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KROŽNA ŽAGA 1.350 W 65 mm

AKU VRTALNIK 18 V 2,0Ah

KOVČEK TOUGH SYSTEM™

KOMBINIRANO UDARNO KLADIVO 18V XR 3

KIT 10,8V VRT/UDAR.VIJAČ (DCD710/DCF815) 2x 2,0 Ah

Aku udarni vrtalni vijačnik Stanley Fatmax FMC626C2K je primeren za lažja kot tudi 
profesionalna opravila. S 23 nastavitvami navora je omogočena regulacija pri opravljanju 
različnih del
Maksimalen navor 47Nm in max obrati 1500 ob/min. Vrtalniku je priložen kovček 2x1,3Ah 
baterijo ter polnilcem
Lastnosti:
- baterija: 1,3Ah Li-Ion
- napetost: 18V
- hitrost: 0-350/0-1.500 vrt/min
V opremi kovček polnilec ter 2x1.3Ah baterija.

Dolžina le 160 mm, kar vam omogoča, da pridete v izredno majhne prostore. Le 1,1 kg (samo 
orodje) za popolno prenosljivost in enostavnost uporabe. Učinkovit brezkrtačni motor 
zagotavlja visoko zmogljivost, podaljšuje življenjsko dobo orodj. Nožna LED svetilka s funkcijo 
zakasnitve za boljšo osvetlitev. Nastavljiv nadzor navora za dosledno zavijanje vijakov v 
različne materiale z različnimi velikostmi vijakov. Navor 65 Nm vam omogoča delo v težjih 
pogojih.

Vsebuje:
• Kavelj za pas
• Kovček TSTAK
• 18V XR 1.25A polnilnik (DCB107)
• 2 x 2.0 Ah litij-ionske baterije

TOUGH SYSTEM™ kovček DS300 DeWalt 1-70-322 je robusten in trpežen kovček za orodje za 
vsakodnevno uporabo na terenu. Je vodotesen in ima ventil za uravnavanje pritiska. Ročaji 
so iz dveh materialov in zagotavljajo udoben oprijem. Ima debele in močne stene za trdno 
strukturo za dobro zaščito orodja. Ima možnost nalaganja več kovčkov enega na drugega, 
skupaj se zapnejo s stranskimi zaponkami. Kovček je odporen na prah in vodo in tako primeren 
za profesionalno delo.

Dimenzije: 550 × 336 × 306 mm

Brezkrtačni motor zmanjšuje velikost orodja, hkrati pa maksimizira dovajanje moči in zagotavlja 
daljši čas delovanja. Idealno za vrtanje sider in pritrditev lukenj v beton, opeko in zidanje od 4 
mm do 28 mm. Kompaktna, lahka in ergonomska oblika za večje udobje in podporo v daljšem 
obratovalnem obdobju. Bela LED lučka  s funkcijo zakasnitve izboljša vidljivost.

Aku garnitura orodja DeWalt DCK211D2T, ki vsebuje vrtalnik/vijačnik DCD710 in udarni vijačnik 
DCF815. Gumiran ročaj zagotavlja orpijem za vrno in udobno uporabo. V opremi poleg 
vrtalnika/vijačnika in udarnega še 2 Li-Ion 10,8V/2,0Ah bateriji, hitro 60 min, polnilnik in kovček 
Tstak.

Lastnosti vrtalnika/vijačnika:
• baterija: 10,8V, 2,0Ah Li-Ion
• hitrost: 0,400/0-1500/min, levo/desno vrtenje
• največji navor: 24Nm
• hitrovpenjalna glava 10mm, LED svetilka
• največja kapaciteta vrtenja (les/jeklo): 20/10mm
• masa: 1,1kg

Lastnosti udarnega vijačnika:
• baterija: 10,8V, 2,0Ah Li-Ion
• hitrost: 0-2450/min, levo/desno vrtenje
• hitrost udarcev: 3400/min
• največji navor: 107Nm
• vpenjanje: 6,35mm (1/4”), šesterokotno, LED 

svetilka
• masa: 1,04kg

Tehnični podatki:
• Maks. Kapaciteta vrtanja [les] 30 mm
• Udarna energija (EPTA 05/2009) 3 J
• Negotovost K 1 (vibracije) 1,5 m / s2

• Negotovost zvočnega tlaka dB (A)
• Maks. Kapaciteta vrtanja [sveder] 65 mm
• Vibracije roke / roke - kladivo v vrtanje v beton 

9,1 m / s2

• Maks. Kapaciteta vrtanja [kovina] 13 mm
• Negotovost K 3 (vibracije) m / s2

• Vibracija roke / roke - dletanje 7,7 m / s2

• Maks. Kapaciteta vrtanja [beton] 28 mm
• Negotovost K 2 (vibracije) 1,5 m / s2

DWE560

DCD708D2T 

DS300  

DCH263N 

DCK211D2T 

158,63 €

228,28 €

57,11 €

234,27 €

245,19 €

250,45 €

306,35 €

77,43 €

352,45 €

369,77 €
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ZAŠČITA Z VODILOM ZA REZANJE BETONA 125MM

KOTNI BRUSILNIK Z RAVNO GLAVO 125MM 900W

BREZKRTAČNI PREMI BRUSILNIK 1300W

AKU VIJAČNIK UDARNI 18V 1/2”

18V XR BL KOMPAKTNA ŽAGA V TSTAK KOVČKU

Okno za vidnost rezila omogoča uporabniku jasen pogled na rezilo in obdelovanec med 
rezanjem. Funkcija potopnega reza omogoča popolne reze brez prahu pri vseh materialih. 
Osnovna kolesa omogočajo gladko rezanje na grobih površinah. Vtiskana jeklena osnova 
ponuja dodatno vzdržljivost enote. Vrtljiva odprtina za odsesavanje prahu zagotavlja, da cev 
za prah ne ovira linije reza pri uporabi. 

Novi NVR kotni brusilnik, ima mehak zagon in zaščito pred nekontroliranim ponovnim 
zagonom. Nova proti abraziji zaščitena oblika motorja omogoča boljšo vzdržljivost in daljšo 
življenjsko dobo. Majhen obod orodja zagotavlja ergonomičen in udoben oprijem. Kompaktna 
oblika orodja je primerna za dostop tudi v tesnejše predele delovnega prostora.Svinčena 
tuljava za večjo vzdržljivost motorja in kroglični ležaji za večjo učinkovitost in trajnost.

Lastnosti:
• moč: 900 W
• hitrost: 11.800 obratov/min
• največji premer koluta: 125 mm
• vreteno: M14
• masa: 2,05 kg

Visoko zmogljiv brezkrtačni motor z zadostnimi zalogami preobremenitve za dolgotrajno 
brezhibno uporabo. 1300 vatni motor zagotavlja zadostno moč za vse namene. Ergonomsko 
stikalo za zaklepanje za največjo prilagodljivost. Nizka delovna temperatura poveča stalen 
delovni čas. 

DeWalt kompaktni udarni vijačnik XR Li - Ion 18V.
 
