
Záhradná hadica 1/2 , 20m
vysokokvalitná fl exibilná záhradná hadica s 
powergripom, drží si tvar a je odolná voči tlaku, 
max. 30 bar
Jednotková cena: 1,495 EUR/m
1215597

Aku-vŕtačka DDF453RFX1
18V, 2 x Li-ion batéria 3Ah, upínanie 1,5-13mm, otáčky naprázdno: 1. stu-
peň 0-400, 2. stupeň 0-1.300, max. vŕtací výkon oceľ 13mm / drevo 36mm, 
V CENE 74-DIELNA SADA NÁRADIA 
1237523

Stroj na rezanie dlaždíc
veľmi presné rezy a vedenie vďaka guľôčkovému ložisku a 22mm 
koliesku, pre dlažby, obklady, mozaiky do hrúbky 16mm
1082719  630 mm  209,90
1138273  720 mm  269,90
1221808  920 mm  359,90
1191073  1250 mm  599,90

Platnosť od 14.05. - 08.06.2019

JARNÁ AKCIA 2019

od 20990 229,-

Elektrická reťazová píla
2.000W, lišta Oregon 35cm, napínanie reťaze 
bez použitia náradia, SoftGrip rukoväť, 
hmotnosť 4,5 kg
1256144

VRÁTANE 74-DIELNEJ SADY NÁRADIA
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Sada detského náradia 
7-dielna
obsahuje: kladivo, vŕtačka, 
skrutkovač, skrutková 
svorka, doska, lupienková 
pílka, náhradné lupienky
1174430

Drevo pre lup.pílu 
A4 4-bal.
1174431

Transportný 
vozík sklápací
nosnosť: cca 150kg, sklápacia 
tlačiaca rukoväť, rozmery 
(DxŠxV)730x470x850 mm, brzda 
1253849

Sekera
1231686     600 g dĺžka 36 cm   5,99
1231687  1250 g dĺžka 70 cm 11,99

Kufrík s náradím 59 dielov
vysokokvalitné náradie z chróm-vanádiovej 
ocele, optimálna skladba náradia, ktoré 
potrebujete mať vždy poruke, v kvalitnom a 
prehľadnom kufríku
1246741

Sada maliarskeho 
náradia 10-dielna
obsahuje: korýtko na farbu, mriežka, valček 
Vestan biely 180mm + rúčka s priemerom 6mm, 
valček akryl biely 100mm + rúčka s priemerom 
6mm, valček na lak jemný 100mm, 3ks štetcov
1196638

Trapézový otvárací nôž
skladací univerzálny nôž s 
vymeniteľnou trapézovou čepeľou, 
s praktickým klipom na opasok
1248103

699

Trapézový otvárací nôž
899

Transportný 

2999

   od1099

Nôž na kôru 240 mm
kovaný z vysoko kvalitnej ocele, 
kalený a brúsený
1043946

1999

1599

Drevo pre lup.pílu 
799

Kufrík s náradím 102 diel.
bohato vybavený hliníkový kufrík s 
náradím z chróm-vanádiovej ocele,
robustný zamykací systém, organizér 
s pevným uchytením náradia
1231684

599

Sada skrutkovačov 6diel.
čepele z vysokolegovanej chróm-vanádovej 
ocele, magnetizované hroty, praktická 
plastová rukoväť
1247366

1599

Ručná sp. pišt. 
R53 Ergonomic
pre spony typ 530 4-10mm, ideálny pre 
čalúnnicke, či dekoračné práce, pokladanie 
strešných fólií
1131260

Hydraulický zdvihák 
1194061 rozsah 148-276 mm, nosnosť 2t  10,99
1194062 rozsah 180-350 mm, nosnosť 3t  12,99
1194063 rozsah 185-355 mm, nosnosť 5t  16,99

   od 599

Koza sklopná oceľová
nosnosť max. 90kg
výška 78cm
pevná oceľová konštrukcia
1074880

1499

8999 99,-
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Transportný 
vozík sklápací
nosnosť: cca 150kg, sklápacia 
tlačiaca rukoväť, rozmery 
(DxŠxV)730x470x850 mm, brzda 
1253849

Uhlová brúska WB 900 WS
900 W, priemer kotúča: 125 mm,
aretácia vretena, tri polohy rúčky, 
nastaviteĺný kryt, soft-grip
1192503

Dier.píla WB 600 PS
600W, max. hĺbka rezu drevo 65mm / oceľ 
8mm, šikmé rezy +-45°, možnosť napojenia 
odsávania, vrátane pilových listov
1247870

Uhlová brúska G23ST
2.000W, priemer kotúča 230mm, voľnobežné 
otáčky 6.600 ot./min., aretácia vretena, 
plynulý rozbeh
1252200

Aku-skrutkovač WB 12V Li
12V, 1 x Li-ion batéria 1,3Ah, max. moment 
30Nm, 17+1 stupňov uťahovacieho momen-
tu, 2-stupňová prevodovka, P/Ľ chod, výkon 
vŕtania drevo 20mm / oceľ 8mm
1252650

