służy specjalny otwór w szynie.

www.lunapolska.pl

NÓŻ 
Z ODŁAMYWANYM 

OSTRZEM
Nr art. 271050304

TO JUŻ
PONAD100lat

Obudowa ze stopu cynku
z miękkimi ergonomicznymi

detalami z gumy, zwiększającymi
wygodę użytkowania.

Otwór do dołączenia
zabezpieczenia narzędzia.

Wysuwanie ostrza
na dwa sposoby. Przedni

przycisk wysuwa koniec ostrza
na 15 mm i ma automatyczną

sprężynę powrotną, doskonały
do rozcinania opakowań
i do innych szybkich cięć.

Ostrze wymienne SK2H
ze stali węglowej z domieszkami

zapewniającymi bezwzględnie
najwyższą ostrość i trwałość,

HRC 64. Jedno z najlepszych
ostrzy dostępnych na rynku.

nr art. długość netto brutto

27073 m zł zł

-0104 3 22,90 28,17

-0203 5 32,90 40,47

-0401 8 59,90 73,68

nr art. masa główki netto brutto

27122 g zł zł

-0105 100 39,90 49,08

-0204 225 44,90 55,23

-0303 285 47,90 58,92

-0402 340 52,90 65,07

-0501 395 56,90 69,99

nr art. masa główki netto brutto

27120 oz/g zł zł

-0107 16/454 139 170,97

-0206 20/567 159 195,57

-0305 22/624 179 220,17

nr art. długość netto brutto

27079 m zł zł

-0108 30 89 109,47

-0207 50 109 134,07

SIEKIERA DO ŁUPANIA
• strona rąbowa uformowana z klinów, skutecznie rozłupujących drewno
• główka odkuwana wielostopniowo zapewnia wysoką jakość i ostrość rąbu
• trzonek wyprofi lowany, ekologiczny z drewna hikorowego
• otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

MŁOTEK KOWALSKI
• z obuchem kwadratowym, szlifowanym na płasko, i rąbem 

poprzecznym, hartowanym
• mocny trzonek z włókna szklanego z rękojeścią ze specjalnej gumy 

zapewnia doskonały chwyt niezależnie od pogody
• masa główki 4 kg

MŁOTEK WARSZTATOWY
• z główką kutą, szlifowaną na okrągło, rąb wydłużony, ustawiony 

poprzecznie 
• trzonek z drewna hikorowego z otworem umożliwiającym dołączenie 

zabezpieczenia narzędzia. 

MŁOTEK CIESIELSKI LEVO
• odkuwany w całości
• konstrukcja bardzo mocna i wygodna, zapobiegająca wibracjom 

i redukująca ich przenoszenie z obucha na rękojeść 
• magnetyczny przytrzymywacz gwoździa 
• posiada zakrzywiony, bardzo cienko zeszlifowany pazur, który łatwo 

wchodzi pod gwoździe lub listwy 
• dobrze ukształtowana rękojeść ze specjalnej gumy, zapewniająca 

dobry chwyt i wygodę niezależnie od pogody

PRZYMIAR TAŚMOWY
• klasa tolerancji 1
• obudowa z tworzywa ABS
• funkcja „Push-lock”

NÓŻ UNIWERSALNY LUK60S
• model lekki, bezpieczny, ze sprężynowym powrotem ostrza
• obudowa ze stopu aluminium z detalami z gumy zapewniającymi 

wygodę użytkowania
• posiada ostre wybranie do szybkiego ucinania taśmy/sznura
• dostarczany z ostrzem SK2H wykonanym ze stali węglowej 

z domieszkami zapewniającym najwyższą ostrość i trwałość

NÓŻ UNIWERSALNY LUK30TB
• model uniwersalny, dwuostrzowy
• obudowa ze stopu cynku z detalami z gumy zapewniającymi wygodę 

użytkowania
• dwa suwaki: do ostrza hakowego i do ostrza zwykłego, prostego
• w rękojeści magazynek ostrzy
• dostarczany z ostrzem SK2H wykonanym ze stali węglowej 

z domieszkami zapewniającym najwyższą ostrość i trwałość

nr art.  270980105        

cena brutto 22,02 zł

cena netto 17,90 zł

nr art.  270950108        

cena brutto 60,27 zł

cena netto 49 zł

TAŚMA MIERNICZA
• klasa tolerancji 2
• obudowa otwarta z tworzywa ABS
• taśma z włóka szklanego
• szerokość taśmy 15 mm

nr art.  272690108        

cena brutto 158,67 zł

cena netto 129 zł

nr art.  272720103        

cena brutto 207,87 zł

cena netto 169 zł
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PASEK ZABEZPIECZAJĄCY 
Z KARABIŃCZYKIEM 
• karabińczyk z aluminium
• długość 1,8 m
• maksymalne 

obciążenie 12 kg

nr art. długość netto brutto

27148 mm zł zł

-0105 400 39,90 49,08

-0204 500 42,90 52,77

-0303 700 59,90 73,68

nr art. długość netto brutto

27087 mm zł zł

-0108 300 109 134,07

-0207 500 139 170,97

-0306 625 159 195,57

-0405 710 189 232,47

-0504 900 239 293,97

ŁOM HAKOWY
• z pręta stalowego sześciokątnego
• hartowany i odpuszczany dla zapewnienia właściwej sprężystości i 

funkcjonalności
• lakierowany na zielono
• dostarczany w komplecie z elementem mocującym, umożliwiającym 

zabezpieczenie narzędzia AISI 316

ŁOM HAKOWY
• z wysokostopowej stali CRV (chromowo-wanadowej), o przekroju 

8-kątnym
• szlifowane na cienko końcówki robocze zarówno po stronie 

rozszczepionej, jak i dłutowej, co ułatwia wsuwanie końcówki np. przy 
wyciąganiu gwoździ i ogranicza uszkodzenie materiału podłoża

• lakierowany na zielono
• dostarczany w komplecie z elementem mocującym, umożliwiającym 

zabezpieczenie narzędzia AISI 316

PASEK ZACZEPOWY ELASTYCZNY 
• z funkcją tłumienia energii
• aluminiowy karabińczyk
• maks. obciążenie 2 kg

PASEK ZACZEPOWY ELASTYCZNY 
•  z funkcją tłumienia energii
•  3 aluminiowe karabińczyki
•  maks. obciążenie 4 kg

PASEK ZACZEPOWY ELASTYCZNY 
• z funkcją tłumienia energii
• 2 aluminiowe karabińczyki osadzone obrotowo na krętlikach z 

rozwarcie 12 mm
• maks. obciążenie 4 kg

nr art.  264900903   

cena brutto 54 zł

cena netto 43,90 zł

nr art.  276850104 

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109 zł

nr art.  276860103   

cena brutto 84,87 zł

cena netto 69 zł

nr art.  276870102 

cena brutto 39,24 zł

cena netto 31,90 zł

nr art.  264900309 

cena brutto 78,60 zł

cena netto 63,90 zł

nr art.  264680307   

cena brutto 121,77 zł

cena netto 99 zł

PAS NARZĘDZIOWY 
• z dwoma punktami zaczepowymi

PASEK ZACZEPOWY ELASTYCZNY 
• z funkcją tłumienia energii
• na jednym końcu pętla
• karabińczyk ze stali nierdzewnej o rozwarciu 10 mm
• maks. obciążenie 6 kg
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nr art.  244040101 

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109 zł

nr art.  248510109 

cena brutto 9,72 zł

cena netto 7,90 zł

nr art.   232150102 

cena brutto 55,23 zł

cena netto 44,90 zł

nr art.  232180109 

cena brutto 90,90 zł

cena netto 73,90 zł

Nr art. Rodzaj tarczy Rozmiar 
tarczy Netto Brutto Ilość w opako-

waniu

mm zł zł szt.

TFM12510

cięcie metalu

125x1,0 2,29 2,82 50

TFM12516 125x1,6 2,39 2,94 50

TFM23020 230x2,0 5,39 6,63 25

TFA212510 cięcie stali 
nierdzewnej

125x1,0 2,35 2,89 50

TFA212516 125x1,6 2,49 3,06 50

TFM1256 szlifowanie 125x6,0 4,19 5,15 10

Nr art. Ziarno
Rozmiar 
tarczy

Netto Brutto Ilość w opako-
waniu

mm zł zł szt.

TF12540 40 125x22,23 5,99 7,37 10

TF12560 60 125x22,23 5,99 7,37 10

TF12580 80 125x22,23 5,99 7,37 10

TF125120 120 125x22,23 5,99 7,37 10

PRZYSTAWKA KĄTOWA DO WIERTARKI
•  chwyt ¼”
•  długość 145 mm
•  przekładnia kątowa przenosząca moment 57 Nm

PERŚCIEŃ MAGNETYCZNY Z GROTEM
•  chwyt ¼”
•  grot IMPACT PH2G o długości 50 mm

ZESTAW WIERTEŁ 
KOBALTOWYCH
• rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8 mm

ZESTAW WIERTEŁ 
DO GLAZURY
• rozmiary: 4, 5, 6, 8, 10 mm

nr art. 20168 -0100 -0209 -0407 -0506

szerokość klocka mm 63 80 125 150

netto zł 89 89 179 249

brutto zł 109,47 109,47 220,17 306,27

nr art. 21291 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509

średnica mm 5 6 8 10 12

netto zł 49,90 49,90 49,90 52,90 52,90

brutto zł 61,38 61,38 61,38 65,07 65,07

IMADŁO STOŁOWE
• z żeliwa
• hartowane klocki szczęk i kowadełko
• śruba całkowicie zakryta z gwintem trapezowym

WIERTŁO DIAMENTOWE
• chwyt ¼”
• do wiercenia na sucho

TARCZE ŚCIERNE LUNA

ŚCIERNICE LAMELKOWE LUNA

ZiarnoZiarno
Rozmiar Rozmiar 

NettoNetto BruttoBrutto

ŚCIERNICE LAMELKOWE LUNAŚCIERNICE LAMELKOWE LUNA
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#IDEALNYWARSZTAT

MASZYNY LUNA – DOBRY WYBÓR NA LATA

www.lunapolska.pl

• lokalizacja – Katowice

 • monta  odczytów cyfrowych

 • kalibracja kluczy dynamometrycznych

 • wzorcowanie narz dzi pomiarowych

 • serwis mobilny

CENTRUM SERWISOWE LUNA

• lokalizacja – Katowice

 • prezentacje i pokazy maszyn

 • szkolenia

 • testowanie maszyn przed zakupem

CENTRUM MASZYNOWE LUNA

Wiertarka magnetyczna

Luna LB 40
Nr art. 270920101

wrzeciona
MK 19.05

podnoszona-
-opuszczana

podczas pracy

maksymalna 

50 mm
obrotowa wrzeciona 

270-610 obr/min.