Lastnosti:
• maks. trajni moment vrtljaja 203 Nm
• uporabna moč 250W
• hitrost brez obremenitve 0 - 2300 vrtljajev/min
• hitrost udarcev 0 - 2700 udarcev/min
• maks. premer vijaka M16
• držalo 1/2” (12,7mm)
• masa 1,62 kg

Artikel ne vsebuje baterije in polnilca. 

Vpenjalna objemka za rezilo brez ključa za hitro in enostavno menjavo rezila. Ergonomski ročaj 
in guma na plesni za končno udobje končnega uporabnika. Sub Compact Saw omogoča boljši 
dostop do težko dostopnih delov. Izboljšano ravnotežje in enostavnost upravljanja zaradi 
osrednjega položaja motorja. LED luč za boljšo vidnost linije reza in obdelovanca. Inteligentno 
stikalo za sprožitev in zaklepanje s spremenljivo hitrostjo za hitro nadzorovane reze in večjo 
varnost pri delu. Brezkrtačni motor zagotavlja izboljšano delovanje in vzdržljivost

Lastnosti vrtalnika/vijačnika:
• največ Zmogljivost rezanja [PVC] 90 mm
• negotovost zvočne moči 3 dB (A)
• Hitrost giba brez obremenitve 0 - 2800 min-1
• vibracije roke / roke - deske za rezanje 8,1 m / s2

• negotovost zvočnega tlaka 3 dB (A)

• ročne / ročne vibracije - rezanje lesenih nosilcev 
5,5 m / s2

• negotovost K 2 (vibracije) 2,3 m / s2

• zvočni tlak 84 dB (A)
• moč zvoka 95 dB (A)

Tehnični podatki:
• vhodna moč 1000 W
• izhodna moč 1300 W
• Hitrost brez obremenitve 0-25.000 vrt / min
• največ Premer diska mm
• Navoj vretena
• teža 2,4 kg

• vibracija roke / roke - brušenje 17 m / s2

• negotovost K 1 (vibracije) 2,1 m / s2

• zvočni tlak 79 dB (A)
• negotovost zvočnega tlaka 3 dB (A)

DWE46225 

DWE4157F 

DWE4997 

DCF880N

DCS369NT 

67,59 €

169,09 €

306,55 €

169,11 €

194,83 €

102,15 €

240,23 €

463,33 €

281,39 €

294,48 €
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VEČNAMENSKO ORODJE 12V1

AKU VIJAČNIK 3,6 V 99-DELNI SET V KOVČKU

AKU UDARNI VRTALNIK 18V 2.0 Ah

AKU UDARNI VRTALNIK 18 V 1,5 Ah S PRIBOROM

AKU VRTALNIK/VIJAČNIK 10,8 V 1,5 Ah

Večnamensko orodje 12v1 iz nerjavečega jekla, primerno za uporabo doma, v delavnici in na 
terenu.
Večnamensko orodje Black+Decker BDHT0–28110 vsebuje:
• univerzalne klešče
• škarje za rezanje žice
• žaga
• majhen nož
• velik nož
• odpirač za steklenice
• klešče
• izvijač
• ravnilo

Priključek desnega kota omogoča 8 vrtljivih položajev za dostop do vseh območjih. 5.5 Nm 
navora zagotavljajo optimalno silo in zmogljivost za vse naloge vijačenja. LED delovna luč 
za vidljivost na temnih področjih, skritih vogalih, robovih in notranjega pohištva. Velikost 
omogoča enostavno vijačenje na vseh področjih. 1.5 Ah napolnjena baterija zdrži do 18 
mesecev v mirovanju.

Zmogljiva kombinacija – močan brezžični vrtalnik z 18V baterijo je odličen za vrtanje v les, 
kovino ter vijačenje v različne materiale. Ima funkcijo udarnega vrtanja v beton in opeko.
Z regulacijo hitrosti omogoča hitro vrtanje v les in jeklo ter z nizko hitrostjo kontrolirano 
vijačenje v občutljive materiale. LED svetilka osveti delovno območje.
V opremi je vključen kitbox za shranjevanje pribora in ostalih pripomočkov.

Moč in hitrost za vrtanje v les, kovine in ostale materiale. Dve hitrosti - visoka hitrost vrtanja 
v les in jeklo, nizka hitrost za nadzorovano uporabo. Delovna svetilka LED osvetljuje delovno 
področje, ko je vrtalnik v uporabi. Litij-ionska baterija ostane napolnjena 80% več kot 90 dni. 
Ni potrebe po polnjenju baterije pred vsako uporabo.

V opremi je polnilnik, 18V 1,5Ah baterija, 104-delna garnitura dodatkov, svedrov, nastavkov v 
kompaktnem kovčku, ter kovček.

Novi Black+Decker akumulatorski vrtalnik/vijačnik BDCDD12K je zelo kompakten in lahek 
Li-Ionski 10,8 V vrtalnik, idealen za uporabo v težko dostopnih predelih. Nastavljiva hitrost 
za učinkovito kontrolo pri vsakem vrtanju ali vijačenju. Zagotavlja natančno kontorolo nad 
vrtanjem v les, kovino, plastiko in vijačenjem v vse materiale. 

Lastnosti:
• baterija: 10,8 V, 1,5 Ah Li-Ion
• hitrost: 0-550 o/min
• hitrovpenjalna glava: 1-10 mm

Vsebuje:
• Set in polnilec (polnjenje 3-5ur)

Lastnosti:
• baterija: 18 V 1,5Ah Li – Ion
• hitro vpenjalna glava: 1 - 10 mm
• zmožnost vrtanja v les/kovino/opeka: 25/10/10 mm
• število vrtljajev brez obremenitve: 0-360/0-1400
• največji navor: 40 Nm

Lastnosti:
• napetost: 3.6 V
• baterija Li-ion, čas polnjenja: 15 ur
• max. Navor: 5.5 Nm

Vključuje:
• 3,6 Li-ion vija??nik z integrirano baterijo
• polnilec
• dodatek za desni kot
• 100 delna garnitura v setu

Lastnosti:
• baterija: 1,5Ah
• hitro vpenjalna glava: 1-10mm
• zmogljivost vrtanja (les/kovina): 25/10
• število vrtljajev: 0-360/0-1400/min

V opremi je vključen:
• polnilnik: 400mA
• 2 x baterija 1,5Ah

BDHT0-28110 

CS3652LKA  

BDCHD18KB   

BDCHD18S1KA 

BDCDD12K 

11,45 €

46,96 €

117,51 €

120,23 €

60,93 €

20,17 €

85,69 €

227,21 €

177,52 €

92,39 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

GRATIS 
GARNITURA

4 Garancija 2 leti



AKU UDARNI VRTALNIK 18 V S PRIBOROM

FEN ZA VROČI ZRAK 2000 W

KOTNI BRUSILNIK 900 W 125 mm + V KOVČKU GRATIS 5 PLOŠČ

Moč in hitrost za vrtanje v les in kovine. Kladivo za vrtanje v beton in zid. 2 zobnika - visoka 
hitrost vrtanja v les in jeklo, nizka hitrost za nadzorovano uporabo. 10 položajev sklopke 
zagotavlja natančno kontrolo za vrtanje v les, kovino, plastiko in za vse vijačne naloge. Delovna 
svetilka LED osvetljuje delovno področje, ko je vijačnik v uporabi.
Litij-ionska baterija ima več kot 80% polnilnika za več kot 90 dni, medtem ko je v stanju 
mirovanja. Anti-slip mehak ročaj zagotavlja udobje pri vrtanju.

