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CZYŚCIWA 

CZYŚCIWO EXCLUSIVE  

 

100% z polipropylenu o wysokiej gęstości struktury, przeznaczone do 
zastosowania w zakładach poligraficznych, w technice optycznej, w 
lakierniach samochodowych przy produkcji precyzyjnej. Specjalna 
struktura oraz rodzaj zastosowanego materiału gwarantują 
niezawodność i zachowanie czystości w każdych warunkach. Listki po 
wypłukaniu nadają się do powtórnego użycia. gramatura - 55 gr/m2 
skład – 100% polipropylen 
długość czyściwa na rolce - 150 mb. 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

CZY000054 27cm/30cm 2 SZT 

CZYŚCIWO STRONG PLUS  

 

Wysokochłonne i wytrzymałe miękkie czyściwo produkowane z 
najwyższej klasy włókien celulozowo-poliestrowych. Mocna struktura 
włókna przeciwdziała rozdzieraniu się włókien nawet podczas 
czyszczenia nierównych powierzchni. Rolka jest podzielona na wygodne 
rozmiary arkuszy połączonych między sobą, pozwalająca na 
ekonomiczne ich stosowanie. gramatura - 75 gr/m2 skład - 30% 
poliester, 70% celuloza długość czyściwa na rolce - 150 mb.  
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

CZY000066 30cm/30cm 2 SZT 

PODKŁAD HIGIENICZNY 

 

gramatura - 36 gr/m2 surowiec: 100% Celuloza, 
wysokość rolki - 60 cm długość listka - 30 cm 
długość czyściwa na rolce - 50 mb 
2 warstwy klejone (nie rozwarstwia się).  
.  
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

CZY000101 60cm/30cm 2 SZT 

CZYŚCIWO BLUE 

 

Najwyższej jakości czyściwo jednowarstwowe przeznaczone do 
bardzo precyzyjnych prac. Dzięki odpowiedniemu dobraniu i 
skomponowaniu z włókien poliestrowych oraz celulozy nadaje się do 
zastosowania w miejscach, gdzie wymagane jest zachowanie 
wysokiego poziomu higieny produkcji i pracy. Specjalna struktura 
powierzchni czyściwa pozwala na szybkie i dokładne zbieranie i 
usuwanie zabrudzeń pochodzenia organicznego oraz powstałego w 
czasie procesu technologicznego. Elastyczny materiał ułatwia 
czyszczenie trudno dostępnych miejsc. gramatura - 75 gr/m2 
skład - 55% poliester, 45% celuloza 
długość czyściwa na rolce - 170 mb.  
.  
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

CZY000053 30cm/30cm 2 SZT 

http://www.top-servis.eu/
mailto:biuro@top-servis.eu


 
 

 

TOP-SERVIS FHU S.C. 
Ul. Czereśniowa 60, 

PL 21007 Mełgiew Krępiec 

Website: www.top-servis.eu 

e-mail: biuro@top-servis.eu 

Dział Handlowy: +48 535 434 441, +48 509 970 974, +48 530 740 260, 

+48 609 603 357 

 

4 

 
CZYŚCIWO EXTRA POWER  

 

Za sprawą wykorzystania odpowiednio dobranych i skomponowanych 
włókien poliestrowych oraz celulozy czyściwo charakteryzuje się dużą 
absorpcją i chłonnością. Elastyczny materiał ułatwia czyszczenie trudno 
dostępnych miejsc.  Ponadto czyściwo włókninowe jest bardzo 
wytrzymałe oraz miękkie. gramatura - 56 gr/m2 
skład - 54% poliester, 46% celuloza 
długość czyściwa na rolce - 150 mb.  
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

CZY000057 30cm/30cm 2 SZT 

CZYŚCIWO BASIC  

 

Najwyższej jakości czyściwo jednowarstwowe przeznaczone do bardzo 
precyzyjnych prac. Dzięki odpowiedniemu dobraniu i skomponowaniu z 
włókien poliestrowych oraz celulozy nadaje się do zastosowania w miejscach, 
gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny produkcji i 
pracy. gramatura - 68 gr/m2 
skład - 54% poliester, 46% celuloza 
długość czyściwa na rolce - 170 mb. .  
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

CZY000050 24cm/26cm 2 SZT 

 
CZYŚCIWO BIAŁE NEW  

 

Czyściwo dwuwarstwowe, bezpyłowe, niezwykle wygodne w użyciu. 
Dzięki swoim właściwościom doskonale wchłania wodę, znajduje 
zastosowanie w branży lakiernicze jak też i w wielu innych. Dzięki 
delikatności, dużej chłonności idealnie nadaje się do czyszczenia szyb. 
Mocna struktura przeciwdziała rozdzieraniu się papieru nawet 
podczas czyszczenia nierównych powierzchni. Niepylące, nie 
pozostawia pyłków.  
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

0000256 24cm/26cm 2 SZT 

CZYŚCIWO BIAŁE PRO 
 

 
 

Mocne czyściwo przeznaczone do zadań, które wymagają wysokiej absorpcji 
i wytrzymałości. Idealnie wchłania i usuwa zabrudzenia. Nie rysuje powierzchni, nie pyli. 
Gładka struktura powierzchni czyściwa pozwala na szybkie i dokładne zbieranie 
zanieczyszczeń płynnych.  
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

000259 24cm/23cm 2 SZT 
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CZYŚCIWO TYTAN MAXI 

 

 
Niezwykle miękkie czyściwo, produkowane z najwyższej klasy włókien wiskozowo-
polietylenowych. Gładkie i niepylące. Zastosowany materiał nie strzępi się, nie 
pozostawia śladów na czyszczonych powierzchniach. Materiał posiada wysoką 
chłonność i wytrzymałość. Nadaje się do nawilżania agresywnymi środkami 
chemicznymi.   
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

000090 42,5 MB 2 SZT 
 

 

AKCESORIA DO MYCIA SAMOCHODÓW 

RĘKAWICE DO MYCIA  
 

 

Rękawica z mikrofibry i zamszu ze ściągaczem. Poręczna rękawica obszyta jest grubą, 
miękką mikrofibrą. Umożliwia wygodne mycie samochodu, dotarcie do zakamarków, 
dzięki odpowiedniemu ściągaczowi dobrze trzyma się na ręce. Pozwala ograniczyć 
powstawanie nowych zarysowań przy myciu samochodu. 

Kod Kolor Ilość w opakowaniu 

15004 biały 1 SZT 

 

 

Poręczna i miękka rękawica z mikrofibry do mycia samochodu, ze ściągaczem. 
Skutecznie, szybko i łatwo czyści każdą powierzchnię, doskonale poleruje czyszczoną 
powierzchnię. Świetnie wchłania kurz i brud.  Wyjątkowo trwała, nadaje się do 
wielokrotnego użytku.   

 

Kod Kolor Ilość w opakowaniu 

15006 niebieski 1 SZT 

 

 
 

Rękawica z mikrofibry do delikatnego czyszczenia szyb i karoserii. Chłonne włókna 
z mikrofibry delikatnie usuwają brud z czyszczonej powierzchni. Można bezpiecznie i 
skutecznie czyścić wszystkie lakierowane, plastikowe, metalowe, szklane 
powierzchnie samochodu oraz używać w domowych porządkach. Można ją prać w 
temperaturze max. 30ºC. 
 

Kod Kolor Ilość w opakowaniu 

15005 niebieski 1 SZT 

 

  
Delikatna rękawica wykonana z bardzo trwałej mikrofibry. Posiada miękkie, solidnie 
osadzone oraz trudnościeralne włosie. Charakteryzuje się wysoką chłonnością, która 
zapewnia świetne nawilżenie powierzchni, co przekłada się na bezpieczne i 
efektywne mycie. Dodatkowo komfort pracy zwiększa ciasny ściągacz, który 
zapobiega zsuwaniu się rękawicy i przeszycie ułatwiające chwyt. Rękawica jest łatwa 
do utrzymania w czystości. 

Kod Kolor Ilość w opakowaniu 

30633 niebieski 1 SZT 

30640 pomarańczowy 1 SZT 
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RĘCZNIKI Z MIKROFIBRY   
 
 
 

Ręcznik z mikrofibry doskonale nadaje się do mycia i polerowania karoserii 
samochodów. Czyści bez użycia detergentów. Nie pozostawia smug i zacieków. 
Skutecznie usuwa nawet tłuste zabrudzenia. Niezwykle chłonna.  
 

Kod Rozmiar Kolor Gramatura 

30886 economy żółty 280 g/m2 

30893 standard niebieski 350 g/m2 

30906 premium zielony 600 g/m2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RĘCZNIK Z MIKROFIBRY WAFLOWY DO SZYB 40 X 60CM 600G 30473 
Zapewnia łatwe czyszczenie szyb oraz luster pozostawiając powierzchnię bez smug. 
Znakomicie usuwa brud i kurz, nie mechaci się i nie pozostawia włosków na 
czyszczonych powierzchniach. Można ją prać w pralce więc nadaje się do 
wielokrotnego użytku. 
 

Kod Rozmiar Kolor Gramatura 

30473 40 x 60cm Pomarańczowy 600 g/m2 

 
 
 
 
 

RĘCZNIK Z MIKROFIBRY DO OSUSZANIA 60 X 60CM 600G 30961 
Niezwykle chłonny ręcznik z mikrofibry do osuszania karoserii o gramaturze 600GSM. 
Puszysta mikrofibra o mięsistym, długim włóknie. Idealna do osuszania lakieru bez 
potrzeby „wykręcania”, jak i do docierania wszelkiego rodzaju wosków na 
najdelikatniejszych lakierach. 
 

Kod Rozmiar Kolor Gramatura 

30961 60 x 60cm Żółto-szary 600 g/m2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RĘCZNIK Z MIKROFIBRY DO WOSKÓW 50 X 60CM 300G 30466 
Miękka mikrofibra idealna do docierania wszelkiego rodzaju wosków na 
najdelikatniejszych lakierach. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebujesz 
absolutnej delikatności. Dzięki specjalnej strukturze włókien świetnie się sprawdzi we 
wnętrzu auta podczas docierania dressingów do tworzyw sztucznych lub podczas prac 
polerskich przy usuwaniu nadmiaru past z lakieru pomiędzy kolejnymi etapami 
polerowania. 
 

Kod Rozmiar Kolor Gramatura 

30466 50 x 60cm niebieski 300 g/m2 
 
 
 

 
RĘCZNIK Z MIKROFIBRY PUSZYSTY 900G 60 X 90CM 30497 
Niezwykle puszysta mikrofibra o długim, mięsistym włóknie. Idealna do docierania 
wszelkiego rodzaju wosków na najdelikatniejszych lakierach. Sprawdzi się wszędzie 
tam, gdzie potrzebujesz absolutnej delikatności. Dzięki specjalnej strukturze włókien. 
Ręcznik świetnie się sprawdzi we wnętrzu auta podczas docierania dressingów do 
tworzyw sztucznych lub podczas prac polerskich przy usuwaniu nadmiaru past z 
lakieru pomiędzy kolejnymi etapami polerowania.. 
 

Kod Rozmiar Kolor Gramatura 

30497 60 x 90cm szary 900 g/m2 
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RĘCZNIK Z MIKROFIBRY PUSZYSTY 840G 60 X 90CM 30954 
Niezwykle puszysta mikrofibra o długim, mięsistym włóknie. Idealna do docierania 
wszelkiego rodzaju wosków na najdelikatniejszych lakierach. Sprawdzi się wszędzie 
tam, gdzie potrzebujesz absolutnej delikatności. Dzięki specjalnej strukturze włókien. 
Ręcznik świetnie się sprawdzi we wnętrzu auta podczas docierania dressingów do 
tworzyw sztucznych lub podczas prac polerskich przy usuwaniu nadmiaru past z 
lakieru pomiędzy kolejnymi etapami polerowania. 
 

Kod Rozmiar Kolor Gramatura 

30954 60 x 90cm Pomarańczowo-szary 840 g/m2 

 
 RĘCZNIK Z MIKROFIBRY PUSZYSTY 900G 60 X 90CM 30480 

Uniwersalny ręcznik o bardzo chłonnej, miękkiej i wydajnej strukturze z zaokrąglonymi 
rogami i jedwabną obwódką. Idealnie sprawdza się przy pracach polerskich. 
mikrofibra o długim, mięsistym włóknie. Idealna do docierania wszelkiego rodzaju 
wosków na najdelikatniejszych lakierach. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebujesz 
absolutnej delikatności. Dzięki specjalnej strukturze włókien Ręcznik świetnie się 
sprawdzi we wnętrzu auta podczas docierania dressingów do tworzyw sztucznych lub 
podczas prac polerskich przy usuwaniu nadmiaru past z lakieru pomiędzy kolejnymi 
etapami polerowania. 
 

Kod Rozmiar Kolor Gramatura 

30480 60 x 90cm Pomarańczowo-szary 900 g/m2 

 
CZYSTY RĘCZNIK 3D DO OSUSZANIA KAROSERII 43 x 32CM 
 

 

 
Ręcznik do osuszania pomoże Ci szybko pozbyć się nadmiaru wody i tym samym po upływie 
krótszego czasu wyjechać na drogę, nawet w zimowych warunkach. Dobrze osuszona 
powierzchnia lakieru to braku smug, które są zmorą wielu kierowców. Miękkie i cienkie włókna, 
które są bezpieczne dla lakieru, nie pozostawiając na nim szpecących zarysowań. Cechuje się 
dużą chłonnością wody, przez co ekspresowo osusza nawet bardzo mokre powierzchnie.  
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

CZY000043 1 SZT 

RĘCZNIK DO ŚCIĄGANIA WODY 

 

Najwyższej klasy myjka z irchy syntetycznej o zwiększonej grubości. Bardzo dobrze 

usuwa opary z szyb oraz lusterek, używana do usuwania nadmiaru wody z karoserii 

samochodu. Nie pozostawia smug, zapobiega powstawaniu tzw. efektu 

wyschniętych oczek wodnych. Wykonana z tworzywa o większej chłonności, odporna 

na ścieranie. Kod Kolor Ilość w opakowaniu 

11345 niebieski 1 SZT 
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PISTOLET PIORĄCY PNEUMATYCZNY 1L 

 

Świetnie sprawdza się do czyszczenia elementów wewnętrznych samochodu oraz 

silnika, nadkoli i wnęk drzwi. Urządzenie posiada zbiornik który napełniamy chemią 

(apc lub preparat do prania tapicerki). Chemia podawana jest pod ciśnieniem na 

czyszczoną powierzchnię, dzięki czemu unikniemy szczotkowani i pędzelkowania. 

Wymaga on podłączenia do kompresora. 

 

Ciśnienie powietrza: 6-9,2 bar 

Pojemność zbiornika : 1 l 

Gwint wejścia zasilającego : 1/4" 

Kod Ilość w opakowaniu 

000667 1 SZT 

PISTOLET PIORĄCY PNEUMATYCZNY PIANOWNICA 1L 

 

Idealnie nadaje się do mycia różnych powierzchni pianą aktywną. Dzięki swojej 

budowie całkowicie eliminuje  konieczność używania myjek wysokociśnieniowych. 

Podpinana jest do kompresora za pomocą złączki z gwintem 1/4" która znajduje się 

w zestawie. Posiada regulację ilości podawanej chemii oraz dwie końcówki. 

Ciśnienie powietrza: 3-6 bar 

Pojemność zbiornika : 1 l 

Gwint wejścia zasilającego : 1/4" 

Masa : 1,25 kg 

Kod Ilość w opakowaniu 

000657 1 SZT 

PISTOLET PIORĄCY PNEUMATYCZNY 1L 

 

Przeznaczony do mycia karoserii, dywaników, foteli, wnętrza pojazdów z użyciem 

aktywnej piany. Podpinana jest do kompresora za pomocą złączki z gwintem 1/4" 

która znajduje się w zestawie. Posiada regulację ilości podawanej chemii. 

Ciśnienie powietrza: 6 - 9,2 bar 

Pojemność zbiornika : 1 l 

Gwint wejścia zasilającego : 1/4" 

Kod Ilość w opakowaniu 

000658 1 SZT 

PISTOLET PIORĄCY PNEUMATYCZNY 1L 

 

Współpracuje ze sprężarką powietrza, aby wydmuchać roztwór czyszczący do 

szczelin, do których nie można dotrzeć ręcznie. Wyczyści również dywany, tworzywa 

sztuczne i tapicerkę w samochodzie. 

Wytrzymała konstrukcja. Niska emisja hałasu. 

Ciśnienie powietrza: 6 - 9,2 bar 

Pojemność zbiornika : 1 l 

Gwint wejścia zasilającego : 1/4" 

Kod Ilość w opakowaniu 

000043 1 SZT 

 
 

http://www.top-servis.eu/
mailto:biuro@top-servis.eu


 
 

 

TOP-SERVIS FHU S.C. 
Ul. Czereśniowa 60, 

PL 21007 Mełgiew Krępiec 

Website: www.top-servis.eu 

e-mail: biuro@top-servis.eu 

Dział Handlowy: +48 535 434 441, +48 509 970 974, +48 530 740 260, 

+48 609 603 357 

 

9 

PIANOWNICA RĘCZNA 1.5L 

 

Pianownica ręczna o pojemności 1.5l do użytku ze środkami czyszczącymi typu 

aktywna piana. 

Kod Ilość w opakowaniu 

SIC000303 1 SZT 

 
PIANOWNICA PNEUMATYCZNA 1L 

 

Lanca idealnie współpracuje ze wszelkiego rodzaju środkami czyszczącymi w stanie 

płynnym. Pojemność pianownicy wynosi 1 litr. Przeźroczysty zbiornik na chemię daje 

możliwość kontroli ilości środka pianotwórczego. Pianownica posiada regulacje kąta 

strumienia wody z pianą oraz ilość podawania chemii. Mosiężny korpus gwarantuje 

długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie.. Kod Ilość w opakowaniu 

SIC000304 1 SZT 

ŚCIERECZKA PYŁOCHŁONNA ANTYSTATYCZNA 

 Doskonała do czyszczenia pyłu oraz kurzu powstałego podczas lakierowania. Lepka 

struktura pozostawia idealnie czystą powierzchnię, usuwania ładunki elektrostatyczne 

znajdujące się na karoserii, powstałe podczas pocierania czy szlifowania. Zapobiega 

powstawaniu smug w czasie malowania lakierami bazowymi.  

 Kod Kolor Ilość w opakowaniu 

11073 beżowy 5 SZT/100 SZT 
 

ZESTAW 5 PĘDZELKÓW DETAILINGOWYCH  

 

Twardość średnia, idealna do stosowania na miękkich fotelach lub do czyszczenia emblematów. 
Każdy pędzel ma wiszący otwór na uchwyt, aby był poręczny. 
Może być używany do usuwania kurzu, zabrudzeń na felgach, otworów wentylacyjnych, 
wykończenia, szczelin siedzeń i emblematów, aby twój samochód był w pełni uporządkowany i 
czysty od środka. 
Średnice włosia:19mm, 22 mm, 24mm, 29 mm, 32 mm 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

30299 1 KPL 
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MYJKA/POLERKA DO FELG  

 

Myjka do felg z futrem do czyszczenia i polerowania felg 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10119 100 SZT 

GLINKA DO DEKONTAMINACJI LAKIERU  

 

Głęboko oczyszcza lakier, szyby i inne elementy nadwozia z przyspojonego brudu, takiego jak 
nalot przemysłowy i środowiskowy, smoła, soki z drzew, nadając czyszczonym powierzchniom 
idealnej czystości i gładkości. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11411 1 SZT 

APLIKATOR DO WOSKU  

 

Jest to aplikator przeznaczony do nakładania wosku wykonany z bardzo delikatnej gąbki, która 
gwarantuje bezpieczeństwo podczas aplikacji, i minimalizuje ryzyko zarysowania powierzchni 
lakieru. Przy odpowiednim przechowywaniu i czyszczeniu, zachowa swój kształt i właściwości na 
długo. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11410 1 SZT 

ZESTAW DO POLEROWANIA RĘCZNEGO  

 

Profesjonalny zestaw polerski przeznaczony do polerowania lakierów samochodowych oraz 
powłok lakierniczych różnych typów. 
Charakteryzują się wysoką jakością i profesjonalnym wykonaniem, wyprodukowano ją z 
precyzyjnie dobranych materiałów o wysokiej jakości. 
Zamontowany uchwyt zapewnia wygodę podczas ręcznej pracy.. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

30619 1 SZT 

ITALKO APLIKATOR DO WOSKÓW I DRESSINGÓW  

 

Piankowy aplikator to wyjście naprzeciw potrzebom właścicieli samochodów, którym zależy na 
dokładnym i wygodnym nakładaniu kosmetyków samochodowych. Został on stworzony z myślą 
o aplikacji wosków w fachowy sposób - równomiernie, oszczędnie i bez ryzyka pobrudzenia dłoni. 
Profesjonalna pianka z jakiej został wykonany gwarantuje łatwość i dokładność aplikacji. 
Optymalna średnica 95 mm świetnie sprawdza się przy pielęgnacji lakieru, plastików, tapicerki i 
opon. Łatwy w utrzymaniu, można go wielokrotnie myć.  
 

Kod Ilość w opakowaniu 

ITA000339 1 SZT 
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SZCZOTKA DO MYCIA 5 CZĘŚCI  

 

Pięcioczęściowy zestaw do mycia samochodu. Zalecany do bezpiecznego usuwania kurzu i brudu 
z samochodu. Nie pozostawia smug, nie rysuje czyszczonej powierzchni, bardzo wygodny i 
wydajny w obsłudze, bardzo lekkie szczotki, nie powodują zmęczenia wykonywaną czynnością.  
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

15007 12 SZT 

SZCZOTKA DO MYCIA TIR  
 

 

 
Profesjonalna szczotka teleskopowa stworzona została z myślą o użytkownikach samochodów 
ciężarowych i dostawczych. 
Szczotka ma długość 120 cm, a rozsuwa się do 200 cm. Dzięki temu można dotrzeć do 
najodleglejszych miejsc. 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

15002 12 SZT 

 
 
 
SZCZOTKI DO MYCIA FELG 27CM  
 

 

 
To produkt z pomocą którego dokładnie oczyścisz swoje felgi. 
Wyspecjalizowany kształt szczotki, ułatwia walkę z trudno dostępnym brudem w zakamarkach 
różnego rodzaju felg. Włosie jest delikatne, więc nie ma obawy o porysowanie felg. 
profesjonalna szczotka do mycia felg z miękkim włosiem. Idealnie sprawdza przy  usuwaniu 
ciężkich zabrudzeń oraz nalotów powstających na felgach podczas codziennego użytkowania. 
Szczotka dzięki spiralnej, ergonomicznej budowie doskonale dociera do wszelkich zakamarków 
w ramionach oraz rantach felg. 
 
 

Kod Kolor Ilość w opakowaniu 

30336 niebieska 1 SZT 

30343 szara 1 SZT 

 
SZCZOTKI DO MYCIA FELG 43CM  
 

 

 
Technologia pierzasto zakończonych włókiem pozwala na zastosowanie jej w przypadku 
najbardziej delikatnych i wymagających wykończeń. Dzięki elastyczności oraz małym 
rozmiarom nadaje się do pracy w miejscach, w których potrzebna jest wyjątkowa precyzja. 
 
Jej wytrzymałość i chemiczna odporność powoduje, że może być używana w towarzystwie 
silnych preparatów, a jej włókna nie ulegają odkształceniu. 
 