wymiary podstawy 

magnetycznej 80x165 mm

Nr art. Rozmiar Ilość 
w opakowaniu netto brutto

20123 szt. zł zł
-0109 PH1 2 3,69 4,54
-3004 PH1 10 14,90 18,33
-9001 PH1 100 79 97,17
-1008 PH2 2 3,69 4,54
-4002 PH2 10 14,90 18,33
-6007 PH2 50 39 47,97
-9100 PH2 100 79 97,17
-2006 PH3 2 3,69 4,54
-5009 PH3 10 14,90 18,33

Nr art. Rozmiar Długość Ilość w 
opakowaniu netto brutto

20129 mm szt. zł zł
-0202 PH1 89 1 5,49 6,75
-0103 PH2 50 2 4,69 5,77
-2000 PH2 50 10 19,90 24,48
-0301 PH2 89 1 5,49 6,75
-1002 PH2 150 1 6,39 7,86
-0400 PH3 89 1 5,49 6,75

Nr art. Rozmiar Długość Ilość w 
opakowaniu netto brutto

20130 mm szt. zł zł
-0100 PZ1 50 2 4,59 5,65
-4003 PZ1 50 10 19,90 24,48
-6107 PZ1 89 1 5,49 6,75
-1009 PZ2 50 2 4,59 5,65
-5000 PZ2 50 10 19,90 24,48
-6206 PZ2 89 1 5,49 6,75
-3005 PZ2 150 1 6,39 7,86
-2007 PZ3 50 2 4,59 5,65
-6305 PZ3 89 1 5,49 6,75

Nr art. Rozmiar Długość Ilość w 
opakowaniu netto brutto

20131 mm szt. zł zł
-0109 T10 50 2 6,39 7,86
-5504 T10 50 10 28,90 35,55
-2006 T10 70 1 5,19 6,38
-4002 T10 150 1 7,19 8,84
-0125 T15 50 2 6,59 8,11
-0505 T20 50 2 6,19 7,61
-6007 T20 50 10 26,90 33,09
-2501 T20 70 1 4,99 6,14
-4507 T20 150 1 7,19 8,84
-1008 T25 50 2 6,19 7,61
-6502 T25 50 10 26,90 33,09
-3004 T25 70 1 4,99 6,14
-5009 T25 150 1 7,19 8,84
-8201 T25 300 1 12,49 15,36
-1024 T27 50 2 6,39 7,86
-1503 T30 50 2 6,19 7,61
-7005 T30 50 10 26,90 33,09
-3509 T30 70 1 4,99 6,14
-8300 T30 300 1 12,49 15,36
-1529 T40 50 2 6,39 7,86

Nr art. Rozmiar Ilość 
w opakowaniu netto brutto

20125 szt. zł zł
-0107 PZ1 2 3,69 4,54
-3002 PZ1 10 14,90 18,33
-6005 PZ1 50 39 47,97
-1006 PZ2 2 3,69 4,54
-4000 PZ2 10 14,90 18,33
-7003 PZ2 50 39 47,97
-9108 PZ2 100 79 97,17
-2004 PZ3 2 3,69 4,54
-5007 PZ3 10 14,90 18,33
-8001 PZ3 50 39 47,97

Nr art. Rozmiar Ilość 
w opakowaniu netto brutto

21278 szt. zł zł
-0100 T10 1 5,99 7,37
-0209 T15 1 5,99 7,37
-0308 T20 1 5,99 7,37
-0407 T25 1 5,99 7,37
-0506 T27 1 5,99 7,37
-0605 T30 1 5,99 7,37
-0704 T40 1 5,99 7,37

Nr art. Rozmiar Ilość 
w opakowaniu netto brutto

20128 szt. zł zł
-0104 T10 2 4,59 5,65
-3504 T10 10 19,90 24,48
-7000 T10 50 59 72,57
-9006 T10 100 99 121,77
-0500 T15 2 4,49 5,52
-4007 T15 10 17,90 22,02
-9105 T15 100 99 121,77
-1003 T20 2 4,49 5,52
-4502 T20 10 17,90 22,02
-7505 T20 50 54,90 67,53
-9204 T20 100 99 121,77
-1508 T25 2 4,49 5,52
-5004 T25 10 17,90 22,02

-8008 T25 50 54,90 67,53
-9303 T25 100 99 121,77
-2001 T27 2 4,49 5,52
-5509 T27 10 17,90 22,02
-2506 T30 2 4,49 5,52
-6002 T30 10 17,90 22,02
-8503 T30 50 54,90 67,53
-9501 T30 100 99 121,77
-3009 T40 2 4,49 5,52
-6507 T40 10 17,90 22,02

GROTY KRZYŻOWE PHILLIPS 
• chwyt ¼”
• długość 25 mm

GROTY KRZYŻOWE PHILLIPS 
• chwyt ¼”

GROTY TORX 
•  chwyt ¼”
•  długość 89 mm

GROTY KRZYŻOWE POZIDRIV 
•  chwyt ¼”

GROTY TORX 
•  chwyt ¼”

GROTY KRZYŻOWE POZIDRIV 
• chwyt ¼”
• długość 25 mm

GROTY TORX
• chwyt ¼”
• długość 25 mm
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#IDEALNYWARSZTAT

MASZYNY LUNA – DOBRY WYBÓR NA LATA

www.lunapolska.pl

• lokalizacja – Katowice

 • monta  odczytów cyfrowych

 • kalibracja kluczy dynamometrycznych

 • wzorcowanie narz dzi pomiarowych

 • serwis mobilny

CENTRUM SERWISOWE LUNA

• lokalizacja – Katowice

 • prezentacje i pokazy maszyn

 • szkolenia

 • testowanie maszyn przed zakupem

CENTRUM MASZYNOWE LUNA

Wiertarka magnetyczna

Luna LB 40
Nr art. 270920101

wrzeciona
MK 19.05

podnoszona-
-opuszczana

podczas pracy

maksymalna 

50 mm
obrotowa wrzeciona 

270-610 obr/min.

wymiary podstawy 

magnetycznej 80x165 mm

2 090 zł
2 570,70 zł

brutto

cena netto



PRZECINARKA TAŚMOWA FERAX 85 BS
• posuw ręczny
• długość brzeszczotu – 1325 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.   165290107        

cena brutto 2 089,77 zł

cena netto 1 699,00 zł

SZLIFIERKA TAŚMOWA 
MBSS100
• posuw ręczny
• rozmiar taśmy – 100x1220 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.   203250105        

cena brutto 2 324,70 zł

cena netto 1 890,00 zł

PRZECINARKA TAŚMOWA LUNA MBH 
255 PLUS
• wersja półautomatyczna
• maks. przekrój okrągły – 255 mm
• maks. przekrój prostokątny – 310 x 210 mm
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art.   200970404        

cena brutto 20 159,70 zł

cena netto 16 390,00 zł

nr art. 20097 -0101 -0200 -0309

model MBH 150 MBH 170 MBH 225

wersja ręczna półautomat. półautomat.

maks. przekrój okrągły mm 150 170 225

maks. przekrój prostokątny mm 150 x 180 140 x 210 245 x 185

napięcie zasilania V 230 1-faz. 400 3-faz. 400 3-faz.

netto zł 4 259 6 790 8 090

brutto zł 5 238,57 8 351,70 9 950,70

PRZECINARKA TAŚMOWA LUNA

nr art. 20181 -0108 -0207 -0405

model MSG 150H MSG 200H MSG 250H

wymiar ściernicy mm 150x25x32 200x32x32 250x32x32

napięcie zasilania V 230 230 400

netto zł 459 709 729

brutto zł 564,57 872,07 896,67

SZLIFIERKA STOŁOWA LUNA

nr art. 20533 -0202 -0301

model MBG 75 MBG 150

wersja ręczna ręczna

rozmiar taśmy mm 75x2000 150x2000

napięcie zasilania V 400 400

netto zł 3 990 5 990

brutto zł 4 907,70 7 367,70

SZLIFIERKA 
TAŚMOWA LUNA

nr art. 20651 -0109 -0208

model MCC 250 MCC 315

wersja bez podstawy z podstawą

maks. średnica piły mm 250 315

napięcie zasilania V 400 400

netto zł 6 290 7 590

brutto zł 7 736,70 9 335,70

PRZECINARKA 
TARCZOWA LUNA
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nr art. 20758 -0580 -0606 -0705 -0804

model ML 1640 ML 1660 ML 1840 ML 1860

rozstaw kłów mm 1000 1500 1000 1500

napięcie zasilania V 400 400 400 400

netto zł 74 990 81 990 77 990 84 990

brutto zł 92 237,70 100 847,70 95 927,70 104 537,70

TOKARKA SUPORTOWA LUNA

nr art. 20457 -0105 -0204

model MDM 400 MDM 401

śr. wiercenia w stali mm 40 40

frezowanie płaskie mm 76 76

gwintowanie M 19 M 19

stożek wrzeciona MK 3 ISO 30

napięcie zasilania V 400 400

netto zł 13 090 13 590

brutto zł 16 100,70 16 715,70

WIERTARKOFREZARKA LUNA
• skrzynia przekładniowa
• wrzeciono opuszczane szybko lub precyzyjnie
• mocowanie narzędzia za pomocą gwintowanego trzpienia

TOKARKA STOŁOWA LUNA ML 714
• rozstaw kłów – 350 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  206500209        

cena brutto 4 907,70 zł

cena netto 3 990,00 zł

TOKARKA STOŁOWA LUNA ML 1022
• rozstaw kłów – 550 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  206500308        

cena brutto 11 057,70 zł

cena netto 8 990,00 zł

napięcie zasilania – 230V 1-faz.

TOKARKA SUPORTOWA LUNA ML 1230
• model – podłogowy
• rozstaw kłów – 700 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  211490206      

cena brutto 19 557,00 zł

cena netto 15 900,00 zł

TOKARKA SUPORTOWA LUNA ML 1440
• rozstaw kłów – 1000 mm
• napięcie zasilania – 400v 3-faz.

nr art.  207580200        

cena brutto 36 026,70 zł

cena netto 29 290,00 zł

napięcie zasilania – 400v 3-faz.