Fen za vroč zrak Black & Decker KX2200K je idealno orodje za odstranjevanje barve, lakov, lepil, 
pa tudi za ostala obnovitvena in dekorativna dela. Z močjo 2000 W in nastavljivo temperaturo 
je zelo učinkovit in uporaben. Ima tudi avtomatski izklop in mehak oprijem ročaja za udobno 
rokovanje z orodjem pri delu. Je samostoječ, kar ga naredi zelo praktičnega. Dobavljiv je v 
kovčku, dodani so tudi različni uporabni nastavki za lažje delo.

Lastnosti:
• moč: 2.000 W
• delovna temperatura: 65-645°C 
• pretok zraka: 360 / 720 L/min
• masa: 0,9 kg

Kotni brusilnik BEG220KA5 900W je zmogljiv NVR kotni brusilnik z zaščito pred ponovnim 
nekontroliranim zagonom. Zagotavlja idealno ravnotežje med močjo, težo in velikostjo ter 
učinkovito uporabo pri brušenju in rezanju kovine, kamna in ploščic. Mehak zagon zmanjšuje 
premike orodja na začetku, tako da ima uporabnik večjo kontrolo nad delom.  Sprejema diske 
s premerom 125mm, in je idealen za delo v zaprtih prostorih.

Vsebuje:
• stranski ročaj
• nastavljiva zaščita brez ključa

V opremi dodatnih 5 plošč.

Lastnosti:
• zmogljivost vrtanja v les: 25 mm
• zmogljivost vrtanja v jeklo: 10 mm
• navor: 17,5/40Nm
• hitro vpenjalna glava: 1 - 10 mm

Vsebuje:
• 2 bateriji 18V 1,5 Ah
• hitri polnilnik
• magnetno držalo nastavkov
• pribor

BDCHD18BAFC  

KX2200K 

BEG220KA5  

117,21 €

55,23 €

61,98 €

176,33 €

82,96 €

85,80 €
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ELEKTRIČNA KOSILNICA Z NITJO 350W

AKU ŠKARJE ZA TRAVO 3,6 V

PUHALNIK/SESALNIK ZA LISTJE 3000W

VISOKOTLAČNI ČISTILNIK 1300 W

SESALNIK ZA PEPEL 900 W

Električna kosilnica z nitjo GL360SB izjemno lahka in natančna za obrezovanje trave. Z močnim 
motorjem in širino košnje 25cm ter z dvojnim ročajem za boljši nadzor bo košnja le še užitek. V 
opremi je dodaten 6m kolut nitke. Kabel je shranjen v ročaju.

Lastnosti:
• moč: 350W
• premer reza: 25cm
• hitrost rezanja: 11500 vrtljajev/min
• premer nitke: 1.5mm
• nitka: 12m
• teža: 1,7kg

Akumulatorske škarje za trato Black+Decker GSL200 so idealne za rezanje trave v vogalih in 
težje dostopnih mestih. Menjava rezil je enostavna, za njo ne potrebujemo dodatnega orodja. 
Mehak oprijem ročaja skrbi za večje udobje in varnost pri delu. Škarje imajo Li-Ion baterijo 
z cca. 45 min delovanja. Škarje imajo tudi varnostno stikalo, zavoro rezila ter polnilnik z 
indikatorjem polnosti baterije.
Lastnosti:
• baterija: 3,6 V / 1,1 Ah, Li-Ion
• dolžina rezila: 10 cm
• razmak med rezili: 23 mm
• število gibov v prostem teku: 850/min
• masa: 0,58 kg

Puhalnik/sesalnik za listje Black+Decker GW3030 z nastavljivo hitrostjo razpihuje in posesa ter 
zdrobi listje z zelo zmogljivim 3.000 W motorjem in hitrostjo do 418 km/h. Sesalnik zmanjša 
prostornino listja iz 800 L na kar 50 L s pomočjo vgrajenega kovinskega drobilca. Lahka oblika 
zagotavlja optimalno uporabo in udobno delo. V dodatni opremi sta sesalna in razpihovalna 
cev, pas za nošenje na rami vreča za odpadno listje.

Lastnosti:
• moč: 3.000 W
• moč sesanja: 14 m3/min
• hitrost razpihavanja: 230-418 km/h
• prostornina vreče: 50 L
• masa: 3,7 / 4,8 kg

Black+Decker visokotlačni čistilnik PW1300TD je visokokakovostno, učinkovito in priročno 
električno orodje z močjo 1300 W in pretokom vodnega toka 360 l/h
Lahka in zelo mobilna zasnova → enostavna uporaba. 3-osno-batna črpalka z nihanjem
Avtomatski varnostni ventil z nizkotlačnim prehodom. Kaljeni bati iz nerjavečega jekla
Vgrajeno držalo dodatne opreme

Black+Decker sesalnik za pepel in odpadke, ki nastanejo pri izgorevanju, s HEPA filtrom in 
zaščito kovin.
Lastnosti:
• prostornina posode: 20 l
• največja sesalna moč: 900 w / 15 kpa
• pretok zraka: 28 l/s
• premer cevi: 40 mm
• dolžina napajalnega kabla: 2,5 m
• skupna teža: 3,8 kg

Vsebuje:
• visokotlačni čistilnik
• škropilnik s peno
• 3-m HP cev
• podaljšek Lance

• vrtljiva „sulica“
• obloga z nastavljivo šobo za pršenje
• 5-m električni kabel
• sprožilna pištola s hitro povezavo

GL360SB 

GSL200

GW3030    

PW1300TD

BXVC20MDE 

45,04 €

41,28 €

106,86 €

63,53 €

42,50 €

67,01 €

65,42 €

162,48 €

90,23 €

54,63 €
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OŽEMALNIK CITRUSOV 25W

SEKLJALNIK 260W

PALIČNI MEŠALNIK 500W ROČNI MEŠALNIK 500W

KALORIFER BLACK&DECKER 2000W

KUHALNIK RIŽA 

Manjši sekljalnik je primeren za mešanje in rezanje različnih vrst hrane. Odličen pri pripravi 
krem, mesa, zelišč, zelenjav in oreščkov, tudi pri pripravi tekočih pripravkov.
Posoda v velikosti 500ml ima odlično tesnenje kar zavira oksidacijo in plesen.
Lastnosti:
• napetost: 240V
• moč: 260W

Palični mešalnik s snemljivim 
rezilom omogoča hitro in 
enostavno čiščenje. Kompaktna, 
ergonomska zasnova za 
lažje mešanje. Mešalniku je 
dodana merilna skodelica za 
natančno odmero sestavin. 
Visokokakovostno rezilo iz 
nerjavečega jekla. Varno za 
pomivalni stroj: snemljiv del z 
rezilom. Dodatki: posodica za 
merjenje