 

Kod Szerokość Ilość w opakowaniu 

30305 65mm 1 SZT 

30312 105mm 1 SZT 
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ZESTAW 5 SZCZOTEK NYLONOWYCH NA WIERTARKĘ 
 

 

 
Szczotki zostały wykonane ze średnio twardego nylonu, posiadają odporne na korozję złącze 
szybkiej wymiany. Wielozadaniowy zestaw znajdzie wiele różnych zastosowań w Twoim domu, 
warsztacie, firmie, na działce czy w samochodzie. Skuteczna pomoc w usuwaniu ciężkich 
zabrudzeń, jedynie co potrzebujesz to wiertarkę lub wkrętarkę. Standardowe mocowanie 
pozwoli zamontować szczotki do każdej wiertarki czy wkrętarki bez żadnych problemów ! 
włosie wykonane z wytrzymałego nylonu, nie rysują czyszczonej powierzchni 
mocowanie 1/4′ ze stali nierdzewnej – pasuje do każdej wiertarki/wkrętarki lub mocowanie na 
tzw. bity 
obudowa wykonana z tworzywa bezpiecznego dla kontaktu z innymi przedmiotami 
włosie odporne na prace przy maksymalnych obrotach 
zestaw 5 sztuk, z głowicą pół okrągłą, o szerokości: 5cm, 10cm i 12cm 
 
 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

30329 1 KPL 

GRIT GUARD SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ 
 

 

 
Niezbędny przy profesjonalnym myciu samochodu. Ułatwia płukanie rękawicy, gąbki, szczotki, 
myjki itp. Zatrzymuje piasek na dnie wiadra zapobiegając i ograniczając powstawanie nowych 
rys na lakierze.  
Średnica 275 mm 
 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

14026 2 SZT 

  

AKCESORIA OCHRONNE I MASKUJĄCE 
KOMBINEZONY LAKIERNICZE 

 Jednorazowy kombinezon lakierniczy zapewnia bardzo dobrą przepuszczalność powietrza, nie 
powoduje przegrzania i pocenia się. Bardzo lekki. Stanowi skuteczną ochronę przed zabrudzeniami.  
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10072 L 1 SZT 

10127 XL 1 SZT 

10074 XXL 1 SZT 

 
 

Jednorazowy flizelinowy kombinezon PLUS lakierniczy chroniący przed zabrudzeniami podczas 

pracy. Kombinezon posiada doskonale przylegający kaptur, dobrze współpracuje z maską lakierniczą, 

wyposażony jest również w mocny zamek, wysoki kołnierz zapinany pod szyję. Rękawy i nogawki 

wykończone gumkami. Marszczenie w pasie umożliwia lepsze dopasowanie się do sylwetki 

użytkownika. 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10122 L 1 SZT 

10123 XL 1 SZT 

10124 XXL 1 SZT 
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Kombinezon lakierniczy z materiałem używany przez profesjonalistów. Jest idealny przy 
zastosowaniach, gdzie zarówno wysoki poziom ochrony jak i wygoda są pożądane. Bardzo lekki. 
Kombinezon posiada elastyczny kaptur oraz specjalne ściągacze dzięki którym świetnie dopasowuje 
się do ciała.  
 

 
Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10710 L 1 SZT 

10711 XL 1 SZT 

10712 XXL 1 SZT 

 

Kombinezon wyprodukowany w 100% z poliestru, trwały i nadający się do prania, ale również 
odporne na ścieranie i antystatyczne, co ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania czystości. 
Materiał oddychający na plecach i pod pachami. Zapinany na całej długości na zamek błyskawiczny. 
Doczepiany kaptur. 
 

 
Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

11413 L 1 SZT 

11414 XL 1 SZT 

 
  

OKULARY OCHRONNE    

 
 

Przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych występujących podczas ręcznej i 
maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, 4-stopniowa 
regulacja długości. 
 

 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

30275 1 SZT 

MASKI PRZECIWPYŁOWE    
 

 

Półmaska SECURA 2000 silikonowa, po skompletowaniu z odpowiednimi elementami 

oczyszczającymi, stanowi ochronę układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami 

występującymi pod postacią aerozoli, par i gazów. Lekka, niewielkich rozmiarów nie utrudnia pracy 

i nie ogranicza pola widzenia. Wąski profil wokół nosa umożliwia pracę w okularach. Wykonana w 

całości z tworzyw sztucznych niewchłaniających żadnych substancji chemicznych, odporna na 

temperaturę. Część twarzowa o doskonałym doszczelnieniu, delikatnym dotyku, bezwonna i 

niepowodująca podrażnień. Wyposażona w pełen zestaw pochłaniaczy, filtrów i filtropochłaniaczy o 

bardzo dużych chłonnościach i małych oporach oddychania. 
 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

SEC001 10 SZT 

 

3M półmaska wielorazowa, chroni układ oddechowy przed parami, mgłami, gazami, pyłami 

i aerozolami. Lekka, dobrze wyważona – zapewnia wysoki komfort. Miękka, dobrze wyważony 

system mocowania umożliwia łatwe zakładanie i 

zdejmowanie maski.  

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

6200 18 SZT 
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SICCO TOOLS półmaska wielorazowa w zestawie z dwoma filtrami węglowymi i pokrywami filtra, 

chroni układ oddechowy przed parami, mgłami, gazami, pyłami i aerozolami. Lekka, dobrze 

wyważona – zapewnia wysoki komfort. Miękka, dobrze wyważony system mocowania umożliwia 

łatwe zakładanie i zdejmowanie maski.  

 Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

000041 M 1 SZT 

FILTRY  

 

Pochłaniacz chroniący przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia do 65°C, gazami 
nieorganicznymi oraz kwaśnymi. Pasuje do półmasek i masek pełnych.  Polecany przy występowaniu 
farb, lakierów, chloru, wybielaczy, chlorowodoru, dwutlenku siarki, a także różnego rodzaju 
rozpuszczalników. Szybki i pewny montaż zapewnia specjalny bagnet sprężynowy. Kształt 
pochłaniacza w żaden sposób nie ogranicza pola widzenia, dzięki czemu gwarantuje on pełen komfort 
pracy przy skutecznej ochronie.  
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

000078 2 SZT / 1KPL 

 Filtr wstępny SECURA AP1 okrągły, biały do maski lakierniczej SECURA. Wykonany jest z trzech warstw 
włóknin filtracyjnych. Po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed 
aerozolami z cząsteczek stałych lub ciekłych o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 
wartości 4 x NDS. Zapewniają bardzo wysoką pyłochłonność i bardzo niskie opory oddechowe. 
Znacząco przedłużają żywotność pochłaniaczy.  
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

SEC004 10 SZT 

 

Wymienny pochłaniacz do maski Secura 2000 wypełniony węglem aktywnym. Po skompletowaniu 
z półmaską lub maską chroni układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi. Pochłaniacz 
wykonany jest w postaci cylindrycznej puszki z tworzywa sztucznego, koloru czarnego. W dolnej 
części pochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi. W górnej 
części znajduje się pokrywa perforowana umożliwiająca przepływ powietrza pochłaniacza. 
 

 
 

Kod Rozmiar  Ilość w opakowaniu  

SEC003 80MM/40MM 2 SZT  

 Filtr przeciwpyłowy 3M klasy P1, przeznaczony do stosowania pośredniego ze wszystkimi maskami 
i półmaskami 3M. Zapewnia doskonałą ochronę przed pyłami i drobnymi mgłami o koncentracji do 
4x NDS.  
 
 
 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

5925 10 SZT 

 Pochłaniające filtry A1 do masek i półmasek 3M. Filtry dobrze wyważone, posiadają przyjazny i 
prosty sposób mocowania za pomocą uchwytów bagnetowych. Unikalny trapezoidalny kształt nie 
ogranicza pola widzenia. Uniwersalne zastosowanie: można używać ze wszystkimi półmaskami i 
maskami serii 3M 6000 oraz półmaskami serii 7500.  
 

 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

6051A1 2 SZT 
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POKRYWA FILTRA  
 3M Pokrywa filtra służy do mocowania  filtrów 3M serii 5000 do półmasek i masek 3M. Pokrywa 

jest integralną częścią składową półmaski z serii 6000. Pokrywki do filtrów mocowane są na 
prostych zaczepach i osłaniają przed filtry w masce. Pokrywy są stabilne i dobrze się trzymają. 
Jednocześnie są łatwe w montażu oraz przy rozbieraniu w celu wymiany wkładów - montaż zajmuje 
kilka sekund.  
 

Kod Ilość w opakowaniu 

3M501 2 SZT 

000721 10 SZT 

SITKO DO LAKIERU 

 
 
 
 
 
 

Sitko lakiernicze pozwala na wyeliminowanie wszystkich zanieczyszczeń z samego lakieru. Warto pamiętać 
aby sitka używać ze wszystkim płynnymi produktami lakierniczymi również z podkładem akrylowym. 
Wyeliminuje to niepotrzebną pracę związaną z dostaniem się zanieczyszczeń do powłoki. 
 

 

Kod Gradacja Ilość w opakowaniu 

10011/125 125 1000 SZT 

10011/190 190 1000 SZT 

10011/280/220 220 1000 SZT 

SIT000001 280 1000 SZT 

 
FOLIA 

 
 
 
 

Folia ochronna służy do ochrony przed kurzem, brudem, farbami i wilgocią przy wykonywaniu prac 
malarskich, remontowych i wykończeniowych. Znakomicie zdaje egzamin w zakładach lakierniczych. 
Chroni powierzchnię przed uszkodzeniem i zadrapaniem. Folia o dobrze dobranej grubości chroni przed 
przypadkowymi rozdarciami. Służy do zabezpieczenia elementów podczas lakierowania.   
 
 

 

 

Średniej grubości folia osłonowa o szerokim zastosowaniu przy zabezpieczaniu powierzchni samochodu. 
Bardzo wytrzymała dzięki odpowiedniej grubości.  Zapewnia higieniczne warunki pracy.  Chroni 
powierzchnię przed uszkodzeniem i zadrapaniem. 

 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10125 4x5 m 50 SZT 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

000319 4x5 m 40 SZT 

 
Folia osłonowa o szerokim zastosowaniu przy zabezpieczaniu powierzchni samochodu. Bardzo 
wytrzymała dzięki odpowiedniej grubości.  Zapewnia higieniczne warunki pracy.  Chroni powierzchnię 
przed uszkodzeniem i zadrapaniem. 

 
 
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

ITA000280 4x5 m 40 SZT 
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FOLIA NA ROLCE  
 

 

 
Folia w rolce pozwala na szybkie i dokładne zabezpieczenie powierzchni. 
 
 
 
 
 
 
 

Kod Rozmiar Kolor Ilość w opakowaniu 

10338 3,8x150m biały 1 SZT 

10338/B 4x150m biały 1 SZT 

10339 3,8x150m niebieski 1 SZT 

 
PAPIER PAKOWY  

 

 
Papier jednostronnie gładzony, niepylący posiadający bezporową strukturę, zapewnia doskonałą 
osłonę dla nielakierowanych powierzchni karoserii i szyb przed zabrudzeniem lakierem w czasie prac 
lakierniczych. Jest elastyczny dzięki czemu dobrze dopasowuje się do kształtów karoserii jak również 
jest odporny na grube i mokre warstwy lakieru. Papier wyprodukowany bez dodatku makulatury. 
 
 
 
 
 

Nazwa  Kod Rozmiar Gramatura  

rolka mała 60 000236 120 MB 45 

rolka mała 90 000237 120 MB 45 

L120 PREMIUM 000333 120X260 45 

L90 PREMIUM 000332 90X260 45 

L60 PREMIUM 000326 60X260 45 

L30 PREMIUM 000335 30X260 45 

L90 ECO 000231 90x150 70 

L60 ECO KAT0090 60x150 70 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu Gramatura  

CELL30 30X260 1 SZT 45 

CELL60 60X260 1 SZT 45 

CELL90 90X260 1 SZT 45 

CELL120 120X260  1 SZT 45 

 

PŁYTA WYGŁUSZENIOWA  

 

Mata wygłuszająca bardzo dobrze sprawdza się przy wygłuszaniu hałasów przenikających do wnętrza kabiny 
samochodu przez podłogę, bagażnik, tylne nadkola oraz ścianę grodziową oddzielającą kabinę od komory 
silnika. Cechuje ją wyjątkowa elastyczność nawet w bardzo niskich temperaturach, wykonana z mieszanin 
polimerów, bardzo elastyczna, samoprzylepna.  
 

Kod Rozmiar Powierzchnia Ilość w opakowaniu 

0136 500mm/500mm gładka 600 SZT 

0224 500mm/500mm strukturalna 600 SZT 

OSŁONA NA KOŁA  
 
 

Pokrowce ochronne na koła, zabezpieczają przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie lakierowania 
karoserii. Uniwersalny rozmiar pokrowca pozwala zabezpieczyć koła wszystkich samochodów osobowych.  
 

 
 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11233 4 SZT 
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TAŚMY 
TAŚMA BLUE-CAR 80C 
 

 

Mocna taśma pakowa, w kolorze brązowym. Odporna na zrywanie, przeznaczona do łączenia, pakowania 
i uszczelniania kartonów. Wykorzystywana również przy zabezpieczaniu towaru podczas transportu i 
magazynowania. Odpowiednia grubość uniemożliwia przypadkowe rwanie lub strzępienie taśmy. 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

1118 18 MM 48 SZT 

1124 24 MM 36 SZT 

1130 30 MM 30 SZT 

1136 36 MM 24 SZT 

1148 48 MM 18 SZT 

TAŚMA BLUE-CAR YELLOW  
 

 
 

Wytrzymała papierowa taśma maskująca,  bardzo dobrze przylegająca do powierzchni, łatwo się usuwa  
i nie pozostawia kleju po zerwaniu. Długość 40m. Przeznaczona jest do maskowania powierzchni podczas 
prac malarskich, odporna jest na działanie rozcieńczalników, farb i lakierów.  
 
 
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

0000046 24 MM 36 SZT 

TASMA WATER XTREME BLUE-CAR  
 

 

Taśma klejąca cechuje się wysoką odpornością na wodę, nadaje się również do wysokich temperatur.  
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

BLU000057 18 MM 48 SZT 

1048 24 MM 36 SZT 

BLU000058 30 MM 30 SZT 

BLU000190 48 MM 18 SZT 

 
TAŚMA DWUSTRONNA BLUE-CAR 
 Dwustronna taśma charakteryzująca się dużą siłą klejenia. W lakiernictwie używane do klejenia elementów 

ze względu na zastosowanie mocnych wiązań klejących i równomierne przyleganie do powierzchni.  
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10657 6MM/5MM 1SZT 

10658 9MM/5MM 1SZT 

10659 12MM/5MM 1SZT 

10670 15MM/5MM 1SZT 

10661 19MM/5MM 1SZT 
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TAŚMA PAKOWA BLUE-CAR  
 
 

Taśma pakowa o wysokiej sile klejenia, idealnie nadaje się do zaklejania paczek, oklejania palet oraz 
paczek, przyklejania do folii stretch. Nadaje się również do użytku biurowego i domowego.  
 
 
 
 
 
 

Kod Rozmiar Kolor Ilość w opakowaniu 

000045 48mm/60y biały 36 SZT 

000044 48mm/60y brązowy 36 SZT 

000047 48mm/60y hot melt 36 SZT 

TAŚMA ODCHYLAJĄCA 

 
 
 
 
 

Taśma samoprzylepna przeznaczona do maskowania i jednoczesnego odchylania gumowych uszczelek 
samochodowych. Umożliwia lakierowanie elementu pod uszczelką, nie dopuszczając do jej zabrudzenia. 
Jest odporna na wysokie temperatury, rozpuszczalniki i lakiery. Znajduje również zastosowanie przy 
maskowaniu innych elementów karoserii np. uszczelek dachów uchylnych, lamp, oraz do osłaniania 
przestrzeni pomiędzy elementami. 
 
 

 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

11042 10 MB 1 SZT 

CIENKOLINIOWA TAŚMA MASKUJĄCA  

 Cienko liniowa taśma maskująca przeznaczona do rozdzielania kolorów. Bardzo dobrze 

przywiera do różnych powierzchni bez marszczenia krawędzi i rozdzierania. Pozostawia ostre 

kontury naniesionego lakieru. Łatwo układa się na krzywiznach o bardzo małych promieniach. 

Odporna na rozpuszczalniki. Charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością dzięki czemu 

maskowanie drobnych elementów czy zaokrągleń jest dużo bardziej precyzyjne. Dodatkowo 

produkt posiada bardzo dobre właściwości klejące. W rezultacie taśma bardzo mocno się trzyma 

powierzchni i nie zostawia śladów kleju po jej zerwaniu. 

 

 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

000048 3 mm 1 SZT 

000049 6 mm 1 SZT 

000050 9 mm 1 SZT 
 

GĄBKA W RANTY  
 

 

Efektywne rozwiązanie do szybkiego i profesjonalnego maskowania. Pianka poliuretanowa do wypełniania 
wnęk samochodowych między drzwiami, pokrywą silnika, pokrywką bagażnika itp. Służy ona do 
maskowania przejść lakierowanych elementów samochodowych. Charakteryzuje się znakomitą 
elastycznością, posiada doskonałe właściwości izolacyjne, jest odporna na działanie temperatury jak 
i uderzenia. Pianka pozostawia tzw. miękki brzeg oraz zabezpiecza wnętrze przed kurzem i lakierem.  
 

 
 
 
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

BLU000063 10 MB/13mm 5 SZT 

11236 20 MB/13mm 3 SZT 

BLU000062 50 MB/13mm 1 SZT 
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NARZĘDZIA I AKCESORIA DO CIĘCIA SZKŁA 
 
MIKRO APLIKATORY 
 
 

Aplikatory bezwłókienkowe do aplikowania bazy na zaprawki bez efektu wystających kropel. Specjalny 
materiał, z którego wykonane są końcówki, potrafi utrzymywać w sobie płyny nie pochłaniając ich, czym 
przyczynia się do mniejszego zużycia produktów.  
 

 
Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

KAT00049 1.5mm 100 SZT 

 
APLIKATORY 
 
 

Aplikator pozwala na precyzyjne, wygodne i ekonomiczne nanoszenie. Produkt jednorazowego użytku.  
 

 
Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

11076 130mm 100 SZT 

DRUT DO WYCINANIA SZYB ZŁOTY  
 

 
Złoty drut do wycinania szyb samochodowych - specjalna plecionka o wyjątkowej zdolności cięcia 
spoiny kleju PU. Umożliwia wycięcie szyby bez jej uszkodzenia. 
 

 
Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10268 22,5 MB 5 SZT 

 
DRUT DO WYCINANIA SZYB SREBRNY  
 

 
Drut wykonany z bardzo wytrzymałej stali o przekroju kwadratowym do wycinania i demontażu szyb.  
 

 
Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10269 22,5 MB 100 SZT 

 
  

KOMPLET DO WYCINANIA SZYB  

 
 

Uniwersalny, czteroczęściowy zestaw narzędzi do wycinania szyb.  
 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

11762 4 SZT 

KOMPLET DO WYCINANIA SZYB  
 

 
Zestaw do wycinania szyb samochodowych, składający się z siedmiu elementów zapewniających 
prawidłowe przeprowadzenie zabiegu wycinania szyby. Zestaw zawiera: nóż dwustronny do 
podważania uszczelek, drut do wycinania, uchwyt do linki, nóż do wycinania szyb z wymiennymi 
ostrzami, szpikulec uniwersalny do przebijania uszczelek, chwytak do podważania zabezpieczeń.  
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10266 10 SZT 
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NAWLEKACZ DO DRUTU  
 

 

Nawlekacz umożliwiający łatwe przebicie się przez warstwę kleju i przeprowadzenie przez nią 
drutu do wycinania szyb za pomocą specjalnie wyprofilowanej końcówki. 
 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

10270 12 SZT 

UCHWYT DO SZYB  
 

 
Zastosowanie: podnośnik do szyb, drzwi i innych elementów o gładkiej i przyczepnej 
powierzchni. Z powodzeniem można go stosować do elementów o dużej powierzchni oraz 
przedmiotów, które nie mają własnej "rączki. Lekki i niebrudzący. Mocno przywiera do 
powierzchni. Nie zostawia śladów w miejscach przyssania. Udźwig: do 50 kg 
 
 

 
Typ Kod Udźwig  Ilość w opakowaniu 

pojedynczy 10265 do 50 kg 1 SZT 

podwójny 10281 do 25 kg 1 SZT 

Podwójny 
elastyczny 

10017 Do 50 kg 1 SZT 

 
 
 
  

UCHWYT SAMOZACISKOWY DO WYCINANIA SZYB  
 

 
Profesjonalny uchwyt do drutu samozaciskowy przeznaczony do mocowania wszelkich 
dostępnych typów drutów do wycinania szyb samochodowych. Ergonomiczna rączka wykonana 
z tworzywa sztucznego zapewnia wygodę użycia i komfort pracy. 
 

 
 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10262 2 SZT 

 
WYCINARKA DO SZYB RĘCZNA  
 

 
Nóż ręczny z ciągadłem, umożliwia szybkie wycięcie szyby przez jedną osobę po uprzednim 
demontażu lub wywinięciu uszczelki. 
 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

10526 1SZT 
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PNEUMATYCZNE I ELEKTRYCZNE NARZĘDZIA 

BLA 125 DIGITAL 
 Polerka elektryczna o mocy 1200W, napięciu 230V/50Hz, obroty od 600-3500 obr/min. 

W zestawie futro polerskie i tarcza 125 mm. Urządzenie przeznaczone do polerowania 
powierzchni pokrytych farbą, oraz do szlifowania drewna i metalu. Mocny silnik 
umożliwia polerowanie przy małym nakładzie sił, a tym samy zwiększa się wydajność 
pracy polerką. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

BLA125 1 SZT 

  
 

BLA 125 

 
 

Polerka elektryczna o mocy 950W, napięciu 230V/50Hz, obroty  od 0-4200 obr/min, . 
W zestawie tarcz polerska na rzep 125mm. Urządzenie przeznaczone do polerowania 
powierzchni pokrytych farbą, oraz do szlifowania drewna i metalu.  Mocny silnik 
umożliwia polerowanie przy małym nakładzie sił, a tym samy zwiększa się wydajność 
pracy polerką. 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

14014 1 SZT 

 

WIERTARKO WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 18V 

 
 

Dwubiegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa. Max. moment obrotowy 
28Nm. Akumulator: 18V Li-Ion 
Podświetlenie LED. Obroty 1 bieg: 0-400rpm. Obroty 2 bieg: 0-1500rpm. Uchwyt 
wiertarski 10mm 3/8′. Pojemność akumulatora 1500 mAh. Regulacja sprzęgła 
21+1(wiercenie). 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

31029 1 KPL 

 

ZESTAW PRZEDŁUŻEK METALOWYCH DO POLERKI 

 
 

Zestaw profesjonalnych przedłużek z gwintem M14 jest przeznaczony do 
współpracy z rotacyjnymi maszynami polerskimi. Ułatwia dotarcie do trudno 
dostępnych miejsc, zapewniając komfortowe użytkowanie podczas polerowania 
felg, rantów, słupków, reflektorów lub przestrzeni pod klamkami. Wybór w 
zakresie trzech długości (12 cm, 8 cm, 5 cm) pozwoli zawsze dobrać optymalny 
rozmiar dla danego zadania. Przedłużki wykonane są z wysokiej trwałości metalu 
co gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność. 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

ITA000342 1 KPL 
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POLERKA ELEKTRYCZNA 1500W BLV 180 

 
 

Polerka elektryczna o mocy 1500W, napięciu 230V/50Hz, zmienne obroty 
600-3000rpm. W zestawie dysk 180mm, bez otworów, futro polerskie, 
dodatkowy komplet szczotek. Posiada przycisk blokada i przełącznik włącz/ 
wyłącz. Urządzenie przeznaczone do polerowania powierzchni pokrytych 
farbą, oraz do szlifowania drewna i metalu.  Mocny silnik umożliwia 
polerowanie przy małym nakładzie sił, a tym samy zwiększa się wydajność 
pracy polerką. 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

13014 1 SZT 

POLERKA DUAL-ACTION BLR 150 950w 

 

Polerka elektryczna o mocy 950W, napięciu 230V/50Hz, 2000-4800 rpm, z 
elektronicznym wyświetlaczem. W zestawie dysk 150mm 15 otworów, futro 
polerskie. Posiada przycisk blokada i przełącznik włącz/ wyłącz. Urządzenie 
przeznaczone do polerowania powierzchni pokrytych farbą, oraz do szlifowania 
drewna i metalu.  Mocny silnik umożliwia polerowanie przy małym nakładzie sił, 
a tym samy zwiększa się wydajność pracy polerką. 
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

13015 4 SZT 

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE OSCYLACYJNE 300W 

 
 

Przy pomocy tego urządzenia można ciąć drewno, plastik, metal oraz wiele 
innych materiałów. Sprawdza się również jako przyrząd do szlifowania drewna. 
Posiada: 6-Stopniową regulację obrotów, ostrze do cięcia metalu, ostrze do 
cięcia plastiku/drewna/metalu, trójkątną podstawę do szlifowania wraz z 
wymiennymi arkuszami ściernymi o gradacjach 60, 80 oraz 120. 
Moc: 300W, 
Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz, 
Częstotliwość oscylacji [RPM]: 10000-20000, 
Regulacja częstotliwości oscylacji: TAK, 6-stopniowa regulacja 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

13013 1 SZT 

POLERKA ROTACYJNA AKUMULATOROWA 12V 

 

Dwubiegowa polerka akumulatorowa do komfortowego polerowania i 
zabezpieczenia lakierowanych powierzchni. 
Polerka pracująca w zakresie obrotów: I bieg 0 – 2600 obr/min, II bieg 0 – 7800 
obr/min. Posiada gwint M6 oraz tarczę mocującą z rzepem przeznaczoną do 
akcesoriów o średnicy 75mm. Idealna do samochodu, łódki, motocykla i 
kampera. Płynna regulacja obrotów. Ergonomiczne prowadzenie dwoma 
rękoma z antypoślizgową powłoką. Niski poziom hałasu. Kompaktowe 
urządzenie  do szlifowania i polerowania. Blokada wrzeciona Spindle Lock – 
prosta wymiana tarcz. Wyłącznik bezpieczeństwa. Dodatkowy uchwyt ręczny – 
do montażu po obydwu stronach. Antypoślizgowy  

 Kod Ilość w opakowaniu 

31012 1 SZT 
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POLERKA ROTACYJNA BLR300 75MM 300W 

 

Posiada przycisk blokady i przełącznik włącz/ wyłącz. Urządzenie przeznaczone 
do precyzyjnego polerowania powierzchni pokrytych farbą, oraz do szlifowania 
drewna i metalu. Umożliwia polerowanie przy małym nakładzie sił, a tym samy 
zwiększa się wydajność pracy polerką. Skok: 9mm 
Moc: 300W, 
Napięcie: 230 V, 50 Hz, 
Obroty [RPM]: 1000-65000, 
Regulacja: TAK, 6-stopniowa regulacja 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

000409 1 SZT 
 

COB LED LAMPA INSPEKCYJNA 4500K 6500K CRI 95+ 

 

Profesjonalna lampa inspekcyjna z 3 trybami świecenia: Światło ciągłe barwa 
4500K. Światło ciągłe barwa 6500K. Światło migające barwa 4500K.  
UWAGA: Można ustawić kąt święcenia regulując lampę do kąta 90 stopni.  
Posiada bardzo wydajny wbudowany akumulator o pojemności 5200mAh 
pozwalający na ciągłą pracę do około 3 godzin i czasie do pełnego naładowania 
5~6 godzin. 
Ładowanie: kabel micro USB dołączony do zestawu. Strumień świetlny: 400Lm. 
Waga: 280g. Temperatura koloru: 4500-6500K w zależności od trybu pracy. 
Rodzaj diody LED: COB. Współczynnik CRI: 95+. Stopień ochrony: IP52. Wymiary: 
62 x 222mm. Regulacja kąta nachylenia: 90 stopni. Lampę wygodnie zamocujesz 
za pomocą wbudowanego magnesu lub zawieszki.  

