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MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX 
Futura zestaw 200 szt.

Tarcze ultracienkie do cięcia stali nierdzewnej 
i zwykłej MOST PRO Inox 
Index: 94 14 712 59K

MOST PRO 29 125x22 gr. 40 lub 60 
ZIRCONIUM XL zestaw 50 szt.

Tarcze lamelowe do szlifowania stali nierdzewnej 
i zwykłej
Index: 94 19 225 04K  - 40 gr.
            94 19 225 06K  - 60 gr.

ZESTAW 1

Przy zakupie jednego z wybranych zestawów 
ściernic z linii PRO otrzymasz przeciwsłoneczne 
okulary ochronne UNIVET 5X6 GRATIS! 

ZESTAW 2
MOST PRO 27 125x6,8x22 INOX 
zestaw 50 szt.

Tarcze do szlifowania stali nierdzewnej i zwykłej
Index: 94 21 612 50K

ZESTAW 3

Unikatowa technologia FLD (soczewki pływającej) wraz z zausznikami So� Pad i regulowaną geometrią nanoska 
pozwalają użytkownikowi poczuć prawdziwy komfort noszenia.

Charakterystyka:
• Sportowy, panoramiczny styl.
• Technologia FLD – „pływającej soczewki”.
• Technologia So� Pad.
• Regulacja długości zauszników.
• Regulowana geometria nanoska. 
• Lekkie i komfortowe, idealne dla długotrwałego użytkowania.
• Nieparujące soczewki dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki 

antyroszeniowej ANTI-FOG PLUS.
• Soczewki odporne na zarysowania dzięki dodatkowej specjalnej 

utwardzanej powłoce ANTI-SCRATCH PLUS.
• 1 klasa optyczna gwarantująca doskonałą widoczność i ostrość.
• Przyciemnienie: 3.1.
• Bardzo lekkie: jedynie 26 g.
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Do każdego opakowania ściernic MOST Ceramic 
otrzymasz okulary ochronne UNIVET 516 GRATIS! 

www.rywal.eu

Okulary ochronne UNIVET 516 są innowacyjną i solidną konstrukcją zawierającą wiele ciekawych 
rozwiązań wpływających na odpowiednią ochronę i komfort noszenia.

Charakterystyka:
• Wyprofi lowany model, gwarantujący optymalną 

ochronę boczną.
• Anatomiczny, miękki, gumowy nanosek.
• Kolorowe zauszniki z antyalergicznej gumy.
• Powłoka odporna na zarysowania.
• 1 klasa optyczna gwarantująca doskonałą 

widoczność i ostrość.
• Bardzo lekkie: jedynie 24 g.

Certyfikat TÜV Rheinland 
Tarcze zostały sprawdzone pod kątem ich 
zgodności z przepisami prawnymi oraz nor-
mami przedmiotowymi przez niemieckie 
biuro techniczne i otrzymały certyfikat TÜV 
Rheinland.

Certyfi kat OSA (Organisa� on for Safety Abrasive)
Zakład produkcyjny zrzeszony w niezależnej 
organizacji certyfi kującej najlepszych, świa-
towych producentów materiałów ściernych. 
Znak OSA gwarantuje podwyższony poziom 
bezpieczeństwa dla użytkownika narzędzi 
ściernych.

Bezpieczeństwo i Jakość:

MOST CERAMIC METAL + INOX
Przy zakupie 25 szt. tarcz do cięcia lub 10 szt. tarcz do szlifowania otrzymasz okulary gra� s
Innowacyjne tarcze do cięcia i szlifowania stali zwykłych, 
nierdzewnych, stopowych, trudnoskrawalnych.


