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Уважаеми клиенти,
През 2016 година Каммартон България празнува своята 
25-та годишнина.
Искаме да споделим този празник с вас, като ви предложим 
нашата Юбилейна селекция от 25 продукта.
Можете да се възползвате от специалните цени на тези 
популярни продукти за целия период от 1 октомври 2016 
година до 31 декември 2016 година.
Празнувайте с нас!

Екипът на Каммартон България
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РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ

Електрически пистолет BCD360
Номер за поръчка  BOGH-2043 
Спецификация:
Професионален инструмент с външен регулатор на температурата
Работи с термостопяем кит на пръчки Ø 12 mm
Предлага се в пластмасов куфар с допълнителен накрайник
Работна температура    140 – 230 ºС
Първоначално настроена температура 180 – 190 ºС
Мощност      300 W
Тегло       0.6 kg

Термостопяем кит 813 Knot/Semi transp. Полупрозрачен
Номер за поръчка  BOGH-2005 

Нож, остъргващ, 91x50 mm  
Номер за поръчка  BOGH-2024 

КОМПЛЕКТ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ИЗПАДНАЛИ ЧВОРОВЕ В 
ИГЛОЛИСТНА  ДЪРВЕСИНА 

ПИСТОЛЕТ + 1 ОПАКОВКА КИТ + НОЖ + ПОДАРЪК ОХЛАЖДАЩО ТРУПЧЕ

250 лв.
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НОЖ В КАЛЪФ MORA 2000

27 лв.

• Висококачествен нож с профилно шлифована, мултифункционална режеща 
част. Пластмасова фигурална дръжка с високо ниво на триене

•  Режеща част от шведска неръждаема стомана Sandvik 12c27
•  Зелена пластмасова ножница с кожена каишка

• Номер за поръчка LUNA-3358
•  Дължина на острието: 109 mm
•  Дължина на ножа: 224 mm
•  Обща дължина: 253 mm

•  Ширина: 40 mm
•  Дебелина на острието: 2.5 mm
•  Тегло нето: 142 g
•  Тегло бруто: 155 g
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ПРОФЕСИОНАЛНА ЛОЗАРСКА НОЖИЦА 

• Проектирана за рязане на лозя, овощни градини и декоративни растения
• Широки и извити остриета, прецизно шлифовани, с висока производителност
• Дръжки от композитен материал с удобна ергономична форма
• Бутон за заключване в основата на режещата глава 
• Предлагат се резервни части

43 лв.

Номер за поръчка
mm

 L
mm

  

BACO-2157 30 230 255

Всички посочени цени са с ДДС.
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РАБОТНА МАСА С ПАНЕЛ ЗА 
ИНСТРУМЕНТИ – 3335

• Номер за поръчка KOCE-2043
• 50x50x1.5 mm профилна рамка
• Eлектростатично прахово покритие
• Гумени подложки на краката, за да се 

предотврати надраскване на пода
• 13 пластмасови контейнера
• 51 куки за окачване на 
 инструменти
• Плот: 25 mm МДФ
• Цвят: RAL 5015
• Размери:
 Ширина: 1700 mm
 Дълбочина: 650 mm
 Височина: 850 mm + 650 mm

Всички посочени цени са с ДДС.

600 лв.
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ОПАКОВЪЧНА МАШИНА ЗА СТРЕЧ ФОЛИО 
EKKO101-1500/2200 

• Номер за поръчка PACK-2184
• Лесна смяна на ролката със стреч фолио
• Опънът на фолиото може да се настройва чрез спирачния вал / механична спирачка
• Спирачният вал може да освободи за по-лесно издърпване на фолиото към палета 
• Височината на опаковане до върха на палета се регулира автоматично с фотоклетка
• Въртенето на платформата се регулира с честотен преобразувател. Така се избягват 

механичните удари и се удължава живота на машината. Благодарение на безстъпковото 
управление на скоростта и плавния старт на машината е възможно да се опаковат и 
нестабилни палети