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

31227 1 SZT 

LAMPY WARSZTATOWE LED 6500K IP65 

 

Długość kabla: 1.5m. Temperatura koloru: 6500K. Klasa energetyczna: A+.  
Czas nagrzewania wymagany do osiągnięcia 95% całkowitego strumienia 
świetlnego: <2s.  
Rodzaj diody LED: SMD 2835. Stopień ochrony: IP65.  
Regulacja kąta nachylenia: 120 stopni. 

 
 

Kod Moc Strumień 
świetlny 

Ilość w 
opakowaniu 

31135 30W 3000LM 1 SZT 

31142 50W 5000LM 1 SZT 
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SZLIFIERKI 

MINI SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA 
    

 

 

 

 

Mini szlifierka pneumatyczna do szlifowania, polerowania i wygładzania ostrych krawędzi oraz 

małych, trudno dostępnych szczelin i otworów. Kompaktowe urządzenie o niewielkiej wadze i 

gabarytach. Łatwa i komfortowa obsługa.  Mini szlifierka służy do usuwania wtrąceń, zanieczyszczeń 

z powierzchni lakieru i pracy z drobnymi rysami.. 

Kod Ilość w opakowaniu 

17313 10 SZT 

SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA BLR-450B 

 Szlifierka ma podstawę okrągłą, średnica 150mm, przeznaczona do szlifowania dużych powierzchni z 

drewna, tworzywa sztucznego czy metalu. Wysokość narzędzia pozwala na łatwy i wygodny chwyt. 

Ergonomiczny kształt oraz niewielka masa umożliwia wygodne operowanie urządzeniem oraz uzyskanie 

doskonale wykończenie powierzchni.  Moc: 430W, obroty 6000-13000RPM, napięcie: 230V/50Hz. 

Kod Ilość w opakowaniu 

14004 12 SZT 

SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA OKRĄGŁA BL-750 

 Szlifierka ma podstawę okrągłą, średnica 150mm, przeznaczona do szlifowania dużych 

powierzchni z drewna, tworzywa sztucznego czy metalu. Wysokość narzędzia pozwala na łatwy 

i wygodny chwyt. Ergonomiczny kształt oraz niewielka masa umożliwia wygodne operowanie 

urządzeniem oraz uzyskanie doskonale wykończenie powierzchni.  Moc: 750W, obroty 4000-

7000RPM, napięcie: 230V/50Hz. 

Kod Ilość w opakowaniu 

14000 6 SZT 

 

 

KĄTOWA POLERKA PNEUMATYCZNA DYSK  
 
 

 
Kątowa polerka pneumatyczna, do szlifowania, polerowania, szczotkowania. Przeznaczona do 
precyzyjnych prac w zakładach lakierniczych, warsztatach samochodowych i stolarskich. Polerka 
pneumatyczna o poręcznej, niewielkiej konstrukcji, ułatwiającej dostęp do miejsc 
trudnodostępnych, gdzie najważniejsza jest precyzja i dokładność działania. Niska waga i mocny 
silnik umożliwia wydajną obróbkę materiału, zapewniając także komfort pracy operatora 
urządzenia. Kątowa budowa pozwala na zwiększenie docisku i widoczności obrabianych 
elementów podczas pracy.  
 

Kod Ilość w opakowaniu Parametry  

11210 1 SZT 150mm/180mm 

PIŁKA PNEUMATYCZNA 
  

 

Szlifierka pneumatyczna, jej ergonomiczny kształt oraz niska masa zapewniają wygodne 
szlifowanie. Mocny i trwały silnik gwarantuje wysoką i długą wydajność.  
 
 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

15010 10 SZT 
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SZLIFIERKA MINI WALIZKA 
 

 

Mini szlifierka pneumatyczna do szlifowania, polerowania i wygładzania ostrych krawędzi 
oraz małych, trudno dostępnych szczelin i otworów.  
Szlifierka zapakowana w poręczną walizkę ułatwiającą przechowywanie i transport. 
Kompaktowe urządzenie o niewielkiej wadze i gabarytach. Łatwa i komfortowa obsługa. W 
zestawie znajduje się 10 sztuk kamieni szlifierskich.   
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

17315 10 SZT 

SZLIFIERKA MIKRO WALIZKA 
  

 
 

Obroty: 54000 rpm. Moc: 0.04 kW. Średnica tulei zaciskowej: 3 mm. Ciśnienie: 6,3 bar. 
Zużycie powietrza: 170 l/min. Wewnętrzna średnica przewodu: 4.5 mm. Zabezpieczony 
przewód: 1.5 m W ZESTAWIE 10 szt. kamieni ściernych, naolejacz, złączka żeńska, mini 
olejarka, 2 klucze, pojemniczek na olej.   
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

OPA000009 10 SZT 

SZLIFIERKA MIKRO 
  

 
 

Mała szlifierka pneumatyczna do precyzyjnych prac w trudno dostępnych miejscach, do 
szlifowania, polerowania i wygładzania ostrych krawędzi oraz małych szczelin i otworów. 
Lekka, poręczna szlifierka o wysokiej prędkości, łatwa w obsłudze, z przewodem o długości 
1.5m, który gwarantuje swobodę ruchów podczas pracy.   
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

OPA000008 10 SZT 

MINI SZLIFIERKA DO POLEROWANIA 

 
 
 

Mini szlifierka z tarczą na rzep 50mm. Obudowa częściowo wykonana z aluminium, do użycia z 
różnymi tarczami ściernymi, od szorstkich do gładkich. Wygodny i ergonomiczny kształt oraz 
niewielki rozmiar zapewnia idealne rozwiązanie. Idealna do wszelkich zakamarków i trudno 
dostępnych miejsc. Charakteryzuję ją cicha praca.  

 
 

obroty: 15 000 obr./min., 

rozmiar tarczy: rzep 50 mm. 

długość: 160 mm/90mm /50mm 

zużycie powietrza: 60l./min. 

złącze: 1/4" (9,5 mm), 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11706 10 SZT 

 

WYCINARKA DO SZYB PNEUMATYCZNA 

Wycinarka do szyb pneumatyczna, w zestawie znajduje się wycinarka, 3x nóż do wycinania 

szyb i 2x klucz. 

Kod: Ilość w opakowaniu 

11761 10 SZT 

ciśnienie robocze: 90 psi (6,3 bara) 

masa netto: 0,6 kg 
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SZLIFIERKA ORBITALNA  
 
 

Lekka i wydajna szlifierka z ergonomicznie zaprojektowaną rękojeścią, doskonale dopasowuje się do 
dłoni i zapewnia wygodę w użytkowaniu. Przeznaczona do drobnego szlifowania. Szlifierka z okrągłą 
tarczą o średnicy 150mm i 6 otworami. W zestawie znajduje się tarcza, wąż odsysający, worek na pył 
oraz klucz do tarczy.  Charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na powietrze, dzięki czemu można 
ją stosować bardzo małymi sprężarkami.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Kod Rodzaj Ciśnienie robocze Ilość w opakowaniu 

11215 z odciągiem 6,3 bar 10 SZT 

Zużycie powietrza 150 – 250 l/min. 

Przyłącze powietrza 1/4" , gwint wewnętrzny, 

Prędkość bez obciążenia  9 000 obr./min. 

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA Z ODCIĄGIEM WALIZKA  
 

 
 

Szlifierka oscylacyjna z odciągiem wyposażona w system odsysania pyłu, co w znacznym stopniu skraca 
czas pracy oraz podnosi jej komfort.. W komplecie znajduje się tarcza polerska 150mm z 6 otworami. 
Idealna do szlifowania wszelkiego rodzaju szpachlówek, podkładów i lakierów. Wytrzymały i lekki 
korpus wykonany z litego aluminium, charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem powietrza, dzięki 
czemu można ją stosować w asyście z bardzo małymi sprężarkami. Zapewnia szybkie i łatwe 
wykończenie powierzchni.  
 
 
 
 
 
 

Kod Skok Ilość w opakowaniu Ciśnienie robocze Rodzaj 

13010 3 1 SZT 6,3 bar  z odciągiem 

13011 5 1 SZT 6,3 bar  z odciągiem 

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA Z ODCIĄGIEM  
 

 
 

Szlifierka oscylacyjna z odciągiem wyposażona w system odsysania pyłu, co w znacznym stopniu skraca 
czas pracy oraz podnosi jej komfort.. W komplecie znajduje się tarcza polerska 150mm z 6 otworami. 
Idealna do szlifowania wszelkiego rodzaju szpachlówek, podkładów i lakierów. Wytrzymały i lekki 
korpus wykonany z litego aluminium, charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem powietrza, dzięki 
czemu można ją stosować w asyście z bardzo małymi sprężarkami. Zapewnia szybkie i łatwe 
wykończenie powierzchni.  
 

Kod Skok Ilość w opakowaniu Ciśnienie robocze Rodzaj 

13086 5 1 SZT 6,3 bar  z odciągiem 

13087 3 1 SZT 6,3 bar  z odciągiem 

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA Z ODCIĄGIEM ZIELONA  
 

 
 

Szlifierka oscylacyjna ze skokiem 5mm z odciągiem wyposażona w system odsysania pyłu, co w 
znacznym stopniu skraca czas pracy oraz podnosi jej komfort. Posiada własny zasobnik i rurę ssącą. W 
komplecie znajduje się tarcza polerska 150mm z 6 otworami. Idealna do szlifowania wszelkiego rodzaju 
szpachlówek, podkładów i lakierów. Wytrzymały i lekki korpus wykonany z litego aluminium, 
charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem powietrza, dzięki czemu można ją stosować w asyście z 
bardzo małymi sprężarkami. Zapewnia szybkie i łatwe wykończenie powierzchni.  
Obroty 12 000 RPM 
 

Kod Skok Ilość w opakowaniu Ciśnienie robocze Rodzaj 

11221 5 1 SZT 6,3 bar  z odciągiem 

11243 3 1 SZT 6,3 bar z odciągiem 
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SZLIFIERKA ORBITALNA BLS 350  
 

 
 

Szlifierka oscylacyjna z odciągiem wyposażona w system odsysania pyłu, co w znacznym stopniu skraca 
czas pracy oraz podnosi jej komfort.. W komplecie znajduje się tarcza 150mm z 49 otworami. Idealna 
do szlifowania wszelkiego rodzaju szpachlówek, podkładów i lakierów. Obroty regulowane 7 stopniami 
prędkości co 1000 obrotów na minutę (wyświetlacz poziomu obrotów). Długi 3,5 metrowy kabel 
zasilający pozwala na swobodną pracę. W opakowaniu zostały dołączone 4 krążki ścierne o gradacjach: 
p80, p180, p240 oraz p400. Waga urządzenia: 1kg.  
 

Kod Skok Ilość w opakowaniu Obroty Rodzaj 

SIC000323 5 1 SZT 4000 - 10000  z odciągiem 

000737 2.5 1 SZT 4000 - 10000  z odciągiem 

NARZĘDZIA BLACHARSKIE 

KOMPLET NARZĘDZI BLACHARSKICH / TRZONEK METALOWY 
 

 
 

Siedmioczęściowy zestaw blacharski w skład którego wchodzą 3 młotki o charakterystycznych 
płaszczyznach i 4 kowadełka o różnych kształtach. Praktyczny i skuteczny w działaniu zestaw do 
kształtowania blach. Precyzyjnie dopasowane płaszczyzny robocze młotków i kowadełek pozwalają 
na uzyskiwanie różnorodnych płaszczyzn, kształtowanej blachy. Młotki posiadają trwałe, metalowe 
trzonki, natomiast części metalowe wykonane są z bardzo wytrzymałego włókna węglowego.  
 
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10333 3 SZT 

 
KOMPLET NARZĘDZI BLACHARSKICH  
 

 
Komplet młotków z drewnianym trzonkiem i kowadełek, w walizce, o charakterystycznych 
płaszczyznach roboczych, które umożliwiają na uzyskiwanie różnorodnych kształtów w obrabianym 
materiale.  Znajdzie on zastosowanie przy wszelkich pracach związanych z naprawą karoserii 
samochodowej.  
 
 

 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

10334 3 SZT 

KOMPLET NARZĘDZI BLACHARSKICH PULLER  
 
Komplet narzędzi blacharskich Puller, praktyczny i skuteczny w działaniu zestaw do napraw blacharskich. W zestawie profesjonalny 
młotek bezwładnościowy do napraw karoserii oraz siedem końcówek o wszechstronnym zastosowaniu. Solidne wykonanie, prosta 
obsługa oraz mnogość zastosowań czynią zestaw podstawowym wyposażeniem każdego warsztatu.  
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10335 10 SZT 
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FILTRY I REGULATORY 

 
FILTR POWIETRZA Z REGULTOREM 

 

Filtr sprężonego powietrza z wbudowanym regulatorem (reduktor) ciśnienia służy do wstępnego 
oczyszczenia sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych i kondensatu, reguluje i utrzymuje stałe 
wartości ciśnienia wyjściowego w instalacjach pneumatycznych niezależnie od zmiany ciśnienia zasilającego 
z kompresora. Filtro-reduktor ma za zadanie wyłapać część kondensatu zawartego w sprężonym powietrzu 
powstałego na skutek zmiany temperatur. Eliminuje do minimum powstawanie wad lakierniczych i chroni 
narzędzia pneumatyczne.  Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Niezawodny i niezastąpiony w każdym 
warsztacie lakierniczym. 
 

 
 

 
 
 

Kod Rozmiar  Ilość w opakowaniu 

14103 ¼ cala 10 SZT 

14104 ⅜ cala 10 SZT 

14105 ½ cala 10 SZT 

 

DWUCZĘŚCIOWY ZESTAW + REGULATOR  
 Dwuczęściowy zestaw, filtr z regulatorem i naolejaczem, służący do oczyszczania sprężonego powietrza z 

zanieczyszczeń stałych i płynnych o odpowiednich wielkościach, nastawiania i utrzymywania stałej wartości 
ciśnienia wyjściowego w instalacjach pneumatycznych niezależnie od zmiany ciśnienia wejściowego 
powyżej ciśnienia zredukowanego. Naolejacz dodatkowo naoliwia powietrze aby nie zatrzeć urządzeń 
podłączonych pod układ pneumatyczny .Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Zakres regulacji 0-8 bar. 
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.  
 

Kod Rozmiar  Ilość w opakowaniu 

14100 ¼ cala 1 SZT 

14101 ⅜ cala 1 SZT 

14102 ½ cala 1 SZT 

 

FILTR+REGULATOR+NAOLEJACZ  
 

 

 

 

 

Filtr + regulator(reduktor)+naolejacz służy do oczyszczenia sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych 
i płynnych o odpowiednich wielkościach, nastawiania i utrzymywania stałej wartości ciśnienia wyjściowego 
w instalacjach pneumatycznych niezależnie od zmiany ciśnienia wejściowego powyżej ciśnienia 
zredukowanego. Naolejacz dodatkowo naoliwia powietrze aby nie zatrzeć urządzeń podłączonych pod 
układ pneumatycznego. Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Skutecznie ochroni przed 
zanieczyszczeniami urządzenia w danym układzie sprężonego powietrza. Usuwa wytrącającą się z układu 
wodę, utrzymuje stałe ciśnienie wyjściowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod Rozmiar  Ilość w opakowaniu 

10006 ½ cala 24 SZT 

10006 ¼ cala 24 SZT 

Dane techniczne 

Max. ciśnienie robocze  10 bar 

Ciśnienie dopuszczalne 12 bar 

Zakres regulacji 0-8 bar 

Zakres temperatury pracy 5-60 stopni C 
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FILTR+REGULATOR 
 
 
 
 
 

Filtr + regulator(reduktor) służy do oczyszczenia sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych i 
płynnych o odpowiednich wielkościach oraz nastawiania i utrzymywania stałej wartości ciśnienia 
wyjściowego w instalacjach pneumatycznych niezależnie od zmiany ciśnienia wejściowego powyżej 
ciśnienia zredukowanego. Skutecznie ochroni przed zanieczyszczeniami urządzenia w danym 
układzie sprężonego powietrza. Usuwa wytrącającą się z układu wodę. Utrzymuje stałe ciśnienie 
wyjściowe 

 
 
 

Kod Rozmiar  Ilość w opakowaniu 

10004 ½ cala 1 SZT 

10004 ¼ cala  1 SZT 

 

Dane techniczne 

Max. ciśnienie robocze 10 bar 

Ciśnienie dopuszczalne 12 bar 

Zakres regulacji 0-8 bar 

Zakres temperatury pracy 5-60 stopni C 

  
REDUKTOR CIŚNIENIA Z MANOMETREM 
 
 
 
 

Reduktor ciśnienia z manometrem, przeznaczony do regulowania i utrzymywania stałej wartości 
ciśnienia wyjściowego w instalacjach pneumatycznych niezależnie od zmiany ciśnienia wejściowego 
powyżej ciśnienia zredukowanego. 
 

Kod Rozmiar  Ilość w opakowaniu 

14106 ¼ cala 1 SZT 

14107 ⅜ cala  1 SZT 

14108 ½ cala 1 SZT 
 

  
  

REDUKTOR CIŚNIENIA Z MANOMETREM 

 Reduktor ciśnienia z manometrem przeznaczony do regulowania i utrzymywania stałej wartości ciśnienia 
wyjściowego w instalacjach pneumatycznych niezależnie od zmiany ciśnienia wejściowego powyżej 
ciśnienia zredukowanego.  
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

11185 ¼ cala 100 SZT 

 

REDUKTOR CIŚNIENIA Z MANOMETREM – PREMIUM 

 Reduktor ciśnienia z manometrem przeznaczony do regulowania i utrzymywania stałej wartości ciśnienia 
wyjściowego w instalacjach pneumatycznych niezależnie od zmiany ciśnienia wejściowego powyżej ciśnienia 
zredukowanego.  
 

 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

11188 ¼ cala 100 SZT 
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MINI NAOLEJACZ 

 
 

Mini naolejacz to element wprowadzający do sprężonego powietrza w instalacji pneumatycznej czynnik 
smarujący - olej w postaci tzw. mgły olejowej. Dzięki temu zostaje zmniejszona siła tarcia między 
współpracującymi powierzchniami a tym samym zmniejszenie ich zużycia oraz zabezpieczenie przed 
korozją. Wyposażony w gwint zewnętrzny i wewnętrzny  ¼.  Zapewnia długą żywotność urządzeń i 
narzędzi pneumatycznych i w znacznym stopniu poprawia ich działanie. Charakteryzuje go solidna 
konstrukcja z mosiądzu odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11208 10 SZT 
 

FILTR POWIETRZA 

 
 

Filtr przeznaczony do czyszczenia powietrza sprężonego z zanieczyszczeń płynnych i stałych. 
Dane techniczne: 
- zakres ciśnienia wejściowego do 16 bar, 
- zakres temperatury pracy do 60o C, 
- dokładność filtracji 40µm.. 
 

 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

14109 ¼ cala 1 SZT 

14110 ½ cala 1 SZT 

FILTR POWIETRZA NAŚCIENNY F – 16A 

 
 

Filtr F-16 poprawia jakość prac malarskich poprzez odfiltrowanie zanieczyszczeń przed ich rozpyleniem 
oraz zapewnia narzędziom pneumatycznym czyste i suche powietrze przy wymaganym ciśnieniu. 
Skutecznie usuwa brud, wodę, olej i inne zanieczyszczenia, chroniąc cylindry i narzędzia pneumatyczne 
Zakres ciśnienia wyjściowego 0-11 bar, dokładność filtracji 40 mikronów, 1/2 cala. 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10126 5 SZT 

DOZOWNIK OLEJU 1/2  

 
 

Dozownik oleju. Dozownik oleju służy do nasycenia olejem powietrza zasilającego odbiorniki 

wymagające smarowania. Ilość dozowanego oleju można regulować za pomocą śruby umieszczonej w 

górnej części przezroczystej kopuły. Ilość dozowanego oleju wynosi od 1 do 12 kropli na każde 1000L 

przepływającego powietrza. 

Dozownik jest wykonany ze stopu metalów pokrytego powłoką lakierniczą. Sam pojemnik jest z 

przeźroczystego tworzywa umożliwiający kontrolę poziomu oleju. Pojemnik jest zabezpieczony 

metalową osłoną, zabezpieczającą przed jego uszkodzeniem. 

 

Maksymalne ciśnienie robocze to 16 bar/230 psi/1,6 MPa. Zakres temperatury pracy od 0-60°C. 

Rozmiar gwintu przyłączeniowego (wejście i wyjście) to 1/2". 

Wielkość przepływu 2300 l/min (przy założeniu ciśnienia wejściowego 10bar) 

Do dozownika dołączone są metalowe uchwyty montażowe. 

