
Zdjęcie
Part 

Number
Opis

Dostępna 

Ilość

Cena za 

sztukę 

PLN

H-M 43569

Regulowany drążek bagażowy.       

Rozporowy drążek służący do 

przytrzymania bagażu w 

samochodzie, skręcany i rozkręcany 

by zmienić długość a także by 

zamocować za pomocą siły 

rozporowej. Żadne narzędzie nie 

wymagane do montarzu, wymiar od 

122 cm do 177 cm.

8 89

Pro'sKit 1PK-

154B

BLOW BRUSH PRO's KIT                             

Szczotka do czyszczenia elektroniki 

takiej jak komputer czy drukarka, 

wyposażona w możliwość dmuchania 

przy naciskaniu.

28 9.8

Pro'sKit 1PK-

390

Lusterko Inspekcyjne                                 

Lusterko idealnie się nadaje do prac 

naprawczych w takich dziedzinach 

jak mechanika i elektronika. Dwu 

kulkowy przegub umożliwia 

swobodne ustawienie kąta obrazu 

który jest cięzko dostępny.

31 19.9

Pro'sKit 8PK-

AS09

CD Cleaner Kit                                                                   

Zestaw do czyszczenia płyt CD, w 

skład którego wchodzą : podstawka 

do przytrzymania płyty, środek na 

bazie alkoholu do polerowania 

powierzchni płyt, gąbka do 

polerowania oraz szczotka do 

czyszczenia gąbki.

19 11.9

Ciekawe ogólnego zastosowania



Safe Stat

Safe stat static touch pad                                   

Dotykowy touch pad służący do 

rozładowania elektrycznych 

ładunków zgromadzonych na 

palcach. Podłanczany do uziemienia 

przewodem.

1 27

Oświetl-

enie Cadik

Oświetlenie na głowę pomocne 

oprzy wykonywaniu róznego rodzaju 

prac. 2 żarówki zasilane 4 bateriami 

AAA.

2 19

XP-001

Air Purifier & Ionizer                                                                  

Oczyszczacz i Jonizator powietrza do 

samochodu w jednym. Zasilanie 

12VDC z gniazdka zapalniczki w 

samochodzie.

1 7.9

ML-803 

Neseser 

antystatyczny

Neseser antystatyczny zamykany na suwak z 

uchwytami z taśmy gumowej na narzędzia. 

Wymiar: 33 x 22 x 4,5 cm.

2 23.9

Lupa 

Szkło powiększające na biurko.       

Powiększenie x 2.5 , wbudowana 

lampka na baterie.

4 49.9

Sufmiarka 

elektryczna

Sufmiarka elektryczna z stali 

nierdzewnej. Długość całkowita 

pomiaru 150mm. Dokładność 

0.02mm, zawiera 2 baterie 1,5V , 

przycisk ON/OFF.

5 149.9

Lusterko

Malutkie dwustronne lusterko 

inspekcyjne przydatne do obejrzenia 

trudno dostępnych miejsc. Wymiary: 

41 x 37 x 0.2 mm.

15 19



MG 813-

250

Patyczki do czyszczenia części 

komputerowych. Opk 250szt.
2

MG 812-

250

Patyczki do czyszczenia części 

komputerowych. Opk 250szt.
1

812AS-250
Patyczki do czyszczenia części 

komputerowych. Opk 250szt.
1

TECH SPRAY 

KIT

Zestaw różnych patyczków 

czyszczących do sprzętu 

elektronicznego 15 szt w zestawie.

8

MG 810D-

250

Patyczki do czyszczenia części 

komputerowych. Opk 250szt.
1


