
KUP MIX PRODUKTÓW MARKI SUKCES
I ODBIERZ GRATIS ELEKTRONARZĘDZIA

ZA ZAKUP BRUTTO

1000 zł
szlifierka kątowa 115mm 710W

o wartości 140 zł GRATIS*

ZA ZAKUP BRUTTO

1350 zł
wiertarka udarowa 500W
o wartości 170 zł GRATIS*

ZA ZAKUP BRUTTO

1650 zł
wyrzynarka 520W

o wartości 220 zł GRATIS*

ZA ZAKUP BRUTTO

2200 zł
wiertarka udarowa 750W 

LUB wiert. - wkrętarka akum. 12V
o wartości 290 zł GRATIS*

* - nagrody będą wydawane po terminowym zapłaceniu faktury.

gazetka ważna 21.11 - 21.12.2012



PROMOCYJNA CENA GAZETKOWA (NETTO): 
       
142011 2,8x63 pierścieniowe – 319zł    
142036 3,1x90 pierścieniowe – 299zł.    
142070 3,1x90 pół-pierścieniowe – 299zł.      
142035 3,1x90 gładkie – 269 zł.   
10332  gwoździarka IM90i – 3200 zł. (a w zestawie z gwoździami 2200 zł)

KUP TYLKO 8 PACZEK GWOźDZI 
(MIX ROZMIARÓW) DO IM90I 
(wartość zakupu gwoździ od 2152 zł netto) 

a otrzymasz dodatkowy upust wartości 1000 zł na zakup gwoździarki IM90i 
oraz pas dekarski GRATIS
(DO ZESTAWU GWOŹDZIE + GWOŹDZIARKA)

Przykładowa cena zestawu  8 x 269 zł = 2152 zł  za gwoździe 
+ gwoździarka 2200 zł  = cena zestawu 4352 zł 
+ PAS dekARSkI GRATIS !!!

JEDYNA GWOźDZIARKA 
PRACUJĄCA DO – 15oC !



c e n y  w k r ę ta r e k  n e t to
54125 SPIt 216 (pudełko kartonowe) – 519 zł
10101 SPIt 216 (walizka plastikowa) – 579 zł
54263 SPIt 217 (pudełko kartonowe) – 599 zł
54261 SPIt 217 (walizka plastikowa) – 659 zł
54307 SPIt 217 LItHIUM 2,2 ah – 1490 zł
54305 SPIt 217 LItHIUM 3,0 ah – 1590 zł
54267 adapter do wkrętów 55eaSy cLIck – 399 zł/lub gratIS*

ProMoc yJna cena ga Ze tkowa n e t to :
10136 wkręty na taśmie cS 25 – 34,90 zł/1000 szt.   
10137 wkręty na taśmie cS 35 – 38,90 zł/1000 szt.   
10138 wkręty na taśmie cS 45 – 46,30 zł/1000 szt.     
      
Przykładowy zestaw: 
80 x 34,90 = 2792zł + Spit 216 za 519zł = 3311  
+ adapter za 1zł = cena zestawu 3312 zł 

koRzyścI dLA kLIenTA (SkLePU, hURToWnI) koRzyścI dLA monTeRóW:

Przywiązanie firm monterskich do lokalnego dostawcy 
(sklepu, hurtowni) do zakupu wkrętów fosfatowanych  

na taśmie

Najniższa na rynku cena: 
konkurencja dla hIlTI, MAKITA, bOSch, METAbO, KOElNER

Możliwośc wypożyczania sprzętu do firm monterskich  
i równoległa sprzedaz wkrętów na taśmie (przy zakupie 

sprzętu do sklepu, hurtowni w celu wypożyczania)

Gratis adapter do wkrętów przy zakupie 80 p. wkrętów

SUPeR PRomocyjnA cenA nA nARzędzIA

Wygoda pracy (jedna ręka wolna)

Szybkość montażu 

Zero strat wkrętów

lekkie narzędzie (na 6m kablu) : 
 wygoda przy wielogodzinnej pracy.

Urządzenie uniwersalne: 
po zdjęciu adaptera do wkrętów (wkrętarka)

  *kup 80 op. wkrętów na taśmie 

a adapter do wkrętów o wartości 399 zł   

otrzymasz za

 1 zł !!!



ZA ZAKUP 
asortymentu* 
firmy fisCHer:

500 zł brutto 
- bon o wartości 40 zł

1000 zł brutto 
-  bon o wartości 100 zł

* oferta nie dotyczy sprzedaży pian i masy FIS VT300T

PIANKA ZIMOWA
FISCHER

PistoLetoWa i rurKoWa

SUPER CENA

1199 zł netto / szt.

przy zakupie 
24 sztuk piany  
(mix 2 kartony)


