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SUGEROWANE CENY DETALICZNE

(brutto zł)490,77 

zestawu netto

399,00 zł

Cena promocyjna

Regulowany przymiar 

i skrzynka uciosowa
nr art.: 6948200

ZESTAWY DO UKŁADANIA PANELI:

(brutto zł)199,26 

zestawu netto

162,00 zł

Cena promocyjna

Kątownik
nr art.: WF6921000

Wzornik
nr art.: WF6949000

Piła ręczna
nr art.: 6950000

O F E R TAO F E R TA
PROMOCYJNAPROMOCYJNA

obowiązuje od 01.02.2017 do 31.03.2017 lub do wyczerpania zapasów

Legionowo, ul. Piłsudskiego 27

w w w . s w i a t n a r z e d z i . p l

ZESTAW 1

ZESTAW 2

ZESTAW 3

(brutto zł)98,40 

zestawu netto

80,00 zł

Cena promocyjna

10
0 

m
m

Gilotyna do cięcia paneli 

VLC 800
nr art.: WF6939000

Dociągacz paneli
nr art.: WF6945000

Ochraniacze na kolana
nr art.: WF4860000



obowiązuje od  lub do wyczerpania zapasów 01.02.2017 do 31.03.20172

· w skład zestawu wchodzą:

- 2 rozpieraki do ościeżnic PRO

- 2 ściski narożne PRO

- 4 podkładki poziomujące

Zestaw do montażu 

futryn „PRO”
nr art.: WF3676000

(brutto 375,15 zł)

Cena promocyjna netto

305,00 zł

Ścisk jednoręczny

 z funkcją rozpierania

EHZ PRO

DODATKOWO!

Zestaw do zabezpieczania przed pyłem 
2

2,20 x 1,25 m = 2,75 m
nr art.: WF4005000

Pistolet do mas uszczelniających

MG100
nr art.: WF4351000

(brutto 38,13 zł)

Cena promocyjna netto

31,00 zł
(brutto 38,99 zł)

Cena promocyjna netto

31,70 zł

Prowadnica 

do pilarki ręcznej

FKS 115 
nr art.: WF6910000

Wielozadaniowy stół warsztatowy 

z wyłącznikiem bezpieczeństwa

Master Cut 2000
nr art.: WF6900000

(brutto 1498,14 zł)

Cena promocyjna netto

1218,00 zł
(brutto 269,37 zł)

Cena promocyjna netto

219,00 zł

(brutto  zł)2045,49

1663,00 zł

Cena detaliczna netto

(brutto zł)330,87 

269,00 zł

Cena detaliczna netto

(brutto zł)46,74 

38,00 zł

Cena detaliczna netto

(brutto zł)44,28 

36,00 zł

Cena detaliczna netto

  brutto

104,55

114,39

126,69

141,45

  92,25

 Cena detaliczna zł

  netto

 69,00

74,00

83,00

94,00

  59,90

  brutto

84,87

91,02

102,09

115,62

  73,68

 Cena promocyjna zł

  netto

85,00

93,00

103,00

115,00

  75,00

nr art. pieranie [mm]

zacisk / roz-

WF3031000

WF3032000

WF3033000

WF3034000

WF3030000

300 / 560

450 / 710

700 / 960

915 / 1175

150 / 410
(brutto zł)490,77 

399,00 zł

Cena detaliczna netto

· powierzchnia:  1035 x 695 mm 

· wysokość robocza: 863 mm 

· obciążenie max: 120 kg

za 1,00 zł netto (1,23 zł brutto)

Ścisk sprężynowy Microfix 

(nr art.: WF3638000)



3w w w . s w i a t n a r z e d z i . p l

Odkurzacz

NTS eSwift AR-1220 EHB
nr art.: SX016511

(brutto 138,99 zł)

Cena promocyjna netto

113,00 zł
(brutto 199,26 zł)

Cena promocyjna netto

162,00 zł

(brutto  zł)168,73

137,18 zł

Cena detaliczna netto

(brutto zł)211,33 

171,81 zł

Cena detaliczna netto

· moc: 1400 W

· dwubiegowa· moc: 1600 W

· dwubiegowa

Wkrętarko - wiertarka 

7441 LF2S 

14,4V / 2,1 Ah
nr art.: PAEY7441LF2S

Pistolet do klejenia 

Gluematic 3002
nr art.: ST333317

(brutto 998,76 zł)

Cena promocyjna netto

812,00 zł

(brutto  zł)1368,84

1112,88 zł

Cena detaliczna netto

· moc: 200 W

· wkłady klejące:

    Ø 11 mm

DODATKOWO!

Opalarka HL 1620 S
nr art.: ST351106

Opalarka HL 1400 S
nr art.: ST345914

DODATKOWO!