Ročni mešalnik s parom metlic 
in parom kavljev za gnetenje 
testa - enostavno snemljive 
za hitro čiščenje in menjavo. 
Zmogljiv, enostaven mešalnik 
za stepaje, mešanje in gnetenje 
različnih sestavin. Metlice iz 
nerjavečega jekla. Vsestranski 
mešalnik s 5 hitrostmi in 
zmogljivo turbo funkcijo.
Lastnosti:
• moč: 500W
• hitrost: 5 stopenj + TURBO
• dodatki: 2 metlici in 2 kavlja za 

gnetenje

Kalorifer Black+Decker 2000W je idealen za ogrevanje in odstranjevanje vlage
Ima dve stopnji ogrevanja 1000W in 2000W ter funkcijo ventilatorja
Termostat: Grelnik se vklopi takoj ko pade pod izbrano temperaturo
Grelnik se izklopi v primeru pregrevanja

Lastnosti:
• moč: 2000W
• dimenzije:(v/š/g):25/20/12cm
• napetost: 240V

Lastnosti:
• posoda z nelepljivo prevleko in prostornino 1,8L
• pladen za paro
• indikator nivoja vode
• idealen za obdelavo živil nad paro ter segrevanje hrane
• lučka indikatorja opozarja, da je kuhalnik riža v uporabi
• nedrsno podnožje
• merilna skodelica
• moč: 700W
• kapaciteta: 1,8L

Lastnosti:
• bistri vrč s prostornino 350ml.
• enostavna odstranitev ostankov citrusov.
• enostavno pranje v pomivalnem, vsi deli so enostavni za čiščenje in zamenjavo
• ožemalnik se vrti v dve smeri
• odlična rešitev shranjevanja kabla
• moč: 25W
• volumen: 350ml

BXCJ25E 

BXCH260E 

BXHB500E BXMX500E

BXSH2000E 

RC1860 

12,02 €

24,04

16,03 € 28,05 €

18,43 €

32,06 €

17,93 €

35,87 €

23,91 € 41,85 €

27,50 €

47,82 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV               Redna MPC z DDV Akcijska MPC z DDV               Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV
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ELEKTRIČNI GRELNIK BLACK&DECKER 2000W

VAKUMSKI SESALNIK 700W

AVTOMOBILSKI SESALNIK 12 V

PARNI ČISTILNIK 1300 W

PARNI ČISTILNIK 1300 W

Ima dve nastavitvi toplote, moč 1000 W in še 2000 W, tako da imate vsakič pravo izbiro za 
svoje potrebe. Funkcijo prezračevanja lahko vključite tudi za kroženje zraka brez ogrevanja, 
tako da jo lahko uporabljate poleti ali kadar morate zračiti sobo
Termostatski regulator: izberite referenčno temperaturo in grelec ventilatorja se aktivira, 
dokler ni dosežen. Po tem se samodejno aktivira in deaktivira, da izbrana temperatura ostane 
stabilna. Kompaktno: dimenzije 21 cm v višino, 21 cm v širino in 10 cm v globino, lahko ga 
postavite v kateri koli kot, ne da bi koga motil
Poleg tega je prefinjen in eleganten dizajn v mat črni in srebrni kombinaciji združen, da ustvari 
kakršno koli dekoracijo
Varnost: vključuje samodejni izklop v primeru pregrevanja in varnostno stikalo na dnu, ki 
izključi grelec, ko je nagnjen

Sesalnik brez vrečke z vhodno močjo 700 W. Nastavljiva moč? sesanja omogoča prilagodljivo 
nastavitev glede na uporabo
Visoko učinkovit HEPA filter za večkratno uporabo. Visokokakovostna gumijasta kolesa za 
optimalno upravljanje in še posebej primerna za lesena tla. Sistem Turbo Cyclone: močna 
centrifugalna sila zraka zanesljivo ločuje prah in preprečuje zamašitev filtrov
Samodejno navijanje 5 m napajalnega kabla. Dolga teleskopska kovinska cev za dodatno 
variabilnost in univerzalno uporabo z največjim udobjem

Avtomobilski sesalnik Black+Decker NVB12AV je ročni sesalnik z napetostjo 12 V in priključkom 
za enostavno čiščenje avtomobila
Sistem filtracije z dvojnim delovanjem - zasnovan za večjo učinkovitost in daljše trajanje
Ergonomsko oblikovan za udobno uporabo
5-metrski kabel omogoča dostop do vseh delov avtomobila, vključno s prtljažnikom. 12V DC 
adapter, ki ga je mogoče priklopiti v vtičnico za cigaretni vžigalnik
Lastnosti:
• moč: >=8 AW
• moč sesanja: 237,43 mm/H2O 
• kapaciteta posode za prah: 370 ml
• čas delovanja: 30 min
• dolžina kabla 5 m
• barva siva / rdeča

FSMH13E5 5 v 1, ki se lahko uporablja kot ročni parni čistilec ali kot pokončni parni čistilnik 
za čiščenje trdih tal. FSMH13E5 je dobavljen z 4-metrskim napajalnim kablom in 5-delnim 
kompletom dodatkov, ki je enostaven za uporabo in ima hiter čas predgrevanja 30 sekund, kar 
omogoča hitro zaključevanje čiščenja. Poln rezervoar zagotavlja približno 11 minut delovanja.

Parni čistilnik Black+Decker FSM1615 je odlična pomoč pri higienskem čiščenju celotne hiše ali 
stanovanja. Deluje z močjo pare, 350 mL rezervoar z vodo se segreje zelo hitro - po vklopu je 
naprava pripravljena na čiščenje že v 30 sekundah. Vgrajen je sistem za filtriranje vode, ki ščiti 
steam-mop™ pred vodnim kamnom. Vrtljiva krmilna ročica omogoča 180 stopenjsko vrtenje 
glave. Varno za uporabo na vseh zaprtih površinah tal, ki brez kemikalij uničijo 99,9% klic in 
bakterij. Je samostoječ s 6 m dolgim kablom. V opremi sta 2 krpici iz mikrovlaken.
Lastnosti:
• moč: 1.300 W
• segrevanje: max. 30 s
• posoda za vodo: 350 mL
• dolžina kabla: 6m
• teža: 2,7kg

Specifikacije:
• Vrsta izdelka: Parno čistilo / Parni mop
• Vrste tal: vsi zatesnjeni trdi podi
• Moč: 1300 W
• Prostornina rez. za vodo: 380 ml
• Dolžina kabla: 4 metre
• Čas predgrevanja: 30 sekund
• Čas delovanja: 11 minut

Značilnosti in prednosti:
• Vsestranski dizajn 5-v-1
• Pripravljen za uporabo v 30 sek.
• Odstranljiv, enostaven za polnjenje 

rezervoar za vodo - samo dodajte 
vodo, brez kemikalij

• Vrtljivo krmiljenje za 180 ° - 
manevriranje okoli pohištva 

• Varno za uporabo na vseh tesnjenih 
tleh

Vsebina:
• Parni čistilec FSMH13E5
• šoba
• Majhen otiralnik s pokrovom
• Majhna krtača
• Krtača za fugiranje
• Standardna blazinica

