
Pozor!!!Pozor!!!

    Akčná jarná akciaAkčná jarná akcia

            Náradie vs. DrevoNáradie vs. Drevo

20" Box na náradie Stanley®
Plastový nôž pre odlamovacie čepele 9 mm

Náhradné odlamovacie čepele - 9mm
Oblúková pila na vlhké drevo 530mm

Pila BASIC JET 380mm SP
Tesárska sekerka AntiVibe® 800 g
Zámočnické kladivo Graphite 300g

Vyťahovač klincov 320mm
PHT150 Sponkovacie kladivo - G typ
Hoblík "Vlašťovka" 151 nastavitelný

Hoblík "Vlašťovka" 151R nastavitelný
3dielna sada dlát 

Meter zvinovací Powerlock 5 mx19 mm
Pokosník stolársky plastový 228mm Stanley

Páčidlo malé 30 cm

193,43 EUR
s DPH

To všetko v To všetko v 
praktickom praktickom 
kufríku za kufríku za 
1,-EURO1,-EURO

Cena predtýmCena predtým

96,47  s DPH

A cena terazA cena teraz

69,- s DPH69,- s DPH1/4“a1/2“ sada hlavíc 
50 dielna

Cena predtýmCena predtým
125,48 s DPH

87,16 s DPH87,16 s DPH

1/4“a1/2“ sada hlavíc
65 dielna

1/4“a1/2“sada hlavíc
75 dielna

Cena predtýmCena predtým

A cena terazA cena teraz

149,96 s DPH

102,09 s DPH102,09 s DPH

Akcia platí od 15.02.2010 do 30.04.2010,alebo do DVZ!!!



    AKO SI VYBRAŤ NÔŽ
    A NÁHRADNÉ ČEPELE

ALANOVE RADY

Nože
s pevnou
čepeľou
Vhodne pre všetky typy
nahradnych čepeli Stanley.
Su konštruovane na pracu pod 
veľkou
zaťažou. Napriek tomu, že ide o 
nože
s pevnou čepeľou, vačšina 
disponuje
systemom rychlej vymeny 
nahradnych čepeli.

Nože
s odlamovacou
čepeľou 9 mm
Idealne na rezanie tenkych
materialov.
Tenka 9 mm odlamovacia 
čepeľ je
idealna na jemnu pracu 
remeselnikov
a pre modelarov.

Nože
so zasúvacou
čepeľou
Vhodne pre takmer všetky typy
nahradnych čepeli Stanley.
Ich parametre su obdobne ako 
pri nožoch
s pevnou čepeľou, ale hlavnou 
prednosťou je
možnosť bezpečneho zasunutia 
do rukovati.

Modelárske,
športové
a vreckové nože
Tento rad je v tomto 
katalogu
rozšireny o nove modely.
Športove a vreckove 
nože najdu
využitie v širokom 
rozsahu činnosti.

Najlepšie čepele pre vaše
potreby
Popri štandardnych nahradnych 
čepeliach
dodavanych s nožmi STANLEY 
je dnes ponuka
rozširena o novy rad čepeli s 
vylepšenymi
užitkovymi vlastnosťami.
Tieto nove čepele su 
konštruovane tak, aby ste
s ich pomocou dosahovali čo 
najefektivnejšie
lepšie vysledky.

Spoločnosť, ktora vynašla slavny „nož Stanley“ dnes ponuka široke spektrum nožov s 
pevnou,zasunovacou a odlamovacou čepeľou; nožov s modernym vzhľadom a dokonale 
spĺňajucich požiadavky každeho stavbara a remeselnika.

Nože
s odlamovacou
čepeľou
Vyhodou tychto nožov je 
trvalo
ostry hrot čepele a pritom su
dostatočne silne a odolne 
proti zlomeniu
pri posobeni vyššieho tlaku 
na nož.

Cena pred zameranímCena pred zameraním
125,77 s DPH125,77 s DPH

TLM 130i
Nová,detekovanáNová,detekovaná

cenacena
106,90 s DPH106,90 s DPH

IntelliSensor Pro

Cena pred Cena pred 
zameranímzameraním
33,47 s DPH33,47 s DPH

Nová detekovaná Nová detekovaná 
cenacena

28,44  s DPH28,44  s DPH

SP5 samonivelačný
laser

Cena predCena pred
zameranímzameraním

369,29 s DPH369,29 s DPH

Nová detekovaná Nová detekovaná 
cenacena

313,89 s DPH313,89 s DPH

Zamerajme sa laserovými Zamerajme sa laserovými 
dia komermi do budúcnosti a ľdia komermi do budúcnosti a ľ
detekujme senzormi nižšie ceny.detekujme senzormi nižšie ceny.
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