• Въртящата се платформа винаги спира на едно и също място
• Регулиране на скоростта на движение на ролката със стреч фолио / диспенсъра нагоре и 

надолу с цел постигане на оптимален вариант на припокриване на стреч фолиото върху 
палета. Оптимизиране на  разхода и времето за опаковане на един палет

Диаметър на въртящата се платформа: 1500 mm 
Tегло на палета: 1500 kg 
Височина на опаковане: 2200 mm 

5 925 лв.
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ПОЛУАВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ПАКОВАНЕ С 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВА ЛЕНТА МОДЕЛ AS-50

Номер за поръчка     PACK-2214

Технически характеристики
Тип на лентата     PP (полипропиленова)
Широчина на  лентата    5.0 -15.0 mm
Начин на залепване    термично
Сила на опън     от 50 до 500 N
Настройка на опъна    електронно
Време за един опаковъчен цикъл  < 3 секунди
Минимален размер на продукта ШхВ  60х20 mm
За опаковане на малки и средно големи пакети

1 125 лв.
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МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ С 
ТЕРМОСВИВАЕМО ФОЛИО COMPACK 5800I

• Номер за поръчка PACK-2197
• Едностепенна свиваща система (Свива и запечатва едно временно, изисква само един 

оператор)
• Опаковъчно решение за малък и среден обем на произ водството
• Прецизна настройка  на температурата на свиване
• Магнитно задържане на капака и таймер
• Камера 580 х 440 mm

3 025 лв.
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MILWAUKEE КЪРТАЧ КЛАС 10 kg 
K 900 S

• Автоматична система за смазване на машината
• Vario-Lock с 12 различни положения на секача
• 6 m кабел

Номер за поръчка  MIWK-2178
Мощност    1600 W
Сила на удара   20 J
Честота на ударите при 
номинални обороти  975-1950 bpm
Захват на патронника  SDS-Max
Тегло     11 kg

1550 лв.

БОНУС: РАБОТНИ РЪКАВИЦИ XL
Armortex™- Подсилена част при дланите и пръстите.
Smartswipe™ - Възможно е ползването на смартфон или таблет без да е необходимо 
свалянето на ръкавиците.
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MILWAUKEE ЪГЛОШЛАЙФ 125 mm 
AGV12-125X

• Функция Line lock- предотвратява случайно 
включване на машината

• Защита от прегряване
• Система FIXTEC за смяна на консуматива без 

допълнителни инструменти
• Предпазна система при блокиране на диска
• Антивибрационна дръжка
• Плавен старт
• 4 m кабел

Номер за поръчка  MIWK-2177
Мощност    1200 W
Обороти на празен ход  11000 min-1

Диаметър на диска  125 mm
Дълбочина на рязане  33 mm
Бързозатягаща шайба  М14
Тегло     2.4 kg

250 лв.

БОНУС: ЗАЩИТНИ ОЧИЛА В КАЛЪФ
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ИНВЕРТОР МОНОФАЗЕН BUDDY ARC 180

Buddy Arc 180 са лесни за настройка, леки и надеждни 
апарати за ръчно електродъгово заваряване с обмазани 
електроди, които позволяват ВИГ заваряване с LiveTIG 
запалване на дъгата.

Ръчно електродъгово заваряванe
Buddy Arc 180 осигуряват стабилен постоянен ток (DC), 
което позволява да се заваряват почти всички метали, вкл. 
неръждаеми и конструкционни стомани, ниско-легирани 
стомани и чугун. Апаратът има предварително настроени 
стойности на горещ старт и сила на дъгата, според зададения 
заваръчен ток, което прави запалването и поддържането 
на дъгата лесно. 
Buddy Arc 180 могат да заваряват с повечето видове 
обмазани електроди с Ø 1.6-3.2 mm.