WIERTARKOFREZARKA LUNA MDM 250
• wersja stołowa
• posuw ręczny
• wiercenie w stali – 25 mm
• frezowanie płaskie – 50 mm
• gwintowanie – M 12
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  208650101        

cena brutto 12 287,70 zł

cena netto 9 990,00 zł
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WIERTARKOFREZARKA LUNA MMD 500
• mechaniczny posuw wzdłużny
• wiercenie w stali – 30 mm
• frezowanie płaskie – 102 mm
• gwintowanie – M 16
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art.  208850107        

cena brutto 29 384,70 zł

cena netto 23 890,00 zł

WIERTARKA STOŁOWA FERAX
• napęd pasowy
• regulacja wysokości stołu wzdłuż listwy zębatej
• przechył blatu w zakresie 45o-0o-45o

• możliwość odchylania stołu na boki

WIERTARKA KOLUMNOWA 
FERAX
• napęd pasowy
• regulacja wysokości stołu wzdłuż listwy zębatej
• przechył blatu w zakresie 45o-0o-45o

• możliwość odchylania stołu na boki

FREZARKA UNIWERSALNA LUNA MM 3000
• ramię górne z głowicą frezarską obracane 

w zakresie 90o w obie strony
• regulacja obrotów przez koło pasowe
• przełączany kierunek obrotów
• stożek wrzeciona – ISO 30
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art.  208920108        

cena brutto 58 535,70 zł

cena netto 47 590,00 zł

WIERTARKA STOŁOWA LUNA MD 20BV
• średnica wiercenia w stali – 20 mm
• stożek wrzeciona – MK 3
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  206520108        

cena brutto 5 276,70 zł

cena netto 4 290,00 zł

WIERTARKA KOLUMNOWA LUNA MD 20FV
• średnica wiercenia w stali – 20 mm
• stożek wrzeciona – MK 3
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  206520207        

cena brutto 5 522,70 zł

cena netto 4 490,00 zł

WIERTARKA STOŁOWA LUNA MD 31B
• średnica wiercenia w stali – 25 mm
• stożek wrzeciona – MK 3
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art.  237370101        

cena brutto 11 549,70 zł

cena netto 9 390,00 zł

WIERTARKA KOLUMNOWA LUNA MD 31F
• średnica wiercenia w stali – 25 mm
• stożek wrzeciona – MK 3
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art.  237370200        

cena brutto 12 287,70 zł

cena netto 9 990,00 zł

ramię górne z głowicą frezarską obracane 

nr art. 23736 -0102 -0300

model 16DDB 20DDB

śr. wiercenia w stali mm 16 19

stożek wrzeciona MK 2 2

napięcie zasilania V 230 230

netto zł 1 590 1 690

brutto zł 1 955,70 2 078,70

nr art. 23736 -0201 -0409 -0508

model 16DDF 20DDF 25DDF

śr. wiercenia w stali mm 16 19 25

stożek wrzeciona MK 2 2 3

napięcie zasilania V 230 230 400

netto zł 1 590 1 690 3 390

brutto zł 1 955,70 2 078,70 4 169,70
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PILARKA TARCZOWA UKOŚNICA 
LUNA JMS 260
• piła tarczowa z węglików spiekanych
• laser wyraźnie wskazujący linię cięcia
• przechył w lewo do 45o

• wysuowany ogranicznik oporowy
• podstawa z tarczą odlewaną z aluminium

z ustalonymi pozycjami co 15o

nr art.  191440205        

cena brutto 859,77 zł

cena netto 699,00 zł

PILARKA TAŚMOWA PODŁOGOWA 
LUNA BBS 500
• szerokość piły taśmowej – 6-25 mm
• maks. grubość materiału – 285 mm
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art.  200050102        

cena brutto 6 998,70 zł

cena netto 5 690,00 zł

WYRZYNARKA WŁOSOWA 
LUNA BFS 1601
• moc silnika – 120 W
• głębokość piłowania – 57 mm
• zasilanie – 200V 1-faz.

nr art.  262350101      

cena brutto 429,27 zł

cena netto 349,00 zł

STRUGARKA UNIWERSALNA RÓWNIARKA
GRUBOŚCIÓWKA LUNA BPT 310 X
• grubość materiału przy struganiu grubościowym – 200 mm
• średnica wału nożowego – 70 mm
• zasilanie - 400V 3-faz.

nr art.  262340102      

cena brutto 10 442,70 zł

cena netto 8 490,00 zł

PRASA WARSZTATOWA LUNA

STRUGARKA UNIWERSALNA FERAX

PILARKA TAŚMOWA PODŁOGOWA 
FERAX JBS 250
• szerokość piły taśmowej – 6-13 mm
• maks. grubość materiału – 244 mm
• maks. wysokość cięcia – 120 mm
• zasilanie - 230V 1-faz.

nr art.  126530302        

cena brutto 982,77 zł

cena netto 799,00  zł

nr art. 23677 -0202 -0301 -0400 -0509

model 20FH 30FH 50FH 50FP

wersja podłogowa podłogowa podłogowa podłogowa

nacisk tona 20 30 50 50

netto zł 3 290 3 690 6 090 7 190

brutto zł 4 046,70 4 538,70 7 490,70 8 843,70

nr art. 12894 -0301 -0400 -0608

model FHM 260 FHM 260 FHM 310E

szerokość strugania mm 250 250 310

napięcie zasilania V 230 400 400

netto zł 4 490 4 490 6 390

brutto zł 5 522,70 5 522,70 7 859,70
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STRUGARKA UNIWERSALNA RÓWNIARKA
GRUBOŚCIÓWKA LUNA BPT 260 B
• szerokość strugania wyrównującego - 260 mm
• szerokość strugania grubościowego - 225 mm
• prędkość posuwu - 5 m/min
• zasilanie - 230V 1-faz.

nr art.  205560402        

cena brutto 4 907,70 zł

cena netto 3 990,00 zł
PILARKA TARCZOWA STOŁOWA 
LUNA TSS 254
• moc silnika – 230V
• zakres przechyłu piły – 0o-45o

• zasilanie – 200V 1-faz.

nr art.  262370109        

cena brutto 2 151,27 zł

cena netto 1 749,00 zł

SZLIFIERKA TARCZOWA LUNA BDS 300 B
• stół żeliwny z ustawianym nachyleniem w zakresie 90o-45o

• średnica tarczy ściernej – 305 mm
• prędkość obrotowa tarczy – 1400 min-1
• wymiary stołu – 156x446 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  200090207        

cena brutto 1 340,70 zł

cena netto 1 090,00 zł

PILARKA FORMATOWA LUNABTS315
• średnica piły tarczowej – 315 mm
• zakres przechyłu piły tarczowej 90°-45 °
• zasilanie - 400V 3-faz.

nr art.  236740106     

cena brutto 15 977,70 zł

cena netto 12 990 zł

PILARKA TARCZOWA FERAX FCS 250 P
• maks. średnica tarczy – 250 mm
• głębokość piłowania – 80 mm
• zasilanie – 400V 3-faz.

nr art.  128950201        

cena brutto 7 490,70 zł

cena netto 6 090,00 zł

PILARKA TARCZOWA LUNA BCS 315 B

nr art. 20439 -0108 -0207

maks. szerokość cięcia mm 300/850 300/850

maks. średnica piły mm 315 315

napięcie zasilania V 230 400

netto zł 2 190 2 190

brutto zł 2 693,70 2 693,70

zasilanie – 200V 1-faz.
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nr art. 20550 -0200 -0309

wydajność (przepływ swobodny) m3/h 2100 2100

pojemność worka l 120 120

napięcie zasilania V 230 400

netto zł 1 290 1 290

brutto zł 1 586,70 1 586,70

SZLIFIERKA TAŚMOWOTARCZOWA 
LUNA BBD 100
• średnica tarczy – 150 mm
• rozmiar taśmy – 100x915 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  205190101        

cena brutto 884,37 zł

cena netto 719,00 zł

napięcie zasilania – 230V 1-faz.

SZLIFIERKA TAŚMOWOTARCZOWA 
LUNA BBD 150
• średnica tarczy – 250 mm
• rozmiar taśmy – 150x1220 mm
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  206450108        

cena brutto 2 447,70 zł

cena netto 1 990,00 zł

ODCIĄG  WIÓRÓW LUNA BDC 300
• wydajność (przepływ swobodny) – 3000 m3/h
• pojemność worków – 400 l
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art.  208560102        

cena brutto 1 955,70 zł

cena netto 1 590,00 zł

ODCIĄG  WIÓRÓW LUNA BDC 500
• wydajność (przepływ swobodny) – 5000 m3/h
• pojemność worków – 400 l
• napięcie zasilania – 400V 3-faz.

nr art.  212590103        

cena brutto 3 677,70 zł

cena netto 2 990,00 zł

ODCIĄG  WIÓRÓW LUNA BDC 240

SZLIFIERKA TAŚMOWA LUNA BBS 2000

nr art. 20558 -0103 -0202

maks. długość przedmiotu mm 790 790

rozmiar taśmy mm 150x2000 150x2000

napięcie zasilania V 230 400

netto zł 2 690 2 690

brutto zł 3 308,70 3 308,70

TOKARKA DO DREWNA FERAX FTS1100
• wysokość kłów 185 mm
• rozstaw kłów 1070 mm
• stożek w tulei konika MK2
• napięcie zasilania – 230V 1-faz.

nr art.  103200200        

cena brutto 2 939,70 zł

cena netto 2 390 zł
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LAMPA ROBOCZA
SHINY 5000 RE APP

NOWOŚĆ!

nr art.: 690000823

Szwedzka marka, wyróżniająca się jakością, wyglądem
i wzornictwem. Produkty Mareld dobrze prezentują się na półce 
sklepowej oraz sprawdzają się tam gdzie istnieje zapotrzebowanie 
na profesjonalne oświetlenie. 
We współpracy z projektantami przemysłowymi opracowaliśmy 
UNIKATOWE, PROFESJONALNE OŚWIETLENIE ROBOCZE 
DLA NOWOCZESNEGO PRZEMYSŁU, BRANŻY 
BUDOWLANEJ I MOTORYZACJI

www.mareld.pl

Strumień świetlny 
5000 lm 

Sterowanie smartfonem 
dzięki aplikacji Mareld 

Udaroodporna IK08 

Lampa osadzona w zacisku 
za pomocą uchwytu kulowego 
umożliwiającego obrót źródła 
światła o 360o oraz ustawienie 
pod różnymi kątami

Wyposażona w zacisk klipsowy 
w dolnej części, który pozwala 
użytkownikowi przymocować ją 
do blatu, rury, platformy, 
elementu maszyny itp.