Dodatki:
• izjemno učinkovita šoba za krtačo za vse vrste tal
• šoba 2 v 1 za doseganje celo vogalov in skritih 

površin, primerna tudi za oblazinjenje
• turbo krtača

Tehnični parametri:
• poraba energije: 700 W
• barva: siva / turkizna

BXSH2003E  

BXVML700E 

NVB12AV 

FSMH13E5 

FSM1615 

16,03 €

64,92 €

22,52 €

63,81 €

86,17 €

24,64 €

95,92 €

32,85 €

90,23 €

129,16 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

NOVO

NOVO

100 % 
V BOJU PROTI 

BAKTERIJAM

NOVO
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AKU ROČNI SESALNIK 10.8V LI-ON 2.5AH

AKU UDARNI VRTALNIK 18 V 1,3Ah

SET AKU. UDARNI VRTALNIK/VIJAČNIK 18V 2,0AH BRUSHLESS

KOTNI BRUSILNIK 115 MM 850 W

Aku udarni vrtalni vijačnik Stanley Fatmax FMC626C2K je primeren za lažja kot tudi 
profesionalna opravila. S 23 nastavitvami navora je omogočena regulacija pri opravljanju 
različnih del
Maksimalen navor 47Nm in max obrati 1500 ob/min. Vrtalniku je priložen kovček 2x1,3Ah 
baterijo ter polnilcem

Lastnosti:
• baterija: 1,3Ah Li-Ion
• napetost: 18V
• hitrost: 0-350/0-1.500 vrt/min

V opremi kovček, polnilec ter 2 x 1.3Ah baterija.

Stanley Fatmax set z 18V 2,0Ah brezkrtačnim vrtalnikom/vijačnikom z dodatnim ročnim 
orodjem in organizatorjem
Vrtalnik ima nastavljiv navor za prilagodljivo vijačenje v različne materiale, za več udobja in 
varno uporabo pa poskrbi izboljšana ergonomska oblika ročaja z gumijastim oprijemom
Hitro in enostavno polnjenje, v kompletu sta dve baterije 2 x 2.0Ah

V kompletu:
• 9 mm nož z enostavnim in hitrim menjavanjem rezila
• libela torpedo z lito aluminijastim telesom za enostavno uporabo
• meter Stanley Tylon
• organizator orodja
• 2 x 2,0Ah bateriji

FMEG210 je 850W kotni brusilnik s premerom plošče 115mm. Ključavnica omogoča hitro in 
varno zamenjavo diska.  Zmanjšana velikost menjalnika je primerna za delo v zaprtih prostorih. 
Brusilnik ima varnostno zaščito, katero lahko nastavite brez dodatne opreme. NVR sistem 
omogoča dodatno varnost (no-volt release) v primeru zmanjšanja napetosti med delom se 
brusilnik izklopi dokler ga uporabnik ponovno ne priklopi nazaj. Stranske ročice so gumirane 
in prilagodljive na 3 različne položaje.

Lastnosti:
• moč: 850W
• premer diska: 115mm
• hitrost brez obremenitve: 12.000 vrtljajev/min
• priključek: M14

Tehnologija Smart Charge - baterijo napolni v samo 6 urah. Smart Tech: senzorski filter - Smart 
Sensor samodejno zazna, kdaj je filter zamašen in kdaj je potrebno čiščenje. Smart Tech: senzor 
baterije - LED indikator prikazuje preostale stroške in vas opozori, ko je baterija skoraj prazna
Smart Tech: talni senzor - inteligentna tehnologija talnih senzorjev izboljša sesanje preprog 
in zlaganje na okolju prijazen način za lažje upravljanje in optimizira življenjsko dobo baterije

Priložena posebna krtača za dlake hišnih ljubljenčkov.

DVJ325BFSP 

FMC626C2K

FMCK627D2H3 

FMEG210 

103,80 €

124,58 €

201,32 €

47,61 €

208,89 €

211,28 €

332,66 €

71,74 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

SUPER
DARILNI

KOMPLET

9Garancijo lahko PODALJŠATE na https://g-mm.si/garancija-stanley-2/
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Lastnosti:
• vrsta izdelka: ročni - vakumski
• vir: brezžični
• čas delovanja: 15 min
• 35 zračnih vatov
• vrsta baterije: litij-ionska
• napajanje: 10,8 v

• zmogljivost akumulatorja: 2,5 ah
• zračni tok: 948 l / min
• tlak: 636 mm / voda
• zmogljivost za prah: 500 ml
• barva: titan siva in vijolična
• teža: 1,55 kg
• zvočna moč: 80 db (a)



34-DELNI SET IZVIJAČEV Z VEČ VIJAČNIMI NASTAVKI

ŽAGA ZA SPLOŠNO RABO 380MM

ŽAGA ZA GIPSNE PLOŠČE LES.ROČAJ - 152MM

KLADIVO 1000G

PAS ZA ORODJE - ENOJNI

Kovinski del iz krom-vanadijevega jekla za dolgo življensko dobo. Udoben, mehak ročaj. 
Velikost izvijača in vrsta konice sta jasno označeni na ročaju
Vsebuje: 1 izvijač z 33 vijačnimi nastavki((1”/25 mm), Phillips 0, 1x2, 2x2, 3, z razširjeno konico 
3, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6,7 mm, Torx T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T4, Hex 1/16”, 5/64”, 
3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 9/32”, 1 organizer vijačnih nastavkov

Žaga lisičji rep priznanega proizvajalca Stanley predstavlja kakovosten in praktičen 
pripomoček za splošno rabo
Za brezskrbno uporabo bosta poskrbela 380-mm rezilo in ergonomski ročaj

Posebej za mavčne plošče
Enakokrako nazobčano ravno togo rezilo, ki se med uporabo ne upogne
6 TPI

Lastnosti:
• velik ročaj iz steklenih vlaken za trdnost in trajnost
• glava z epoksi vezjo za trdnost spoja, ki zagotavlja, da glave med normalno uporabo ni mogoče odstraniti
• držalo iz dveh materialov za udoben prijem, narebreno za preprečevanje zdrsa
• podaljšano držalo Izboljšana energija zamaha Boljša ergonomija
• dodatna vzdržljivost z zaščito pred premočnim udarcem zagotavlja trdost na glavi kladiva

Pas za orodje Stanley 1-96-181 s številnimi žepi in zankami za maksimalno organiziranost in 
priročnost
Izdelan je iz 600 × 600 denskega trpežnega materiala
Velikost in postavitev žepov omogoča lažji dostop do orodja in organiziranost na delovnem 
mestu
Integrirano ima tudi kovinsko zanko za kladivo, da je vedno pri roki
Ima ergonomično oblikovan in oblazinjen zadnji del za večjo varnost in udobje
Dimenzije:  23,5 × 33,2 × 7,5 cm

STHT0-70885   

STHT20369-1 

0-15-206  

STHT0-51910  

1-96-181 

6,89 €

6,85 €

4,80 €

16,65 €

8,64 €

10,41 €

9,78 €

7,08 €

31,63 €

12,25 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV
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VOZIČEK ZA ORODJE 

VARILNI APARAT 230V MIKROMIG – STANLEY

ZAŠČITNA MASKA 
STANLEY DIN 9-13

SET 4-DELNI STEKEL 
ZA MASKO 90368

VISOKOTLAČNI ČISTILEC 2800W, 180 BAR

Profesionalna zaščitna maska z 
odporno plastiko, poliamid
Poseben filter samodejno 
preklaplja iz stanja preglednosti 
na tanje mrka
Zatemnjenost DIN 9/13
Površinski pogled: 98x43 mm
UV zaščita / R do DIN 16

Indukcijski motor z tremi jeklenimi bati, eloksirana glava črpalke z vgrajenim obvodnim 
ventilom. Ima sistem samodejnega zaustavljanja. Vgrajen rezervoar za detergent za 
neposredno sesanje. Kolut za cev. Nosilec stranske letve in pištola sta usklajena (pripravljena 
za uporabo). Voziček z ergonomskim ročajem, ki zagotavlja odlično mobilnost. Pištola s hitro 
povezavo. Šoba TURBO. Fiksna in vrtljiva krtača.