Całkowita wysokość dozownika 17cm. 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

14112 1 SZT 
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FILTR POWIETRZA 

 
 

Filtr ten służy do osuszania powietrza. Jest niezbędnym elementem każdej instalacji pneumatycznej. 
Stosując ten filtr zapobiegasz między innymi; rdzewieniu narzędzi, zaciekom podczas malowania 
pistoletami lakierniczymi, uszkodzeniom węży itp.  Filtr nie wymaga dodatkowych mocowań, utrzymuje 
się na nyplu lub złączce, którą będzie przymocowany do kompresora. 
Opróżnianie wody polega na pociągnięciu zaworu umieszczonego u dołu filtra. Separuje on również olej 
i inne zanieczyszczenia. Wyposażony jest w metalową osłonę zbiornika. Filtracja 10 mikronów to jest 
0,010 mm. 
 Wysokość: 155mm  Szerokość: 80mm  Filtracja: 0,010 mm  Gwint: 1/4" Ciśnienie robocze / maksymalne: 
0,5-8,5bar / 10 bar. Materiał wykonania części nagwintowanej: aluminium 
Przepływ maksymalny: 1750 l/min  Pojemność zbiornika: 80 ml  Masa około: 0,3 kg 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11201 1 SZT 

FILTR KABINOWY PODŁOGOWY  
 

 

Filtr podłogowy usuwa resztki rozpylonego lakieru, chroniąc urządzenie i środowisko przed zanieczyszczeniami. 
Elementarne włókna szklane z progresywnie wzrastającą gęstością i z laminarną stroną wylotu powietrza sprawiają, 
że filtr ma bardzo wysoką zdolność zatrzymywania cząsteczek lakieru przy minimalnym oporze powietrza. 
 
 

 
 

 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

11009 1M/20M 1 SZT 

FILTR KABINOWY GÓRNY MCA 650 

 

Filtr sufitowy, przeznaczony do dokładnego oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń, wykonany z włókna 
poliestrowego łączonego termicznie, bardzo wydajny. Filtr nasycony jest specjalnym środkiem klejącym i dodatkowo 
jego zewnętrzna powłoka zabezpieczona jest siatką poliestrową od strony wylotu powietrza. Filtr przeznaczony do 
końcowej filtracji powietrza doprowadzanego do kabin i urządzeń lakierniczych. 
 
 

 
 

 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

11008 2M/20M 1 SZT 

KAB000002 1,6M/20M 1 SZT 

FILTRY POD PISTOLET  

 

Separator wody pod pistolet filtruje powietrze mechanicznie przy czym chroni przed cząsteczkami wody i 
oleju.  Stosowany głównie do filtracji powietrza, wyłapywani drobin wody i oleju ze sprężonego powietrza. 
Maksymalna filtracja wynosi 40 mikronów. Posiada przyłącza 1/4 cala z gwintem wewnętrznym do podłączenia 
pistoletu, 1/4 cala z gwintem wewnętrznym do podłączenia przewodu sprężonego powietrza. 
 

 
 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

10242 100 SZT 

 Lekki solidy filtr przystosowany do stosowania z większością pistoletów lakierniczych. Przyłącza ¼ '\'W-Z maksymalne 
ciśnienie 8,5 bar, zakres temperatur pracy 10-42ºc Przystosowany do pracy z pistoletami lakierniczymi HP, RP, LP, LVLP, 
HVLP, TRANS-TECH, HTE. 
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10243 12 SZT 

 

Zastosowanie: do filtracji powietrza, wyłapywania drobin wody oraz oleju ze sprężonego powietrza przed pistoletem 
lakierniczym lub innymi urządzeniami wymagającymi oczyszczonego powietrza w celu prawidłowej pracy. Max 
filtracja -40 mikronów; zapewnia ostateczną obronę przed zanieczyszczeniami    w powietrzu.    Posiada przyłącza: 1/4 
" gw do podłączenia pistoletu oraz 1/4 " gz do podłączenia przewodu sprężonego powietrza   ciśnienie max 10 bar 
posiada spust kondensatu.  
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10241 100 SZT 
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PISTOLETY LAKIERNICZE 

ITALKO CV1 1.3 HVLP 

 
 

 

Pistolet natryskowy ITALKO CV1 z dyszą 1,3mm. Wlot i wylot ze stali nierdzewnej, odporne na 
korozję. Klasyczny wygodny uchwyt, umożliwiający profesjonalną obsługę i  dający równowagę. 
Innowacyjna konstrukcja spustu, uchwyt płynny i wygody, bardzo łatwy do czyszczenia i 
konserwacji. Kuty i prasowany korpus pistoletu jest kompaktowy, aby zapobiec skakaniu farby się 
do malowania wodnego i korozyjnego natrysku farby. SPECYFIKACJA: 
Pobór farby, mocowanie: Grawitacyjny, Wymiar dyszy: 1.3mm Ciśnienie robocze: 2,5- 3,0 BAR; 
Pobór powietrza: 370 l/MIN. Prędkość bez obciążenia: 1200 rpm Pojemność zbiornika: 600ml 
Zużycie powietrza: po wejściu w powietrze o wartości 2.0 bar zużycie powietrza wynosi 270 l/min 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

205854 1 SZT. 

SICCO F1 PISTOLET DO MAS 

 
 

 

Seria F1 jest przeznaczona na rynek profesjonalny, który wymaga dobrej wydajności i trwałości w 
bardzo konkurencyjnej cenie. Testy, którym jest poddawany każdy pistolet natryskowy, gwarantują 
wysoką wydajność. Szczególny kształt nasadki powietrznej zapewnia optymalną wydajność przy 
każdym rodzaju farby. Produkt rozpyla produkt w różnych wykończeniach, tworząc pełny pożądany 
efekt przy każdym użyciu. SPECYFIKACJA: 
Ciśnienie robocze: 1,5 bar do 8 bar. Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar (116 psi) 
Waga: 0,835 kg (1,841 Ib). Poziom ciśnienia akustycznego (SPL): Lp = 85.7 dB 
Poziom mocy akustycznej (SWL_: Lw = 96.4 dB 
Wymiary: 355 mm x 250 mm x 60 mm (13,96 cala x 9,84 cala x 2,36 cala) 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

000614 1 SZT. 

SICCO PLUS HPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pistolet pracuje w opatentowanej technologii HPS zapewniającej doskonałą atomizację i wysoki 
transfer. SICCO PLUS HPS posiada: – udoskonaloną głowice zapewniające lepszą atomizację,   
- uszczelniacz iglicy- dostępny jest od zewnątrz co ułatwia wymianę i regulacje,  
– poprawioną ergonomie korpusu oraz kształt regulatora ciśnienia sprężonego powietrza,  
– nowy zmieniony zbiornik opadowy o bardziej ergonomicznym kształcie wykonany został z trwałego 
tworzywa sztucznego. Pistolet zapewnia doskonale wyważony stosunek jakości i trwałości do ceny.  
BUDOWA: Lekki i ergonomiczny, odlewany ciśnieniowo aluminiowy korpus pokryty jest powłoką 
antyprzyczepnościową. Dysza i iglica wykonane ze stali nierdzewnej AISI 303, głowica z niklowanego 
mosiądzu, uszczelnienia z PTFE oraz sprężyny ze stali szlachetnej.  
ZASTOSOWANIE: Pistolet jest dostępny z dyszami 1,3; 1,4; i przeznaczony do nanoszenia lakierów 
nawierzchniowych oraz gruntów i podkładów. Przykładowe zastosowanie pistoletu: – motoryzacja, – 
stolarnie, – warsztaty remontowe, – szkutnictwo, – zakłady produkcyjne. 
 
 

 
 

Kod Dysza Ilość w opakowaniu 

000608 1.3 1 SZT 

000613 1.4 1 SZT 
 

Dane techniczne 

Podłączenie powietrza ¼ cala 

Pobór powietrza 220 L/min 

Ciśnienie robocze 2,5 bar 

Szerokość strumienia 300mm 

Waga netto 445g 
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KOMPLET PISTOLETÓW 5 CZĘŚCI 

 
 

 

 

 

Parametry techniczne pistoletu: średnica dyszy 1,5 mm (iglica mosiężna), regulacja ilości oraz 
strumienia lakieru, regulacja ciśnienia powietrza, aluminiowy korpus i zbiornik o pojemności 600 
ml, zalecane ciśnienie pracy od 3 do 5 barów, gwint 1/4 cala , mocowanie – szybkozłączki.  
Parametry techniczne pistoletu do pompowania kół: długość węża 350mm, zakończony 
szybkozłączami euro 1/4", skala do 15 bar lub 220 psi, gumowa obudowa zegara, wyposażony 
w zawór spustowy powietrza, bardzo dobra jakość. 
Parametry techniczne przewodu spiralnego: maksymalne ciśnienie robocze 12 bar, w całości 
wykonany z metalu, podłączenie na szybkozłącze. 
Parametry techniczne pistoletu do ropowania: zbiornik o poj. 1 litr, uniwersalna szybko złączka 1/4 
cala, długa dysza rozpylająca, mosiężna blokada i końcówka wylotu, regulacja strumienia. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11190 5 elementów 

PISTOLET RP ITALKO T-MAX-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dane techniczne 

Pojemność zbiornika   500 ml 

Podłączenie powietrza ¼ cala 

Pobór powietrza 370 L/min 

Szerokość strumienia 320 mm 

Ciśnienie robocze 3 bar 

Kod Dysza Ilość w opakowaniu 

000406 1.3 mm 1 SZT 

000407 1.4 mm 1 SZT 

 

 

PISTOLET DOLNY ZBIORNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bardzo dobry jakościowo pistolet z dolnym zbiornikiem, wykonany w technologii wysokociśnieniowej. 
Zapewnia idealnie ukształtowany strumień natrysku. Lakier nakłada się precyzyjnie i bardzo wygodnie. 
Pistolet posiada wysokiej jakości iglicę i dyszę ze stali nierdzewnej, co pozwala na długą i bezawaryjną 
pracę. Pojemny zbiornik mocowany na dole pozawala na długie malowanie bez konieczności 
przerywania pracy. Posiada solidne zamknięcie zapewniające wysokie bezpieczeństwo. 
 
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10204 1 SZT 

Dane techniczne 

Pojemność zbiornika   1 L 

Podłączenie powietrza ¼ cala 

Pobór powietrza 90-230 L/min 

Ciśnienie robocze 3-4 bar 
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PISTOLET EXPERT 
  Pistolet lakierniczy EXPERT marki SICO TOOLS przeznaczony jest do malowania powierzchni 

następującymi materiałami: lakiery wodorozcieńczalne, lakiery akrylowe, syntetyczne, lakiery 
metalizowane i perłowe, podkłady, szpachle. Pistolet wyposażony jest w trzy podstawowe regulacje: 
powietrza - ustawienia ilości materiału w stosunku do powietrza odbywa się poprzez przekręcenie 
dolnej regulacji lakieru, - ilość wyrzucanego materiału reguluje się tylnym pokrętłem strumienia - 
uzyskuje się przekręcając boczne pokrętło w lewo lub prawo (okrągły lub płaski strumień mieszanki). 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Kod Dysza Ilość w opakowaniu 

10030/1.3 1.3 mm 20 SZT 

10030/1.4 1.4 mm 20 SZT 

10030/1.7 1.7 mm 20 SZT 

10030/2.0 2.0 mm 20 SZT 

10030/2.2 2.2 mm 20 SZT 

10030/2.5 2.5 mm 20 SZT 

Dane techniczne 

Pojemność zbiornika   600ml 

Podłączenie powietrza ¼ cala 

Pobór powietrza 210-325 L/min 

Ciśnienie robocze 3,4-4,8 bar 

Rodzaje regulacji powietrza, szerokość strumienia, materiału 
 

 

PISTOLET LAKIERNICZY GOLD RP  

  Pistolet lakierniczy Gold Sico Tools, wysokociśnieniowy, przeznaczony jest do malowania 
powierzchni następującymi środkami: lakiery wodorozcieńczalne, lakiery arylowe, 
metalizowane i perłowe, akryle podkładowe i szpachle natryskowe (według zaleceń 
wytwórcy produktu). 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Kod Dysza Ilość w opakowaniu 

11400/1.3 1.3 mm 20 SZT 

11400/1.4 1.4 mm 20 SZT 

11400/1.7 1.7 mm 20 SZT 

11400/1.8 1.8 mm 20 SZT 

11400/2.0 2.0 mm 20 SZT 

11400/2.2 2.2 mm 20 SZT 

11400/2.5 2.5 mm 20 SZT 

Dane techniczne 

Pojemność zbiornika   200ml 

Podłączenie powietrza ¼ cala 

Pobór powietrza 150-250 L/min 

Ciśnienie robocze 3-4,8 bar 

Rodzaje regulacji ilość powietrza, szerokość strumienia, ilość 
podawanego materiału 
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PISTOLET MINI NIEBIESKI  
  Pistolet zaprawkowy Mini Niebieski, Sico Tools, przeznaczony do malowania powierzchni 

lakierami wodorozcieńczalnymi, akrylowymi, syntetycznymi, metalizowanymi i perłowymi, 
podkładami, szpachlami. Wyposażony jest w trzy podstawowe regulacje: powietrza, ilości lakieru 
i strumienia. 
 
 
 
  

Kod Dysza Ilość w opakowaniu 

10100/0.5 0,5 mm 20 SZT 

10100/0.8 0,8 mm 20 SZT 

10100/1.0 1,0 mm 20 SZT 

10100/1.2 1,2 mm 20 SZT 
 

 

 
 

Dane techniczne 

Pojemność zbiornika   200ml 

Podłączenie powietrza ¼ cala 

Pobór powietrza 210-325 L/min 

Ciśnienie robocze 1,4 – 3,4 bar 

Rodzaje regulacji ilość powietrza, szerokość strumienia, ilość 
podawanego materiału 

 
 

PISTOLET MINI LVLP   

          Pistolet do zaprawek jak również do retuszu. SICO mini LVLP cechuje się doskonałą 
ergonomią, jest poręczny i zwinny. Korpus wykonany z aluminium polerowany  
i anodowany co ułatwia czyszczenie. Dedykowany do wszelkich farb i lakierów oraz patyn 
i bejc. Lepkość produktów nie powinna przekraczać 18-20 sekund kubka forda 4 mm. 
 

 

 

 

 

Kod Dysza Ilość w opakowaniu 

10169/0.8 0,8 mm 10 SZT 

10169/1.0 1,0 mm 10 SZT 

10169/1.2 1,2 mm 10 SZT 

Dane techniczne 

Pojemność zbiornika: 250ml 

Podłączenie powietrza: ¼ cala 

Pobór powietrza: 210-325 L/min 

Ciśnienie robocze: 1,5-3,5 bar 

Rodzaje regulacji: 

Precyzyjna regulacja ilości farby na iglicy, drobny 
skok śruby. Precyzyjna regulacja szerokości 

strumienia, drobny skok śruby. 
Regulacja powietrza atomizującego w rękojeści. 
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PISTOLET RED NISKOCIŚNIENIOWY HVLP  
       Pistolet Red Sico Tools jest wykonany w technologii (ang. High Volume Low Pressure). Pistolety 

działające w technologii niskociśnieniowej powodują niższe straty materiału natryskiwanego w 
porównaniu z tradycyjnymi pistoletami na wysokie ciśnienie. Przeznaczony do nakładania lakierów 
bazowych jak akrylowych stosowanych w lakiernictwie jak i innych rzadkiej konsystencji farb i bejc oraz 
lakierów wodorozcieńczalnych.  Zastosowanie półprzeźroczystego plastiku do wykonania pojemnika 
umożliwia orientacyjną kontrolę ilości farby znajdującej się w pojemniku. Pistolet ten można podłączyć 
do instalacji pneumatycznej za pomocą standardowego króćca wpinanego do szybkozłączki. 

Dane techniczne 

Pojemność zbiornika: 600ml 

Podłączenie powietrza: ¼ cala 

Pobór powietrza: 250-270 L/min 

Ciśnienie robocze: 1,4-3,4 bar 

Rodzaje regulacji: 
ilość powietrza, szerokość 

strumienia, ilość podawanego 
materiału 

Kod Dysza Ilość w opakowaniu 

11401/1.3 1.3 mm 20 SZT 

11401/1.4 1.4 mm 20 SZT 

11401/1.7 1.7 mm 20 SZT 

11401/2.0 2.0 mm 20 SZT 

 
 

 

PISTOLET S990  

                  Zalecany do prac o małych wymaganiach co do jakości (malowanie płotu, bram 
garażowych itp. lub z większą dyszą - do podkładu). Wykonany z materiałów 
aluminiowych, stali nierdzewnej, plastikowy kubek. 

 
 

Kod Dysza Ilość w opakowaniu 

10202/1.3 1.3 mm 20 SZT 

10202/1.4 1.4 mm 20 SZT 

10202/1.5 1.5 mm 20 SZT 

10202/1.7 1.7 mm 20 SZT 

10202/1.8 1.8 mm 20 SZT 

10202/2.0 2.0 mm 20 SZT 

10202/2.2 2.2 mm 20 SZT 

10202/2.5 2.5 mm 20 SZT 

Dane techniczne 

Pojemność zbiornika:   600ml 

Podłączenie powietrza: ¼ cala 

Pobór powietrza: 130-230 L/min 

Ciśnienie robocze: 3-5 bar 

Rodzaje regulacji: szerokość strumienia, ilość podawanego materiału 

 
 

 
 

HVLP 
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PISTOLET SICO GOLD NISKOCIŚNIENIOWY 
 
 

 

Pistolet niskociśnieniowy Sico Gold zalecany jest do: lakierów wodorozcieńczalnych, lakierów 
akrylowych, syntetycznych, lakierów metalizowanych i perłowych, podkładów nawierzchniowych  
i wypełniających oraz szpachli natryskowych. 

Kod Dysza Ilość w opakowaniu 

14006/1.2 1.2 mm 20 SZT 

14006/1.3 1.3 mm 20 SZT 

14006/1.4 1.4 mm 20 SZT 

14006/1.7 1.7 mm 20 SZT 

14006/2.0 2.0 mm 20 SZT 

14006/2.5 2.5 mm 20 SZT 

Dane techniczne 

Pojemność zbiornika: 600ml 

Podłączenie powietrza: ¼ cala 

Pobór powietrza: 120-220 L/min 

Ciśnienie robocze: 1,5-3,5 bar 

Rodzaje regulacji: 
szerokość strumienia, ilość 

podawanego materiału 
 

 

 
 
 
PISTOLET SICO GREEN WYSOKOCIŚNIENIOWY  
 
 
 

 

Pistolet wysokociśnieniowy Sico Green stosowany do lakierowania lakierami akrylowymi 
koloryzowanymi i bezbarwnymi, lakierami przemysłowymi; poliuretan, alkid, epoxyd, Używany do 
nakładania podkładów; antykorozyjnych, wypełniających, a także do nanoszenia bejc, podkładów  
i lakierów do drewna, MDF. Model typu RP, HP . 

Kod Dysza Ilość w opakowaniu 

14007/1.2 1.2 mm 20 SZT 

14007/1.3 1.3 mm 20 SZT 

14007/1.4 1.4 mm 20 SZT 

14007/1.7 1.7 mm 20 SZT 

14007/1.8 1.8 mm 20 SZT 

14007/2.0 2.0 mm 20 SZT 

14007/2.2 2.2 mm 20 SZT 

14007/2.5 2.5 mm 20 SZT 

Dane techniczne 

Pojemność zbiornika: 600ml 

Podłączenie powietrza: ¼ cala 

Pobór powietrza: 130-230 L/min 

Ciśnienie robocze: 3-5 bar 

Rodzaje regulacji: 

powietrza; ustawianie ilości lakieru w stosunku do powietrza - 
odbywa się poprzez pokręcenie tylnej śruby regulacyjnej, - lakieru; 

ilość wyrzucanego materiału - reguluje się tylnym pokrętłem, 
- strumienia; okrągły skupiony lub płaski szeroki - uzyskuje się 

przekręcając boczne pokrętło regulacji. 

 

RP 
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PISTOLET SICO M400 WYSOKO I NISKOCIŚNIENIOWY 

 
 

Pistolety przeznaczone do lakierowania lakierami akrylowymi koloryzowanymi i bezbarwnymi, 
do lakierowania lakierami przemysłowymi; poliuretan, alkid, epoxyd, do nakładania podkładów; 
antykorozyjnych, wypełniających, do nakładania bejc, podkładów i lakierów do drewna, MDF. 
Bardzo dobre wyniki uzyskuje się tam gdzie wymagane jest małe zapylenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nisko 
ciśnieniowy 

Wysoko 
ciśnieniowy 

Dysza Ilość w opakowaniu 

14012/1.1 - 1.1 mm 20 SZT 

- 14011/1.2 1.2 mm 20 SZT 

14012/1.3 14011 1.3 mm 20 SZT 

14012/1.4 14011/1.4 1.4 mm 20 SZT 

14012/1.7 14011/1.7 1.7  mm 20 SZT 

14012/2.0 14011/2.0 2.0 mm 20 SZT 

- 14011/2.5 2.5 mm 20 SZT 

 

Dane techniczne 

Pojemność zbiornika: 600ml 

Podłączenie powietrza: ¼ cala 

Pobór powietrza: 280 L/min 

Ciśnienie robocze: Wysokociśnieniowy: 2,5-4 bar / niskociśnieniowy: 1,5-3 bar 

Rodzaje regulacji: 

powietrza; ustawianie ilości lakieru w stosunku do powietrza  
- odbywa się poprzez pokręcenie tylnej śruby regulacyjnej, 
 - lakieru; ilość wyrzucanego materiału - reguluje się tylnym 
pokrętłem, - strumienia; okrągły skupiony lub płaski szeroki 

 - uzyskuje się przekręcając boczne pokrętło regulacji. 
  

PISTOLET W500 NISKOCIŚNIENIOWY  
 
 
 
 
 
 

Pistolety przeznaczone do lakierowania lakierami akrylowymi koloryzowanymi  
i bezbarwnymi, do lakierowania lakierami przemysłowymi; poliuretan, alkid, epoxyd, do 
nakładania podkładów; antykorozyjnych, wypełniających, do nakładania bejc, podkładów  
i lakierów do drewna, MDF. Bardzo dobre wyniki uzyskuje się tam gdzie wymagane jest małe 
zapylenie.    
 
 
 
 
 

Kod Dysza Ilość w opakowaniu 

14010/1.1 1.1 mm 20 SZT 

14010/1.2 1.2 mm 20 SZT 

14010/1.3 1.3 mm 20 SZT 

14010/1.4 1.4  mm 20 SZT 

14010/1.7 1.7 mm 20 SZT 

14010/2.0 2.0 mm 20 SZT 
 

 
 Dane techniczne 

Pojemność zbiornika: 600ml 

Podłączenie powietrza: ¼ cala 

Pobór powietrza: 120-210 L/min 

Ciśnienie robocze: 1,5-3 bar 

Rodzaje regulacji: 

1. Powietrza: ustawienie ilości materiału w stosunku do 
powietrza; 

2. Farby: ilość wyrzucanego materiału; 
3. Strumienia: okrągły lub płaski strumień farby; 

 
 

 

 

  

HVLP 
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PISTOLETY SERIA PLATINUM  
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

Pistolet lakierniczy SICO PLATINIUM przeznaczony jest do malowania materiałami takimi 
jak: lakiery wodorozcieńczalne - lakiery akrylowe - lakiery syntetyczne - podkłady, 
szpachlówki natryskowe Pistolet został wyposażony w trzy podstawowe regulacje: - 
powietrza : ustawienia ilości materiału w stosunku do powietrza - materiału: ilość 
wyrzucanego materiału - strumienia : krągły lub płaski strumień farby. Dostępny w wersji: 
RP, HVLP I LVLP 

 
 
 
 
 
 

 Dane techniczne 

Pojemność zbiornika:   600ml 

Podłączenie powietrza: ¼ cala 

Pobór powietrza: RP 130-250 L/min     HVLP 120-210 L/min      LVLP 1,5-2bar 

Ciśnienie robocze: 3,4 - 4,8 bar/      HVLP 120-210bar      

Rodzaje regulacji: powietrza; ustawianie ilości lakieru w stosunku do powietrza - 
odbywa się poprzez pokręcenie tylnej śruby regulacyjnej, - lakieru; 

ilość wyrzucanego materiału - reguluje się tylnym pokrętłem, - 
strumienia; okrągły skupiony lub płaski szeroki - uzyskuje się 

przekręcając boczne pokrętło regulacji. 

