
Aku-vŕtačka DDF453RFX1
z chróm vanádiovej ocele, orechy 1/4″ 4-13mm, 1/2″ 10-32mm, 
vrátane predĺžení, univerzálnych kĺbov,bit nástavcov a imbusových
kľúčov 3 diel., rýchle odblokovanie náradia jedným tlačidlom.
1257375

Aku-skrutkovač GSR 18V-21
napätie akumulátora: 18 V, typ akumulátora: Li-ion, 
max. krútiaci moment: 21/55 Nm, voľnobežné otáčky 
(1.stupeň/2.stupeň) max.: 0–480/0–1.800 min-1, 
počet napätie akumulátorov: 2x GBA 2,0 Ah akupack
vrátane nabíjačky AL1820 CV v taške
1259079

Hobľovačka HC 260C, 2,8 DNB
2,8 kW/400, otáčky 6500 ot./min max.,pracovná 
šírka 260mm max., pracová výška 160mm max., 
triesky 0-3mm, 2 hobľovacie nože, 
stôl zo zliatiny hliníka
1041301

Platnosť od 02.12. - 31.12.2019

ZIMNÁ AKCIA 2019

4490
namiesto 59,90  ušetríte 15,-

14990
namiesto 199,90  ušetríte 50,-



Regál/stôl, 5 drevenných políc
V/Š/H: 180x90x45 cm alebo 90x180x45 cm,
5 drevenných políc, pozinkovaný, nosné 
bremeno: 265 kg pri rovnomernom rozložení 
záťaže na policu, ako regál alebo pracovný stôl,
záruka: 3 roky 
1257667

Regál nástrčný/ záťažový XXL 
V/Š/H: 180x160x60 cm, 4 drevenné police,
pozinkovaný, extra hlboké 60cm, 
nosné bremeno: 250 kg pri rovnomernom
rozložení záťaže na policu,
záruka: 3 roky  
1257669

Regál skrutkovaný oceľový
V/Š/H: 150x75x30 cm, práškový poťah
4 police, nosné bremeno: 30 kg pri 
rovnomernom rozložení záťaže na policu
záruka: 3 roky 
1257666

Parný mop SC 3 Upright 
EasyFix
tlak max.3,5 bar,odnímateľná vodná nádrž, 
parkety+laminát,koberec,kachličky+kameň
1259126

5999

Kufor s náradím, 162 dielny
vysokokvalitné náradie z chróm-vanádiovej 
ocele, kvalitný plastový kufor s robustným 
uzatváracím systémom, klip-systém na 
usporiadané skladovanie 
1257452

14990

Sada nástrč. kľúčov 46 diel.
z chróm vanádiovej ocele, orechy 1/4″ 
4-14mm vrátane predĺžení,univ. kĺbu, bitových 
nástavcov a imbusového kľúča, 
ozubenie račne: 72 zubov
1247380

Vysávač na okná aku WV 2Jubil.
pracovná doba 35 min.,nádrž na špinavú vodu 100 
ml, čistiaci výkon cca. 105m2, (DxŠxV):120x280x320 
mm,li-ion batéria,nabíjací adaptér,postrekovacia 
nádoba s poťahom z mikrovlákna,úzka odsávacia 
hubica 280mm,hmotnosť 0,6kg
1241549

Čistič tvrdých podláh FC 5
s funciou 2 v 1, umývanie a odsávanie 
nečistôt v jednom kroku, 2 valce z 
mikrovlákien, odsávanie nečistôt z valcov, 
460 W, plošný výkon plnej nádrže (400ml) 
na 60m2 plochy, pracovná šírka 300mm, 
hmotnosť 4,6 kg
1231743

19990

8990

Čistiaci koncentrát v
 hodnote 6,99 EUR zdarma!

1399

Sada račňových kľúčov
72 zubov, vyrobené z chróm-vanádiovej 
ocele, leštené, veľkosti: 8-32 mm
1193013

84902990
namiesto 39,90 ušetríte 10,-

5990
namiesto 79,90 ušetríte 20,-

2990
namiesto 39,90 ušetríte 10,-



Aku skrutkovač GSR 12V-15
12 V/2,0+4,0 Ah, li-ion, krútiaci moment:
max. 30Nm, 2 chodová prevodovka,otáčky na 
prázdno 1./2., upínadlo vrtáka,0-350/1.300 O/min
vrátane 2 aku,rýchlo-nabíjačky a 39 diel.
príslušenstva
1221393

