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L.p
. Nazwa asortymentu Ilość

Jedn. 
miary

Cena jed. 
Netto Wartość netto VAT %

Wartość 
brutto Producent

Nr. 
katalog.

1.

Wkretarko-wiertarka akumulatorowa 18V, z ładowarką i 
zapasowym akumulatorem, obroty L/P, średnica wiertła do 
10mm, 2 szt.

2.
Gwintownica ręczna instalacyjna do rur + imadło, zestaw 
narzynek szybkowymiennych do 1 1/4", dźwignia stalowa, 1 szt.

3. Klucz monterski do rur szwedzki 45 i 90 st. do 1 1/4" 2 szt.
4. Klucz hakowy monterski do 1 1/4" 2 szt.

5.
Zestaw wkrętaków instalacyjnych płaskich i krzyżakowych 
elektrycznych 3 szt.

6. Zestaw wkrętaków ślusarskich płaskich i krzyżakowych 3 szt.
7. Pistolet do silikonu i kleju w tubie 2 szt.
8. Szlifierka kątowa mała (tarcza fi 250), moc 600-800W, 1 szt.

9.
Przewód elestyczny do Karchera z końcówką 15m, średnicy 
zewn. 12mm 1 szt.

10. Kombinerki ślusarskie szczypce standardowe 3 szt.

11. Kombinerki elektryczne - standard (bezp. nap. min.do 1000V) 3 szt.
12. Piła ręczna - płatnica - do 400mm 2 szt.
13. Ramka do brzeszczotów 3 szt.
14. Brzeszczoty do metalu - dwustronne, standard 30 szt.

15.
Szlifierka stołowa 2 tarczowa, moc ca 300W, średnica tarcz 
150mm, obroty do 3000 obr/min, zasilanie 230V/50Hz 2 szt.

16.

Odkurzacz przemysłowy moc ca 1800W, podciśnienie ca 230-
250mbar, przystosowany do pracy na mokro i sucho, 
pojemność zbiornika ca 35-40L, napięcie zasilania 230V, 
wyposażenie - wąż ssący ca 2,5mb, przedłuzka rury ssącej, 
przemysłowa ssawka podłogowa mokro/sucho, ssawka 
szczelinowa, 1 szt.

17.

Zszywacz tapicerski elektryczny - na zszywki i gwoździe, 
zszywki od 8-20mm, gwoździe od 15-20mm, zasilanie 230V, 
CE, 1 szt.

18. Pędzel 1" płaski i okrągły (po 2 ) 4 szt.
19. Pędzel 2" płaski 2 szt.
20. Wiertła SDS fi 5, 6, 8, 10, 12mm (po 3 szt. ) 15 szt.
21. Poziomica metalowa 120 1 szt.
22. Miara zwijana min 3m 3 szt.
23. Pilniki różne (zdzierak, gładzik, okrągłe i płaskie dł. 150) 9 szt.
24. Torba monterska lub skrzynka na narzędzia 6 szt.
25. Lutownica transformatorowa 230V 2 szt.
26. Lutownica oporowa 230V/250W 1 szt.
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27. Tinol lutowniczy cynowy z pastą fi 2mm (ca 5m) 3 szt.

28.

Przedłużacz 50m 230V na bębnie metalowym, z uchwytem, 
prowadnikiem kabla, gniazda min.3 z zabezpieczeniem 
klapką, izilacja - guma, klasa szczelności IP44, z 
zabezpieczeniem termicznym 3 szt.

29. Spirala hydrauliczna 5-8 mb 3 szt.
30. Pistolet do kleju na goraco 1 szt.
31. Wkłady do pistoletu j.w (tektura, pcv) 20 szt.
32. Taśma pakowa samoprzylepna szara 60 szt.
33. Zszywki tapicerskie (do tackera) 20mm 3 opak.

34.

Zestaw reduktorów spawalniczych - tlen ciśnienie wlotowe 
200bar, wylotowe do 10 bar, przepustowość 30L/min, -
acetylen - ciśnienie wlotowe 25bar, wylotowe 1,5 
bar,przepustowość 83L/min 1 kpl.

35.

Zestaw palników do spawania gazowego - spawanie i cięcie 
acetylenowo-tlenowe zakres cięcia do 100mm, zakres 
spawania 0,5-15mm, 1 kpl.

36. Nożyki z ostrzem łamanym 18mm Stanley 3 szt.
37. Ostrza do nożyków 18mm (kpl. 10 szt.) 6 kpl.

38.
Wiertła kręte cylindryczne do metalu podwójnie szlifowane - fi 
3/60mm HSS9-18 20 szt.

39.
Wiertła kręte cylindryczne do metalu podwójnie szlifowane fi 
4/60mm HSS9-18 20 szt.

40.
Wiertła kręte cylindryczne do metalu podwójnie szlifowane fi 
1mm - 13mm HSS9-18 (kpl.) 3 kpl.

41. Wiertła do drewna puszkowe tzw. sednik fi 15-40mm 3 kpl.

42.

Suwmiarka noniuszowa 150 /0,05 wg normy DIN862, ze stali 
nierdzewnej, 4 funkcyjna - pomiar zewnetrzny, wewnetrzny , 
głębokość, wysokość, długość szczek 38mm, noniusz dług. 
39mm, wyskalowanie w mm i calach 3 szt.

43.

Opalarka mocy ca 2000W/230V, z akcesoriami - kompletem 
dysz, płynna regulacja wydatku powietrza i temperatury, 
wskaźnikiem temperatury, podwójnym zabezpieczeniem 
termostat i bezp. termiczny, 

2 szt.

44.

Gogle spawalnicze - do spawania gazowego, mozliwość 
uchylania szkieł przyciemnianych, mocowanie na głowie 
elastyczną opaską, wg norm CE 2 szt.

45.
Elektrody rutylowe niskonapięciowe 2,5 , długość 350mm, 
ER1,46 (opak.) 4 opak.

46.
Drut spawalniczy fi 2,0 mm standardowy samoosłonowy

2 kg
Razem
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