Kod Dysza Ilość w 
opakowaniu 

nisko ciśnieniowy 

11407/1..3 1,3 mm 20 SZT  

11407/1..4 1,4 mm 20 SZT 

11407/1..7 1,7 mm 20 SZT 

11407/2..0 2,0 mm 20 SZT 

średnio ciśnieniowy 

11407/1.3 1,3 mm 20 SZT  

11407/1.4 1,4 mm 20 SZT 

11407/1.7 1,7 mm 20 SZT 

11407/2.0 2,0 mm 20 SZT 

wysoko ciśnieniowy 

11407/13 1,3 mm 20 SZT  

11407/14 1,4 mm 20 SZT 

 

PISTOLETY WATER  
 

Pistolet zaopatrzony jest w niezależny mechanizm uruchamiania powietrza i farby. Dzięki takiemu rozwiązaniu po lekkim 
naciśnięciu spustu z dyszy wydostaje się sprężone powietrze a następnie po zwiększeniu nacisku na spust farba. Należy 
utrzymywać wypływ cieczy na minimalnym poziomie w zakresie w którym nie zostanie przerwana praca. Zapewni to wyższą 
jakość nałożonej powłoki dzięki lepszej atomizacji materiału. Prowadzenie pistoletu powinno odbywać się zawsze prostopadle 
do malowanej powierzchni po poziomej linii prostej. Pistolet zaopatrzony jest w zbiornik grawitacyjny, co oznacza, że można 
nim malować tylko w pozycji górnej.             

 
 

 Kod Dysza  Kod Dysza Ilość w opakowaniu 

nisko ciśnieniowy  wysoko ciśnieniowy  

10375/1.3 
HVLP 

1, 3 mm 10375/1.3 RP 1,3 mm 20 SZT 

10375/1.4 RP 1,4 mm 20 SZT 

10375/1.4 
HVLP 

1,4 mm 10375/1.7 RP 1,7 mm 20 SZT 

10375/2.0 RP 2,0 mm 20 SZT 

 

LVLP 

HVLP RP 
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PISTOLETY SERIA M600 
 
 
 
 
 
 
 
   

Pistolet zaopatrzony jest w niezależny mechanizm uruchamiania powietrza i farby. Dzięki takiemu rozwiązaniu po lekkim naciśnięciu 
spustu z dyszy wydostaje się sprężone powietrze a następnie po zwiększeniu nacisku na spust farba. Należy utrzymywać wypływ cieczy 
na minimalnym poziomie w zakresie w którym nie zostanie przerwana praca. Zapewni to wyższą jakość nałożonej powłoki dzięki 
lepszej atomizacji materiału. Prowadzenie pistoletu powinno odbywać się zawsze prostopadle do malowanej powierzchni po 
poziomej linii prostej. Pistolet zaopatrzony jest w zbiornik grawitacyjny, co oznacza, że można nim malować tylko w pozycji górnej. 

 
 
 
 
 

 Kod Dysza  Kod Dysza Ilość w 
opakowaniu 

nisko ciśnieniowy  wysoko ciśnieniowy  

11406/1.3 1,3 mm 11406/13 1,3 mm 20 SZT 

11406/14 1,4 mm 11406/1.4 1,4 mm 20 SZT 

 11406/1.7 1,7 mm 20 SZT 

11406/1.8 1,8 mm 20 SZT 

11406/2.0 2,0 mm 20 SZT 

Dane techniczne 

Pojemność zbiornika:   600ml 

Podłączenie powietrza: ¼ cala 

Pobór powietrza: HVLP 120-210 L/min      RP 150-250 L/min   

Ciśnienie robocze: HVLP 1,5-3,5 bar   RP  3-4,8 bar 

Rodzaje regulacji: 1. Powietrza: ustawienie ilości materiału w stosunku do powietrza; 2. Farby: 
ilość wyrzucanego materiału; 3. Strumienia: okrągły lub płaski strumień farby; 

 

 
 

 

PISTOLETY PROFESSIONAL  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pistolet PROFESSIONAL to najwyższa jakość wśród profesjonalnych pistoletów lakierniczych. Model wstępuje w wersji nisko i 
wysokociśnieniowej. Pistolet idealnie nadaje się do nakładania baz, lakierów bezbarwnych, bejc, szpachli, podkładów, klei itp. 
Pistolet znajdzie zastosowanie w warsztacie lakierniczym, stolarskim, ślusarskim, budowlanym, na działce i w przydomowym 
garażu. Bardzo popularny pistolet wśród polskich lakierników.                
 

 Kod Dysza  Kod Dysza Ilość w 
opakowaniu 

nisko ciśnieniowy  wysoko ciśnieniowy  

10026/1.3 
HVLP 

1,3 mm 10026/1.3 RP 1,3 mm 20 SZT 

10026/1.4 RP 1,4 mm 20 SZT 

10026/1.4 
HVLP 

1,4 mm 10026/1.7 RP 1,7 mm 20 SZT 

10026/2.0 RP 2,0 mm 20 SZT 

 

 

 

Dane techniczne 

Pojemność zbiornika:   600ml,  zalecany przewód zasilający: 10mm 

Podłączenie powietrza: ¼ cala 

Pobór powietrza: Niskociśnieniowy 400 l/min    Wysokociśnieniowy 250 L/min 

Ciśnienie robocze: Niskociśnieniowy 2,0 - 2.5 bar ciśnienie maksymalne: 3 bar Wysokociśnieniowy 2,5-3,5 bar ciśnienie 
maksymalne: 7 bar 

Rodzaje regulacji: Posiada trzy regulacje: ilość powietrza zasilającego, ilość wyrzucanego materiału, szerokość 
strumienia. 
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PISTOLETY SPECJALNE 

WYCISKACZ DO MAS PNEUMATYCZNY 

 Pneumatyczny wyciskacz mas klejących i uszczelniających w kartuszach 310 ml z aluminium. Trwały i 
łatwy w obsłudze. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10136 10 SZT 

 

WYCISKACZ DO SILIKONU ALUMINIOWY  

 Wykonany w całości z metalu,   skuteczny lekki wyciskacz rurowy przeznaczony do aplikacji mas gęstych 
z typowych tub o długości 230 mm lub miękkich opakowań foliowych. Zapadka w tylnej części wyciskacza 
służy do odblokowywania tłoka przed jego wycofaniem. 

 
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10289 24 SZT 

WYCISKACZ DO SILIKONU WZMOCNIONY  

 Wysokiej jakości, profesjonalny wyciskacz do pojemników z silikonem, klejem itp. o pojemności 310ml. 
Mocna i lekka konstrukcja oraz masywna rączka i grube nity zapewniają trwałość produktu.  
 
 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

10288 24 SZT  

SZKIELETOWY WYCISKACZ SILIKONU  

 Wysokiej klasy profesjonalny i lekki wyciskacz (pistolet) do silikonu. Specjalny mechanizm zapewniający 
przeniesienie dużej siły na tubkę przy użyciu niewielkiego nacisku na pistolet ułatwia pracę. Wyposażony 
w mechanizm zapobiegający wyciekom. Przeznaczony do zastosowań profesjonalnych w wielu branżach, 
szczególnie przydatny w branży lakierniczej, pracach montażowych, instalacjach technicznych i wielu 
innych. Doskonale wyważony, podręczny, lekki, o solidnej konstrukcji. Przystosowany do tub o pojemności 
300ml.  
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10287 50 SZT  

PISTOLET CIŚNIENIOWY Z POMPĄ  

 

Zestaw wyposażony w wysokociśnieniowy pistolet lakierniczy, zbiornik ciśnieniowy, regulator ciśnienia 
z manometrem oraz zawór bezpieczeństwa. Główną zaletą jest możliwość malowania w dowolnej pozycji, 
pozwala na malowanie gęstymi materiałami bez ich rozcieńczania. Proste i szybkie napełnianie zbiornika.  
 
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10306 4 SZT / 2l  
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PISTOLET CIŚNIENIOWY Z POMPĄ 

 

Zestaw wyposażony w wysokociśnieniowy pistolet lakierniczy, zbiornik ciśnieniowy, regulator ciśnienia z 
manometrem oraz zawór bezpieczeństwa. Duża pojemność zbiornika pozwala na malowanie dużych 
obiektów. Niewątpliwą zaletą jest to, że użytkownik pracuje tylko z lekkim pistoletem nieobciążonym 
zbiornikiem farby. Bardzo wygodny w użyciu.  
 

 
 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

10139 1 SZT / 8l 

ZBIORNIK CIŚNIENIOWY 

 

Zbiornik ciśnieniowy do malowania o pojemności 10l. Duża pojemność zbiornika pozwala na malowanie 
dużych powierzchni.  
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11402 1 SZT / 10l 

 

PISTOLET DO KONSERWACJI 

 

Doskonały do przeprowadzenia prac renowacyjnych lub naprawczych, wytwarza jednolity i precyzyjny natrysk. 
Umożliwia nakładanie gotowych środków antykorozyjnych, itp. - baranek - w puszkach 1 L z gwintem. Plastikowa 
sonda umożliwia konserwowanie profili zamkniętych i miejsc trudno dostępnych. Doskonale wyważony, 
poręczny, lekki o solidnej konstrukcji. Regulowana szerokość natrysku i przepływ farby.  
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10135 bez regulacji 20 SZT 

10352 z regulacją 20 SZT 

PISTOLET DO PIANKI ZIELONY  

 

Pistolety do profesjonalnego i łatwego nakładania pianek poliuretanowych.  Dzięki zastosowaniu metalowych 
części konstrukcyjnych, czas użytkowania tego pistoletu jest zdecydowanie dłuższy. 
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10113 20 SZT  

 

PISTOLET DO PIASKOWANIA  

 

Profesjonalny pistolet wyposażony jest w dolny metalowy zbiornik o pojemności 1l., idealnie nadaje się do 
oczyszczania powłok stalowych lub aluminiowych elementów w całości czy przy życiu elementów.  
 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

11705 20 SZT  

10059 20 SZT 

PISTOLET DO PIASKOWANIA Z PIASKIEM  

 

Pistolet przeznaczony jest do usuwania ognisk korozji z wszelkiego rodzaju powierzchni stalowych, felg, 
elementów karoserii samochodowych itp. Różnorodność wymiennych głowic umożliwia dostosowanie 
kształtu strumienia wyrzucanego ścierniwa do kształtu piaskowanej powierzchni. Podczas pracy, możliwy jest 
odzysk materiału ściernego, który zbiera się w materiałowym woreczku, poprzez dociśnięcie głowicy 
pistoletu do piaskowanego elementu. Zestaw zawiera:  dolny zbiornik, o poj. 1L, materiał ścierny ok. 
1kg,  głowice o różnym kształcie końcówki i materiałowy woreczek na odzyskany materiał.  
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10246 1 SZT  
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PISTOLET DO POMPOWANIA KÓŁ  

 

Pistolet do pompowania z manometrem jest doskonały do pompowania i kontroli ciśnienia ogumienia 
pneumatycznego. Posiada gumową obudowę zegara. Wyposażony jest w zawór spustowy powietrza. 
 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

10060 10 SZT  

 Pistolet do pompowania kół Professional z manometrem jest doskonały do pompowania i kontroli ciśnienia 
ogumienia pneumatycznego. Posiada gumową obudowę zegara. Wyposażony jest w zawór spustowy 
powietrza. 
 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

10353 5 SZT 

PISTOLET DO ROPOWANIA  

 

Uniwersalny pistolet do czyszczenia ropą i innymi materiałami do konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Długość końcówki 250 mm, zbiornik o pojemności 1l, waga pistoletu 0,6 kg. Pistolet jest poręczny i łatwy w 
obsłudze.  
 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

10083 10 SZT  

PISTOLET DO MYJKI  

 

Bardzo dobrej jakości pistolet ciśnieniowy wraz z lancą i dyszą. Dysza jest płynnie regulowana, umożliwia 
przepływ mocnym wąskim strumieniem oraz rozproszonym - jest to bardzo przydatna funkcja.  
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10314 5 SZT  

PISTOLET DO MYJKI KOŃCÓWKA METALOWA  

 

Wysokiej jakości pistolet ciśnieniowy wraz z lanca i dyszą. Pistolet znajduje szerokie zastosowanie do 
praktycznie każdego rodzaju myjek ciśnieniowych w których ciśnienie nie przekracza 220 bar. 
Długość lancy – 88cm, bez rączki.  
 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

10317 1 SZT  

PRZEWÓD DO MYJKI CIŚNIENIOWEJ  

 

Uniwersalny przewód ciśnieniowy do myjki wykonany z gumy, posiada odpowiednie końcówki 
przyłączeniowe. Służy do podłączenia myjki ciśnieniowej do pistoletu.  
 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

15011 5 SZT  

RĄCZKA DO PISTOLETU 150 BAR  

 

Pistolet do myjki ciśnieniowej, wykonany z wysokiej jakości materiałów, co czyni go bardzo wytrzymałym i 
bezpiecznym narzędziem. Skonstruowany tak, by dobrze leżał w dłoni i praca z nim przebiegała 
w komfortowych warunkach. Wytrzymuje ciśnienie 150 bar.  
 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

10320 1 SZT  
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RĄCZKA DO PISTOLETU  

 

Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo wytrzymały i bezpieczny, wytrzymuje wysokie ciśnienie.  Rączka 
skonstruowana tak, aby praca była lekka i przyjemna. Posiada obrotowe złącze, które zapobiega plątaniu 
się węża.  
 

Kod Ciśnienie Ilość w opakowaniu 

10319 280 bar 1 SZT  

10318 310 bar  1 SZT  

 

PISTOLETY DO PRZEDMUCHU 
 
PISTOLET DO PRZEDMUCHU PLASTIKOWY   

 

Pistolet do przedmuchiwania i czyszczenia zabrudzonych powierzchni. Bardzo lekki, poręczny i wygodny 
w użyciu. Posiada uchwyt do zawieszenia pistoletu. Dostępny w trzech rozmiarach. Króciec w zestawie 
  
 

 
Kod Rozmiar  Ilość w opakowaniu 

10131 20cm 1 SZT  

10132 30cm 1 SZT 

10133 50cm 1 SZT 
 

 
 

TURBO DYSZA   

 

Turbo dysza dostępna w dwóch rozmiarach: duża/mała. Daje zwarty i mocny strumień. Dzięki niej 
usuniemy bardzo trudne zabrudzenia przy niewielkim zużyciu wody i środka czyszczącego. Zapewnia 
wysoką skuteczność.  

Kod Rodzaj  Ilość w opakowaniu 

10321 150 BAR 50 SZT  

10322 220 BAR  50 SZT 

 

 

PISTOLET/UCHWYT DO SPRAY   

 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

000359 10 SZT  

 

PISTOLET DO MAS NATRYSKOWYCH 400ML  

 

Pneumatyczny wyciskacz mas klejących i uszczelniających 400 ml. 
Trwały i łatwy w obsłudze. 
W zestawie z końcówkami i akcesoriami.  

Kod Ilość w opakowaniu 

19108 1 SZT  
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PISTOLET DO PRZEDMUCHU METALOWY  

 

Solidny metalowy pistolet do przedmuchiwania Pozwala na sprawne i szybki czyszczenie powierzchni. 
Doskonały do usuwania kurzu, pyłu itp. Pistolet wykonany z aluminium co daje nam niską wagę i dużą 
wytrzymałość. Dostępny w trzech rozmiarach.  
 
 

 
  
 
 

Kod Rozmiar  Ilość w opakowaniu 

10162 krótki 10 SZT  

10165 średni 10 SZT 

10163 długi 10 SZT 

 
PISTOLET DO PRZEDMUCHU DŁUGOPIS 
  

 
Kod Ilość w opakowaniu 

11050 10 SZT  

AEROGRAFY 

AEROGRAF 

 Poręczny lekki aerograf w zestawie z zbiorniczkami, przewodem, kluczem. - wielkość dyszy 0.3 MM,- 
ciśnienie pracy 15-30 PSI,- pojemność zbiorniczków na farbe 22cm3. zbiornikiem. 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

10055 1 SZT  

AEROGRAF BOCZNY ZBIORNIK 

 Aerograf profesjonalny z bocznym zbiornikiem. 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

11206 1 SZT  

 

AEROGRAF DOLNY ZBIORNIK 

 Aerograf profesjonalny. Dysza: 0,33mm Ciśnienie robocze: 0,5 - 2 BAR Pobór powietrza:  

20 - 50 l/min. 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

10055 1 SZT  

AEROGRAF GÓRNY ZBIORNIK 

 Aerograf z górnym zbiornikiem. Dane techniczne: dysza 0,3mm, pojemnik grawitacyjny, podwójna 
regulacja natrysku, profesjonalna konstrukcja, ciśnienie pracy 15~50PCI. 

 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

11205 1 SZT  
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AEROGRAF PROFESJONALNY TYP 

 Parametry techniczne: średnica dyszy 0,3 MM, pojemność zbiornika 22cm3, minimalne ciśnienie 
zasilania 2,0 atm, regulacja ilości rozpylanej farby.  

 

Kod Ilość w opakowaniu 

10307 1 SZT  

 

Parametry techniczne: średnica dyszy 0,3 MM, pojemność zbiornika 22cm3, minimalne ciśnienie 
zasilania 2,0 atm, regulacja ilości rozpylanej farby 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

10308 1 SZT  
 

 

KOMPLET DO MYCIA PISTOLETU  

 

Niezwykle praktyczny, dwunastoelementowy zestaw do mycia pistoletów natryskowych zawierający 
szczotki, pędzle i wyciory. Idealny do wszystkich czynności związanych z czyszczeniem pistoletów.  
 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

10112 12 elementów  

 
KOMPLET DO MYCIA PISTOLETU  

 

Wysokiej jakości, praktyczny zestaw do mycia pistoletów, zawierający między innymi oliwiarkę, druty 
i specjalne szczoteczki oraz przyrządy do czyszczenia. Doskonale spełnia swoją rolę dzięki 
zróżnicowanym średnicom wyciorów i igieł. Jego zaletą jest kaseta z [przezroczystą szybką.  Polecany 
do każdego zakładu lakierniczego. 
  
 

 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10114 21 elementów  

KOMPLET DO MYCIA PISTOLETU  

 

Uniwersalny 5-cio elementowy zestaw szczotek do czyszczenia pistoletów z syntetycznym włosiem. Doskonale 
sprawdza się przy wszelkich czynnościach związanych z czyszczeniem pistoletów.  
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11220 5 elementów  

STOJAK DO PISTOLETU  
 

 

Uniwersalny i lekki stojak lakierniczy do pistoletu wykonany ze stali, łatwy w obsłudze, pasuje do większości 
pistoletów, stabilny, z możliwością montażu do ściany.  
 
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10337 25 SZT  
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STOJAK DO PISTOLETU I SITKA  

 

Praktyczny, dwuczęściowy stojak pod pistolet lakierniczy i sitko. Górna część przeznaczona jest na kubek lub sitko, 

dolna na pistolet. Solidny, wykonany z metalu, z możliwością przymocowania zarówno do ściany jak i do podłoża. 

Kompatybilny z każdym modelem pistoletu zasilanego grawitacyjnie z kubkiem górnym Tego typu stojak jest 

niezastąpionym wyposażeniem warsztatu.  

 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

10713 20 SZT  

STOJAK DO PISTOLETU MAGNETYCZNY  

 

Magnetyczny uchwyt umożliwiający zawieszenie pistoletu w dowolnym miejscu kabiny lakierniczej. 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

30251 1 SZT 

STOJAK DO PISTOLETU PODWÓJNY  

 Magnetyczny uchwyt umożliwiający zawieszenie pistoletu w dowolnym miejscu kabiny lakierniczej. 

Wieszak umożliwia mocowanie przechowywanie jednocześnie dwóch pistoletów.  

 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

14090 10 SZT  

KRÓĆCE I SZYBKOZŁĄCZKI 
KRÓCIEC OBROTOWY PRZEGUB 

 

Króciec obrotowy z przegubem, zapobiega się skręcaniu węża. Ułatwia pracę wszystkim narzędziom 

pneumatycznym.  

 

Kod Ilość w opakowaniu 

10378 10 SZT 

KRÓCIEC OBROTOWY  

  

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10355 10 SZT  

KOMPLET KRÓCIEC + OPASKI 

  

 
Kod Ilość w opakowaniu 

10391 10 SZT  
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KOMPLET – KRÓCIEC + SZYBKOZŁĄCZKA  

 Szybkozłączka, 3 króćce z gwintem zewnętrznym,  

1 króciec z gwintem wewnętrznym 
Kod Ilość w opakowaniu 

10390 10 SZT   

ŁĄCZNIK NA WĄŻ 

 

 

Łącznik pneumatyczny przystosowany do pracy z wężami pneumatycznymi. Wykonany w taki sposób aby 

nie przepuszczać powietrza i nie narażać węża na uszkodzenia.  

 

 

Kod Średnica wew. Średnica zew. Kolor Ilość w opakowaniu 

10384 7 mm 9 mm Złoty 10 SZT  

10385 7 mm 9 mm Srebrny 10 SZT  

ŁĄCZNIK MIEDZIANY 

 

 

Miedziany łącznik pneumatyczny przystosowany do pracy z wężami pneumatycznymi. Wykonany w taki 

sposób aby nie przepuszczać powietrza i nie narażać węża na uszkodzenia.  

 

Kod Rozmiar  Ilość w opakowaniu 

10374 6 mm 10 SZT  

10375 9 mm 10 SZT  

ROZDZIELACZ / ROZGAŁĘŹNIK   

 

 

Mocny, trwały mosiężny rozdzielacz pneumatyczny o dużej przepustowości, przystosowany do pracy 

z wężami pneumatycznymi o średnicy 8 lub 10 mm. Służy do rozdzielania powietrza płynącego w instalacji 

pneumatycznej na niezależne przewody. Rozdzielacze dostępne z rozgałęzieniem na trzy lub cztery strony.  

 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

11166 3 strony/ 8mm 8 SZT  

11167 3 strony/ 10mm 8 SZT 

11168 4 strony/ 8mm 10 SZT 

11169 4 strony/ 10mm 10 SZT  

 

 

KRÓCIEC GWINT WEWNĘTRZNY / KRÓCIEC GWINT ZEWNĘTRZNY 

 

Kod (zewnętrzny) Kolor Ilość w opakowaniu 

13537 złoty ¼ cala 

Kod (wewnętrzny) Kolor Ilość w opakowaniu 

10383 srebrny ¼ cala 10 SZT   

10382 złoty  ¼ cala 10 SZT  
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ROZDZIELACZ 

 

 

Uniwersalna szybkozłącza z króćcem na wąż, dająca się obsługiwać jedną ręką z zaworem odcinającym. 

Wykonana z mosiądzu.  

 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10346 3 gniazda 10SZT  

10347 4 gniazda  10SZT 

SZYBKOZŁĄCZKI 

 Szybkozłącze dostępne z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym, stosowane do instalacji pneumatycznej. 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10368 ½ gwint zewnętrzny 5 SZT  

10366 ½ gwint wewnętrzny  5 SZT 

10367 3/8 gwint zewnętrzny  5 SZT  

10364 3/8 gwint wewnętrzny  5 SZT 

10365 ¼ gwint zewnętrzny  5 SZT  

10363 ¼ gwint wewnętrzny  5 SZT 

10369 6mm 5 SZT 

10370 9mm 5 SZT  

10371 13mm 5 SZT 
 

ŚCIERNICE 
ŚCIERNICE PLASTIKOWE  

 

 

 

 

Ściernica ręczna do wykonywania prac szlifierskich. Elastyczna, plastikowa ściernica przeznaczona 

do szlifowania dużych, płaskich powierzchni i elementów nadwozia. Wygodna do prowadzenia. 

Posiada dwa uchwyty do mocowania papieru ściernego.  

 

 

 
Kod Rozmiar Kolor Ilość w opakowaniu 

10348 70mm/400mm żółta 6 SZT  
 

Ściernica wykonana z tworzywa sztucznego, przeznaczona do szlifowania dużych powierzchni. Płyta 
robocza jest elastyczna, co umożliwia dopasowanie kształtu do obrabianej powierzchni. Do 
mocowania papieru przeznaczone są dwa zaciski, które zapewniają dobre dopasowanie materiału 
ściernego do płyty robocze. 