ВИГ ваваряване
С Buddy Arc 180 може  лесно да се заварява по метода ВИГ, като се използва LifeTIG запалване 
на дъгата. Необходимо е да се използва ВИГ горелка с вграден вентил, която да се предлага като 
допълнително оборудване , редуцир – вентил и бутилка с газ подходящ за заваряване на черни 
и неръждаеми стомани, с или без добавъчен материал. 

Работа с генератор – подходящи за захранване от генератори с ДВГ
Може да се включва в удължители с дълги кабели – възможност за работа на големи 
разстояния от захранващата мрежа

Технически данни:

Захранване V, Hz 230, 50/60
Максимален завръчен ток A 180
Допустимо натоварване при 40OС РЕДЗ

20% режим на работа A/V 180/27.2
60% режим на работа A/V 125/25.0
100% режим на работа A/V 100/24.0

Допустимо натоварване при 40OС ВИГ
25% режим на работа A/V 180/17.2
60% режим на работа A/V 130/15.2
100% режим на работа A/V 100/14.0

 Напрежение на празен ход V 59.8
 Размери LxWxH mm 310 х 140 х 230
 Тегло kg 6.0
 Клас на защита IP23

Номер за поръчка ESAB-3970
Комплектация: Инвертор Buddy Arc 180 с 3 m заваръчен кабел с 
ръкохватка и кабел с щипка маса.
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ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ CADDY MIG C200i

1 800 лв.

Технически данни:

Захранване V, Hz  230, 50/60
Максимален завръчен ток A 200
Допустимо натоварване при 40°С

25% режим на работа A/V  180/23
100% режим на работа A/V   100/19

Обхват на настройката A  30 – 200
Напрежение на празен ход V  60
Работна температура OC  От -10 до +40
Максимално тегло на ролката kg  5
Максимален диаметър на ролката, mm  200
КПД при максимален ток %  82
Размери LxWxH, mm  449 х 198 х 347
Тегло kg  11.5
Клас на защита  IP23

Номер за поръчка ESAB-3872
Комплектация: Заваръчна горелка МХL 180, 3 m, 4.5 m маркуч за 
газ с бърза връзка, кабел маса, ремък за рамо.               

• Ефективен инверторен токоизточник с вградено телоподаващо устройство и място за 
ролка с тел

• Q Set TM-  интелигентна автоматична настройка на режима на дъгата, осигурява постоянно 
качество и 30 % по-голяма мощност при 16А предпазител

• PFC (power factor correction) - корекция на фактора на мощността – за ефективно използва-
не на електрическата енергия

• Лесна смяна на поляритета
• Работи с плътни или тръбни телове
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ИНВЕРТОРЕН ТОКОИЗТОЧНИК 
QUASAR 270 RC  КОМПЛЕКТ С КАБЕЛ 
МАСА И ДЪРЖАЧ ЗА ЕЛЕКТРОДИ

3 840 лв. • Номер за поръчка SELC-2233
• Трифазен токоизточник, осигуряващ отлични заваръчни 

резултати при MMA (РЕДЗ) заваряване и TIG DC Lift start 
(ВИГ с контактно палене на дъгата) заваряване. Целият 
процес на заваряване е с цифрово контролиране от DSP 
микропроцесор

• Възможност за заваряване на въглеродни, неръждаеми 
стомани, чугуни, никел и никелови сплави, мед и медни 
сплави, титан и сплави от титан

• Вграден VRD – ограничава напрежението на празен 
ход, вградени функции за контрол на дъгата (Hot start 
– функция за оптимизиране началото на заваряването, 
Arc Force – функция за промяна на заваръчния ток в 
съответствие с промените в дължината на заваръчната 
дъга, Antisticking – функция предотвратяваща залепва-
нето на електрода)

Технически данни:

Захранващо напрежение при 50/60 Hz, V 3 х 400 
Мощност kVA; kW 14; 9.72
Работен ток при 40OС

Цикъл на натоварване 40% А 270
Цикъл на натоварване 60% А 255
Цикъл на натоварване 100% А 240