479 zł
589,17 zł

brutto

cena netto



LAMPA ROBOCZA
SHINY 5000 RE APP

NOWOŚĆ!

nr art.: 690000823

Szwedzka marka, wyróżniająca się jakością, wyglądem
i wzornictwem. Produkty Mareld dobrze prezentują się na półce 
sklepowej oraz sprawdzają się tam gdzie istnieje zapotrzebowanie 
na profesjonalne oświetlenie. 
We współpracy z projektantami przemysłowymi opracowaliśmy 
UNIKATOWE, PROFESJONALNE OŚWIETLENIE ROBOCZE 
DLA NOWOCZESNEGO PRZEMYSŁU, BRANŻY 
BUDOWLANEJ I MOTORYZACJI

www.mareld.pl

Strumień świetlny 
5000 lm 

Sterowanie smartfonem 
dzięki aplikacji Mareld 

Udaroodporna IK08 

Lampa osadzona w zacisku 
za pomocą uchwytu kulowego 
umożliwiającego obrót źródła 
światła o 360o oraz ustawienie 
pod różnymi kątami

Wyposażona w zacisk klipsowy 
w dolnej części, który pozwala 
użytkownikowi przymocować ją 
do blatu, rury, platformy, 
elementu maszyny itp.

LAMPA ROBOCZA SHINE 8500 APP

NOWOŚĆ
• strumień świetlny 8500 lm
• możliwość sterowania smartfonem
• zasilanie z sieci – kabel 

o długości 5m

LAMPA ROBOCZA AURA 2000 RE
•  strumień świetlny 2000 lm
•  głośnik Bluetooth dużej mocy
•  udaroodporność IK08

UCHWYT MAGNETYCZNY DO LAMPY 
FLASH
• łatwo dołączany i odłączany od lampy
• można go również używać jako podstawy do lampy

LAMPA ROBOCZA FLASH 1000 RE

ODPORNA NA UDERZENIA
• strumień świetlny 1000 lumenów
• niewielka, wygodna w użyciu lampa akumulatorowa. 
• ma unikatową, kompaktową konstrukcję, umożliwiającą łatwe 

umieszczenie, np. w skrzynce narzędziowej
• wyposażona w gniazdo USB i przełącznik natężenia światła – 

pełne/obniżone
• w zestawie akumulator (3,7V 4400 mAh) i ładowarka

SOJAK PODŁOGOWY BEAM

MASKYMALNA WYSOKOŚĆ – 4 m

LAMPA ROBOCZA VAPOR 13000
• strumień świetlny 13000 lm
• stopień ochrony IP 54
• kabel o długości 5 m
• trzy, ustawiane pod kątem źródła światła
• dodatkowe gniazdko elektryczne

nr art.  690000807

cena brutto 810,57 zł

cena netto 659 zł

nr art.  690000492

cena brutto 441,57 zł

cena netto 359 zł

nr art.  690002027

cena brutto 39,24 zł

cena netto 31,90 zł

nr art.  690000054

cena brutto 244,77 zł

cena netto 199 zł

nr art.  690001623

cena brutto 835,17 zł

cena netto 679 zł

nr art.  690000625

cena brutto 945,87 zł

cena netto 769 zł

możliwość sterowania smartfonem

nr art.  690000807
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nr art.  690000856

cena brutto 306,27 zł

cena netto 249 zł

nr art.  690020086

cena brutto 1 228,77 zł

cena netto 999 zł

nr art.  690000351

cena brutto 318,57 zł

cena netto 259 zł

LAMPA RĘCZNA 
GIGA 200 RE
• strumień świetlny 200 lm
• podstawa magnetyczna regulowana 

w zakresie 90 stopni
• przechylny zaczep
• gniazdo USB

LAMPA RĘCZNA 
ILLUMINE 600 RE
• strumień świetlny 600 lm
• wyjątkowo odporna na wstrząsy
• wbudowany akumulator
• wyposażona w dwa magnesy – z tyłu 

i na końcu lampy
• regulacja kąta świecenia
• dwa źródła światła

KRĄŻEK OSTRZEGAWCZY GLOW RE

NOWOŚĆ

ZESTAW 8 SZTUK
• do oznaczania miejsc wypadków, otartych szybów itp.
• krążki mają wbudowaną pamięć, która pozwala wyregulować jedno 

ustawienie
• 7 różnych ustawień światła w 3 różnych kolorach

LAMPA RĘCZNA 
ILLUMINE 800 RE UV

NOWOŚĆ

WYPOSAŻONA 
W DODATKOWE ŹRÓDŁO 
ŚWIATŁA UV
• strumień świetlny 800 lm
• poziom odwzorowania barw RA95
• podczas ładowania w ładowarce 

dostępna jest funkcja oświetlenia 
awaryjnego, zapewniająca strumień 
świetlny na poziomie 100 lumenów 
przez około 1 godzinę

LAMPA RĘCZNA 
ILLUMINE 550 RE

NOWOŚĆ
• strumień świetlny 550 lm
• wyposażona w magnes na spodzie 

i składana dla większej swobody użytkowania
• posiada haczyk, umożliwiający zawieszenie
• obrotowa w zakresie 180 stopni
• może być używana jako latarka ręczna 

dzięki górnemu światłu na poziomie 50 lumenów

KRĄŻEK OTRZEGAWCZY GLOW RE
• do oznaczania miejsc wypadków, otartych szybów itp.
• zasilany z wbudowanego akumulatora
• 9 różnych ustawień światła

nr art.  690000542

cena brutto 170,97 zł

cena netto 139 zł

nr art.  690005004

cena brutto 220,17 zł

cena netto 179 zł

nr art.  690020060

cena brutto 109,47 zł

cena netto 89 zł

dzięki górnemu światłu na poziomie 50 lumenów

nr art.  690020086

7 różnych ustawień światła w 3 różnych kolorach
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nr art.  690000849

cena brutto 183,27 zł

cena netto 149 zł

LATARKA CZOŁOWA YOTTA 300 RE

NOWOŚĆ
• strumień świetlny 300 lm
• możliwość wyboru temperatury barwy światła od 2700 do 6500 K w 

trzech stopniach
• czujnik ruchu

LATARKA NIMBUS 3000 RE
• strumień świetlny 3000 lm
• stopień ochrony IP 66
• cztery tryby światła
• osłona, zabezpieczająca przypadkowemu włączeniu latarki

LATARKA CZOŁOWA HALO 540 RE
• strumień świetlny 540 lm
• stopień ochrony IP 64
• funkcja zoom
• zasilanie z wewnętrznego akumulatora
• możliwość zasilania 3 bateriami AAA

LATARKA AKUMULATOROWA 
NIMBUS 1000 RE
• silne światło o równomiernym natężeniu zapewnia ostre oświetlenie w 

szerokim polu
• nastawianie ogniskowania miękkie, łatwo regulowane
• przełączanie sekwencyjne latarki dezaktywuje się po 10–15 

sekundach, wówczas można wyłączyć latarkę wykonując tylko jedno 
przyciśnięcie, bez konieczności przechodzenia przez wszystkie 
pozycje

• akumulator 3,7V 2600 mAh

LATARKA OŁÓWKOWA NIMBUS 20
• strumień świetlny 20 lm
• kompaktowa i lekka
• zaczep do kieszeni

LATARKA CZOŁOWA GLEAM 145 RE
• strumień świetlny 145 lm
• kilka trybów świecenia
• bardzo lekka

nr art.  690001581

cena brutto 564,57 zł

cena netto 459 zł

nr art.  690000914

cena brutto 207,87 zł

cena netto 169 zł

nr art.  690001573

cena brutto 281,67 zł

cena netto 229 zł

nr art.  690001078

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109 zł

nr art.  690001052

cena brutto 97,17 zł

cena netto 79 zł
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Oczyszczacze powietrza

Leitz TruSens™
DuPont DuPont oczyszczacze Leitz TruSens
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TruSens™ Z-1000 TruSens™ Z-2000 TruSens™ Z-3000

• 
   SensorPod™ (modele Z-2000 i Z-3000)
• DuPont™360
• ca UV-C
• technologia PureDirect™
• nowoczesny design

SensorPod™ - • •

- • •

• • •

Poziomy oczyszczania 3 4 4

Room Coverage 23 m2 35 m2 70 m2

- • •

Tryb nocny - • •

Uchwyt do przenoszenia • • •

• • •

3 4 5

Wymiary 20 x 45 cm 22 x 57 cm 26 x 73 cm

Waga

Cena netto

Nr art.: RAPID-2415100EU RAPID-2415101EU RAPID-2415102EU

1 399 / 1 720,77999 / 1 228,77559 / 687,57

nr art.

Akcesoria:
nazwa netto

R 415103 owy do T

R 415104 Filtr Hepa do T 69,

R 415105 Lampa UV do T 49,

R 415106 owy do T 49,

R 415107 Filtr Hepa do T 109, 134,

R 415108 Lampa UV do T 54,

R 415109 owy do T 57

R 415110 Filtr Hepa do T

R 415111 Lampa UV do T 57 7

SensorPod™



ZSZYWACZ RĘCZNY 53 COMPACTA
• regulacja mocy
• funkcja blokady
• 2 lata gwarancji niezależnie 

od formy zakupu

PISTOLET KLEJOWY HOBBY 1112 MM
• moc - 60(15) W
• wydajność klejenia - 160g/h
• czas nagrzewania ok. 6-7 min
• 6 sztyftów gratis
• 2 lata gwarancji niezależnie od formy zakupu

NITOWNICA HOBBY RP09
• na nity aluminiowe 3.2, 4.0 i 4.8mm
• rękojeść wykonana z PVC
• klucz do wymiany nasadek
• 2 lata gwarancji niezależnie od formy zakupu

ZSZYWACZ MŁOTKOWY R19
• wykonany w całości ze stali, ale jednocześnie 3 razy lżejszy od innych 

zszywaczy młotkowych (waży tylko 360g)
• wyprodukowany w Szwecji
• pełna dostępność części zamiennych i serwisowych
• 2 lata gwarancji niezależnie od formy zakupu

ZSZYWACZ MŁOTKOWY R311
• podwójny bijak do zszywek, który dwukrotnie zwiększa czas 

używania zszywacza przed wykonaniem wymiany części serwisowych 
(gdy bijak zużyje się z jednej strony odwracamy go i możemy 
pracować dalej)