 

 
 

Kod Rozmiar Kolor Ilość w opakowaniu 

10304 70mm/400mm biała  36 SZT 
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ŚCIERNICA RĘCZNA ELASTYCZNA  

 

Ściernica ręczna przeznaczona do szlifowania płaskich powierzchni . Elastyczna płyta robocza umożliwia 

idealne dopasowanie do obrabianej powierzchni. Drewniany poręczny uchwyt w połączeniu z płytą 

roboczą o wymiarach 75x400mm zapewnia idealne wykończenie płaszczyzny, oraz niską wagę 

ściernicy.  
Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10305 70mm/400mm 36 SZT  

ŚCIERNICA PNEUMATYCZNA  

 

Idealnie nadaje się do szlifowania dużych powierzchni i elementów nadwozia. Bardzo ułatwia 

i przyśpiesza pracę. Zużycie powietrza: 220-250L/min; ciśnienie powietrza 6,2 bar, przyłącze powietrza 

¼ .  
Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

11211 70mm/400mm 5 SZT  

ŚCIERNICA RĘCZNA  

 

Ściernica ręczna, długa przeznaczona do szlifowania dużych płaskich powierzchni . Posiada uchwyt 

drewniany i płytę roboczą wykonaną z aluminium .Można stosować papier w rolkach lub paskach. Do 

mocowania papieru przeznaczone są dwa zaciski , które zapewniają dobre dopasowanie materiału 

ściernego do płyty roboczej. 

 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10301 70mm/400mm 36 SZT  

ŚCIERNICA RĘCZNA  

 

 

Umożliwia szlifowanie mocno zagłębionych kształtów. Przeznaczona  do dużych, płaskich powierzchni. 

Z drewnianym uchwytem. Stosować z papierem ściernym w rolkach lub wstęgach. Elastyczna płyta 

robocza umożliwia idealne dopasowanie do obrabianej powierzchni. Posiada 2 zaciski do mocowania 

papieru. 

 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

19114 70mm/245mm 24 SZT  

ŚCIERNICA RĘCZNA DREWNIANA  

 

 

Uchwyt ściernicy wykonany z drewna, płyta robocza z aluminium. Posiada dwa uchwyty do mocowania 

papieru, co zapobiega przesuwaniu się materiału ściernego podczas pracy.  

 

 
Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

19113 70mm/170mm 12 SZT  
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ŚCIERNICA RĘCZNA Z ODCIĄGIEM 

 

 Uchwyt ściernicy wykonany tworzywa sztucznego. Posiada rzep do mocowania papieru, co zapobiega 

przesuwaniu się materiału ściernego podczas pracy.  

.  Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

19117 70mm/400mm 1 SZT  

19116 70mm/200mm 1 SZT 

19115 70mm/125mm 1 SZT 
‘ 

 

AKCESORIA SZLIFIERSKIE 
KLOCEK OKRĄGŁY 

 

Klocek okrągły na rzep do krążków 150mm 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10118 1 SZT  

KLOCEK SZLIFIERSKI NA RZEP 150MM 

 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

19103 1 SZT  

KLOCEK SZLIFIERSKI CZARNY Z RZEPEM 70X120MM 

 
 

Elastyczny blok gumowy, do którego mocowany jest papier ścierny za pomocą specjalnych zaczepów. 
Przeznaczony jest do szlifowania na mokro i sucho. 
 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

19104 10 SZT  

KLOCEK GUMOWY CZARNY 

 

Elastyczny blok gumowy, do którego mocowany jest papier ścierny za pomocą specjalnych zaczepów. 
Przeznaczony jest do szlifowania na mokro i sucho. 
 

 
Kod Ilość w opakowaniu 

10143 10 SZT  

KLOCEK NIEBIESKI PROSTY  
 

 

Poręczny i lekki klocek do szlifowania o wymiarach 75x140 mm. Ma za zadanie ułatwić szlifowanie ręczne 
papierem ściernym. Dzięki zastosowaniu klocka, szlifowana powierzchnia będzie prosta i pozbawiona 
wszelkich nierówności. Charakteryzuje się dużą twardością. Zalecany do ścierania farb i lakierów.  
 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

12001 10 SZT  
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KLOCEK SZLIFIERSKI NA RZEP DO KRĄZKÓW 150MM 
 

 

Klocek szlifierski typu „mysz”. Wykonany z tworzywa sztucznego, dzięki czemu charakteryzuje się lekkością, 
przy czym jest sztywny i wytrzymały. Odznacza się odpornością na warunki pracy. Zastosowanie rzepu do 
mocowania papieru ściernego umożliwia stosowanie tych papierów.  
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10144 100 SZT  

KLOCEK SZLIFIERSKI PLASTIKOWY   
 

 

Klocek szlifierski plastikowy do prac na sucho i mokro, z uchwytami do mocowania papieru. Klocek 
wykonany jest z tworzywa sztucznego. Papier mocuje się za pomocą dwóch zacisków. 
Powierzchnia robocza pokryta jest miękką pianką, która zapobiega przemieszczaniu się papieru 
ściernego oraz poprawia warunki pracy. Dostępny w dwóch rozmiarach.  
 

Kod Rozmiar  Ilość w opakowaniu 

10009 212 mm 10 SZT  

10010 105 mm 10 SZT 

KLOCEK Z KORKA 
 

 

Klocek do ręcznego szlifowani, wykonany z wytrzymałego i twardego, ale zarazem sprężystego korka. 

Służy do mocowania papieru ściernego na mokro lub sucho. Bardzo lekki i poręczny. Stosowany w 

obróbce wszelkiego rodzaju materiałów. 

 Kod Filc Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10021 NIE 110mm*60mm*30mm 10 SZT  

10121 NIE 110mm*60mm*25mm 10 SZT  

204567 TAK 110mm*60mm*30mm 1 SZT 

 
 
KLOCEK NIEBIESKO-ZIELONY  
 
 

Standardowy klocek o prostokątnym kształcie służący do wygodnego szlifowania powierzchni. 
Trzy wymiary klocków umożliwiają dopasowanie do kształtu obrabianej powierzchni.   
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10340 140mm 10 SZT 

10357 200mm 10 SZT 

10358 290mm 5 SZT  

 

KLOCEK NIEBIESKI  

 
 

Klocek szlifierski niebieski z gąbką. Niebieska część klocka posiada dużą twardość i nadaje się do 
gruntownego szlifowania w szczególności dużych i prostych powierzchni. Druga strona klocka 
zawiera miękką gąbkę, która idealnie nadaje się do szlifowania.  
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

14516 140 mm 10 SZT  

KLOCEK NIEBIESKO-ZIELONY Z GĄBKĄ 
  

 
 

                 Klocek niebiesko-zielony z gąbką. Część zielona twarda, niebieska średnio twarda, miękka   
                 gąbczasta. Pomocny w szlifowaniu i polerowaniu powierzchni płaskich i profilowanych. 
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

14515 140 mm 10 SZT  
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KOMPLET DO SZLIFOWANIA ŚCIERNICE 

 

Komplet klocków i ściernic do szlifowania różnego rodzaju powierzchni. Stosowany w wielu 
branżach w tym lakierniczej i przetwórstwie drzewnym 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

SIC000008 6 ELEMENTÓW 4 SZT  
 

KOMPLET DO SZLIFOWANIA 16 ELEMENTÓW 
 Komplet narzędzi do szlifowania doskonale sprawdza się w przypadku trudno dostępnych 

miejsc. Stosowany do ręcznego polerowania listew i elementów nieosiągalnych dla urządzeń 
elektrycznych i pneumatycznych  
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

SIC000007 16 ELEMENTÓW 4 SZT  
 

 
KOMPLET DO SZLIFOWANIA KLOCKI 
 Komplet narzędzi do szlifowania doskonale sprawdza się w przypadku trudno dostępnych 

miejsc. Stosowany do ręcznego polerowania listew i elementów nieosiągalnych dla urządzeń 
elektrycznych i pneumatycznych  
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

SIC000009 6 ELEMENTÓW 4 SZT  
 

PAPIER ŚCIERNY NA GĄBCE DWUSTRONNY 

 

ITALKO SANDING SPONGE 120x100x12mm to gąbka do ręcznej obróbki powierzchni. 
Przeznaczona jest do ręcznego szlifowania szpachlówek, lakierów, powłok drewnianych, 
metalowych, farb, tworzyw sztucznych, gumy, papieru czy pcv. Dzięki miękkiemu podłożu 
szlifowanie krawędzi i zaokrąglonych kształtów jest niezwykle komfortowe.. 

Kod Gradacja   Kod Gradacja Ilość /op  

31876 100 31906 180 10 SZT  

31883 120 31920 240 10 SZT 

31890 150 31937 320 10 SZT 

 
 

KRĄŻEK NA FOLII GREEN 

 

Materiał ścierny na podłożu foliowym, które jest trwalsze i bardziej odporne od tradycyjnych 
powłok papierowych. Dzięki temu krążki charakteryzują się bardzo długą żywotnością. 
Przeznaczony do maszynowego szlifowania dużych powierzchni oraz usuwania wad w celu 
uzyskania idealnej powierzchni lakieru przed polerowaniem. Są niezwykle mocne i odporne na 
rozerwania. Szeroki zakres gradacji. Specjalna technologia i precyzyjne rozłożenie ziaren 
sprawiają, że krążki zapewniają najwyższą jakość pracy. 

Kod Gradacja   Kod Gradacja Ilość /op  

DEE000018 60 DEE000026 320 50 SZT  

DEE000019 80 DEE000028 360 50 SZT 

DEE000020 100 DEE000027 400 50 SZT 

DEE000021 120 DEE000029 600 50 SZT 

DEE000022 150 DEE000030 800 50 SZT 

DEE000023 180 DEE000031 1000 50 SZT 

DEE000024 220 DEE000032 1200 50 SZT 

DEE000025 240 DEE000034 1500 50 SZT 
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ITALKO KRĄŻEK NA FOLII 15 OTWORÓW 150MM  

 

Materiał ścierny na podłożu foliowym, które jest trwalsze i bardziej odporne od tradycyjnych 
powłok papierowych. Dzięki temu krążki charakteryzują się bardzo długą żywotnością. 
Przeznaczony do maszynowego szlifowania dużych powierzchni oraz usuwania wad w celu 
uzyskania idealnej powierzchni lakieru przed polerowaniem. Są niezwykle mocne i odporne na 
rozerwania. Szeroki zakres gradacji. Specjalna technologia i precyzyjne rozłożenie ziaren 
sprawiają, że krążki zapewniają najwyższą, jakość pracy. 
 

  Kod Gradacja  Kod Gradacja Ilość /op 

ITA000258 60 ITA000268 360 50 SZT  

ITA000259 80 ITA000269 400 50 SZT 

ITA000260 100 ITA000270 500 50 SZT 

ITA000261 120 ITA000271 600 50 SZT 

ITA000262 150 ITA000272 800 50 SZT 

ITA000263 180 ITA000273 1000 50 SZT 

ITA000264 220 ITA000274 1200 50 SZT 

ITA000265 240 ITA000275 1500 50 SZT 

ITA000266 280 ITA000276 2000 50 SZT 

ITA000267 320  

 
KRĄŻEK ŚCIERNY ŻÓŁTY 15 OTWORÓW 150MM  

 

Uniwersalny krążek ścierny, papierowy z 15 otworami. Posiada bardzo dobre właściwości ścierne 
i wysoką wytrzymałość użytkową. 
 

  Kod Gradacja  Kod Gradacja Ilość /op 

DEE000119 40 DEE000118 320 100 SZT  

DEE000125 60 KAT00092 360 100 SZT  

DEE000127 80 KAT00096 400 100 SZT  

KAT00051 100 DEE000124 500 100 SZT  

KAT00053 120 DEE000126 600 100 SZT  

DEE000122 150 KAT00054 800 100 SZT  

DEE000123 180 KAT00103 1000 100 SZT  

KAT00059 220 DEE000121 1200 100 SZT  

DEE000117 240 DEE000120 1500 100 SZT  

DEE000118 280 KAT00106 2000 100 SZT  
 

ITALKO PAPIER NA GĄBCE  

 

Papier ścierny na gąbce w rolce, jest szczególnie przydatny do szlifowania trudno dostępnych 
miejsc. Papier jest bardzo wygodny w użyciu, stanowi doskonałą alternatywę gdy zwykły papier 
nie wystarcza. Charakteryzuje go równe i twarde ziarno odporne na stępienie. Posiada 
elastyczne i mocne podłoże. Papier podzielony jest na mniejsze kawałki, które swobodnie można 
odrywać. (jeden kawałek: 11,5 x12,5)  
 

Kod Gradac
ja 

Kod Gradacja Rozmiar 

ITA000107 120 ITA000082 320 115x25 

ITA000196 150 ITA000081 400 115x25 

ITA000084 180 ITA000080 600 115x25 

ITA000083 240 ITA000079 800 115x25 
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PAPIER ŚCIERNY ROLKA  
 
 

Kod Gradacja Kod Gradacja 

10171 40 10178 180 

10172 60 10179 220 

10174 80 10192 240 

10175 100 10197 280 

10176 120 10209 320 

10177 150 10210 400 

Arkusz ścierny na podłożu papierowym pokryty tlenkiem glinu, w rolce. Przeznaczony do 
szlifowania szpachli, lakierów, farb. Do szlifowania ręcznego lub przy użyciu elektronarzędzi.  
Do wyboru arkusze w gradacji od 40 do 400. 

 

 
 

  

ITALKO KRĄŻKI ŚCIERNE Z KLEJEM 32MM 
 
 

Produkt przeznaczony do wstępnego usuwania niewielkich wad lakierniczych oraz równomiernego 
i szybkiego usuwania drobnych zarysowań. Niezastąpiony w procesie przygotowania powierzchni 
pod polerowanie. Do stosowania z koreczkiem szlifierskim. 
 

Kod Gradacja Ilość w opakowaniu 

ITA000311 2000 20 SZT 

ITA000312 2500 20 SZT 

ITA000313 3000 20 SZT 

ITALKO FLEX ARKUSZ ŚCIERNY NA RZEP 170X130MM  

 

Elastyczne, podzielne arkusze ścierne do szlifowania ręcznego. idealny produkt do zastosowania 
przy szlifowaniu podkładu czy przygotowania powierzchni, produkt ten zapewnia doskonałe 
wykończenie powierzchni dzięki elastycznej konstrukcji, która dostosowuje się do każdej 
powierzchni, elastyczne ITALKO FLEX doskonale sprawdzają się na brzegach paneli oraz w trudno 
dostępnych miejscach. Mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach, zarówno na 
mokro, jak i na sucho. 
 

  Kod Gradacja  Kod Gradacja Ilość /op 
ITA000294 800 ITA000298 2000 25 SZT  
ITA000295 1000 ITA000299 3000 25 SZT 
ITA000296 1200 ITA000301 5000 25 SZT 
ITA000297 1500   25 SZT 

ITALKO KRĄŻKI ŚCIERNE NA RZEP 75MM  

 

Elastyczne krążki ścierne do szlifowania ręcznego i maszynowego na rzep. Przeznaczone do pracy 
na sucho. 
 

  Kod Gradacja Kod Gradacja Ilość /op 
ITA000314 600 ITA000318 2000 200 SZT  
ITA000315 800 ITA000319 2500 200 SZT 
ITA000316 1000 ITA000360 3000 200 SZT 
ITA000317 1500   200 SZT 
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ITALKO FLEX KRĄŻKI ŚCIERNE 15 OTWORÓW 

 

Krążki ITALKO FLEX mają szczególne zastosowanie przy matowaniu lakieru bezbarwnego, 
szlifowaniu i usuwaniu tzw. skórki pomarańczy. Zapewniają doskonałe, niewidoczne przejście od 
nowej do starej powłoki lakieru bezbarwnego. Służą również do usuwania niedoskonałości 
powierzchni, takich jak kurz i zacieki. Nośnik powłoki tego produktu odpowiada za jej 
elastyczność i agresywność. Dbają również o to, żeby ziarna (w odróżnieniu od tych w papierach 
ściernych)  pozostawały na nośniku (brak osiadania). Konsekwencją tego jest znacznie dłuższa 
wytrzymałość ziaren. Krążek ITALKO FLEX jest ponadto wyposażony w specjalną powłokę 
zapobiegającą wytwarzaniu ciepła, a co za tym idzie miejscowego przegrzania na krążku 
ściernym. Do minimum zredukowane jest więc wystąpienie uszkodzeń na lakierze bezbarwnym 
oraz możliwość przeszlifowania. Krążek nie zapycha się zbyt szybko, co znacznie zwiększa jego 
żywotność.. 
 

  Kod Gradacja Kod Gradacja Ilość /op 
ITA000286 800 ITA000289 2000 50 SZT  
ITA000297 1000 ITA000291 3000 50 SZT 
ITA000220 1200 ITA000293 5000 50 SZT 

 
ITALKO WET&DRY ARKUSZ ŚCIERNY 230X280MM  

 

Papier ścierny ITALKO, wodoodporny przeznaczony do szlifowania ręcznego na mokro,  do 
stosowania przy naprawach pojazdów i przemyśle stolarskim. Znajduje zastosowanie wszędzie 
tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość szlifowanej i polerowanej powierzchni. Wykonany 
ze specjalnego elastycznego, impregnowanego papieru odpornego na rozerwania ze strukturą 
antypoślizgową. Zastosowane ziarno z węglika krzemu pozwala na wyjątkowo ostre ścieranie 
powierzchni, a spoiwo z żywic syntetycznych zapewnia optymalne zabezpieczenie przed 
wykruszaniem się ziarna. 
 

  Kod Gradacja    Kod Gradacja Ilość /op 
30022 400 30077 1200 50 SZT  
30039 500 30084 1500 50 SZT 
30046 600 30091 2000 50 SZT 
30053 800 30107 2500 50 SZT 

30060 1000   50 SZT 

BLUE-CAR WŁÓKNINA ŚCIERNA  
 

 

Włóknina doskonale nadaje się do szlifowania i matowienia trudno dostępnych powierzchni. Ze względu 
na swoją budowę, zachowuje pełne właściwości ścierne przez cały okres użytkowania. Uniemożliwia 
ścinanie krawędzi i zmianę kształtu obrabianej powierzchni. Sprawdza się w pracy na mokro jak i na 
sucho. Jest to doskonały materiał do obróbki wszystkich metali, szkła, plastiku, drewna i lakierów. Łatwo 
dopasowuje się do obrabianej powierzchni, nie zanieczyszcza obrabianego materiału.  
 

Kod Rodzaj Kolor Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10147 średnioziarnista zielony 150mm/230mm 10 SZT 

10148 drobnoziarnista czerwony 150mm/230mm 10 SZT 

10149 b. drobnoziarnista szary 150mm/230mm 10 SZT 
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WŁÓKNINA ŚCIERNA OKRĄGŁA  
 
 

Typowe zastosowanie włókniny: czyszczenie różnego rodzaju powierzchni; wykańczanie 
powierzchni metali (satynowanie); usuwanie rdzy, spawów, lakierów; matowienie powierzchni 
przed szpachlowaniem. 
 

Kod Kolor Rozmiar Ilość  w opakowaniu 

BLU000071 szary 150 mm 10 SZT 

BLU000072 czerwony 150 mm 10 SZT 

BLU000073 zielony 150 mm 10 SZT 

WŁÓKNINA ŚCIERNA ROLKA 100MM/10M 
 
 

Typowe zastosowanie włókniny: czyszczenie różnego rodzaju powierzchni; wykańczanie 
powierzchni metali (satynowanie); usuwanie rdzy, spawów, lakierów; matowienie powierzchni 
przed szpachlowaniem. 
 

Kod Kolor Gradacja Ilość w opakowaniu 

10218 szary 1500 8 SZT 

10202 czerwony 360 8 SZT 

10203 zielony 320 8 SZT 

TARCZA DO CIĘCIA METALU  
 
 

Zastosowanie - cięcie twardej stali węglowej i blachy kwasowej jak i zwykłej. 
 

 
 
 
 

Kod Średnica wew Grubość Średnica Ilość w opakowaniu 

000255 22,2 mm 1,2 mm 115 mm 50 SZT 

000257 22,2 mm 1,2 mm 125 mm 50 SZT 

000275 22,2 mm 1,8 mm 230 mm 50 SZT 

AKCESORIA ŚCIERNE 
DYSK PRZEJŚCIOWY Z GĄBKĄ  
 

 

Dysk przejściowy z otworami. Profesjonalna podkładka stosowana pomiędzy talerzem szlifierskim a 
papierem ściernym.   
 Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10205 10mm/150mm/6H 1 SZT 

10211 5mm/150mm/6H 1 SZT 

10215 5mm/150mm/15H 1 SZT 

33191 10mm/150mm/15H 1 SZT 

33207 10mm/150mm/15H 1 SZT 

DYSK DO SZLIFIERKI  
 Dysk roboczy na rzep o średnicy 150mm.   

 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10199 150mm 1 SZT 
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DYSK NA RZEP Z KLEJEM  
 
 

Dysk do regeneracji  dysku bazowego z jednej strony jest rzep a z drugiej znajduje się klej samoprzylepny w 
celu przyklejenia krążka do dysku bazowego.   
 
 

Kod Rozmiar Rodzaj Ilość w opakowaniu 

000398 150mm Bez otworów 1 SZT 

10212 150mm 6 otworów 1 SZT 

000397 150mm 15 otworów 1 SZT 

30121 125mm 8 otworów 1 SZT 

 
DYSK NA RZEP DO FUTRA USA  
 
 

Wykonany z odpornego plastiku dysk na rzep do futra o średnicy 180mm, służący do wygodnego 
mocowania z pomocą rzepa odpowiednich futer lub gąbek polerskich.  
 
 
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10157 180mm 1 SZT 

ZESTAW TARCZ MOCUJĄCYCH M14 
 
 

Tarcza szlifierek kątowych każdego typu z wrzecionem na gwint M14. Głowica posiada warstwę miękkiej 
pianki grubości 10 mm. Sposób mocowania: na wrzecionie szlifierki, dokręcając do oporu. W zależności 
od narzędzia, rodzaju papieru ściernego służy do szlifowania i polerowania powierzchni płaskich metali, 
drewna, tworzyw sztucznych i materiałów budowlanych. 
 
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

30206 30, 50, 70mm 1 KPL 

TARCZA MOCUJĄCA M14 CZERWONA 125MM 
 
 

Tarcza szlifierek kątowych każdego typu z wrzecionem na gwint M14. Głowica posiada warstwę miękkiej 
pianki grubości 10 mm. Sposób mocowania: na wrzecionie szlifierki, dokręcając do oporu. W zależności 
od narzędzia, rodzaju papieru ściernego służy do szlifowania i polerowania powierzchni płaskich metali, 
drewna, tworzyw sztucznych i materiałów budowlanych. 
 
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

30213 125mm 1 SZT 

TARCZA MOCUJĄCA M14 FLEXI 125MM 
 
 

Gumowy elastyczny dysk służy jako podstawa do szlifowania papierami ściernymi, polerowania gąbkami 
lub dyskami polerskimi o średnicy 125mm. 
Mocowanie materiałów ściernych "na rzep" (bez adaptera). 
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

30169 125mm 1 SZT 

 
 
TARCZA MOCUJĄCA M14 Z GĄBKĄ 125MM 
 
 

Tarcze polerskie wyprodukowane ze specjalnej gąbki z myślą o auto detailingu i przemyśle lakierniczym.  
Specjalny uchwyt umożliwiający zamontowanie gąbki do urządzenia polerującego. Dzięki swojej 
budowie polepsza komfort pracy podczas polerowania. 
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

30183 125mm 1 SZT 
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TARCZA MOCUJĄCA POLIRETANOWA 125MM 
 
 

Tarcza robocza z metalowym gwintem M14. Dzięki zastosowaniu gęstej pianki poliuretanowej 
uzyskujemy doskonałą elastyczność oraz wytrzymałość całej konstrukcji. Dzięki optymalnej elastyczności 
pianki poliuretanowej tarcza mocująca potrafi dopasować się do kształtów polerowanej powierzchni 
dając przy tym maksymalną kontrolę podczas pracy. Odporna na odkształcenia pianka poliuretanowa 
absorbuje drgania. 
 
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

30190 125mm 1 SZT 

TARCZA MOCUJĄCA ELASTYCZNA 125MM 
 
 

Elastyczna tarcza robocza M14/rzep – 125 mm 
zapewnia łatwą pracę na trudnych powierzchniach. Miękki dysk bardzo łatwo dopasowuje się do 
nierówności powierzchni, zmniejszając ryzyko przegrzania lakieru na krzywiznach i rantach.” 
 
