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МЕДЕН СПРЕЙ - PRESTO
COPPER SPRAY 400ML
•

Може да бъде използван върху спирачни компоненти, изпускателни системи, компоненти на турбината.
Осигурява изключителна адхезия към повърхността.
Устойчив на киселини, вода и сол.
Предпазва от ръжда и окисляване.
Устойчив на температура от - 40 ° C до + 250 ° C; до 1100 ° C в
пикови натоварвания.
Не е подходящ за автомобили с ABS и ASR спирачни системи!
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80
лв.

КОМПЛЕКТ Г-ШЕСТОГРАМИ
9 БРОЯ 1,5-10мм
815 BGS

•

•
•

Дълга страна със сферична
глава, за ограничени пространства, позволява накланяне до 30 °
С дължина до 185 мм
Доставя се в практичен
пластмасов държач

Включва следните размери:
- 1.5 mm, дъл. 78 mm
- 2.0 mm, дъл. 83 mm
- 2.5 mm, дъл. 90 mm
- 3.0 mm, дъл. 98 mm
- 4.0 mm, дъл. 108 mm
- 5.0 mm, дъл. 118 mm
- 6.0 mm, дъл. 130 mm
- 8.0 mm, дъл. 150 mm
- 10 mm, дъл. 173 mm

12,50лв.

КЛЕЩИ ЗА МАСЛЕНИ
ФИЛТРИ 50-90мм
1050 BGS
Клещи за смяна на маслени
филтри при леки и лекотоварни автомобили. С ръкохватки
изработени от материал който
е устойчив на масла и не се
изплъзва, улеснявайки работата
по смяната на филтъра. Подсилена структура.
Технически спецификации:
•
Дължина: 250 мм
•
Работен обхват: за филтри
от 50 до 90 мм.
•
Тегло: 416 гр.

ЗА ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ
ТУК

КОМПЛЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ЗАХАБЕНИ ФАРОВЕ С UV ЗАЩИТА
PHILIPS - PH RESTORATION KIT
HRK00XM
С няколко лесни стъпки можете да постигнeтe професионални резултати без нуждата от специализирани
инструменти. Комплектът съдържа всичко необходимо
за качествено полиране на фаровете:
•
1 шише с течност на водна основа за първоначално третиране
•
1 шише с течност за почистване / полиране
•
1 шише с течност за блясък и сияние
•
3 шкурки - 600 (груба), 1500 (средна) и 2000 (фина)
•
10 хартиени кърпи
•
1 чифт гумени ръкавици
•
Видими резултати: 30 минути след третиране.

14,90лв.

27,00лв.

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА КРАЙНИ И НЕ СЕ НАЧИСЛЯВА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКA.
Промоционалните условия са валидни в търговските обекти на Тех-ко ООД. Промоциите са активни в указания период или до изчерпване на количествата.
Всички цени са с включен ДДС. Възможни са печатни и предпечатни грешки. Снимките са с илюстративна цел.
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