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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. 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА КРАЙНИ И НЕ СЕ НАЧИСЛЯВА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКA.

БРОЙ 83ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА ОТ 24.11.2021 ДО 25.11.2021
Б Ю Л Е Т И Н

ДИГИТАЛЕН ШУБЛЕР  
ОТ 0 ДО 150 ММ
91931 BGS

29,00
лв.

КОМПЛЕКТ ЗВЕЗДОГАЕЧНИ  
КЛЮЧОВЕ 12БР. 6-22ММ
1197 BGS

- усилени, хромирани
- полирани челюсти
- 6 -7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
    DIN стандарт 3113-A
    Затвореният край е под ъгъл 15°
    Профил на затвореният край - 12 стенен 
Комплектът е поместен в чанта изработена от плат, 
износоустойчив и с изключителна здравина. Чантата 
се разгъва и може да бъде прикачена към стена, чрез 
специално предвидените отвори с метални пръстени.

Шублер с дигитален, голям LCD дисплей 
с диапазон на измерване от 0 до 150 мм 
(0 до 6 инча). Двойна скала в инчове и 
милиметри, която може да се сменя във 
всяка една позиция като конвертира 
показанието без да го занулява. 
Превключване на показанията в 
положително или отрицателно число 
на измерване. Бутон за зануляване във 
всяка една позиция.  
Батерия включена в комплекта.
Изработен от пластмаса.  
Изключително лек и удобен за  
работа при елементи с  
лесно нараними повърхности.
Тегло: 80 гр. 22,00

лв.

ПРЕДПАЗЕН КОМПЛЕКТ ЗА РЕМОНТ 

5 В 1- HERZKRAFT
HK321126

 

132,00
лв.

Себестойност на единичен  комплект - 0,66 лв.

Ролка от 200 бр. единични комплекта.
Съдържание на единичен комплект: 

1   Калъф за седалка (96 x140см).

2   Покривало за стелка (51x70см).

3   Калъф за волана (49 x15см). 

4   Калъф за скоростен лост (9x15 см).

5   Калъф за ръчната спирачка (10x15см).