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

30176 125mm 1 SZT 

 
TARCZA M14 Z ADAPTEREM DO WIERTARKI 
 
 

Tarcza na rzep 125mm M14 + trzpień do wiertarki. Gumowy elastyczny dysk służy jako podstawa do 
szlifowania papierami ściernymi, polerowania gąbkami lub dyskami polerskimi o średnicy 125mm. 
Mocowanie materiałów ściernych „na rzep”.  
 
 
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

30152 125mm 1 SZT 

DYSK NA RZEP 150MM Z 52 OTW. MULTI  
 
 

Tarczę przykręca się do szlifierki gwintem M6*1,0. Wykonana jest z dość miękkiego tworzywa na który 
przyklejony jest rzep. Mocowanie jest solidnie zintegrowane, co daje możliwość uzyskania 10.000 
obrotów na minutę.   
 

Kod Rozmiar Rodzaj Ilość w opakowaniu 

10217 150 mm 52 otwory 1 SZT 

DYSK NA RZEP  
 
  

Dysk z rzepem umożliwia zamocowanie do szlifierki krążków ściernych z 6 otworami. Dysk można używać 
bezpośrednio z krążkami ściernymi, jednak zalecane jest używanie dodatkowej przekładki dystansowej, która 
umożliwia kontrolę siły docisku podczas pracy.  
 
 

Kod Rozmiar Rodzaj Ilość w opakowaniu 

10141 125 mm bez otworów 1 SZT 

11356 125 mm 6  otworów 1 SZT 

10159 150 mm bez otworów 1 SZT 

10160 150 mm 6 otworów 1 SZT 
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DYSK DO POLERKI PNEUMATYCZNEJ MINI  
 Tarczę przykręca się do szlifierki gwintem M6*1,0. Wykonana jest z dość miękkiego tworzywa na który 

przyklejony jest rzep. Mocowanie jest solidnie zintegrowane, co daje możliwość uzyskania 12.000 obrotów na 
minutę.   
 
 
 

Kod Rozmiar Rodzaj Ilość w opakowaniu 

10216 50 mm bez otworów 1 SZT 

10213 75 mm bez otworów 1 SZT 

DYSK NA RZEP DO KĄTÓWKI GWINT WEWNĘTRZNY  
 

 

Dysk szlifierski z rzepem o średnicy 125mm do szlifierki kątowej z podkładką. Tarcza przeznaczona jest do 
mocowania na rzep krążków z papieru ściernego oraz innych nakładek do szlifowania i polerowania. Pozwala 
na wygodne i skuteczne szlifowanie różnych powierzchni przy użyciu dowolnej wiertarki z uchwytem 
szczękowym.  
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10145 125mm / cienki 1 SZT 

10142 125 mm / gruby 1 SZT 

DYSK WSPORCZY Z RZEPEM 150 MM BEZ OTWORÓW  

 
 

Wytrzymały dysk wsporczy przeznaczony do mocowania gąbki polerskiej , lub futra na rzep, o średnicy 
150mm bez otworów.  
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

14513 150mm  1 SZT 

APLIKATOR KORECZEK SZLIFIERSKI 30MM 

Przeznaczony do szlifowania ręcznego materiałami mikrościernymi Stosowany do 
usuwania wtrąceń oraz innych niedoskonałości lakierniczych powstałych podczas 
procesu natrysku.  

 

 

KRĄŻEK ŚCIERNY NA GĄBCE 150MM 

Krążek ścierny na podkładzie gąbkowym, wielokrotnego użytku o gradacji  
P1500-P2000 umożliwia usuwanie drobnych defektów na lakierze bezbarwnym.  

 

 

 

NAKŁADKA ELASTYCZNA Z RZEPEM 

Dysk z rzepem do polerki. Wyposażony w gwint M14, elastyczny dysk do jeszcze 
bardziej precyzyjnej prac.  

 

 

Kod Średnica/Wysokość Ilość w opakowaniu 

14234 30 mm/30 mm 10 SZT 

Kod Gradacja Ilość w opakowaniu 

ITA000227 P1500 20 SZT 

ITA000228 P2000 20 SZT 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

000396 125mm 1 SZT 

000395 150mm 1 SZT 

http://www.top-servis.eu/
mailto:biuro@top-servis.eu


 
 

 

TOP-SERVIS FHU S.C. 
Ul. Czereśniowa 60, 

PL 21007 Mełgiew Krępiec 

Website: www.top-servis.eu 

e-mail: biuro@top-servis.eu 

Dział Handlowy: +48 535 434 441, +48 509 970 974, +48 530 740 260, 

+48 609 603 357 

 

62 

SZCZOTKA DRUCIANA 75MM 

Szczotki druciane są wykonane z wysokiej jakości hartowanego drutu stalowego. 
Są przeznaczone do usuwania rdzy, zendry, czyszczenia powierzchni, usuwania farb, 
oczyszczania spawów.Szczotki plecione mają duża sztywność, dzięki czemu są przeznaczone do 
obróbki zgrubnej jaki i wykańczającej , do agresywnego czyszczenia powierzchni lakierowanej lub 
rdzy.. 

 

 

SZCZOTKA BOCZNA 125mm M14 DRUT SKRĘCANY 

Szczotki druciane są wykonane z wysokiej jakości hartowanego drutu stalowego. Optymalne 
narzędzie do obróbki miejsc trudno dostępnych (ze względu na stożkowy kształt szczotki). Do 
ciężkich prac związanych z czyszczeniem z dużą prędkością obwodową mniejszych powierzchni 
metalowych, rowków lub krawędzi, jak np. usuwanie silnej korozji, usuwanie lakieru, żużlu, 
zadziorów, zgorzeliny i czyszczenia spawów.  

 

 

 

KRĄŻEK DO USUWANIA RDZY 

Wykonany z twardej włókniny impregnowanej żywicą i materiałem ścierającym. Doskonały do 
usuwania rdzy, farby, szpachli, warstw ochronnych, starych powłok malarskich, oczyszczania 
powierzchni przed i po spawaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

30374 75mm 1 SZT 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

30367 125mm 1 SZT 

Kod Adapter Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10146 TAK 125mm 1 SZT 

10151 BEZ 150mm 1 SZT 

10120 TAK 150mm 1 SZT 

30350 Tarcza do 
szlifierki 

125 
x22mm 

1 SZT 

http://www.top-servis.eu/
mailto:biuro@top-servis.eu


 
 

 

TOP-SERVIS FHU S.C. 
Ul. Czereśniowa 60, 

PL 21007 Mełgiew Krępiec 

Website: www.top-servis.eu 

e-mail: biuro@top-servis.eu 

Dział Handlowy: +48 535 434 441, +48 509 970 974, +48 530 740 260, 

+48 609 603 357 

 

63 

AKCESORIA DO POLEROWANIA 
 
TARCZA POLERSKA PROFILOWANA  

 
 

Tarcza polerska do rozprowadzania środków polerskich, występująca w dwóch rozmiarach. Mocowana 
za pomocą rzepu do tarcz roboczych do użytku z profesjonalnymi polerkami. Dzięki specjalnej budowie 
umożliwia dłuższą pracę nie powodując przegrzewania się pasty a także polerowanej 
powierzchni.  Usuwa brud i utleniony lakier z głębokich rys i zadrapań, skutecznie przywracając 
naturalny kolor oraz połysk polakierowanych powierzchni. 
 

 
 

Kod Rozmiar Kolor Ilość w opakowaniu 

10155 150 mm Czarna 1 SZT 

10156 180 mm Czarna 1 SZT 

000490 150 mm Zielona 1 SZT 

000556 75 mm Zielona 1 SZT 

000488 150 mm Niebieska 1 SZT 

000491 75 mm Niebieska 1 SZT 

000489 150 mm Żółta 1 SZT 

000492 75 mm Żółta 1 SZT 

 
TARCZA POLERSKA 150MM RZEP 125MM DUAL ACTION  

 
 

Tarcza polerska do rozprowadzania środków polerskich, występująca w dwóch rozmiarach. Mocowana za 
pomocą rzepu do tarcz roboczych do użytku z profesjonalnymi polerkami. Dzięki specjalnej budowie 
umożliwia dłuższą pracę nie powodując przegrzewania się pasty a także polerowanej powierzchni.  Usuwa 
brud i utleniony lakier z głębokich rys i zadrapań, skutecznie przywracając naturalny kolor oraz połysk 
polakierowanych powierzchni. 
 

 
 

Kod Kolor Ilość w opakowaniu 

33184 Różowa 1 SZT 

33177 Purpurowa 1 SZT 

33146 Zielona 1 SZT 

33153 Pomarańczowa 1 SZT 

33160 Szara 1 SZT 

33139 Czarna 1 SZT 

TARCZA POLERSKA NA RZEP  

 

 

Najwyższej jakości tarcze polerskie na rzep o średnicy 125mm, mocowane na rzep. Gąbki wykonane są 
z pianki poliuretanowej. Zapewniają doskonałe właściwości użytkowe, dostępne w trzech rodzajach.  
Pomarańczowa – uniwersalna, przeznaczona do polerowania wstępnego i wykończeniowego.  
Biała – twarda, przeznaczona do zgrubnego polerowania lakieru( mocno ścierne pasty polerskie) 
Zielona - twarda 
Czarna – miękka, przeznaczona do prac polerskich wykończeniowych oraz do nabłyszczania lakieru.  

 

Kod Rozmiar Kolor Ilość w opakowaniu 

11163 125 mm/25 mm biały 1 SZT 

11164 125 mm/25 mm czarny 1 SZT 

11162 125 mm/ 25 mm pomarańczowy  1 SZT 

33122 150/125/25mm zielony 1 SZT 
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TARCZA POLERSKA NEW  
 

 

Biała: Jest to gąbka do umiarkowanego polerowania, zalecana do polerowania po papierze 1500/3000. 

Skutecznie usuwa mniejsze rysy i niedoskonałości powłok lakierniczych.  

Czarna: Jest to gąbka do bardzo lekkich napraw powłok lakierniczych, używana do zwiększenia  

i wzmocnienia połysku podczas końcowego wykończenia polerowanej powierzchni. Zalecana do 

współpracy ze środkami nabłyszczającymi oraz woskami.  

Niebieska: Jest to gąbka do umiarkowanego polerowania, zalecana do polerowania po papierze 

1500/3000. Skutecznie usuwa mniejsze rysy i niedoskonałości powłok lakierniczych.  

Pomarańczowa: Jest to gąbka uniwersalna i wielofunkcyjna. Stworzona do lżejszych napraw powłok 

lakierniczych, skutecznie usuwa zadrapania i zarysowania, pozostawiając powierzchnię gładką i równą. 

Zalecana do past o dużej i średniej ścieralności.  

 
 
 

Kod Rozmiar Kolor Ilość w opakowaniu 

11159N 150 mm biały 1 SZT 

11159C 150 mm czarny 1 SZT 

11165 150 mm niebieski 1 SZT 

11160 150 mm pomarańczowy  1 SZT 

FUTRO POLERSKIE USA  
 
 

 
Gęste futro z naturalnej owczej wełny do polerowania i nabłyszczania powierzchni lakierowanych na 
etapie wykończeniowym, osadzone na bardzo wytrzymałym i elastycznym podłożu. W połączeniu z 
odpowiednim mleczkiem polerskim daje doskonały i błyskawiczny efekt idealnego blasku. Właściwości 
naturalnych włókien decydują o szybkim usuwaniu zmatowień lub zarysowań.  
 
 
 
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10261 150 mm 1 SZT 

10235 180 mm 1 SZT  

TARCZA POLERSKA NA RZEP 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

000075 100 mm 10 SZT 

000072 75 mm 10 SZT  

000070 50 mm 10 SZT  

 
 
TARCZA POLERSKA NA RZEP PREMIUM 
 
 

 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10240 125 mm 10 SZT 
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TARCZA POLERSKA NA RZEP Z FUTREM 
 
 
 

Kod Rozmiar Otwór Ilość w opakowaniu 

000253 150 mm TAK 1 SZT 

000258 75 mm NIE 1 SZT 

 
 
FUTRO POLERSKIE NATURALNE 

 

 

 

PADY FILCOWE DO POLEROWANIA SZYB 

 

 

 

ADAPTER M14 DO WIERTARKI/WKRĘTARKI 

 

 

STOJAKI I WIESZAKI 

STOJAK DO SZYB 
  
 

 
Mobilny stojak do szyb, dachów i innych elementów karoserii. Dzięki zastosowaniu 6 par regulowanych 
ograniczników pokrytych gąbką, możliwe jest umieszczenie 5 elementów. Wyposażony w 4 kółka  
o średnicy φ10cm (2 skrętne + 2 skrętne z hamulcem). Szerokość: 120 cm Długość: 71 cm  
Wysokość: 75 cm Max. obciążenie: 150 kg Waga: 18 kg 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

STO000008 1 SZT 

 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

000080 150 mm 1 SZT 

Kod Typ Rozmiar Ilość w opakowaniu 

ITA204512 NA RZEP 125 mm 10mm 1 SZT 

ITA204512 M14  
Z ADAPTEREM 

75 mm 10mm 1 SZT 

Kod Ilość w opakowaniu 

ITA000336 1 SZT 
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STOJAK DO FOLII W ROLCE  
 
 

 
Mobilny poziomy stojak na folie lub papier pakowy. Wymiary stojaka: 1240x330x340mm, Szerokość uchwytu 
do przenoszenia: 25cm, najdłuższa tuba: 12,2cm, pozostałe cztery tuby: 10,8cm długości.   
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

STO000006 1 SZT 

STOJAK X Z GĄBKĄ I PRZYSSAWKAMI 
  
 

 
Lekki stojak rozstawny o regulowanym rozstawie ramion doskonały do prac przy wklejaniu szyb samochodowych. 
Wyposażony jest w specjalny typ gumowych przyssawek, które umożliwiają stabilne umocowanie szyby na 
stojaku.  
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

STO000005 1 SZT 

STOJAK PIONOWY DO FOLII W ROLCE  
 
 

 
Stabilny stojak zapewniający komfortową pracę przy maskowaniu, pakowaniu. Po skończonej pracy zajmuje 
mało miejsca, może być magazynowany w pozycji pionowej. Stojak dostosowany do folii i papierów z gilzami 
o średnicy wewnętrznej φ50mm. Wysokość: 153 cm, Szerokość: 37 cm, Długość: 34 cm, Maksymalna szerokość 
rolki: 140 cm, Waga: 8 kg   
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

STO000007 1 SZT 
 

 
 
STOJAK DO DYSZY WENTURIEGO  
 
 

 
Praktyczny stojak do dyszy Venturiego. Przepływ powietrza jest regulowany, a filtry w pistoletach chronią 
przed przedostaniem się pyłu lub brudu. Posiada regulacje w poziomie i pionie, możliwość obracania.   
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10362 1 SZT 

 

STOJAK OBROTOWY LAKIERNICZY  
 

 

Obrotowy stojak lakierniczy umożliwia stabilne mocowanie różnych elementów karoserii w celu 
komfortowego dostępu podczas wykonywania prac. W komplecie znajduje się sześć uniwersalnych 
chwytaków pasujących do fabrycznych otworów wszystkich marek samochodów oraz dwa wieszaki do 
mocowania elementów z tworzyw sztucznych. Stojak dodatkowo posiada wieszak do pistoletu 
lakierniczego. Precyzyjnie wykonany z solidnych ocynkowanych profili, na mocnych kołach.  
 

 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

14088 1 SZT 
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STOJAK DO PAPIERU I TAŚMY  
 

 

 
Stojak ukośny dla 3 rolek papieru maskującego od 30cm do 90cm. Uniwersalne stojaki o sztywnej i stabilnej 
konstrukcji wykonane z profili i rur stalowych. Uchwyty do rolek wyposażone są w sprężynę z podkładką 
dla docisku i stabilnego ułożenia rolki z papierem. Na każdym poziomie stojaka znajdują się specjalne listwy 
tnące z drobnymi i ostrymi zębami do łatwego odcinania papieru.  
 

 

Kod Ilość w opakowaniu 

KAT00119 1 SZT 

STOJAK ROZSTAWNY X  
 

 

Uniwersalny stojak rozstawny typu X . Charakteryzuje się mocną i stabilną konstrukcją, pozwala na 
szybką zmianę wysokości i rozstawu ramion. Dwie podpory stabilizują element w czasie obróbki. Stojak 
przeznaczony do obróbki szlifierskiej elementów karoseryjnych.  
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

14013 160cm/60cm 1 SZT 

 

STOJAK ROZKŁADANY X Z GĄBKĄ  
 
 
 

Uniwersalny stojak rozkładany typu X z gąbką i łańcuchem to regulacji rozstawu . Charakteryzuje się 
mocną i stabilną konstrukcją, pozwala na szybką zmianę rozstawu ramion.  
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

11412 110cm/105cm 1 SZT 
 

STOJAK DO AEROGRAFÓW PODWÓJNY  

 

Profesjonalnie wykonany stojak do aerografów wykonany z wysokiej jakości metalu oraz tworzywa 
sztucznego. Przeznaczony jest zarówno do aerografów ze zbiornikiem górnym jak i dolnym. Mocowany 
na stole za pomocą przyssawek – skutecznie utrzymuje stojak w miejscu, co zdecydowanie zwiększa 
komfort i bezpieczeństwo pracy. Posiada cztery ( w tym dwa obracane) uchwyty przez co umożliwia 
dostęp z każdej strony. 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11207 30 SZT 

STOJAK DO AEROGRAFU POJEDYŃCZY   

 

Stabilny stojak na dwa aerografy, na metalowej podstawie wyposażonej w zacisk umożliwiający 
montaż do blatu stołu. Czerwone uchwyty mają gumę, która nie pozwala na uszkodzenia. Pozwala 
utrzymać aerograf w poziomie na czas wlewania farby.  
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11204  50 SZT 
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DYSZA VENTURIEGO   

 

Skraca czas schnięcia lakierów, szczególnie na bazie wody. Idealny podczas lakierowania 
pojedynczych elementów samochodu, pozwala zaoszczędzić koszty ogrzania kabiny lakierniczej. 
W strumieniu powietrza, który tworzy pistolet lakiery wodne wysychają znacznie szybciej, dzięki 
szybkiemu odparowywaniu wody. Pistolet pobiera powietrze z instalacji oraz dodatkowo z 
otoczenia. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10168  20 SZT 

SZPACHELKI 
SZPACHELKI JAPONKI 
 

 

Szpachelki japonki (4 szt.) to zestaw praktycznych narzędzi, które sprawdzają się zarówno w dużych, jak i 
małych pracach remontowych. Wygodne szpachelki ze stali nierdzewnej i uchwytem z PCV przypadną do 
gustu zarówno profesjonaliście, jaki i amatorowi. Cztery wysokiej jakości szpachelki mają szerokości 
odpowiednio 5, 8, 10 i 12 cm. Taka różnorodność pozwala na idealne zaszpachlowanie nawet trudno 
dostępnych powierzchni. Każda z nich jest bardzo lekka, a co za tym idzie wygodna w użyciu. 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

12082 20 SZT 

12081 20 SZT  

SZPACHELKI PLASTIKOWE  
 

 

Komplet czterech niebieskich szpachelek wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 
Przeznaczone są do nakładania wszelkiego rodzaju szpachlówek oraz innych mas stosowanych w 
motoryzacji. Szpachelki są w rozmiarach: 50mm, 80mm, 100mm i 120mm. Poręczny kształt ułatwia 
pewny chwyt.  
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

12080 20 SZT 

 

SZPACHELKI PLASTIKOWE ELASTYCZNE  
 

 

Komplet trzech żółtych szpachelek do nakładania szpachli. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i 
elastycznością, nadają się do pracy na płaskich i zakrzywionych powierzchniach, nie rysują obrabianej 
powierzchni. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10336 25 SZT 

SZPACHELKI GUMOWE ELASTYCZNE  

 

Wysokiej jakości gumowe szpachelki, przeznaczone do profilowania, wygładzania miękkich mas i nakładania 
szpachli samochodowej. Ułatwiają prawidłową aplikację szpachli na obrabiany element. Są wyjątkowo miękkie i 
elastyczne.  
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

12083  20 SZT 
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POJEMNIKI 
WIADERKO Z PODZIAŁKĄ I PRZYKRYWKA  
 
 

Profesjonalne pojemniki o pojemności 600ml z podziałką do mieszania lakierów, wykonane z przezroczystego 
tworzywa, które charakteryzuje się wysoką trwałością. Dokładna i precyzyjna podziałka umożliwia 
odmierzenie odpowiedniej ilości produktu przy zachowaniu właściwych proporcji mieszania. 2:1 3:1 4:1 
5:1.Posiadają rączkę ułatwiającą transport i przykrywkę, która zabezpiecza zawartość pojemnika.  
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

000247 50 SZT 

 
POJEMNIK BUTELKA 1L DO DOZOWANIA ROZPUSZCZALNIKA  

 
 

Tryskawka do rozpuszczalnika ułatwiająca dozowanie i czyszczenie o pojemności 1000ml.. Wykonana z 
odpornego na rozpuszczalniki tworzywa, tryskawka 1L do dozowania rozcieńczalnika jak również płukania 
pistoletów lakierniczych rozpuszczalnikiem. Wyposażona w elastyczną dyszę umożliwiającą precyzyjne 
dozowanie. Aplikator niezbędny w każdym warsztacie lakierniczym, ułatwia pracę i przyspiesza proces mycia 
pistoletów lakierniczych.   
 

Kod Pojemność  Ilość w opakowaniu 

KAT00118 1000 ml  1 SZT 

WIADRO DO MYCIA PADÓW 20L  

 
 

 

Pojemność od górnej krawędzi wiadra 19,70 L. Pojemność od dolnej krawędzi pokrywki - po zamknięciu 18,80 
L. Ciężar 548g WYMIARY ZEWNĘTRZNE: SZEROKOŚĆ PRZY WIECZKU 324 MM. SZEROKOŚĆ NA DNIE 277 MM.  
WYSOKOŚĆ 311 MM MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 65 KG POSIADA PLOMBE TOWRZYWO: PP5.   
 Kod Pojemność  Ilość w opakowaniu 

19120 20 L 1 SZT 

 
WIADRO DO MYCIA 18L Z PRZYKRYWKĄ  

 
 

Pojemność od górnej krawędzi wiadra 19,70 L. Pojemność od dolnej krawędzi pokrywki - po zamknięciu 18,80 
L. Ciężąr 548g 
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: SZEROKOŚĆ PRZY WIECZKU 324 MM. SZEROKOŚĆ NA DNIE 277 MM.  
WYSOKOŚĆ 311 MM MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 65 KG POSIADA PLOMBE TOWRZYWO: PP5.   
 

Kod Pojemność  Ilość w opakowaniu 

CZY000042 1880 ml  1 SZT 

 
 
 
 

http://www.top-servis.eu/
mailto:biuro@top-servis.eu


 
 

 

TOP-SERVIS FHU S.C. 
Ul. Czereśniowa 60, 

PL 21007 Mełgiew Krępiec 

Website: www.top-servis.eu 

e-mail: biuro@top-servis.eu 

Dział Handlowy: +48 535 434 441, +48 509 970 974, +48 530 740 260, 

+48 609 603 357 

 

70 

WIADERKO Z PRZYKRYWKĄ  

 
 

Wygodne, białe pojemniki do mieszania i przechowywania farb i lakierów, wykonane z wysokiej jakości 
tworzywa. Posiadają wygodną rączkę ułatwiającą przenoszenie, oraz szczelną pokrywkę zabezpieczającą 
zawartość pojemnika.   
 

