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Przy zakupie jednego z wybranych zesta-
wów ściernic otrzymasz opakowanie (50 szt.)  
MASECZEK OCHRONYCH 
HIGIENICZNYCH GRATIS! 

Certyfikaty ISO:
ISO 9001
ISO 14001

www.rywal.eu

OFERTA PROMOCYJNA
obowiązuje od 04.05 do 31.05.2020r. lub do wyczerpania zapasów

ZESTAWY PROMOCYJNE:
• zestaw 100 szt. tarcz lamelowych MOST PRO Zirconium XL 125x22 gr. 40  

nr katalogowy 94 12 12510K
• zestaw 100 szt. tarcz lamelowych MOST PRO Zirconium XL 125x22 gr. 60  

nr katalogowy 94 12 12520K
• zestaw 200 szt. tarcz ultracienkich do cięcia MOST STANDARD 41 125x1,0x22 INOX Turbo  

nr katalogowy 94 12 12529K
• zestaw 200 szt. tarcz ultracienkich do cięcia MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX Futura  

nr katalogowy 94 12 12530K
• zestaw 100 szt. tarcz do szlifowania MOST STANDARD 125x6,5 x 22 METAL  

nr katalogowy 94 12 12539K
• zestaw 100 szt. tarcz do szlifowania MOST PRO 27 125 x 6,8 x 22 INOX  

nr katalogowy 94 12 12540K

GRATIS

• maseczka 3-warstwowa dla maksymalnej ochrony
• certyfikowana, zgodna z europejską normą en 149:2001+a1:2009
• wkładka modelująca dla lepszego dopasowanie maski
• przyjazna dla skóry tkanina filtrująca

MASECZKI OCHRONNE HIGIENICZNE:

Maseczki pakowane po 50 sztuk.



WYBIERZ IDEALNĄ TARCZĘ DLA SIEBIE

www.rywal.eu

1. Ściernice lamelowe MOST PRO Zirconium XL  125x22 gr 40 i 60 do szlifowania stali zwykłej i nie- 
    rdzewnej
• wzmocnione lamele szlifujące z nasypem ziarna cyrkonowego na usztywnionym podłożu bawełnianym 

z poliestrem
• powiększona ilość i zwiększona długość lameli szlifujących w porównaniu do większości tarcz na rynku
      zapewniają elastyczność przy obróbce spoin i szlifie powierzchniowym, zachowując wysoką żywotność  
      przy szlifowaniu krawędzi 

2. Tarcze ultracienkie MOST STANDARD 41 125x1,0x22 INOX Turbo do cięcia stali zwykłej i nierdzewnej
• uniwersalna receptura do cięcia stali zwykłej i nierdzewnej
• szybkie i lekkie przecinanie
• szczególnie rekomendowane do cięcia materiałów cienkościennych

3. Tarcze ultracienkie MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX Futura do cięcia stali zwykłej i nierdzewnej
• cięcie szybkie i komfortowe, bez potrzeby stosowania nacisku na szlifierkę
• wydłużona żywotność i wysoka wydajność w porównaniu z tarczami standardowymi  
• nie występuje przegrzewanie materiału podczas cięcia

4. Tarcze szlifierskie MOST STANDARD 27 125x6,5x22 METAL do szlifowania stali zwykłej
• najbardziej popularne tarcze MOST do szlifowania stali zwykłych
• wysoka agresywność szlifowania oraz długa żywotność
• średni stopień twardości pozwala na szybkie i komfortowe usuwanie obrabianego materiału

5. Tarcze szlifierskie MOST PRO 27 125x6,8x22 INOX do szlifowania stali zwykłej i nierdzewnej
• ściernice szlifierskie MOST o unikalnej recepturze oferujące wysokie tempo skrawania i lekkość szlifo-

wania
• doskonałe w każdym obszarze zastosowań, zwłaszcza na stalach specjalnych i o podwyższonej wytrzy-

małości 
• eksploatacyjnie zbliżone do innowacyjnych tarcz ceramicznych, przy zachowaniu ceny tarcz konwen-

cjonalnych 