• pełna dostępność części 
zamiennych i serwisowych

• duża stopka chroniąca zszywany 
materiał przed uszkodzeniem

• 2 lata gwarancji niezależnie 
od formy zakupu

ZSZYWACZ/SZTYFCIARKA 
PNEUMATYCZNA PBS 151 SHOWCASE
• wbija zszywki do 40 mm oraz sztyfty do 50 mm
• system seryjnych wystrzałów
• 360° regulowany wylot powietrza utrzymuje 

kurz z daleka od powierzchni roboczych
• zawiera zestaw kluczy, 200 zszywek 

o dł. 30 mm oraz 200 sztyftów o dł. 50 mm
• 2 lata gwarancji niezależnie 

od formy zakupu

PISTOLET KLEJOWY CG270 SHOWCASE
• moc: 250(25)W
• wydajność klejenia: 450 g/h
• czas nagrzewania ok. 3 min.
• silikonowy nos chroniący przed oparzeniem
• możliwość pracy bezprzewodowej
• możliwość stosowania specjalistycznych dysz
• 3 lata gwarancji niezależnie od formy zakupu
• zestaw zawiera sztyfty klejowe

NITOWNICA RP40 PREMIUM CASE
• do nitów aluminiowych, stalowych i ze stali nierdzewnej
• system Multi™, który pozwoli mocować wszystkie średnice nitów bez 

konieczności wymiany nasadek
• dołączona suwmiarka do mierzenia wysokości nitu i grubości łączonych 

materiałów
• wskaźnik pomiaru zalecanego wiertła
• 3 lata gwarancji niezależnie od formy zakupu

nr art.  RAPID-11520110

cena brutto 44,88 zł

cena netto 36,49 zł

nr art.  RAPID-24928000

cena brutto 39,35 zł

cena netto 31,99 zł

nr art.  RAPID-5001129

cena brutto 57,80 zł

cena netto 46,99 zł

nr art.  RAPID-20726001

cena brutto 121,77 zł

cena netto 99 zł

nr art.  RAPID-5000004

cena brutto 244,77 zł

cena netto 199 zł

nr art.  RAPID-5000103

cena brutto 355,47 zł

cena netto 289 zł

nr art.  RAPID-5001445

cena brutto 121,77 zł

cena netto 99 zł

nr art.  RAPID-5001127

cena brutto 146,37 zł

cena netto 119 zł

od formy zakupu
4-6 mm

4-6 mm

15-50 mm 20-40 mm
6-14 mm

wyprodukowany w Szwecji
pełna dostępność części zamiennych i serwisowych
2 lata gwarancji niezależnie od formy zakupu

nr art.  RAPID-20726001

cena brutto 121,77 zł

360° regulowany wylot powietrza utrzymuje 
kurz z daleka od powierzchni roboczych
zawiera zestaw kluczy, 200 zszywek 
o dł. 30 mm oraz 200 sztyftów o dł. 50 mm

nr art.  RAPID-5000103

Oczyszczacze powietrza

Leitz TruSens™
DuPont DuPont oczyszczacze Leitz TruSens
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TruSens™ Z-1000 TruSens™ Z-2000 TruSens™ Z-3000

• 
   SensorPod™ (modele Z-2000 i Z-3000)
• DuPont™360
• ca UV-C
• technologia PureDirect™
• nowoczesny design

SensorPod™ - • •

- • •

• • •

Poziomy oczyszczania 3 4 4

Room Coverage 23 m2 35 m2 70 m2

- • •

Tryb nocny - • •

Uchwyt do przenoszenia • • •

• • •

3 4 5

Wymiary 20 x 45 cm 22 x 57 cm 26 x 73 cm

Waga

Cena netto

Nr art.: RAPID-2415100EU RAPID-2415101EU RAPID-2415102EU

1 399 / 1 720,77999 / 1 228,77559 / 687,57

nr art.

Akcesoria:
nazwa netto

R 415103 owy do T

R 415104 Filtr Hepa do T 69,

R 415105 Lampa UV do T 49,

R 415106 owy do T 49,

R 415107 Filtr Hepa do T 109, 134,

R 415108 Lampa UV do T 54,

R 415109 owy do T 57

R 415110 Filtr Hepa do T

R 415111 Lampa UV do T 57 7
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ZSZYWACZ R353 produkt dostarczany w walizce 
premium zawierającej gratis 
1 x zszywki TYP 53/6mm 2500 szt. 
oraz 1 x zszywki TYP 53/8mm 
2500 szt.

ZSZYWACZE RĘCZNE PREMIUM CASE 

ZSZYWACZ RĘCZNY MS4.1 
• stalowy magazynek, lekki korpus 

z wytrzymałego ABS
• konstrukcja nosa umożliwia pracę 

w trudno dostępnych miejscach
• do 4 typów łączników: 

zszywki tapicerskie 53, 
sztyfty 8, szpilki 9 oraz zszywki do kabli

• wyprodukowany w Szwecji
• 3 lata gwarancji niezależnie od formy zakupu

ZSZYWACZ RĘCZNY R53 XRAY 
+ ZSZYWKI 
• stalowy magazynek, lekki korpus 

z wytrzymałego ABS
• 3 sprężyny gwarantujące 

dużą siłę bicia
• 3 lata gwarancji niezależnie 

od formy zakupu

OPALARKA R1600 
•  moc 1600W
•  2-stopniowe ustawienie temperatury (60°C - 550°C)
•  przepływ powietrza 280l/min
•  2 lata gwarancji niezależnie od formy zakupu

OPALARKA R1800 
• moc 1800W 
• 2-stopniowe ustawienie temperatury 

(400°C - 600°C) oraz przepływu 
powietrza (250l/min - 450l/min)

• automatyczny system kontroli 
temperatury zabezpiecza urządzenie 
przed przegrzaniem

• 2 lata gwarancji niezależnie od formy zakupu

OPALARKA R2200 
• szybkie nagrzewanie z technologią ceramicznej 

grzałki oraz moc 2200W umożliwiają 
intensywne użytkowanie i wiele możliwości 
zastosowań

• dioda LED wskazuje optymalne ustawienie 
przepływu powietrza i temperatury 

• wskaźnik ciepła resztkowego sygnalizuje 
możliwość bezpiecznej wymiany dyszy

• 2 lata gwarancji niezależnie od formy zakupu

OPALARKA R2200 LCD 
• wyposażona w ekran LCD zapewniający wysoki poziom dokładności 

przy najbardziej wymagających pracach
• ekran LCD pozwala na lepszą kontrolę temperatury i dokładne 

ustawienie jej co 10°C, od 50°C do 650°C.
• szybkie nagrzewanie z technologią ceramicznej grzałki oraz moc
• 2200W umożliwiają intensywne użytkowanie i wiele możliwości

zastosowań
• dioda LED wskazuje optymalne ustawienie 

przepływu powietrza i temperatury
• wskaźnik ciepła resztkowego sygnalizuje 

możliwość bezpiecznej wymiany dyszy
• 2 lata gwarancji niezależnie 

od formy zakupu

• opatentowana technologia Powercurve™, zaprojektowana 
we współpracy z wiodącymi fi zjoterapeutami, zapewnia o 40% 
łatwiejszy ścisk niż w standardowym zszywaczu

• pełna dostępność części zamiennych i serwisowych
• 5 sprężyn gwarantujących największą siłę bicia na rynku
• wyprodukowany w Szwecji
• 5 lat gwarancji niezależnie od formy zakupu

nr art.  RAPID-20443830

cena brutto 72,57 zł

cena netto 59 zł

nr art.  RAPID-5000065

cena brutto 121,77 zł

cena netto 99 zł

nr art.  RAPID-24359800

cena brutto 134,07 zł

cena netto 109 zł

wersja w pudełku
nr art.  RAPID-5001341

cena brutto 158,67 zł

cena netto 129 zł

wersja w walizce, zawiera 
skrobaki do farby i 4 dysze
nr art.  RAPID-5001350

cena brutto 207,87 zł

cena netto 169 zł

wersja w pudełku
nr art.  RAPID-5001343

cena brutto 269,37 zł

cena netto 219 zł

wersja w walizce
nr art.  RAPID-5001353

cena brutto 318,57 zł

cena netto 259 zł

wersja w pudełku
nr art.  RAPID-5001447

cena brutto 355,47zł

cena netto 289 zł

wersja w walizce
nr art.  RAPID-5001448

cena brutto 392,37 zł

cena netto 319 zł

ZSZYWACZ R34 produkt dostarczany w walizce 
premium zawierajacej gratis 
1 x zszywki typ 140/8mm 2000 szt. 
oraz 1 x typ 140/10mm 2000 szt..

nr art.  RAPID-5001380

cena brutto 220,17 zł

cena netto 179 zł

nr art.  RAPID-5001379

cena brutto 220,17 zł

cena netto 179 zł

nr art.  RAPID-5001379

cena brutto 220,17 zł

2-stopniowe ustawienie temperatury 

temperatury zabezpiecza urządzenie 

szybkie nagrzewanie z technologią ceramicznej 

2200W umożliwiają intensywne użytkowanie i wiele możliwości

dioda LED wskazuje optymalne ustawienie 

4-10 mm

6-12 mm

6-14 mm

6-14 mm

12-14 mm 15 mm 15 mm

www.lunapolska.pl
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NOŻE TO NASZA PASJA od 1891 roku
WYSOKIEJ JAKOŚCI STAL SZWEDZKA, Z KTÓREJ WYKONANE SĄ NOŻE, 
GWARANTUJE WYTRZYMAŁOŚĆ I DŁUGI OKRES, W KTÓRYM OSTRZE 
BĘDZIE NAPRAWDĘ OSTRE.

nr art.  292370103

cena brutto 47,97 zł

39 zł
cena netto

MIĘKKA BEZPOŚLIZGOWA 
RĘKOJEŚĆ Z GUMY TPE

NÓŻ MORA COMPANION MG

DŁUGOŚĆ OSTRZA 104 MM

OSTRZE ZE SZWDZKIEJ 
STALI NIERDZEWNEJ

NÓŻ MORA OUTDOOR 2000 
• ostrze z walcowanej na zimno specjalnej stali nierdzewnej 12C27
• ostrze szlifowane profi lowo
• rękojeść pokryta wzorem antypoślizgowym
• długość całkowita 220 mm

NÓŻ MORA PRO C
• ostrze z wysokiej jakości stali węglowej
•  grubość ostrza 2  mm
•  długość całkowita 206 mm