Kod Pojemność  Ilość w opakowaniu 

14131 1200 ml  50 SZT 

14130 3000ml  50 SZT 

000109 5000 ml  50 SZT 

ZESTAW KUBKÓW JEDNORAZOWYCH  
 SICCO TOOLS System kubków jednorazowych. Mniejsze zużycie rozpuszczalnika. Koniec z uciążliwym myciem kubka. Zwiększona 
efektywność pracy. Zestaw kubków jednorazowych. Najbardziej efektywny sposób przygotowania i aplikacji lakieru. Zwiększona 
wydajność i minimalne straty. Dzięki zestawowi, możemy osiągnąć lepsze efekty przy jednoczesnej oszczędności.  
 Kod Pojemność  Sitko Ilość w opakowaniu 

000757 300 ml 125 mikronów 25 SZT 

000755 600 ml  125 mikronów 25 SZT 

000756 300 ml  190 mikronów 25 SZT 

000752 600 ml 190 mikronów 25 SZT 

000759 600 ml 125 mikronów 50 SZT 

000758 600 ml 190 mikronów 50 SZT 

ADAPTERY 

000353 TYP DEV 1 SZT 

000354 TYP IW 1 SZT 

000352 TYP SAT 1 SZT 

000355 TYP SICCO 1 SZT 

000356 TYP WA 1 SZT 

KUBEK 600ML 

000357 Kubek 600ml 

000360 Pierścień do kubka 600ml 

 
KUBEK Z PODZIAŁKĄ I PRZYKRYWKĄ  
 
 

 Kubek lakierniczy wykonany z trwałego, transparentnego tworzywa. Służy do przygotowania mieszanin 
składających się z kilku składników.  Nadrukowana na ich powierzchni skala ułatwia dokładne odmierzanie. 
Wygodne w użyciu i przechowywaniu.  
 
 

Kod Pojemność  Ilość w opakowaniu 

12400 400 ml 50 SZT 

10650 650 ml  50 SZT 

11300 1200 ml  50 SZT 

 
 
 
 
 
 

300 ml    600 ml 
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KUBEK PREMIUM  

 

Kubek do mieszania farb i lakierów, wykonany z tworzywa odpornego na działanie chemii 
lakierniczej. Skala zamieszczona na kubku pozwala na dokładne odmierzenie proporcji 
przygotowywanego materiału.   
Proporcje mieszania od  
1:1 do 1:7.  
 

Kod Pojemność  Ilość w opakowaniu 

12402 400 ml 200 SZT 

000278 przykrywka 200 SZT 

12401 750 ml  200 SZT 

000279 przykrywka 200 SZT 

12403 1400 ml  100 SZT 

000282 przykrywka 100 SZT 

12404 2200 ml  100 SZT 

000283 przykrywka 100 SZT 

AKCESORIA 

KRĄŻEK DO USUWANIA KLEJU  
 
 

Gumowa tarcza do szybkiego i dokładnego usuwania resztek kleju. Stosując tą tarcze skracamy czas 
pracy, a podnosimy jej komfort. Tarcza jest wykonana z miękkiej jasnej gumy, dzięki czemu nie 
pozostawia żadnych smug na czyszczonym elemencie, jest nieinwazyjny dla podłoża i nie narusza 
powierzchni. Mocowana jest do narzędzia za pomocą trzpienia gwintowanego. Praca przy użyciu 
krążka jest niezwykle prosta i przyjemna.   
 

Kod Rodzaj Ilość w opakowaniu 

10129 bez adaptera  100 SZT 

10128 z adapterem  100 SZT 

 
 
KRĄŻEK DO NACINANY DO USUWANIA KLEJU 

30244 Quality z adapterem 100 SZT 

 
 

Gumowa tarcza do szybkiego i dokładnego usuwania resztek kleju. Stosując tą tarcze skracamy czas 
pracy, a podnosimy jej komfort. Tarcza jest wykonana z miękkiej jasnej gumy, dzięki czemu nie 
pozostawia żadnych smug na czyszczonym elemencie, jest nieinwazyjny dla podłoża i nie narusza 
powierzchni. Mocowana jest do narzędzia za pomocą trzpienia gwintowanego. Praca przy użyciu 
krążka jest niezwykle prosta i przyjemna. Max 4000 RPM   
 

Kod Rodzaj Rozmiar Ilość w opakowaniu 

30220 bez adaptera 100 mm 1 SZT 

 
KRĄŻEK DO USUWANIA KLEJU 100MM 
 
 

Gumowa tarcza do szybkiego i dokładnego usuwania resztek kleju. Stosując tą tarcze skracamy czas 
pracy, a podnosimy jej komfort. Tarcza jest wykonana z miękkiej jasnej gumy, dzięki czemu nie 
pozostawia żadnych smug na czyszczonym elemencie, jest nieinwazyjny dla podłoża i nie narusza 
powierzchni. Mocowana jest do narzędzia za pomocą trzpienia gwintowanego. Praca przy użyciu 
krążka jest niezwykle prosta i przyjemna. Max 4000 RPM   
 

Kod Rodzaj Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10130 z adapterem 100 mm 50 SZT 
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GĄBKA SPRASOWANA NA WODĘ   

 
 

 
Prasowana gąbka samochodowa, która pęcznieje przy styczności z wodą. 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

11234 115x35x5mm 10 SZT  

LISTWY DO MIESZANIA  
 
 

Uniwersalna listwa do mieszania farb i lakierów. Doskonale nadaje się do mieszania gęstych 
lakierów akrylowych, bazowych itp. umożliwia wygodne mieszanie.  
 

Materiał Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

Plastik 11078 20 cm 200 SZT   

Plastik 11079 30 cm 200 SZT 

Drewno bukowe 10154 26 cm 600 SZT 

Drewno 19105 15 cm 90 SZT 

 
LISTWA DO FARB Z PODZIAŁKĄ  
 
 

Aluminiowa listwa dwustronna, ze skalą służąca do porcjowania i mieszania lakierów, 
umożliwiająca wygodne mieszanie farb. Cechuje się wysoką jakością i trwałością. Dostępna 
w dwóch rozmiarach.  
 

Kod Rodzaj Rozmiar Ilość w opakowaniu 

14200 długa ( 5:1, 4:1) 35 cm 15 SZT 

14202 długa (3:1, 2:1) 35 cm 15 SZT 

14201 krótka (3:1, 2:1)  22 cm 15 SZT 

PĘDZEL DO MAS   
 
 

Specjalistyczny pędzle do rozprowadzania mas uszczelniających wykonany z tworzywa sztucznego 
odpornego na rozcieńczalniki. Bardzo lekki i wygodny w użyciu, i przy tym trwały. Pędzel jest 
solidnie wykonany, nie gubi włosia. Pędzel jest wąski, co ułatwia dostanie się w trudno dostępne 
miejsca.  
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10152 20 mm 10 SZT 

10153 30 mm  10 SZT  

PĘDZELKI ZAPRAWKOWE 
 

 

 

Praktyczny zestaw pędzelków zaprawkowych z naturalnego włosia, do bardzo małych i precyzyjnych 
napraw ubytków lakieru, z czarnym włosiem, metalową skuwką i uchwytem lakierowanym na czarno . 
Idealne do punktowego nanoszenia lakieru jak i usuwania małych uszkodzeń.  
 

Kod Ilość w opakowaniu 

10376 12 SZT 

10377 12 SZT 

ZESTAW PĘSET  
 
 

Praktyczny zestaw siedmiu pęset z różnymi rodzajami zakończeń. Trzy z pęset powleczone są 
elastycznym tworzywem w kolorze czerwonym, co zabezpiecza przed wyślizgnięciem się pęsety z 
palców. Pęsety idealnie nadają się do wszelkich prac wymagających precyzji.  
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11013 7 SZT 
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KOMPLET DO USUWANIA USZCZELEK  
 
 

 
Zestaw pięciu elementów wykonanych z wytrzymałego tworzywa sztucznego, o różnym kształcie, 
przeznaczony do łatwego i bezpiecznego usuwania uszczelek, kołków i zapinek.  
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11012 5 SZT 

 
KOMPLET DO WYJMOWANIA I USZCZELNIANIA ORINGÓW  
 
 

Czteroczęściowy zestaw do demontażu o-ringów, pozwala na bezpieczne usuwanie o-ringów, bez 
uszkadzania uszczelnianej powierzchni. W zestawie znajdują się cztery elementy: szpikulec, szpikulec 
do usuwania trzpieni, i dwa haki. 
 Kod Ilość w opakowaniu 

11014 4 SZT 

 
 
KOMPLET DO ODCHYLANIA USZCZELEK  
 
 

Zestaw zawiera sześć sztuk różnych kształtów narzędzi, wykonanych z wytrzymałego plastiku, które 
znacznie ułatwiają usuwanie uszczelek, kołków i zapinek.  
 

Kod Ilość w opakowaniu 

11011 6 SZT 

 
MATA SZKLANA  
 
 

Włóknina szklana do wypełniania ubytków spowodowanych działaniem rdzy, należy stosować z żywicą 
poliestrową. Mata i żywica umożliwiają wzmacnianie i szpachlowanie miejsc osłabionych korozją. 
Idealna do uzupełniania braków w karoserii samochodowej.  Zaletą produktu jest bardzo dobra 
izolacyjność, doskonała dźwiękochłonność, odporność na bakterie, grzyby i pleśń oraz odporność na 
procesy starzenia.  
 

Kod Masa powierzchniowa Ilość w opakowaniu  

PRO000022  300 g/m2 1 SZT  

BLU000085 150 g/m2 1 SZT 

SPRYSKIWACZ DO ROZPUSZCZALNIKÓW  
 

 

 
Spryskiwacz ciśnieniowy ze zbiornikiem o pojemności 1L lub 1.5L, wykonany z trwałego tworzywa 
sztucznego. Odporny na działanie rozpuszczalników. Dysza mosiężna z możliwością zmiany strumienia 
wody od ciągłego po mgłę.  
 

Kod Pojemność  Ilość w opakowaniu 

KAT00144 1L 1 SZT  

19111 1.5L 1 SZT 
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OTWIERACZ DO PUSZEK  
 

 

 
 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

19107 10 SZT 

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA PADÓW  
 

 

Szczotka ta w kilka sekund usuwa nadmiar zlepionej i zapieczonej pasty z powierzchni gąbki polerskiej, 
przywracając pożądane właściwości ścierne pianki. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu i 
wyprofilowanemu uchwytowi, z łatwością zastosujemy odpowiedni nacisk sztywnego, nylonowego 
włosia szczotki na obracający się na maszynie pad polerski. Dzięki temu produktowi zoptymalizujesz 
czas pracy, ponieważ czyszczenie gąbki polerskiej będzie odtąd jednym, prostym, kilkusekundowym 
ruchem. 
 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

19112 1 SZT 

 
 
NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM  
 

 

Nożyk do wszechstronnego zastosowania używany powszechnie przy pakowaniu, budowlance, w 
biurze, warsztacie . Bez trudu przecina papier, karton, płytę gipsową, gumę lub cieńszy plastik. 
Ergonomiczny kształt, solidna konstrukcja z metalowym elementem konstrukcyjnym i blokadą ostrza.  
Powierzchnia zapewniająca pewny chwyt i trzymanie w dłoni. 
 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

16321 24 SZT 

NÓŻYK DO FOLII Z MAGNESEM 
 

 

Nożyk do wszechstronnego zastosowania  
Powierzchnia zapewniająca pewny chwyt i trzymanie w dłoni. 
 
 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

19106 10 SZT 

 
BUTELECZKI ZAPRAWKOWE  
 

 
 

Buteleczki zaprawkowe umożliwiające przechowywanie lakieru oraz samodzielne uzupełnianie 
ubytków lakieru, odprysków przy pomocy pędzelk. Każda buteleczka wyposażona jest w zakrętkę z 
pędzelkiem i igłę. 
 
 

Kod Pojemność Ilość w opakowaniu 

000280 12ml 20 SZT 
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BUTELECZKA ZAPRAWKOWA DWUFUNKCYJNA  

 
 

 

Buteleczki zaprawkowe umożliwiające przechowywanie lakieru oraz samodzielne uzupełnianie ubytków 
lakieru, odprysków przy pomocy pędzelka lub igiełki.  Dla lepszego wymieszania materiału, w środku 
umieszczona jest metalowa kuleczka. 
 

Kod Pojemność  Ilość w opakowaniu 

19100 10 ml  20 SZT 

BUTELECZKI ZAPRAWKOWE   
 
 
 

 
Butelka zaprawkowa o pojemności 50ml na do zaprawki z pędzelkiem. Buteleczki to dobre rozwiązanie, 
które umożliwia przechowywanie lakieru oraz samodzielne uzupełnienie ubytków lakieru czy 
odprysków za pomocą pędzelka. Każda butelka wyposażona jest w zakrętkę z pędzelkiem i kulką.  
 
 

Kod Pojemność  Ilość w opakowaniu 

000327 50ML  10 SZT  

 

TEST KARTA   

 

 

Panel metalowy do wykonywania natrysków próbnych wielokrotnego użytku 
- Panel ze śliskiej tektury do jednorazowego użytku. Dzięki szachownicy z czarnymi i białymi polami 
łatwo ocenić dokładność krycia lakieru. Test karta zawiera miejsce do wpisania numeru koloru oraz daty 
wykonania natrysku. 

 

Kod Rozmiar Materiał  

10421 80x120mm Metal 20 SZT  

11409 80x120mm Metal 25 SZT 

000393 80x120mm Metal 100 SZT 

BLU000046 80x160mm tektura 50 SZT 

PRZEWODY CIŚNIENIOWE 

PRZEWÓD CIŚNIENIOWY SPIRALNY   
 

 

Wysokiej jakości, spiralny przewód ciśnieniowy w kolorze pomarańczowym. Kolorystyka węża zapewnia 
jego dobrą widoczność, zwiększając bezpieczeństwo pracy. Dzięki wyposażeniu w szybkozłączki można 
podłączyć do niego każde urządzenie pneumatyczne. 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10361 7,6 M 40 SZT  

 
 
 

http://www.top-servis.eu/
mailto:biuro@top-servis.eu


 
 

 

TOP-SERVIS FHU S.C. 
Ul. Czereśniowa 60, 

PL 21007 Mełgiew Krępiec 

Website: www.top-servis.eu 

e-mail: biuro@top-servis.eu 

Dział Handlowy: +48 535 434 441, +48 509 970 974, +48 530 740 260, 

+48 609 603 357 

 

76 

PRZEWÓD CIŚNIENIOWY SPIRALNY 
 

 

Przewód ciśnieniowy spiralny o długości 5 m w kolorze niebieskim, wykonany z wysokiej jakości 
poliuretanu w zestawie znajdują się złączki. Kolorystyka węża zapewnia jego dobrą widoczność co 
pozwala na większe bezpieczeństwo podczas pracy. 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

10315 5 M 24 SZT  

PRZEWÓD DO POWIETRZA  
 

 

Wąż do sprężonego powietrza, bardzo elastyczny, idealny do doprowadzenia sprężonego powietrza do 
narzędzi pneumatycznych. Niezwykle odporny na zginanie i warunki atmosferyczne.  
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

13100 8mm*25m 1 SZT  

13101 10mm*25m 1 SZT 

13104 10mm*50m 1 SZT 

 
PRZEWÓD CIŚNIENIOWY NIEBIESKI 
 

 

Wyjątkowo elastyczny wąż przeznaczony do sprężonego powietrza. Niezwykle odporny na zginanie, 

warunki atmosferyczne oraz lekkie chemikalia. Wąż do sprężonego powietrza to doskonałe 

uzupełnienie Twoich urządzeń pneumatycznych.  

Ciśn. robocze: 20 bar. Temp. pracy: od -20°C do +60°C. 

 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

PRZ000012 8MMX25M 1 SZT 

PRZ000013 10MMX25M 1 SZT  

PRZEWÓD NIEBIESKI  

 

Niebieski przewód ciśnieniowy, wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się małymi i 
gęsto ułożonymi zwojami oraz niewielką waga. Przewód do sprężonego powietrza zakończony 
standardowymi szybkozłączkami, umożliwiającymi szybkie podłączenie urządzeń pneumatycznych.  
 
 
 

Kod Rozmiar Ilość w opakowaniu 

11015 10*6,5/ 9m 1 SZT  

11016 10*6,5/ 15m 1 SZT 

11017 12*8/ 9m 1 SZT 

11018 12*8/ 15m  1 SZT 
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ZESTAW DO RĘCZNEJ REGENERACJI REFLEKTORÓW 
POLEROWANIA LAMP 
 

 

Zestaw do renowacji reflektorów VISBELLA umożliwia połysk i przywracanie nowości 

plastikowych soczewek, reflektorów, tylnych świateł, świateł przeciwmgielnych i 

kierunkowych. Przywracając klarowność obiektywu, poprawia się wydajność oraz poprawia 

wygląd pojazdu. System do  pielęgnacja samochodu,  narzędzie do napraw ręcznych. 

2x P800 krążki szlifierskie | 2x P1200 krążki szlifierskie | 2x P2000 krążki szlifierskie 

1x biały gąbka płyty | pasta polerska 1x 85g | 2x3ml płynu ochronnego 

1x taśma maskująca | 1x futro | 1x uchwyt do szlifowania/polerowania 

1x instrukcja obsługi. 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

40844 1 SZT 

 
ZESTAW DO MASZYNOWEJ REGENERACJI REFLEKTORÓW 
POLEROWANIA LAMP 
 

 

Zestaw do renowacji reflektorów VISBELLA umożliwia połysk i przywracanie nowości 

plastikowych soczewek, reflektorów, tylnych świateł, świateł przeciwmgielnych i 

kierunkowych. Przywracając klarowność obiektywu, poprawia się wydajność oraz poprawia 

wygląd pojazdu. System do  pielęgnacja samochodu,  narzędzie do napraw maszynowych. 

2x P800 krążki szlifierskie | 2x P1200 krążki szlifierskie 

2x P2000 krążki szlifierskie | 1x pomarańczowy dysk gąbkowy 

2x28.3ml pasty polerskiej | 2x3.0ml płyn ochronny 

1x taśma maskująca (300x2cm) | 1x podkładka M10 | 1x adapter 

1x dysk gąbkowy biały. 

 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

40462 1 SZT 
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ZESTAW NAPRAWCZY DO SKÓRY PROFESSIONAL 
 

 

Profesjonalny zestaw do naprawy wszelkich uszkodzeń skóry, eko skóry czy wszelkich 

pokryć winylowych. Zestaw zawiera pigmentu które doskonale wypełniają i pokrywają 

wszelkie dziury, uszkodzenia, przepalenia przetarcia bądź odbarwione plamy. 

Zestaw zawiera urządzenie i farby, dzięki którym można naprawić różne uszkodzenia 

materiałów skórzanych - obtartej skóry, zadrapań lub  pęknięć. Zestaw nadaje się do 

naprawy foteli samochodowych, ubrań skórzanych, torebek lub mebli. Dzięki palecie 

kolorów jaką zawiera zestaw (pigmenty naprawcze) każdy jest w stanie idealnie dobrać 

odpowiedni kolor za pomocą wzornika. 

klej 2x 15 ml, | tkanina podkładowa 1 szt., | łatka ze skóry 1szt., 

papier strukturalny 2 szt., | barwniki termoutwardzalne 7 x 18ml., 

stempel termiczny 1 szt. | szpatułka 1 szt., pojemnik na pigment 1 szt.,  

wzornik – tabela dopasowania kolorów 1 szt., | rękawiczki ochronne 1 kpl., 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

40868P 1 SZT 

 
ZESTAW NAPRAWCZY DO SKÓRY 
 

 

Profesjonalny zestaw do naprawy wszelkich uszkodzeń skóry, eko skóry czy wszelkich 

pokryć winylowych. Zestaw zawiera pigmentu które doskonale wypełniają i pokrywają 

wszelkie dziury, uszkodzenia, przepalenia przetarcia bądź odbarwione plamy. 

Zestaw zawiera urządzenie i farby, dzięki którym można naprawić różne uszkodzenia 

materiałów skórzanych - obtartej skóry, zadrapań lub  pęknięć. Zestaw nadaje się do 

naprawy foteli samochodowych, ubrań skórzanych, torebek lub mebli. Dzięki palecie 

kolorów jaką zawiera zestaw (pigmenty naprawcze) każdy jest w stanie idealnie dobrać 

odpowiedni kolor za pomocą wzornika. 

Klej  15 ml, | tkanina podkładowa 1 szt., | łatka ze skóry 1szt., papier strukturalny 3szt., 

barwniki termoutwardzalne 7szt., | stempel termiczny 1 szt., szpatułka 1 szt.,  

pojemnik na pigment 1 szt.,  | wzornik – tabela dopasowania kolorów 1 szt. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

40868 1 SZT 
 

ZESTAW NAPRAWCZY DO OGRZEWANIA TYLNEJ SZYBY 
 

 

Zestaw naprawczy odmgławiacza szyby tylnej Visbella® służy do naprawy zarysowanych lub 

pękniętych linii siatki odmgławiacza tylnej szyby. Powierzchnie do klejenia muszą być 

gładkie i płaskie. Naprawy najlepiej wykonywać w temperaturach od 10 ° C do 24 ° C. 

Zapewnia niedrogą, wysokiej jakości naprawę uszkodzonych kratek i wypustek 

odmgławiacza tylnej szyby. 

klej przewodzący na bazie srebra 2 ml, | taśma maskująca 1 szt., 

czyścik z alkoholem 1 szt., | ściereczka 1 szt., | szpatułka plastikowa 1 szt., 

patyczki dozujące 3 szt. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

40448 1 SZT 
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ZESTAW NAPRAWCZY DO FELG ALUMINIOWYCH 
 

 

Zestaw naprawczy do felg aluminiowych natychmiast naprawia uszkodzenia krawężników, 

zadrapania, niewielkie wgniecenia, uszkodzenia montażowe, ślady po szlifowaniu i wszelkie 

możliwe uszkodzenia felg aluminiowych, felg syntetycznych, felg stalowych i kołpaków oraz 

wiele innych na podobnych materiałach. Oszczędza koszty naprawy samochodu - bez 

dodatkowych narzędzi. 

szpachla dwuskładnikowa 6 ml, | papier ścierny (P800/P1500) 1 szt., | lakier srebrny 5 ml, 

pędzelki 2 szt., | rękawiczki jednorazowe 1 kpl., | szpatułki z tworzywa 2 szt., 

czyścik z alkoholem 2 szt., | szpatułki bawełniane 2 szt. 
 

Typ Kod Ilość w opakowaniu 

Kartonik 40882 1 SZT 

Blister 40523 1 SZT 

 
ZESTAW NAPRAWCZY ZBIORNIKA PALIWA I CHLODNICY 
 

 

Trwale naprawia nieszczelności zbiorników benzyny i oleju napędowego. Zestaw zawiera 

kompletne akcesoria do wykonywania profesjonalnych napraw w zaledwie kilka minut. 

Obejmuje najnowocześniejsze komponenty i umożliwia szybkie i trwałe naprawy wycieków 

we wszystkich typach metalowych zbiorników paliwa. Naprawa zostanie zakończona po 

utwardzeniu żywicy w ciągu 30 minut. Zbiornik można napełnić po 30 minutach lub gdy 

naprawa jest sucha. Żywica naprawcza twardnieje w ciągu 3-5 minut i utwardza się w ciągu 

10 minut. Naprawy najlepiej wykonywać w temperaturach (od 10 ℃ do 24 ℃). Naprawy 

wykonane w niższych temperaturach będą utwardzać się dłużej. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

40494 1 SZT 

 

SPEEDY FIX KLEJ BŁYSKAWICZNY 7 SEKUND 
 

 

2 x 10ml Kleju. 10ml czarnego pudru. 10ml szarego pudru. Rękawiczkę. Żyletkę 

Szpatułkę. Końcówki ułatwiające dozowanie. Instrukcję obsługi 

Klej dzięki któremu skleisz: 

Skrzynki bezpieczników, listwy domowe, nakładki dystrybucyjne, płytki podłogowe, grille, 

Ceramikę, szkło, klamki, karoserie samochodową, wszystkie powierzchnie metalowe  

i najbardziej twarde wyroby z tworzyw sztucznych. 

Formy, klamki, pompy wodne, grille, skrzynki bezpieczników, Wszystkie powierzchnie 

matowe, szkło, guma i większość ręcznych produktów z tworzyw sztucznych. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

40004 1 SZT 
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ZESTAW DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY WGNIECEŃ 
 

 

Dzięki niemu pozbędziesz się wgnieceń i zagięć w takich elementach karoserii samochodu 

jak; drzwi, dachy, błotniki, zderzaki, maski i inne miejsca narażone na uszkodzenia. Łatwy w 

obsłudze dla każdego użytkownika we własnym garażu – niezwykle prosty w użyciu. 

pistolet do kleju na ciepło | mostek wyciągający puller | młotek gumowy 

7 adapterów | Pobijak teflonowy | klej na gorąco | skrobak | nakrętka wyciągacza 

Ściereczka | zmywacz. 
 

Kod Ilość w opakowaniu 

000761 1 SZT 
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