Tehnični podatki:
• maks. tlak: 180 barov maks
• hitrost: 510 l / h maks
• absorbirana moč: 2800 W maks

Lastnosti:
• različne rešitve za shranjevanje, 3v1 - spodnja košara, sredinski vstavek in zgornja posoda
• ročaj se priročno zloži za prilagoditev ob naložitvi v avto ali ob shranjevanju v tesnejše prostore
• vrhnji kaseti omogočata organizacijo z manjšimi deli
• geometrični zapahi z žabico za zaklepanje - večja varnost
• snemljiv sredinski vstavek za prilagoditev individualnim potrebam
• 7” robustna kolesa
• 476 x 208 x 630 mm

120-voltni razpon izhodov 35-80 amp
Varuje blago jeklo od 5/64 in. - 13/64 v. za opravljanje najrazličnejših del
Turbo hlajeno in samodejno zaustavitev odpravi pregrevanje
 
Tehnični podatki:
• Barva: Rumena
• Material: Zlitina železa
• Vir energije: Napajalno-električni
• Napetost: 120 Voltov
• Zmogljivost amperaže: 80 amperov
• Način namestitve: varjenje z migom
• Teža izdelka: 13,6 kg

4-delni set stekel za varilno 
masko
V kompletu sta 2 stekli 
velikosti 115 x 103 in 2 stekli 
102 x42 mm

STST1-80151  

MIKROMIG

90368 90331

VERTIGO 28  

43,93 €

165,80 €

3,72 €37,21 €

318,67 €

69,54 €

248,12 €

8,17 €55,62 €

248,12 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDVAkcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV
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12

ZIMSKA JAKNA SIVO-ORANŽNA-ČRNA 

DELOVNE HLAČE ČRNO – SIVE 

100% poliester, 600D Oxford, 200 g / m2. Podloga: 200 g / m2. Podloga: flis 260 g / m2 in taft, 
50 g / m2

Močan, vodoodporen PU tekstil
10 žepov (9 zunanjih, vključno s 3 zadrgami in 1 notranjim), Žep za mobilni telefon
Podložena nastavljiva kapuca, pritrjena na zadrgo
Zadrga z dodatnim zavihkom s pritrdilnimi zaponkami
Odsevni elementi. Rokavi so se končali z manšeto z nastavkom na ježki
Prezračevalne odprtine za povečanje kroženja zraka.
NORMA: EN ISO 13688

100% poliester 275 g / m2.
Impregnirana rip-stop tkanina, prevlečena s PVC, zelo trpežna in odporna na mehanske 
poškodbe
Hlače imajo 7 žepov, vključno s 4 zaprtimi z Velcro
Odsevni elementi povečujejo varnost med delom
Nastavljiva širina pasu z elastiko
Pasove zanke
Prilagoditev širine nog na dnu z zadrgo.
NORMA: EN ISO 13688

L40929XX

S (01)
M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

S (01)
M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

L41015XX

56,87 €

49,31 €

69,38 €

60,16 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

200
 g/m2

COATING

200
 g/m2

PADDING

DELOVNI ČEVLJI Z VARNOSTNO KAPICO RDEČE-ČRNI
semiš usnje / pletenine iz Oxforda; Podloga: pletena mreža
Vložek: zamenljiv; Podplat: nedrseči poliuretan z dvojno gostoto (na jekleni in keramični 
površini), odporen proti olju, potapljaški sloj zagotavlja visoko stabilnost obutve
VARNOSTNA KATEGORIJA: S1 SRC
Čevlji nimajo kovinskih komponent; Zaščita pred ESD učinkom
Pokrita peta; Omejen prodor in absorpcija vode; Odsevni elementi
STANDARD: ISO 20347: 2011

(39)
(40)
(41) 
(42)
(43)
(44)
(45)
(47)

L30423XX

45,45 € 55,44 €
Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

S1 
SRC

Kat. II
Cat. II

ESD PROTECTION

GLEŽNARJI Z ZAŠČITNO KAPICO ČRNO - SIVI 

GLEŽNARJI SIVO-ČRNO-RUMENI BREZ ZAŠČITNE KAPICE

Zgornji del: nubuk, zunanji prtljažnik spredaj, bočno in zadaj ojačan s TPR
Podloga: pletena mreža
Vložek: zamenljiv
Podplat: nedrseča guma (na jeklenih in keramičnih površinah), globok tekalni sloj s sodobno 
zasnovo zagotavlja visoko stabilnost obutve
VARNOSTNI CAT: SB SRC
Imajo jekleno kapico
NORMA: ISO 20345: 2011

Zgornji del: semiš, zunanji prtljažnik spredaj, bočno in zadaj ojačan s TPR, kakovostnimi 
kovinskimi očesci
Podloga: pletena mreža
Vložek: zamenljiv
Podplat: nedrseča guma (na keramični površini), globok tekalni sloj zagotavlja visoko 
stabilnost obutve
VARNOSTNA CAT: O1 SRA
Absorbirajo energijo v petnem delu
NORMA: ISO 20347: 2011

(39)
(40)
(41) 
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

(39)
(40)
(41) 
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

L30103XX

L30111XX

51,78 €

53,81 €

63,17 €

65,65 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Kat. II
Cat. II

SB 
SRC



JAKNA IZ SOFTSHELLA S KAPUCO SIVO-ČRNA-RDEČA 

SPODNJICE TERMOAKTIVNE ČRNO-SIVE 

MAJICA TERMOAKTIVNA ČRNO-SIVA 

tkanina iz mehke lupine, 100% poliester s težo 300 g / m2; Podloga: mikroflis s težo 160 g / m2

Posebna troslojna mehka ovojnica s TPU membrano, nepremočljiva (8000 mm), zračna 
(3000 g / m2 / 24h), ki zagotavlja visoko udobje uporabe
Tkanina z odsevnim tiskom, ki poveča vidnost po temi
5 žepov (3 zunanji z zadrgo in 2 notranja)
Snemljiva kapuca z nastavljivo širino
Rokavi z nastavkom na ježka
Prilagoditev širine dna jakne s posebnim trakom
STANDARD: EN ISO 13688

