
Vysávač popola s motorom 18L
objem: 18 l, napájanie: 220-240 V, príkon: 1200W, hliníková trubica 150cm, 
dĺžka kábla 250cm, vrátane kovového filtra pre ešte väčšiu ochranu motora 
1228018

Aku vŕtačka GSR 12V-15
napätie akumulátora: 12 V, typ akumulátora: Li-ion 
max. krútiaci moment: 15/30 Nm, stupne nastavenia krútiaceho 
momentu: 20+1, vrátane 2x 2,0 Ah Li-ion aku a nabíjačky 
GAL 12V-20 professional
1257329

Platnosť od 12.10. - 01.11.2020 Platnosť od 12.10. - 01.11.2020 

  

  

JESENNÁ AKCIA 2020

4499
namiesto 59,99 ušetríte 15,-

13990
namiesto 169,90 ušetríte 30,-



Akryl.tesniaca 
hm.biela 310ml
vhodná pre vnútorné a vonkajšie plochy, 
omietky a murivo, 100% pokrytie, dosah cca 
do 5m, po vytvrdnutí môže byť prelakovaná a 
omietnutá, elastická bez obsahu rozpúšťadiel 
a ľahko spracovateľná
1136177

Stroj na rezanie dlaždíc
guľôčkové ložisko zaisťuje presné a 
oddelené vedenie, vhodná pre mozaiky, 
dlaždice a dosky do 16mm, dĺžka 
rezu 630 mm, max.hrúbka 16 mm,
 priemer kolieska 22 mm,
dĺžka dosky: 630 mm
1086719   630mm 229,99
1221808   920mm 399,99
1191073   250mm 619,99

Momentový kľúč 1/2
10-210 Nm 
TÜV-GS testované
1246469

Sika kliešte Cobra 250mm
hlava leštená,kliešte pošedené, plastové 
protišmykové rukoväte, bezpečné zacvakávanie 
kĺbového čapu s dodatočnou funkciou 
posúvania, ktorá uľahčuje prácu vo veľmi 
úzkych a neprístupných miestach 
1217581

Čistič bŕzd 500ml
Čistič bŕzd so silnými odmasťovacími 
schopnosťami, nie je korózny, 
nezanecháva žiadne zvyšky, nie je vodivý 
1187298

Kufrík s náradím 31 diel.
obsahuje po 1 ks : zámočnícke kladivo 300 
gr., kliešte 150mm, kombi-kliešte 150mm, 
vydlicový kľúč 150mm, cutter s olamovacou 
čepeľou 18mm, SL skrutkovač 6/100mm, PH 
skrutkovač 6/100mm, skrutkovač s držiakom 
na bity 175mm, skúšačka napätia 140mm, 
precízny skrutkovač 3/50mm, precízny 
skrutkovač Phillips 0/50mm, PVC-izolačná 
páska 10m a 7 ks šesťhranných kľúčov CrV 
1.5-6mm, 12 ks bitov ( PH 1,2, PZ 1,2,3, TX 
10,15,20,25,30, FL 3 a 4,5)
1259886

Hydraulický zdvihák
max. nosnosť: 2t, min.výška: 148mm, 
výška zdvihu: 80mm, nastavovacia výška: 
48mm, max.konečná výška: 276mm, 
hmotnosť: 2,3kg
1194061 2t 16,99, 1194062 3t 18,99
1194063 5t 22,99, 1194064 12t 34,99

Rabicové kliešte
na viazanie a stríhanie 
viazacieho drôtu, 
1261650 220mm 11,99
1261651 280mm 14,99
1261652 300mm 16,99

   499 2499
namiesto 29,99 ušetríte 5,-

od 

22999

od 1699

od 1199

   249

   185

Čistiaci prípravok na PU peny 
500ml
rýchlo rozpúšťa čerstvú polyuretánovú penu 
a iné lepidlá a tmely, na všetky hladké 
neporézne povrchy
1191015

   399

   349

2299
namiesto 29,99 ušetríte 7-

2499
namiesto 34,99 ušetríte 10,-

Štandard.silikón priehľ.310ml 
na sklo, smalt a dlaždice bez 
základného náteru, podklad: čistý,
suchý bez prachu a mastnoty, 
univerzálne použiteľný, elastický tmel, nemožno 
prelakovať, ľahko sa 
spracoáva, vynikajúco drží 
1136179 transparentný, 1136180 biely, 1136181 sivý

od 20 ks 1,49

od 12 ks 4,49Pištoľová PU 
pena 750ml
montáž a lepenie dverných zárubní. 
nelepivosť po 15 minútach, upraviť 
orezom možné po ca. 40 min., 
vytvrdnutie ca.8h, cca 45l výdatnosť.
1136175

Pracov.rukavice 
Multiflex
nylonová podšívka s vrstvou PU,
nitrilové nopky, priedušné 
1268117 veľ.9 
1268118 veľ.10

od 299

od 12 ks 2,49

Jubiläum Edition



Stroj na rezanie dlaždíc
guľôčkové ložisko zaisťuje presné a 
oddelené vedenie, vhodná pre mozaiky, 
dlaždice a dosky do 16mm, dĺžka 
rezu 630 mm, max.hrúbka 16 mm,
 priemer kolieska 22 mm,
dĺžka dosky: 630 mm
1086719   630mm 229,99
1221808   920mm 399,99
1191073   250mm 619,99