Príklepová vŕtačka SBEV 1000-2
1.010W, 2-stupňová prevodovka, upínanie 
1,5-13mm, vŕtací výkon betón 20mm / 
oceľ 16mm / drevo 40mm / murivo 22mm, 
P/Ľ chod, automatická bezpečnostná spojka, 
vrátane transportného kufríka
1235695

Kufrík s náradím 59 dielov
vysokokvalitné náradie z chróm-vanádiovej 
ocele, optimálna skladba náradia, ktoré 
potrebujete mať vždy poruke, v kvalitnom a 
prehľadnom kufríku
1246741

Obrysová šablóna 
max. šírka obrysu 130mm, hĺbka 30mm, 
jednoduché a presné prenesenie obrysu
1233961

Merač staveb.vlhkosti
univerzálne použiteľné meracie zariadenie na 
stanovenie stavebnej a drevnej vlhkosti, ideálne 
použitie pri renovačných prácach, škodách spô-
sobených vodou, kúpe dreva
1197178

Rezačka na laminát LC 600
na precízne priame rezy do hrúbky 11mm, 
šikmé rezy 0-180°, šetrí čas, pokladanie 
podláh bez prachu z rezania
1233959

Merač staveb.vlhkosti
2499

Rezačka na laminát LC 600

3699

3499

2999

8999

Súprava na 
skryté spoje
pre skryté priame a pravouhlé
drevené spoje
1235920

3799

Koza sklopná oceľová
nosnosť max. 90kg
výška 78cm
pevná oceľová konštrukcia
1074880

Príklepová vŕtačka 
FDV16VB2
550 W, výmenné rýchloupínacie skľúčovadlo 
1,5-13 mm, výkon pri vŕtaní: drevo/Oceľ/Múr: 
25/13/16 mm, krútiaci moment: max. 13,0 Nm
pravý/Ľavý chod,vrátane transportného 
kufríka, prídavnej rukoväte a rýchlo-upínacie 
skľúčovadlo
1237513

Multidetektor GMS 120
detekuje kovy, drevo, elektrické vedenie, max. 
hĺbka pre oceľ 120mm, LED indikácia, automatická 
kalibrácia, podsvietený display, vrátane tašky
1195957

Multidetektor GMS 120

8990

Sada kufríkov 2-dielna 
sada kufríkov s organizérom, rozmery:
1x 547x271x278 mm 
1x 374x198x189 mm 
1250165

159996799

2990

1199

Sada kufríkov 2-dielna 

1999
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Platnosť od 14.05.2019 do vypredania zásob, najdlhšie však do 08.06.2019. Za prípadné tlačové chyby a farebné odchýlky neručíme. Všetky ceny v EUR vrátane DPH. Predajca si vyhradzuje 
právo zmien vo farbe a variante tovaru ponúkaného v tomto letáku. Zadávateľ reklamy je spoločnost 3e Handels- und Dienstleistungs AG.

Podstavec pre sud
zelený polypropylén, mrazuvzdorný do -20°C, 
výška 33 cm
1084060

Záhradná hadica 1/2 , 20m
vysokokvalitná fl exibilná záhradná hadica s 
powergripom, drží si tvar a je odolná voči tlaku, 
max. 30 bar
Jednotková cena: 1,495 EUR/m
1215597

Zavlažovač Polo Classic 280
zavlažovateľná plocha: cca 120-280 m2
dosah: max. 18 m
šírka záberu: max. 16 m
1192881

Mokrý/suchý vysávač PA200
1.300 W, 20 l nádoba, 6,7 kg, vrátane príslušenst-
va (32mm hadica 1,8m, 3 plastové predlžovacie 
rúry, podlahová hubica a štrbinová hubica). 
1128855

Sud na dažďovú vodu 210 l
súčasťou suda je aj kohút a veko, zelený 
polypropylén, mrazuvzdorný do -20°C
1086043

Podstavec pre sud

1999

 3 ROKY 

ZÁRUKA

Nožnice na vetvy pákové
nastaviteľné oválne rukoväte 50-80cm
1136845

Záhradnícke nožnice Classic
priemer rezania: Max. 18 mm, záhrad.nožnice 
majú univerzálne použitie. Či sa jedná o zber 
plodov alebo strihanie tenkých vetvičiek, 
motúzov alebo drôtov. 
1130310

999

3990

Zavlažovač preklápací
16 trysiek v kovovej trubici, vybavený 
ihlou na čistenie trysiek
1245259

Elektrická reťazová píla
2.000W, lišta Oregon 35cm, napínanie reťaze 
bez použitia náradia, SoftGrip rukoväť, 
hmotnosť 4,5 kg
1256144

3999

Elektrická reťazová píla

7990

2499

Sud na dažďovú vodu 210 l

2999

Záhradná hadica 1/2 , 20m

2990

999

3 ROKY ZÁRUKA!

"
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