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Gotuj z MOSTem
Kupuj profesjonalne ściernice MOST PRO 

i zbierz zestaw ekskluzywnych naczyń firmy Fiskars. 

www.rywal.eu

W każdym miesiącu inny prezent:
• lipiec:  Rondel Functional Form 1,5 l, stal nierdzewna,
• sierpień: Patelnia Functional Form 24 cm,
• wrzesień: Garnek Functional Form 3,0 l, stal nierdzewna,
• październik: Patelnia szefa kuchni Functional Form 26 cm z pokrywką,
• listopad: Garnek Functional Form 5,0 l, stal nierdzewna,
• grudzień: Wok Functional Form 28 cm / 4,5 l.  

Przy zakupie jednego z wybranych zestawów: 

otrzymasz naczynie kuchenne firmy Fiskars.

OFERTA PROMOCYJNA
obowiązuje od 01.07 do 31.12.2020r. lub do wyczerpania zapasów (liczba zestawów ograniczona)

• zestaw 100 szt. tarcz lamelowych MOST PRO Zirconium XL 125x22 P40 (nr katalogowy 94 12 12510S)
• zestaw 100 szt. tarcz lamelowych MOST PRO Zirconium XL 125x22 P60 (nr katalogowy 94 12 12520S)
• zestaw 400 szt. tarcz ultracienkich do cięcia MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX Futura (nr katalogowy 94 12 12530S)
• zestaw 100 szt. tarcz do szlifowania MOST PRO 27 125x6,8x22 INOX (nr katalogowy 94 12 12540S)
• zestaw 200 szt. dysków fibrowych do szlifowania MOST Ceramic DG67TOP 125 P36 (nr katalogowy 94 12 12560S)
oraz NOWOŚĆ: 
• zestaw 50 szt. tarcz lamelowych ceramicznych TAF DUO Ceramic TOP 125 P36 (nr katalogowy 94 12 12570S)

100%
ceramiczne 

płótno ścierne 
w granulacji P36!



1. Ściernice lamelowe MOST PRO Zirconium XL  125x22 P40 i P60 do szlifowania stali zwykłej i nierdzewnej:
• 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 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.

3. Tarcze szlifierskie MOST PRO 27 125x6,8x22 INOX do szlifowania stali zwykłej i nierdzewnej:
• nowe ściernice szlifierskie MOST o unikalnej recepturze oferujące wysokie tempo skrawania i lekkość szlifowania,
• doskonałe w każdym obszarze zastosowań, zwłaszcza na stalach specjalnych i o podwyższonej wytrzymałości,
• eksploatacyjnie zbliżone do innowacyjnych tarcz ceramicznych, przy zachowaniu ceny tarcz konwencjonalnych.

4. Dyski fibrowe MOST Ceramic DG67TOP 125x22 P36 z mikrokrystalicznym ziarnem ceramicznym do szlifowania stali zwykłej  
    i nierdzewnej:
• wysoka agresywność i wydajność szlifowania dzięki zastosowaniu samoostrzącego ziarna ceramicznego,
• niższa temperatura szlifowania dzięki dodatkowej warstwie aktywnej TOP COATING,
• najlepszy efekt szlifowania w połączeniu ze sztywnymi podkładkami szlifierskimi MOST:
  - MOST Coolflow Very Hard (9M 00 100350),
  - MOST Turbo Hard (9M 00 100351).

5. Tarcze lamelowe TAF DUO CERAMIC TOP 125x22 P36:
• wyjątkowe tarcze lamelowe dedykowane do agresywnej obróbki szlifierskiej takiej jak fazowanie, gratowanie, wyrównywanie 
  krawędzi, czy agresywne szlifowanie spoin. Polecane również do obróbki spieków, stopów specjalnych i metali trudnoobrabialnych,
• wytwarzane z modyfikowanego płótna ceramicznego o granulacji P36, z dodatkową warstwą aktywną Top Coating odprowadzającą ciepło,
• odporne na przegrzewanie podczas agresywnej obróbki szlifierskiej pod dużym obciążeniem.

WYBIERZ IDEALNĄ TARCZĘ DLA SIEBIE

Prezent do grudniowych zestawów:
Wok Functional Form 28 cm / 4,5 l

• 28 cm / 4,5 l
• Wyjątkowo trwała powłoka zapobiega przywieraniu.
• Aluminium doskonałe rozprowadza ciepło, a grube dno jest  

energooszczędne, dzięki czemu rozgrzewa się dużo szybciej.
• Bakelitowa rączka nie nagrzewa się.
• Można myć w zmywarce.
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