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., olejový pohon
1072615

Aku skrutkovač DDF453RFX1
18 V3,0 Ah, Li-ion technológia na vŕtanie 
a skrutkovanie, krútiaci moment: (tvrdý/mäkký) 
42/27 Nm, 16 nastavení otáčok+vŕtací 
modus, v kufríku s 2 aku, nabíjačka a 
74-dielna sada bitov 
1237523

Mokrý/suchý vysávač PA300
1400W, 30 l zber.nádoba, skladaný filter, 
vodný stĺpec 1525 mm, prevádzka je možná 
s filtračnými vreckami aj bez nich
vr. príslušenstva  
1128856

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

Bit sada 113 dielna
Bity z vysoko kvalitnej ocele S2, 
magnetický držiak na rýchlu výmenu
1159782

Multifunkčné 
náradie WB2 250
250 W, 22.000 zdvihov za min.,oscilačný uhol 3°,
univerzálna skrutka pre ľahkú výmenu náradia, 
hmotnosť 1,6 kg vrátane 16 diel.príslušenstva
1252645

Bitset 32diel
súprava bitov - špeciálna oceľ, farebné kódovanie.
Hodnotný plastový box s praktickým držiakom na 
opasok. 
1219596

3490

999

11990 22990

Pneumatická 
klincovačka
len cca. 1,4 kgvrátane 200 spôn 40mm a 200 klin-
cov 50mm,ochranné okuliare, fľaša na olej (prázd-
na),2 šesťhranné kľúče
1255284

2499

Aku-skrutkovač 
WB 12V Li
12 V/1,3 Ah max. moment otáčok 30 Nm, 
otáčavý moment 17+1 
1252650

Combitool WB 217 CT
130 W, otáčky na prázdno: 8.000-30.000 ot./min., 
aretácia vretena, Soft Grip, s uťahovacím kľúčom 
a ohybným hriadeľom, 215 dielne príslušenstvo, 
transportný box
1130929

Sada pneum.náradia DL6 6diel. 
1x vzdušná pištoľ, 1x plnič pneumatík, 1x 
špirálová hadica(dĺžka max. 3m)+3 diel.plniaca 
sada na lopty, bicykle, vzduchové matrace atď.
1246445

4490

1999

2990
namiesto 49,90 ušetríte 20,-

4990
namiesto 69,90 ušetríte 20,-

23990
namiesto 299,90 ušetríte 60,-

3990
namiesto 49,90 ušetríte 10,-

1999
namiesto 29,99  ušetríte 10,-



Platnosť od 02.12.2019 do vypredania zásob, najdlhšie však do 31.12.2019 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.

Automatická zváračská kukla
pre všetky bežné procesy zvárania
stupňovité stmievanie DIN 9-13
citlivosť na svetlo je nastaviteľná
1209872

Dielenský vozík so 7 zásuvkami
oceľový plech, práškový poťah, 7 vysúvateľných 
zásuviek pracovná plocha a zásuvky s protišmyko-
vou podložkou,centrálne uzamykanie s cylindrickým 
zámkom, 2 riadiace kolieska s brzdou, rozmery 
(VxŠxH):74,2 x 61,6 x 33 cm hmotnosť 23 kg 
1255154

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

Multifunkčný sprej 400ml
univerzálny olej na mazanie a ochranu 
kovových a gumenných dielov,odolný voči 
vlhkosti,čistí,antikorózna ochrana
1250003

Box s kolieskami 55l
obsah 
60 x 40 x 34 cm, 1136541
60 x 40 x 34 cm, 1079923

 3 ROKY 

ZÁRUKA

Časový spínač machanický
230 V AC / 50/60 Hz, záťaž: max.3600 W
biely,detská poistka, LED ukazovateľ funkcií
1046473

Stojan na vianočný stromček
priemer: 31 cm, materiál: plast
pre stromčeky do 200cm
1182067

Stojan na vŕt. s 
kruh. stĺpom
s hlbokým dorazom a 
vratnou pružinou
1046048

Hobľovačka HC 260C, 2,8 DNB
2,8 kW/400, otáčky 6500 ot./min max.,pracovná 
šírka 260mm max., pracová výška 160mm max., 
triesky 0-3mm, 2 hobľovacie nože, 
stôl zo zliatiny hliníka
1041301

299 299

2999

1999

799
namiesto 12,99 ušetríte 5,-

2999
namiesto 49,90 ušetríte 20,-

13990
namiesto 179,90 ušetríte 40,-

3990
namiesto 49,90 ušetríte 10,-

79990
namiesto 999,90 ušetríte 200,-


