Jesienna Akcja

Promocja do wyczerpania zapasow !

TC 230 -100

Przecinarka stolikowa
TC 230-100 albo TC 230-120
+ 3 tarcze diamentowe „Red Racer“ Ø 230 mm

Nr. Art.
918700
inkl.  3x Red Racer !

TC 230 -120
GLAZURA • KLINKER •
KAMIEN NATURALNY •
KAMIEN SZTUCZNY • BAZALT • GRANIT •
BARDZO • TWARDE MATERIALY

Nr. Art.
918701

Do cięcia kafelek i płytek profesjonalna
Do cięć ukośnych
Solidnie zbudowana do codziennego uzytku
Idealna do ciec długich

25x Tarcze diamentowe „Power Drive“
Ø 125 mm + 1x maszyna Stihl MS 170
kafle glazurowane • glazura i terakota •
klinkier (średnio twardy) • piaskowiec
(średnio twardy)

Nr. Art.
918702

Loteria!!!
Kazdy zakupiony pakiet, posiada los ktory bierze udzial w
losowaniu nagrody!
2x
DolmarRowery
skladane

inkl. 1x MS 170 !

10 mm wysokosc segmentu, spiekana
Podane ceny sa cenami netto, nalezy doliczyc VAT w wyskosci 23 %. Oferta wazna do 31.10.2017 lub do wyczerpania zapasów. Nie ponosimy
odpowiedzialnosci za błedy w druku.
Wszystkie wysokosci segmentów w tarczach diamentowych łaczonych laserowo posiadaja łacze wielkosci 2 mm w którym nie ma diamentów.

Zwyciece rowerow poiformujemy po zakonczeniu akcji losowania
W razie pytan jestesmy do Panstwa dyspozycji; Zyczymy duzo szczesciai

•
•
•
•

Przecinarka stolikowa
SC 350-Basic
+ 5 tarcze diamentowe „Laser ES Beton“
Ø 350 mm
Kamien brukowy •
Beton stary •
Beton płukany •
Cegła zwykła •
Klinkier

Przecinarka stolikowa SC 350-V
+ 5 tarcze diamentowe „Laser ES Beton“ Ø 350 mm
Kamien brukowy •
Beton stary •
Beton płukany •
Cegła zwykła •
Klinkier

inkl.  5x ES Beton !

inkl.  5x ES Beton !

Nr. Art.
918703
•
•
•
•
•

Mocna maszyna do cięcia kamienia
Łatwo przenośna maszyna robocza
Obudowane pompa wodna
Wymienna aluminiowa wanna
Wtyczka GFCI, włącznik / wyłącznik

Nr. Art.
918704
•
•
•
•

Ocynkowana wanne
Skale nachylenia do 45°
Przecinarka stolikowa o wysokiej
Wydajności skrawania do wszystkich
materiałów

5x Diamentowy Talerz szlifierski powierzchniowy
do kamien albo stal Ø 125 mm
+ 1x szlifierka katowa WS 125
inkl.  1x WS 125 !

STal

Nr. Art.
918705

mozliwy jest

kamien wybor mieszany
• podwójna powłoka prózniowa
• rdzen warstwowy

Profi-Tech-Diamant -TOOLS GmbH
Zorngrabenstraße 6   -  D-34576 Homberg (Efze)
Telefon: + 49 (o) 5681 99 99 0  -  Fax: + 49 (o) 5681 99 99 80
E-Mail: info@profitech.de  -  www-profitech.de
Podane ceny sa cenami netto, nalezy doliczyc VAT w wyskosci 23 %. Oferta wazna do 31.10.2017 lub do wyczerpania zapasów. Nie ponosimy
odpowiedzialnosci za błedy w druku.
Wszystkie wysokosci segmentów w tarczach diamentowych łaczonych laserowo posiadaja łacze wielkosci 2 mm w którym nie ma diamentów.