NÓŻ MORA PRO S
•  ostrze ze stali nierdzewnej
• grubość ostrza 2 mm
•  długość całkowita 206 mm

NÓŻ MORA CLASSIC
• ostrze ze stali węglowej
• rękojeść wykonana z malowanego drewna brzozowego

nr art.  44180503

cena brutto 84,87 zł

cena netto 69 zł

nr art.  230790107

cena brutto 31,86 zł

cena netto 25,90 zł

nr art.  230800104

cena brutto 35,55 zł

cena netto 28,90 zł

nr art.  90610106

cena brutto 45,39 zł

cena netto 36,90 zł

NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ 
MORA 1442
•  szerokie, elastyczne ostrze ze stali węglowej
• długość ostrza 300 mm
•  długość całkowita 470 mm
•  szerokość ostrza 50 mm

 długość całkowita 206 mm

nr art. 28299 -0100 -0209 -0308 -0407

długość ostrza mm 77 105 105 135

długość całkowita mm 204 214 216 253

szerokość ostrza mm 16 21 21 24

netto zł 99 109 119 119

brutto zł 121,77 134,07 146,37 146,37

www.lunapolska.pl
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nr art.  93841401

cena brutto 220,17 zł

cena netto 179 zł

nr art.  93841203

cena brutto 158,67 zł

cena netto 129 zł

nr art.  93841708

cena brutto 60,27 zł

cena netto 49 zł

O OSTRZENIU WIEMY WSZYSTKO
Określeniem kluczowym dla systemu ostrzenia Tormek jest powtarzalność. Ostrzone narzędzie prowadzone jest za pomocą przyrządu - przy jed-
nym ostrzeniu zdejmowana jest tylko niewielka ilość stali, więc ostrzenie jest bardzo szybkie. Ponadto wydłuża się żywotność użytkowa narzędzia. 
System Tormek wykorzystuje unikalny kamień ścierny wykonany z tlenku glinu. Ostrzenie wykańczające i polerowanie wykonywane na ściernicy 
skórzanej, również z wykorzystaniem przyrządów zapewniających pełną kontrolę procesu, nadaje narzędziu ostrość brzytwy. Podpora uniwer-
salna - serce systemu - posiada regulację dokładną, ułatwiającą precyzyjną nastawę. Podpora może być ustawiona pionowo, dla ostrzenia w 
kierunku przeciwko ostrzu, albo poziomo, zgodnie z kierunkiem ostrza.

nr art.  93844811

cena brutto 3 185,70 zł

2 590 zł
cena netto

SKÓRZANE KOŁO DO POLEROWANIA

PRZYRZĄD DO USTAWIANIA KĄTA

POJEMNIK 
NA WODĘ I OPIŁKI

WAŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ 
Z EZYLOCKPAT PEND

WSPORNIK UNIWERSALNY 
DO MONTAŻU W POZIOMIE I PIONIE

PRZYSTAWKA DO 
OSTRZENIA 

NOŻYCZEK SVX150

PRZYSTAWKA DO 
OSTRZENIA NOŻY 

SVM45

PRZYSTAWKA DO 
OSTRZENIA DŁUT 

SVD186R

PRZYSTAWKA 
DO OSTRZENIA 

SIEKIER SVA170      

OSTRZARKA 
WODNA T4      

PASTA OSEŁKOWA 
DO ŚCIERNIC 

SKÓRZANYCH PA70

TORMEK T8

nr art.  93844843

cena brutto 1 955,70 zł

cena netto 1 590 zł

nr art.  93841229

cena brutto 330,87 zł

cena netto 269 zł

nr art.   93842201

cena brutto 35,67 zł

cena netto 29 zł

www.lunapolska.p l
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LEJEK KOMBINOWANY
Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na kwasy, olej napędo-
wy i tworzywa. Rurka wygięta w kolano z gwintem wewnętrznym. Wymien-
ne sitko z mosiądzu. Dane techniczne: 

• Pojemność: 1,2 l
• Średnica wylotu: 20 mm 
• Długość rurki wylotowej: 200 mm
• Wysokość: 260 mm

SMAROWNICA PRZEMYSŁOWA
Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarow-
nicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410. Z ustnikiem precyzyjnym. 
Zaprojektowany dla zastosowań w trudnych warunkach, grubość ścianki 
rurki smarownicy: 1 mm. Dane techniczne: 

• Przyłącze do smarownicy po stronie 
ciśnieniowej poprzez adapter metalowy: M 10 x 1

• Złączka napełniająca i zawór 
odpowietrzający: M 10 x 1

• Objętość napełniania: 500 cm³ 
• Możliwości napełnienia: 400-g kartusza 

smaru, smar luzem
• Średnica tłoka pompy smarującej: 9 mm
• Objętość tłoczenia/skok maks.:1,6 cm³
• Ciśnienie tłoczenia do: 400 bar

SMAROWNICA PNEUMATYCZNA
Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. 
Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410. 
Dane techniczne: 

• Przyłącze do smarownicy po stronie 
ciśnieniowej: M 10 x 1

• Złączka napełniająca: M 10 x 1 
• Objętość napełniania: 500 cm³ 
• Możliwości napełnienia: 400-g 

kartusza smaru, smar luzem
• Stosunek przełożenia:50:1
• Średnica tłoka pompy smarującej: 6 mm 
• Objętość tłoczenia/skok: 0,8 cm³ 
• Zalecane ciśnienie powietrza: 6 bar

SMAR WIELOZADANIOWY W KARTUSZY 
Do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych pod dużym obciążeniem, 
wodoodporny, bezkwasowy. Dane techniczne: 

• Smar wielozadaniowy: DIN 51 502: K2K-30
• Klasa NLGI: 2
• Zakres temperatury: od -30 °C do +120 °C, a dla trwale 

nasmarowanych łożysk od -30 °C do +80 °C
• Temperatura kroplenia: >190 °C
• Średnica: 52 mm
• Długość: 240 mm
• Masa: 400 g

SMAROWNICA STANDARDOWA 
Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. 
Głowica smarownicy z cynkowego odlewu 
cynkowego Z 410. Dane techniczne: 

• Objętość napełniania: 500 cm³
• Możliwości napełnienia: 400-g 

kartusza smaru lub smar luzem
• Średnica tłoka pompy smarującej (mm): 8
• Objętość tłoczenia/skok: 1,2 cm³
• Ciśnienie tłoczenia do: 400 bar

SMAROWNICA PRZEMYSŁOWA 
Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. 
Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego 
Z 410. Z ustnikiem hydraulicznym. Dane techniczne: 

• Przyłącze do smarownicy po stronie 
ciśnieniowej poprzez adapter 
metalowy: M 10 x 1

• Złączka napełniająca i zawór 
odpowietrzający: M 10 x 1

• Objętość napełniania: 500 cm³
• Możliwości napełnienia: 400-g 

kartusza smaru smar luzem
• Średnica tłoka pompy smarującej: 9 mm
• Objętość tłoczenia/skok maks.: 1,6 cm³ 
• Ciśnienie tłoczenia do: 400 bar

LEJEK KATALIZATOROWY
Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na kwasy, olej 
napędowy i paliwa. Pasujący do wlewów paliwowych w samochodach 
osobowych z katalizatorem i do innych otworów wlewowych o niewielkiej 
średnicy. Dwustopniowy, obcinany wylot giętki z polietylenu niskiej gęstości 
(LDPE). Wymienne sitko z mosiądzu. Dane techniczne:

• Pojemność: 1,2 l 
• Średnica wylotu lejka: 45 mm
• Średnica wylotu, dwustopniowego, 

zewn.: 13 albo 19 mm
• Długość wylotu giętkiego:  330 mm

ROZPYLACZ PRZEMYSŁOWY
Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Przystosowany 
do różnych chemikaliów, jak środki myjące, czyszczące 
i rozpuszczalniki. Nieprzystosowany do acetonu, glikolu, 
amoniaku, oczyszczaczy hamulców i kwasów, np. 
mrówkowego i octowego. Dane techniczne:

• Pojemność zbiornika: 750 ml 
• Objętość natrysku na skok: 0,9 ml
• Wysokość: 290 mm

nr art.  PRESSOL-02562

cena brutto 31,86 zł

cena netto  25,90 zł

nr art.  PRESSOL-12679

cena brutto 158,67 zł

cena netto  129 zł

nr art.  PRESSOL-18071

cena brutto 269,37 zł

cena netto 219 zł

nr art.  PRESSOL-12511

cena brutto  20,79 zł

cena netto 16,90 zł

nr art.  PRESSOL-12630

cena brutto 97,17 zł

cena netto 79 zł

nr art.  PRESSOL-12636101

cena brutto 121,77 zł

cena netto 99 zł

nr art.  PRESSOL-02674

cena brutto 24,48 zł

cena netto 19,90 zł

nr art.  PRESSOL-06267

cena brutto 45,39 zł

cena netto 36,90 zł

www.lunapolska.p l



USTNIK HYDRAULICZNY
Dane techniczne: 

• Przyłącze 1: do złączek H
• Przyłącze 2: M 10 x 1 gw
• Wykonanie: 4 BA, tłoczone 
• Wymiar klucza (SW): 13 mm
• Materiał: Stal ocynkowana
• Średnica: 15 mm
• Długość: 37 mm

STRZYKAWKA SSĄCA I TŁOCZNA
Do olei do SEA 90, ropy naftowej, oleju opałowego 
i oleju napędowego. Dane techniczne: 

• Objętość napełniania: 1000 ml
• Średnica rurki zewn.: 56 mm
• Grubość rurki: 1 mm
• Długość skoku:  415 mm
• Długość węża giętkiego: 350 mm
• Materiał obudowy: 

Stal ocynkowana, RST 1203 
• Materiał pokrywy: Cynk
• Masa (kg): 1,09

POMPA KORBOWA
Do olei do SEA 90, samosmarujących, 
nieagresywnych mediów, oleju opałowego, 
oleju napędowego, ropy naftowej. 
Z filtrem ssącym. Dane techniczne: 

• Wydajność tłoczenia: 0,25 l/obrót
• Wydajność tłoczenia: ok. 25 l/min
• Zastosowanie:  Zbiorniki do 60/200/220 l
• Długość rurki ssącej: 980 mm

KANISTER NA WODĘ
Z polietylenu wysokiej gęstości. Dostosowany do żywności. Solidny 
i nieczuły na uderzenia. Z zaworem spustowym, rozkładanym, łatwym 
w czyszczeniu. Kołpak zamykający z taśmą mocującą, zabezpieczony 
przed utratą. 

