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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 
Nr kat: 94 14 71259L

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

Tarcze lamelowe do szlifowania stali nierdzewnej 
i zwykłej
Nr kat: 94 19 22504L  - gr. 40.
             94 19 22506L  - gr. 60.

ZESTAW 1

Przy zakupie jednego z wybranych zestawów  
ściernic z linii PRO otrzymasz SŁUCHAWKI  
BEZPRZEWODOWE BLUETOOTH GRATIS! 

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

Tarcze do szlifowania stali nierdzewnej i zwykłej
Nr kat: 94 21 61250L

ZESTAW 3

Słuchawki z krystalicznie czystym dźwiękiem w technologi bezprzewodowej Bluetooth EDR z wyjściem umożliwia-
jącym bezpośrednie podłączenie karty Micro SD z plikami mp3 oraz wbudowanym radiem FM.  
Słuchawki posiadają wbudowany mikrofon kierunkowy umożliwiający odbiór rozmów 
telefonicznych oraz x-bass.

Charakterystyka:
• Słuchawki bezprzewodowe z wykorzystaniem technologii Bluetooth 2.1 + EDR.
• 40 mm przetworniki gwarantujące krystalicznie czysty dźwięk i dużą dynamikę basu.
• Niewidoczny, wbudowany mikrofon do rozmów telefonicznych.
• Miękkie poduszki gwarantujące komfort nawet podczas wielogodzinnego korzystania  

ze słuchawek.
• Wejście AUX umożliwiające podłączenie np. odtwarzacza MP3, który nie ma Bluetooth.
• Slot na karty pamięci.
• Pojemny i żywotny akumulator.
• Radio FM.
• Składana, lekka i wytrzymała konstrukcja.

NOWOŚĆ
w ofercie

GRATIS



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:
• Wyprofilowany 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.

Certyfikat OSA (Organisation for Safety Abrasive)
Zakład produkcyjny zrzeszony w niezależnej 
organizacji certyfikującej 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 gratis
Innowacyjne tarcze do cięcia i szlifowania stali zwykłych, 
nierdzewnych, stopowych, trudnoskrawalnych.
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