72% poliamid, 21% poliester, 7% elastan
Ta satasti tekstil zagotavlja popolno prezračevanje
Posebno tkanje absorbira vlago in jo odstrani s predelov s povečanim znojenjem
Manšete zagotavljajo popolno prileganje, zagotavljajo udobje nošenja in zaščito pred mrazom
Visoko tkanje ponuja toplotno zaščito
NORMA: EN ISO 13688

72% poliamid, 21% poliester, 7% elastan
Ta satasti tekstil zagotavlja popolno prezračevanje
Posebno tkanje absorbira vlago in jo odstrani s predelov s povečanim znojenjem
Manšete zagotavljajo popolno prileganje, zagotavljajo udobje nošenja in zaščito pred mrazom
Visoko tkanje ponuja toplotno zaščito
NORMA: EN ISO 13688

S (01)
M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

S/M (01)
L/XL (03)

2XL/3XL (05)

S/M (01)
L/XL (03)

2XL/3XL (05)

L40923XX

L41202XX

L41201XX

56,04 €

15,20 €

19,38 €

68,37 €

18,54 €

23,64 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

13

NOVO

TERMO

TERMO

Kat. I
Cat. I

Kat. I
Cat. I

Kat. I
Cat. I

LPKS2S JAKNA IZ SOFTSHELLA S KAPUCO SIVA 

ZIMSKA JAKNA MODRO-ČRNA, SNEMLJIVI ROKAVI 

96% poliester, 4% elastan, 310 g / m2

Podloga: mikroflis, 160 g / m2

Poseben troslojni mehki tekstil z TPU membrano, vodoodporen (8000 mm), 
zračen (3000g / m2 / 24h), ki zagotavlja visoko udobje uporabe
Elastan v tekstilu zagotavlja prožnost, mehkobo in trdnost
5 žepov (3 zunanji, z zadrgo in 2 notranja) 
Snemljiva kapuca, nastavljiva po širini
Prilagoditev širine na dnu jakne s posebno vrvico.
NORMA: EN ISCO 13688

96% poliester, 4% elastan, 310g / m2

Posebna troslojna tkanina iz mehke ovojnice s TPU membrano, nepremočljiva (8000 mm), 
zračna (3000 g / m2 / 24 ur), ki zagotavlja visoko udobje uporabe
 6 žepov (3 zunanji z zadrgo in 1 z zadrgo ter 2 notranja)
Odstranljivi rokavi
Snemljiva kapuca z dvojno nastavitvijo (globina in širina)
Prilagoditev širine spodnjega dela jakne s posebnim trakom
NORMA: EN ISO 13688

S (01)
M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

S
M 
L 

XL 
2XL 
3XL

LPKS2X

L40930XX

55,57 €

62,15 €

67,80 €

75,82 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

NOVO

310 
g/m2

Kat. I
Cat. I

Kat. I
Cat. I



JAKNA RJAVA-ČRNA, 100% BOMBAŽ

HLAČE RJAVO-ČRNE 

JAKNA Z REFL. TRAKOVI, ČRNO-SIVI

HLAČE Z NARAMNICAMI REFL. TRAKOVI, ČRNO-SIVI

HLAČE Z REFL. TRAKOVI, ČRNO-SIVI

98% bombaž, 2% elastan
Slim fit
5 žepov
Odsevni elementi
Kapuca
STANDARD: EN ISO 13688

98% bombaž, 2% elastan
Slim fit
13 žepov
Odsevni elementi
Podloga za kolena
STANDARD: EN ISO 13688

35% bombaž, 65% polyester
9 žepov
Vložek za mobilni telefon
Reže za kroženja zraka
Odsevni elementi
STANDARD: EN ISO 13688

semiš usnje / pletenine iz Oxforda; Podloga: pletena mreža; Vložek: zamenljiv
Podplat: nedrseči poliuretan z dvojno gostoto (na jekleni in keramični površini), odporen proti 
olju, potapljaški sloj zagotavlja visoko stabilnost obutve
VARNOSTNA KATEGORIJA: S1 SRC
Čevlji nimajo kovinskih komponent; Zaščita pred ESD učinkom; Pokrita peta
Omejen prodor in absorpcija vode; Odsevni elementi
STANDARD: ISO 20347: 2011

35% bombaž, 65% polyester
18 žepov
Vložek za mobilni telefon
Reže za kroženja zraka
Odsevni elementi

L40415XX

M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

S (01)
M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

S (01)
M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

L (03)
XL (04)

2XL (05)
3XL (06)

S (01)
M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

L40522XX

L40414XX

L40613XX

L40516XX

46,77 €

44,46 €

43,97 €

45,74 €

42,25 €

57,06 €

54,24 €

53,64 €

55,80 €

51,55 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV
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270 
g/m2

270 
g/m2

270 
g/m2

270 
g/m2

270 
g/m2

9 POCKETS

24 POCKETS

18 POCKETS

Kat. I
Cat. I

Kat. I
Cat. I

Kat. I
Cat. I

Kat. I
Cat. I

Kat. I
Cat. I



HLAČE, KAMUFLAŽE

KOMBINEZON ZAŠČITNI TEMNO SIV - RDEČ 

BREZROKAVNIK ORODJE ČRNO

MAJICA S FLANNELOM RDEČA, 170G / M2

MAJICA IZ FLANNELA TEMNO MODRA, 170G / M2

35% bombaž 65%, poliester 270g / m2, 100% poliester 600D 210g / m2, 100% poliester Dobby 
Oxford 310g / m2
21 žepov
Vložek za mobilni telefon
Odsevni elementi
NORMA: EN ISO 13688

100% bombaž 170 g / m2.
1 žep
NORMA: EN ISO 13688

100% bombaž 170 g / m2

1 žep
NORMA: EN ISO 13688

65% polyester, 35% bombaž
Slim fit
12 žepov
Vložek za mobilni telefon
Odsevni elementi
NORMA: EN ISO 13688

5 Žepov
Sivo –rdeče barve
Visokokakovosten material

S (01)
M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

S (01)
M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

S (01)
M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

S (01)
M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

S (48)
M (50)

L (52)
2L (54)
XL (56)

3XL (60)

L40519XX

L41503XX

L41316XX

L41809XX

L41808XX

57,35 €

45,13€

61,68

13,20 €

13,20 €

69,97 €

55,06 €

75,25 €

16,10 €

16,10 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV
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255
 g/m2  RIP-STOP

Kat. I
Cat. I



MAJICA S FLANNELOM SIVA, 170G / M2

JAKNA ČRNO-ZELENA

KAPA AKRIL ČRNA-RDEČA

AKRILNA KAPA, ZELENA

100% bombaž 170 g / m2

1 žep
NORMA: EN ISO 13688

100% najlon 80 g / m2 (impregniran pred prodiranjem vode) in pletenine 95% poliester, 5% 
elastan, 260 g / m2. Izolacija: 150 g / m2

5 žepov (3 zunanji z zadrgo in 2 notranja)
Vetrotesne zadrge
Ščitnik za brado
Hibridna odeja na telesu zagotavlja popolno toplotno izolacijo
Moden in zanimiv dizajn
STANDARD: EN ISO 13688