KANISTER DO PALIWA 
Z GIĘTKĄ WYLEWKĄ

USTNIK PRECYZYJNY
Dane techniczne: 

• Przyłącze 1: do złączek H
• Przyłącze 2: M 10 x 1 gw
• Wykonanie: 4 BA, toczone
• Wymiar klucza (SW): 13 mm
• Materiał: Stal ocynkowana
• Średnica: 15 mm 
• Długość: 37 mm

RUROWA POMPA BECZKOWA
Możliwość zastosowania dla olejów silnikowych 
od SAE 5 W do SAE 50, oleju przekładniowego 
od SAE 75 W do SAE 90, oleju grzewczego, 
oleju napędowego, oleju wiertniczego, ropy 
naftowej, nierozcieńczonych środków 
antyzamrożeniowych. Dane techniczne: 

• Wydajność tłoczenia:  0,3 l/skok
• Wydajność tłoczenia:  16 l/min 
• Długość rurki ssącej:  480-900 mm

JEZDNE URZĄDZENIE 
PODAWANIA SMARU
Dane techniczne: 

• Pojemność zbiornika: 15 kg
• Średnica zbiornika: 220 mm
• Wysokość zbiornika: 380 mm
• Tłoczone media:  Smary do NLGI 2
• Objętość tłoczenia/skok:  

8 cm³ przy NLGI 1
• Ciśnienie tłoczenia do: 150 bar
• Podawanie:  poprzez pompę nożną
• Napełnianie:  ręcznie, przez zdejmowaną 

pokrywę napełniającą 
• Wąż tłoczny: Wąż pancerny, 11 x 1500 mm
• Materiał korpusu pompy:  Aluminium
• Materiał głowicy pompy:  Stal

nr art.  PRESSOL-12631

cena brutto 9,58 zł

cena netto 7,79 zł nr art.  PRESSOL-12908

cena brutto 109,47 zł

cena netto 89 zł

nr art.  PRESSOL-13055

cena brutto 318,57 zł

cena netto 259 zł

nr art.  PRESSOL-21163

cena brutto 51,54 zł

cena netto 41,90 zł

nr art. PRESSOL-21131

cena brutto 54,00 zł

cena netto 43,90 zł

nr art.  PRESSOL-21165

cena brutto 57,69 zł

cena netto 46,90 zł

nr art.  PRESSOL-21133

cena brutto 72,57 zł

cena netto  59 zł

nr art.  PRESSOL-21167

cena brutto 63,84 zł

cena netto  51,90 zł

nr art.  PRESSOL-21137

cena brutto 101,97 zł

cena netto 82,90 zł

nr art.  PRESSOL-12643

cena brutto 11,80 zł

cena netto 9,59 zł

nr art.  PRESSOL-13012

cena brutto 183,27 zł

cena netto 149 zł

nr art.  PRESSOL-17793

cena brutto 2 028,27 zł

cena netto 1 649 zł

Pojemność: 10 l

Pojemność: 5 l

Pojemność: 15 l

Pojemność: 10 l

Pojemność: 20 l

Pojemność: 20 l

www.lunapolska.pl
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PISAK PICA GEL
• żelowy do użytku wewnątrz i na zewnątrz
• szybkoschnący, odporny na warunki atmosferyczne 
• przylega do wszelkich powierzchni, także zaolejonych, brudnych, 

zardzewiałych, nierównych i mokrych

PISAK MARKER PICA INK
• do wykonywania znaczeń w wąskich i głębokich otworach
• teleskopowa końcówka ze stali nierdzewnej o średnicy 1,5 mm

nr art. 17330 -0104 -0203

kolor

netto zł 23,90 23,90

brutto zł 29,40 29,40

PISAK MARKER ARTLINE 70
• aluminiowy korpus
• do nanoszenia znaków i tekstów
• wodoodporne i szybkoschnące
• nadają się do większości podłoży, jak papier, karton, szkło, porcelana itp. 
• nie zawierają ksylenu
• cienki wierzchołek o przekroju okrągłym 1,5 mm

PISAK MARKER PICA DRY
• pisak stolarski 
• sztyft grafi towy o przekroju prostokątnym 2x5x150 mm

PISAK MARKER PICA DRY
• suchy do głębokich otworów
• sztyft grafi towy o twardości 2B i średnicy 2,8 mm

nr art. 1760 -0107 -0115 -0123 -0131

kolor   

netto zł 4,29 4,29 4,29 4,29

brutto zł 5,28 5,28 5,28 5,28

PISAK MARKER ARTLINE 90
• aluminiowy korpus
• do nanoszenia znaków i tekstów
• wodoodporne i szybkoschnące
• nadają się do większości podłoży, jak papier, karton, szkło, porcelana itp. 
• nie zawierają ksylenu
• wierzchołek skośnie ścięty o szerokości 4,5x3 mm

nr art. 1760 -0206 -0305 -0404 -0503

kolor   
netto zł 4,29 4,29 4,29 4,29

brutto zł 5,28 5,28 5,28 5,28

PRZEMYSŁOWY ŚRODEK 
DO CZYSZCZENIA RĄK

Zestaw 6 x 4 kg plus dozownik i uchwyt ścienny

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

PRZEMYSŁOWY ŚRODEK 
DO CZYSZCZENIA RĄK
• doskonale usuwa zabrudzenia 

pochodzące m.in. z oleju i tłuszczów
• posiada neutralne PH i nie wysusza dłoni
• biodegradowalny
• nie powoduje zatykania się kanalizacji.

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

nr art.  ECO220200

cena brutto 490,77 zł

cena netto 399,00 zł

nr art.  167060102

cena brutto 45,39 zł

cena netto 36,90 zł

nr art.  244580106

cena brutto 61,38 zł

cena netto 49,90 zł

nr art. ECO -22045 -220100

pojemność kg 4 10

netto zł 45,90 89,90

brutto zł 56,46 110,58

PISAK MARKER ARTLINE 400XF
• do znakowania i pisania przy wysokich wymaganiach co do trwałości, 

a także do użytku na zewnątrz pomieszczeń
• przeznaczone do powierzchni trudno znakowalnych, takich jak metal, 

tworzywa sztuczne, szkło, guma itp. 
• bardzo dobrze kryjące
• szybkoschnące
• wierzchołek o przekroju okrągłym o średn. 2 mm
• nie zawierają ksylenu.

Nr art. 2710 -0106 -0155 -0171 -0205 -0254 -0304

kolor   

netto zł 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

brutto zł 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41

nr art. 18073 -0102 -0201 -0300 -0409

kolor   
netto zł 25,90 25,90 25,90 25,90

brutto zł 31,86 31,86 31,86 31,86

posiada neutralne PH i nie wysusza dłoni

45
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??? zł
??? zł
brutto

cena netto
??? zł

??? zł
brutto

cena netto

www.lunapolska.pl

GUIDE 7506

GUIDE 3504

223590362 rozmiar 6
223590363 rozmiar 7
223590364 rozmiar 8
223590365 rozmiar 9
223590366 rozmiar 10
223590367 rozmiar 11
223590368 rozmiar 12

119 zł
146,37 zł
brutto

cena netto

223590223 rozmiar 7
223590224 rozmiar 8
223590225 rozmiar 9
223590226 rozmiar 10
223590227 rozmiar 11
223590228 rozmiar 12129 zł

158,67 zł
brutto

cena netto

Dział Utrzymania Ruchu
Ochrona przed łukiem elektrycznym

R kawice spawalnicze
 wygoda i  z nowoczesny design



??? zł
??? zł
brutto

cena netto

www.lunapolska.pl

GUIDE 7506

GUIDE 3504

223590362 rozmiar 6
223590363 rozmiar 7
223590364 rozmiar 8
223590365 rozmiar 9
223590366 rozmiar 10
223590367 rozmiar 11
223590368 rozmiar 12

119 zł
146,37 zł
brutto

cena netto

223590223 rozmiar 7
223590224 rozmiar 8
223590225 rozmiar 9
223590226 rozmiar 10
223590227 rozmiar 11
223590228 rozmiar 12129 zł

158,67 zł
brutto

cena netto

Dział Utrzymania Ruchu
Ochrona przed łukiem elektrycznym

R kawice spawalnicze
 wygoda i  z nowoczesny design

cena brutto 3,68 zł

cena netto 2,99 zł

cena brutto 54,00 zł

cena netto 43,90 zł

cena brutto 15,36 zł

cena netto 12,49 zł

cena brutto 36,89 zł

cena netto 29,99 zł

cena brutto 12,90 zł

cena netto 10,49 zł

cena brutto 41,70 zł

cena netto 33,90 zł

cena brutto 30,74 zł

cena netto 24,99 zł

cena brutto 14,64 zł

cena netto 11,90 zł

cena brutto 25,71 zł

cena netto 20,90 zł

CIENKIE RĘKAWICE 
ROBOCZE GUIDE 526
• bezszwowe z  poliestru
• powlekana wewnętrzna strona dłoni 
• przewiewne
• opakowanie – 12 par

223541061 rozmiar 6
223541079 rozmiar 7
223541087 rozmiar 8
223541095 rozmiar 9
223541103 rozmiar 10
223541111 rozmiar 11

RĘKAWICE ROBOCZE DO 
CIĘŻKICH PRAC GUIDE 
5001
• odporne na zużycie
• osłona knykci
• zapinane na rzep
• dobrze dopasowane do kształtu dłoni
• opakowanie – 6 par

223605014 rozmiar 8
223605015 rozmiar 9
223605016 rozmiar 10
223605017 rozmiar 11
223605018 rozmiar 12

RĘKAWICE ROBOCZE ZE 
SKÓRY SYNTETYCZNEJ 
GUIDE 762W
• podszycie zimowe w całości
• cienkie
• otwarty mankiet
• opakowanie - 6 par

223531807 rozmiar 7
223531815 rozmiar 8
223531823 rozmiar 9
223531831 rozmiar 10
223531849 rozmiar 11

RĘKAWICE ROBOCZE 
ZIMOWE GUIDE 5151W
• ze skóry syntetycznej
• wiatro- o wodoodporne
• softshell na wierzchu dłoni
• mankiet zabezpieczający
• opakowanie - 6 par

223544453 rozmiar 8
223544461 rozmiar 9
223544479 rozmiar 10
223544487 rozmiar 11