Напрежение на празен ход V 70
Регулиране на тока А 3 – 270
Фактор на мощността 0.95
Клас на изолация Н
Предпазител А 16
Размери LxWxH mm 500 х 190 х 400
Тегло kg 16.1
Клас на защита IP23
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ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ ARISTO™ MIG 4004i PULSE 
С ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ARISTO U8_2 PLUS И 

ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ

• Импулсно МИГ/МАГ заваряване с Super-
Pulse™, Професионално РЕДЗ заваряване

• Възможно управление на 2 
телоподаващи устройства

• Предварително програмирани синергич-
ни линии, cъздаване и запаметяване на 
собствени синергични линии

• 2 / 4 тактово управление на горелката
• Всички функции за МИГ/МАГ заваряване, 

вкл. плавен старт (Creep start), горещ 
старт (Hot Start) и обратно горене на тела 
(Burnback) 

• Настройване на времето за обдухване 
със защитен газ преди и след заваряване

• Памет за 255 режима  

Комплект Aristo MIG 4004i pulse се 
състои от:
Заваръчен апарат Aristo MIG 4004i pulse, 
Телоподаващо устройство AristoFeed 
3004w, управление Aristo U8_2 Plus, 
Свързващ кабел 1.7 m/W, горелка PSF 410 
W 4.5 m EURO, воден охладител Cool 1 и 
количка

10 596 лв.

Технически данни:
 Тип на токоизточника Инвертор
Захранване V/Hz 3-400 50/60
Допустимо натоварване: A/V

60% режим на работа 400/34 
100% режим на работа 300/29 

Обхват на настройката на тока
МИГ / МАГ; РЕДЗ А 16 – 400
ВИГ А 4 – 400

КПД при максимален ток % 88
Управляващо напрежение V/Hz 42, 50/60
Работна температура OС От -10 до +40 
Размери LxWxH mm 610 x 250 x 445
Тегло с воден охладител kg 58
Клас на защита IP 23
Технически данни на Aristo Feed 3004 
Захранване V, Hz 42, 50/ 60  
Максимално тегло на ролката kg 18
Максимален диаметър на 
ролката mm 300

Скорост на телоподаване m/min  0.8 - 25.0
Размери LxWxH mm 680 x 285 x 420
Тегло kg 17.5
Заваръчна тел Ø mm 1.9 – 25.0

въглеродни стомани 0.6 – 1.6
неръждаеми стомани 0.6 – 1.6
алуминий 1.0 – 1.6
тръбно флюсова 1.2 – 1.6
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ЗАВАРЪЧНА МАСКА МОДЕЛ 
3М™ SPEEDGLAS 100V

• Номер за поръчка SPEE-2155
• Подходящ за почти всички видове заваръчни процеси с изключение на лазерно рязане/ 

заваряване и газокислородно рязане / заваряване и ВИГ заваряване над 20 А
• Постоянна защита срещу увреждащи UV и IR лъчения, дори при изключен филтър
• 5 степени на затъмнение от 8 до 12 DIN
• 3 нива на фоточувствителност
• Множество настройки на углавника и самозатъмняващия филтър
• Зрително поле  – 44 х 93 mm
• Тегло – 465 g
• Батерии – 2 х CR2032; Живот на батериите 1500 часа
• Стандарти – EN 379, EN 166 и EN 175

282 лв.
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ЗАВАРЪЧНА МАСКА МОДЕЛ 
3М™ SPEEDGLAS 9100V

• Номер за поръчка SPEE-2137
• Подходящ за всички процеси на електро-дъговото заваряване като MIG, MAG, TIG, плаз-

мено рязане и заваряване
• Филтрите на 3М Speedglas с автоматично затъмнение защитават от вредното ултра-

виолетовото и инфрачервено излъчване. Нивото на защита е постоянно, независимо от 
това дали филтърът е включен или изключен