Rabicové kliešte
na viazanie a stríhanie 
viazacieho drôtu, 
1261650 220mm 11,99
1261651 280mm 14,99
1261652 300mm 16,99

Sekera 1400g
dĺžka 60cm, ergonomicky formovaná
1257707

1999
namiesto 24,99 ušetríte 5,-

Elektr. odfukovač 
GB 2600 LS
2600 W, úchytné vrecko 40L,
3 funkcie: fúkanie, satie a drvenie, plynulo 
nastaviteľné prúdenie vzduchu
1232943

3999
namiesto 59,99 ušetríte 20,-

Drvič záhr.odpadu 
Easy crush
výkon : 2800 Watt / 230-240V, hrúbka
konárov: max. 42 mm, hmotnosť: 25 kg, veľký 
zásobník, ľahko prístupné rezanie, jednoduchá 
výmena noža, veľký zberný box
1206852

17999

Hrable na lístie
1139548

1199

Záhrad.nožnice SingleStep
na rezanie čerstvej zelene, stabilné a 
komfortné rukoväte, vrchná čepeľ s 
nepriľnavým 
povrchom
1192281

1199

Záhradný vak 180l
obsah: 180l univerzálna taška s úchytkami pre 
záhradné práce. Robustná, UV-stabilizovaná PE 
tkanina (200 g / m²) pre dlhú životnosť
1193068

Viacúčelová plachta
vzdialenosť slučiek: 1 m, farba: zelená/modrá 
80 - 90 g/m², materiál: polyethylen 
1194988 2x3m  3,99
1194989 3x5m  9,99
1194990 4x6m 15,99
1194991 5x8m 24,99

od 399

Krbové náradie 4 diel.
Š/V/H 23/66/15 cm, 
rukoväte z ušľachtilej ocele
1255621

 2499

Kôš na 
drevo kolíska meď
1029326

   2499

Pasca na 
potkany Snap
1219003

   899

Pasca na myši 
239 1 Diera
1001233

   899

799

Nožnice na vetvy 2-rezné
dĺžka: 70 cm 
oválne kovové úchyty, 
nastaviteľné 50 - 80 cm
1136845

1999
namiesto 29,99 ušetríte 10,-



Platnosť od 12.10.2020 do vypredania zásob, najdlhšie však do 01.11.2020 Za prípadné tlačové chyby a farebné odchýlky neručíme. Všetky ceny v EUR vrátane DPH. Predajca si vyhradzuje 
právo zmien vo farbe a variante tovaru ponúkaného v tomto letáku. Zadávateľ reklamy je spoločnost 3e Handels- und Dienstleistungs AG.

 3 ROKY 

ZÁRUKA

Uhlová brúska G13STA
600 W, voľnobeh 11.500 ot/min, priemer kotúča 
125mm, kompaktný dizajn, pancierové vinutie, 
aretácia vretena, plochá prevodová hlava
1252282

3999
namiesto 59,99 ušetríte 20,-

Aku skrutkovač WB 18-2 LI
napätie akumulátora: 18 V
kapacita akumulátora: 1,3 Ah
typ akumulátora: Li-ion technológia 
1231674

4999

Miešač farby a malty 
1.400 W otáčky pri chode naprázdno:
0-700 ot/min elektronická regulácia otáčania 
s pozvoľným nábehom vr. miešadla, prie-
mer: 120x590 mm , na miešanie farieb, sta-
vebných lepidiel, malty, sadry,atď.   
1228373

5999

Nárazový 
uťahovák-sada 1/2
L-R ručné ovládanie 
potreba vzduchu: 145 l/min 
krútiaci moment: 310 Nm 
plastový kufor
1177828

3999

Kompresor 400/10/50
2,2 kW /230 V, sací výkon:350 l/min, tlak: 10 
bar, objem nádoby: 50 l, výstupný výkon: 3/7 
bar: 225/180 l/min, priamý pohon olejový, 
redukčný ventil, ochrana motora 
proti prehriatiu a filter.
1072615

24990
namiesto 299,90 ušetríte 50,-

Tavná lepiaca pištoľ WB72HKP
72 W, 110-240V, lepené množstvo: 7g/min 
lepiace tyčinky: priemer 11,2 mm, 2 ks tyčiniek
1221637

599

Bit sada 113 dielna
bity z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele S2, 
magnetický držiak a držiak bitov pre rýchlu 
výmenu 
1159782

2499

Brúska na vrtáky BSG 13E
vhodná na bežné veľkosti vrtákov
samočinne strediaca 80 W/230 V, vrták-pr 3-13 
mm, otáčky 4.200 ot/min vrátane diamantového 
kotúča a skľúčovadla
1220707

4999

17999

Kladivá kombinované GBH 2-28 
menovitý príkon: 880 W, intenzita príklepu: 3,2 J, 
Frekvencia príklepu pri menovitých otáčkach: 0 - 
4000 údery za min, menovité otáčky: 0 - 900 min-1, 
hmotnosť: 2,9 kg, dĺžka: 379 mm, výška: 216 mm, 
upínanie nástrojov: SDS-plus