RĘKAWICE ROBOCZE 
GUIDE 577
• przewiewne rękawice ogólnego 

zastosowania
• dopasowane do dłoni
• opakowanie – 12 par

223546572 rozmiar 6
223546573 rozmiar 7
223546574 rozmiar 8
223546575 rozmiar 9
223546576 rozmiar 10
223546577 rozmiar 11
223545578 rozmiar 12

RĘKAWICE SPAWALNICZE 
GUIDE 270
• ze skóry koźlęcej
• mankiet z nubuku bydlęcego
• szyte nicią kevlarową
• długość 31 cm
• opakowanie - 12 par

223530973 rozmiar 7
223530981 rozmiar 8
223530999 rozmiar 9
223531005 rozmiar 10
223531013 rozmiar 11

RĘKAWICE ROBOCZE 
ZIMOWE GUIDE 775W
• wiatro- i wodoodporne
• syntetyczna skóra na

wewnętrznej stronie dłoni
• w pełni podszyte
• pewny chwyt
• opakowanie – 6 par

223546323 rozmiar 7
223546324 rozmiar 8
223546325 rozmiar 9 
223546326 rozmiar 10
223546327 rozmiar 11
223546328 rozmiar 12

MONTAŻOWE RĘKAWICE 
ROBOCZE GUIDE 763
• ze skóry syntetycznej
• zapinane na rzep
• przewiewne
• opakowanie – 12 par

223540915 rozmiar 7
223540923 rozmiar 8
223540931 rozmiar 9
223540949 rozmiar 10
223540956 rozmiar 11

RĘKAWICE OLEJOODPORNE 
GUIDE 9503

NOWOŚĆ!
Bardzo manualna, elastyczna rękawica ochronna 
z powłoką nitrylową Guide XLNT ™, stanowiąca 
zarówno barierę przed olejem, jak i doskonałą 
przyczepność zarówno w środowisku suchym jak 
i tłustym. Dopuszczona do kontaktu z żywnością. 
Zatwierdzone do kontaktu z elementami gorącymi do 
100 stopni Celsjusza.
opakowanie – 6 par

223590153 rozmiar 7
223590154 rozmiar 8
223590155 rozmiar 9
223590156 rozmiar 10
223590157 rozmiar 11

C a t .  2

C a t .  2

C a t .  2

C a t .  2

C a t .  2

C a t .  2

C a t .  2

C a t .  2

C a t .  2

E N  5 1 1
1 2 X

E N  5 1 1
X 2 X

E N  4 0 7
4 1 3 X 4 X

EN 407
X1XXXX

EN 407
X1XXXX

2 2 2 2 X4 1 3 1 X

4 1 3 1 X
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O PRACY W ZIMOWYCH 
WARUNKACH 
WIEMY 
WSZYSTKO.

KURTKA ZIMOWA 
L.BRADOR 2100P

REGULOWANY
I ODPINANY KAPTUR

SPECJALNY SPLOT

WIATROSZCZELNA 
I WODOODPORNA

REGULACJA 
W PASIE I NA DOLE

KLEJONE SZWY

POTRÓJNIE ZABEZPIECZONY

XS-5XL

CENA NETTO 549 ZL
CENA BRUTTO 675,27 ZL

cena brutto 10,95 zł

cena netto 8,90 zł

cena brutto 76,14 zł

cena netto 61,90 zł

cena brutto 30,63 zł

cena netto 24,90 zł

cena brutto 26,94 zł

cena netto 21,90 zł

OKULARY OCHRONNE 
ZEKLER 33
• z poliwęglanu
• kompletna boczna osłona z wentylacją
• ochrona przed promieniowaniem UV
• można nosić z okularami korekcyjnymi

380600338 przeźroczyste
380600346 żółte

GOGLE OCHRONNE 
ZEKLER 80
• szkła z poliwęglanu
• miękki nosek i dobrze przylegająca 

krawędź uszczelnienia
• ochrona przed promieniowaniem UV
• zabezpieczenie przed zarysowanie i 

parowaniem

380600833 przeźroczyste
380600841 szare

OCHRONNIKI SŁUCHU 
ZEKLER 401
Wygodne nauszniki z dopasowanym pałąkiem na 
głowę.  Szczególnie dobre tłumienie w średnich i 
wysokich częstotliwościach. Opaska na głowę z 
mocowaniem na widelec i szerokimi poduszkami 
uszczelniającymi dla komfortowego
użytkowania.

• poziom tłumienia 1
• regulowana opaska na głowę
• miękka, wymienna poduszka z pałąkiem
• szerokie, wygodne i łatwe do wymiany 

poduszki uszczelniające

OKULARY OCHRONNE 
ZEKLER 25 HC
• szkła z poliwęglanu
• regulowane nauszniki
• ochrona przed promieniowaniem UV
• regulowany kąt szkieł
• można nosić z okularami korekcyjnymi
• szkła zabezpieczone przed porysowaniem

380600213 przeźroczyste
380600221 żółte

GOGLE OCHRONNE 
ZEKLER 90
• szkło z poliwęglanu
• oprawka z PCV dobrze dopasowana do 

twarzy
• wentylowana ramka
• łatwo wymienialne szkło
• zabezpieczenie przed zarysowanie i 

parowaniem

OCHRONNIKI SŁUCHU 
ZEKLER 402
Wygodne nauszniki z dopasowanym pałąkiem na 
głowę.  Szczególnie dobre tłumienie w średnich, 
wysokich i niskich częstotliwościach. Opaska na głowę 
z mocowaniem na widelec i szerokimi poduszkami 
uszczelniającymi dla komfortowego
użytkowania.

• poziom tłumienia 2
• regulowana opaska na głowę
• miękka, wymienna poduszka z pałąkiem
• szerokie, wygodne i łatwe do wymiany 

poduszki uszczelniające

OKULARY OCHRONNE 
ZEKLER 32
• szkła z poliwęglanu
• regulowane nauszniki
• ochrona przed promieniowaniem UV
• regulowany kąt szkieł
• zabezpieczenie przed zarysowanie i 

parowaniem

380604561 przeźroczyste
380604579 żółte
380604587 szare

GOGLE OCHRONNE 
ZEKLER 95
• szkło z poliwęglanu
• miękka, wygodna krawędź uszczelniająca 

ściśle przylegająca do kształtu twarzy
• wentylowana ramka
• ochrona przed promieniowaniem UV
• zabezpieczenie przed zarysowanie 

i parowaniem

OCHRONNIKI SŁUCHU 
ZEKLER 403
Wygodne nauszniki z dopasowanym pałąkiem na gło-
wę.  Szczególnie dobre tłumienie w średnich i niskich 
częstotliwościach. Opaska na głowę z mocowaniem 
na widelec i szerokimi poduszkami uszczelniającymi 
dla komfortowego
użytkowania.

• poziom tłumienia 3
• regulowana opaska na głowę
• miękka, wymienna poduszka z pałąkiem
• szerokie, wygodne i łatwe do wymiany 

poduszki uszczelniające

nr art.  380600908

cena brutto 41,70 zł

cena netto 33,90 zł

nr art.  380682062

cena brutto 66,30 zł

cena netto 53,90 zł

nr art.  380682096

cena brutto 81,06 zł

cena netto 65,90 zł

nr art.  380682120

cena brutto 95,82 zł

cena netto 77,90 zł

nr art.  380600940

cena brutto 72,45 zł

cena netto 58,90 zł

www.lunapolska.pl
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O PRACY W ZIMOWYCH 
WARUNKACH 
WIEMY 
WSZYSTKO.

KURTKA ZIMOWA 
L.BRADOR 2100P

REGULOWANY
I ODPINANY KAPTUR

SPECJALNY SPLOT

WIATROSZCZELNA 
I WODOODPORNA

REGULACJA 
W PASIE I NA DOLE

KLEJONE SZWY

POTRÓJNIE ZABEZPIECZONY

XS-5XL

CENA NETTO 549 ZLCENA NETTO 549 ZL
CENA BRUTTO 675,27 ZL

www.lunapolska.pl
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  KURTKA  L.BRADOR 2007P

• 
• 
• 
• 

XS – 3XL

  KURTKA ZIMOWA L.BRADOR 2110P

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

XS – 5XL

  KURTKA ZIMOWA HI-VIS L.BRADOR 430P

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

XS – 5XL

2

… I pasja tworzenia. 
To narzędzia, dzięki którym możesz się skoncentrować 
jedynie na pracy, na pasji , na działaniach w różnych, 
czasami trudnych warunkach. Narzędzia, które pokażą 
Twój styl, wydobywają talent, pomagają w koncentracji 

nad rozwiązaniem trudnych mechanicznych proble-
mów… To jest Teng Tools – a to są moje propozycje 

dla trzech grup pasjonatów takich jak Ja, dla 
tych na początku drogi, dla tych którzy 

wymagają jeszcze więcej i dla pełnych 
pasji maniaków. 

Trzy wózki, trzy propozycje – 
jedno polecenie, które wystar-

czy za tysiąc słów. Wózki w 
limitowanej serii sygnowa-

nej moim nazwiskiem -  
Grzegorz Duda

 – Polecam! 

MASTER

WÓZKI NARZĘDZIOWE 
W LIMITOWANEJ SERII OD 

NETTO

GRZEGORZA DUDY

®

DUDA

10 990 ZŁ

Nr art.: TENG-478

BRUTTO
13 517 70

ZŁ

PRO

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI  478 ELEMENTÓW
dopasowanych do zaawansowanych prac mechanicznych w 
warsztatach samochodowych  

SPODNIE L.BRADOR 1843PB 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

SPODNIE L.BRADOR 1845PB
• 

• 

• 

• 
• 
• 

KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY 
HI-VIS L.BRADOR 2211PU
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY 
L.BRADOR 2210PU
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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KALESONY L.BRADOR 712UP 
• 
• 
• 
• 

XS-3XL

PÓŁ-GOLF L.BRADOR 716UP 
• 
• 
• 
• 
• 

XS-3XL

KOMPLET BIELIZNY L.BRADOR 730P
• 
• 
• 

XS-5XL

SKARPETY L.BRADOR 741U 
• 
• 
• 
• 

• 

36/39; 40/43; 44/47

CHUSTA WIELOFUNKCYJNA 
L.BRADOR 509P
• 
• 
• 

www.lunapolska.pl

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do 
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od 
rzeczywistych produktów. Oferta obowiązuje od 01.10.2020 do 31.03.2021 lub do wyczerpania zapasów.

WARM

WARM

ACTIVE

WARM
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