72% poliamid, 21% poliester, 7% elastan
Posebno tkanje absorbira vlago 
Povečana gostota tkanja za toplotno zaščito
Popolnoma se prilega vaši glavi in zagotavlja zelo dobro toplotno izolacijo
STANDARD: EN ISO 13688

430 g/m2, 100% akril
Dvoslojni THINSULATE by 3M zagotavlja popolno toplotno izolacijo
Mikrofibre materiala ustvarjajo mikroskopske zračne reže, ki z uporabo ščitijo izolacijo pred 
stiskanjem in zagotavljajo dvojno izolacijsko sposobnost izolacijskih materialov drugih 
proizvajalcev

L41810XX

S (01)
M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

S (01)
M (02)
L (03)

XL (04)
2XL (05)
3XL (06)

L40136XX

L102150S

L102120S

13,20 €

42,72 €

7,95 €

3,97 €

16,10 €

52,12 €

9,70 €

4,84 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

16

TERMO

TERMO

150
PADDING

80
g/m2

POLYESTER 
COATING

260
POLYESTER/

ELASTAN COATING

430 THINSULATE
INSULATION / ISOLANT

TM MC

Kat. I
Cat. I

Kat. I
Cat. I
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KLEŠČE ZA SLEPE MATICE

PODALJŠANE KLEŠČE ZA SLEPE MATICE

ROČNE KLEŠČE ZA SLEPE MATICE

ROČNA ŽAGA ZA HITRO REZANJE, 7 ZOB ZA LES

GORILNIK ZA SPAJKANJE 17MM

Material: aluminij
Za slepe zakovice iz aluminija in jekla
S 3-čeljustnim oprijemom

Material: aluminij
Za slepe zakovice iz aluminija in jekla
S 3-čeljustnim oprijemom

Material: aluminij
Vrtljiva glava olajša delo na težko dostopnih mestih
Za aluminijaste in jeklene zakovice
Z 2-čeljustnim oprijemom
Nastavljiva vlečna sila

Agresivni zobje s 3 brušenimi rezalnimi robovi za hitro rezanje
Dvokomponentni ročaj iz umetne mase z nedrsečim vložkom
Za grobo rezanje lesa in ivernih plošč

400 MM 450 MM 500 MM

Gorilnik za spajkanje.
Napajanje na UNP.
Točkovni plamen (propan butan).
Cev ustreza zahtevam EN ISO 9012 in EN 16436-1.

14013 

14014 

14015 

64860, 64861, 64862

60040 

64860 64861 64862

14,43 €

18,08 €

16,02 €

5,62 € 6,05 € 6,40 €

21,08 €

17,60 €

22,06 €

13,96 €

6,59 € 6,59 € 7,44 €

25,72 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV



ŽAGA ZA HITRO REZANJE, 10 ZOB ZA LES

ROČNA MITRILNA ŽAGA 

550MM

REZILO ZA ŽAGO 550MM

LINIJSKI LASER 360 STOPINJ, 20M, CE

DIAMANTNI REZALNIK, 20MM, M14

BRUSNA GOBICA Z DIAMANTNO BRUSNO POVRŠINO

Rdeči žarek
Dolžina merjenja do 20 m
Zaščita IP54
Baterija 2.800 mAh

Diamanti rezalniki M14
Različne oblike, 10 mm

Obloga za poliranje
Granulacija 50 (27293), 100 (27294), 200 (27295), 400 (27296)
Pakirano v blistru

Agresivni zobje s 3 brušenimi rezalnimi robovi za hitro rezanje
Dvokomponentni ročaj iz umetne mase z nedrsečim vložkom
Za grobo rezanje lesa in ivernih plošč

Rezilo za žago
Dolžine 550mm
Iz aluminija

Rezilo za žago (nadomestno)
Dolžine 55 0mm
Iz aluminija

64866, 64867, 64868

64300 64301

15167 

27299 

27293, 27294, 27295, 27296, 27299

5,86 € 6,20 €

16,85 €

6,55 €

43,97 € 4,87 €

169,47 €

29,43 €

8,36 € 7,69 €

20,56 €

8,88 €

53,64 € 5,94 €

206,75 €

35,90 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV
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64866 64867 64868

+ 
DODATKI

400 MM 450 MM 500 MM



REZILO ZA ŽAGO 550MM

19

KRIŽNO LINIJSKI LASER 360 STOPINJ, 20 M, CE

UNIVERZALNI ELEKTRIČARSKI NOŽ, NERJAVEČE JEKLO, 56 mm

150-DELNI SET NASADNIH KLJUČEV 4-32 MM

SPENJAČ PROFESIONALNI 6-14 MM 3v1

Laser 360 stopinj
Rdeči žarek
Dolžina merjenja do 20 m
Zaščita IP54
Baterija 2.800 mAh

Lesen ročaj
Nerjaveče jeklo 
Dolžina rezila 56 mm

Komplet 150 delnih ključev v kovčku
Ključi ¼, 3/8, ½, CRV
Vključuje:
- nasadne ključe
- raglje
- podaljške

Metalno ohišje
Opremljen z mehanizmom, ki omogoča tri načine delovanja
3V1

15168  

30097  

588150

55038  

215,45 €

5,05 €

156,32 €

22,06 €

262,85 €

6,16 €

190,71 €

26,91 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

SUPER 
CENA

+ 
DODATKI



AKU SET UDARNI VRTALNIK IN KOTNI BRUSILNIK 18V

4 DELNI SET AKU. ORODJA 12V V TORBI

Vrtalno kladivo z litijevo baterijo 18v z 10 mm držalom svedra in položaji za zategovanje 10 + 1. 
Omogoča do 21.000 udarcev na minuto. 
125-milimetrski radialni brusilnik s hitrostjo 8.600 vrt / min, primeren za rezanje ploščic, kovin, 
plastike ali odstranjevanje rje in barve.

Vsebuje:
• udarni vrtalnik
• kotni brusilnik
• 2 x 2ah 18v litijeve baterije
• polnilnik in mehka torba

Z močnim vrtalnim kladivom in brusilnikom ter priročno svetilko lahko opravite širok nabor 
opravil. Vsa orodja napajajo zamenljive 12V USB baterije. Baterije lahko uporabite tudi 
kot napajalnik, s katerim lahko brez težav napolnite mobilni telefon, tablični računalnik ali 
prenosnik, ko ste na poti.
V kompletu je tudi priročna torba za shranjevanje, tako da lahko enostavno najdete orodja, 
ko jih potrebujete.

Vsebuje:
• 2 bateriji 12V, 1,5Ah, Li-Ion
• udarni vrtalnik
• 12V USB svetilka
• brusilnik
• vbodna žaga
• USB polnilec + mehka torba

BCK24D2S 

BDCK123S2S 

215,09 €

199,56 €

321,27 €

276,27 €

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

Akcijska MPC z DDV       Redna MPC z DDV

SUPER
DARILNI 

SET

SUPER
DARILNI 

SET

Garancija 2 leti

TRGOVINA

G-M&M TRGOVINA
Cesta dr. Jožeta Pučnika 10

1290 Grosuplje
T: 01 78 66 573

E: trgovina@g-mm.si

www.dewalt.si


