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ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА КРАЙНИ И НЕ СЕ НАЧИСЛЯВА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКA.

БРОЙ 71ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА ОТ 03.11.2021 ДО 04.11.2021
Б Ю Л Е Т И Н
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лв. 15,60

лв. 27,40
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За повече 
информация 

РЕФРАКТОМЕТЪР 
52963 JBM
(тестер за антифриз, електролит, AdBlue, течност чистачки) 

• оптичен тестер с различни функции: 
• тест на течност за чистачки етанол и  

алкохолно-базирани течности за почистване на стъкла
• тест за плътност на киселината в акумулатора 
• тест на антифриз (скала за етилен и пропилен)
• тест на уреа AdBlue ® 
• регулируем окуляр 
• точност +/- 5%

ТАКАЛАМИТ
3144 BGS

Такаламит за гресиране
• може да се ползва с 400g 

пълнители с грес (DIN 1284)
• тегло:1248g

ГЕЛ, ЗАЩИТАВАЩ РЪЦЕТЕ  
ВИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ  
- PRESTO
INVISIBLE GLOVE 650ML
604045 

• Безвреден за кожата на вашите ръце.
• Защитава от замърсявания с масло, лак  

и боя, лепило и др.
• Лесно се отмива с вода.
• Дерматологично тестван.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ЗАХАБЕНИ ФАРОВЕ С UV 
ЗАЩИТА PHILIPS
PH RESTORATION KIT  
HRK00XM
 

С няколко лесни стъпки можете да постигнeтe професио-
нални резултати без нуждата от специализирани инстру-
менти. Комплектът съдържа всичко необходимо за качест-
вено 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 ръка-

вици
• Видими резултати: 30 

минути след трети-
ране.

62,00
лв.
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https://www.tech-co.bg/sites/default/files/invisible_glove_604045_bg_0.pdf
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