(brutto 89,79 zł)

Cena promocyjna netto

73,00 zł

(brutto  zł)107,94

87,76 zł

Cena detaliczna netto

· waga: 1,5 kg

·  w zestawie: 

   dwie baterie  

   14,4V / 2,0 Ah, 

   szybka ładowarka, 

   walizka

(brutto 995,07 zł)

Cena promocyjna netto

809,00 zł

(brutto zł)1351,77 

1099,00 zł

Cena detaliczna netto

DODATKOWO!

za 1 zł netto (1,23 zł brutto)

pudełko kleju kolorowego

100g

za 1 zł netto (1,23 zł brutto)Kamizelka odblaskowa

· moc: 1200 W

· pojemność zbiornika: 20 l

· filtr poliestrowy FPPR 3600
2

   (3600 cm  powierzchni)

   praca na sucho i mokro

· elektromagnetyczne 

  oczyszczanie filtra 

  wyzwalane ręcznie

· w zestawie worek FBV 20

za 1 zł netto (1,23 zł brutto)

Miniwkrętak Wolfcraft 

(nr art.: WF1237000)

Odkurzacz przemysłowy

ISC ARD-1425 EWS Compact 
nr art.: SX011790

· moc: 1400 W 

· pojemność zbiornika: 25 l

· bezworkowy odkurzacz do pracy 

   na sucho i mokro

· elektromagnetyczne oczyszczanie 

   filtrów w czasie przerw w pracy

· 2 odporne na wodę filtry poliestrowe
2

   (8600 cm  powierzchni)

· płynna regulacja siły ssania

· gniazdo elektronarzędziowe

(brutto 1648,20 zł)

Cena promocyjna netto

1340,00 zł

(brutto zł)2079,56 

1690,70 zł

Cena detaliczna netto

W stałej ofercie worki 

fizelinowe i papierowe 



Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego. Może zostać zmieniona lub wycofana bez zawiadomienia. Mimo, że podjęto
wszelkie działania zmierzające do zapewnienia prawidłowości informacji, ewentualne błędy lub 
pominięcia zostają wyłączone z zakresu oferty i odpowiedzialności. Zdjęcia produktów mogą 
odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. 

Logo „LŁ”, Extradom, Kress, Panasonic, Abraboro, Marcrist, 
Menzer, Collomix, Proxxon, Hervisa-Perles, Starmix, Megatec, Steinel, 
Sola, AS-Schwabe, Wolfcraft ,  Proxxon, Bondhus, Felo, 
NWS,Novus, Jokari, Micoled, Vestel, Scheppach są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi i są własnością ich odpowiednich właścicieli. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie dane techniczne i parametry prezentowanych produktów na: w w w. l a n g e l u k a s z u k . p l

Lampa budowlana LED 10 W
nr art.: AS46410

Listwa 3-gniazdowa
nr art.: AS74195B

Listwa 4-gniazdowa
nr art.: AS74196B

ExtraDOM
05-120 Legionowo 
ul. Piłsudskiego 27
tel. 22  78 44 441
sklep@swiatnarzedzi.pl
www.swiatnarzedzi.pl

Zestaw 5 wkrętaków 

izolowanych Ergonic

+ próbnik
nr art.: FL41396398

Zestaw 5 wkrętaków 

z miękką rękojeścią Ergonic
nr art.: FL40095118

4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 

6,5 x 150

2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125

PH 1 x 80 / PH 2 x 100

próbnik napięcia 220 - 250 V

AC 1000V

PH 1 x 80 / PH 2 x 100

- jedyna na rynku rękojeść dopasowująca się
    indywidualnie do każdej dłoni 

(brutto  zł)99,63

Cena promocyjna netto

81,00 zł
(brutto 99,63 zł)

Cena promocyjna netto

81,00 zł

(brutto  zł)157,40

127,97 zł

Cena detaliczna netto

(brutto zł)176,44 

143,45 zł

Cena detaliczna netto

Przedłużacz bębnowy

· H05VV-F 3G1,5

· izolacja przewodu: winyl

· IP 20

· zabezpieczenie termiczne

przewód 

  brutto

  252,03

  190,53

 Cena detaliczna zł

  netto

  159,00

119,00

  brutto

  195,57

  146,37

 Cena promocyjna zł

  netto

  204,90

  154,90

nr art. [m]

długość

AS811102

AS811104

40

25

· ok. 700 lumenów

· składana podstawa

· IP 65

· dł. przewodu 1,5 m

· dł. przewodu 2 m

· dł. przewodu 1,5 m

(brutto 121,77 zł)

Cena promocyjna netto

99,00 zł

(brutto zł)146,37 

119,00 zł

Cena detaliczna netto

(brutto 52,89 zł)

Cena promocyjna netto

43,00 zł

(brutto  zł)73,80

60,00 zł

Cena detaliczna netto

(brutto 49,20 zł)

Cena promocyjna netto

40,00 zł

(brutto zł)70,11 

57,00 zł

Cena detaliczna netto