• Клапи за издишване, патент на 3М Speedglas
• Странични визьори, патент на 3М Speedgla
• Степени на затъмнение – 5, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 DIN
• Зрително поле  – 45 х 93 mm
• Батерии – 2 х CR2032; Живот на батериите 2800 часа
• Тегло – 535 g 
• Батерии – 2 х CR2032; Живот на батериите 1500 часа
• Стандарти – EN 379 и EN 175

594 лв.
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КОМПЛЕКТ ЗА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА 

Комплект за дихателна защита при заваряване и подобни дейности, при които се използ-
ва щит за защита на лицето: 
• Полумаска SR 900 
• Двоен шланг SR 952
• Протектор за шланг, изработен от плат с ограничена горимост
• Кожен колан
• Отдалечен филтър държач SR 905 
• Филтър /прахов, химически или комбиниран/ - поръчва се допълнително като се вземат пред-

вид спецификите на конкретната работна среда

215 лв.

Повече информация: www.kammarton.com
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АВАРИЙНИ ДУШОВЕ

КОМБИНИРАН ДУШ ЗА ОЧИ И ТЯЛО 
МОДЕЛ 3873

• Монтиран е на стойка. Тръбите са изработени от галванизира-
на стомана, а пръскащите глави от неръждаема стомана

• Всяка отделна пръскаща глава има вграден контрол на дебита 
и филтър

• Дебит:
 душ за тяло 76 l/min
 душ за очи 28 l/min 2 089 лв.

Монтиран е на стойка. Тръбите са изработени от галванизира-

• Всяка отделна пръскаща глава има вграден контрол на дебита 

лв.

ДУШ ЗА ОЧИ МОДЕЛ 3863

• Монтира се на стена. Изработен е от неръждаема стомана и 
хро миран месинг

• Всяка отделна пръскаща глава има вграден контрол на дебита 
и филтър

• Дебит: 14 76 l/min

568 лв.



Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.
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ОБУВКИ МОДЕЛ WARREN S3

Категория: S3
Сая: водонепропусклива черна кожа
Подплата HK3: триизмерен текстил, изработен посредством 
алвеоларен тип тъкане; дишаща, устойчива на износване 
Стелка: GIOVE®
Ходило: AM, двуслоен полиуретан с абсорбиране на енер-
гията в зоната на петата
Бомбе: метално (200 J)
Противопробождаща метална пластина в ходилото
Размери: 38/48
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

43 лв.

18

OIL
200 j

Повече информация: www.kammarton.com



Всички посочени цени са с ДДС. 21

ЗИМНО ЯКЕ МОДЕЛ FLARE

• Водоустойчиво 
• Ветроустойчиво
• С подлепени шевове
• 2 странични джоба с капаци
• 1 джоб на гърдите с цип с водоустойчиво 

затваряне
• 1 джоб за мобилен телефон с капаче
• Подвижна качулка в яката
• Еластични маншети, регулируеми 
 с велкро
• 1 вътрешен джоб

Състав: 100 % полиестер с PVC промазка
3 000 mm воден стълб
Размери: XS – 4XL
Цвят:        черно/жълто
                  синьо/жълто
                  сиво/жълто

Номер за поръчка:
3650 - черно/жълто
3651 - синьо/жълто
3652 - сиво/жълто

73  лв.

Всички посочени цени са с ДДС.



Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.
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ПНЕВМАТИЧЕН ТАПИЦЕРСКИ ПИСТОЛЕТ 
ЗА КЛАМЕРИ LU-8016F

Приложение: 
Производство на мека и корпусна мебел; за декорации; 
закламеряване на талашит, мукава, пластмаса; произ-
водство на дървени рамки.

Спецификация:
Отвор в задната част на корпуса, за предотвратяване 
на мазни петна върху детайла; метална горна капачка; 
долно зареждане на магазина; палец за лесно отваряне 
и бързо зареждане на магазина; гумирана дръжка; удо-
бен спусък за работа с два пръста.
Работно налягане на въздуха  4-7 bar
Дължина/ Широчина/ Височина 219 х 43 х 144 mm
Тегло                                                  0.88 kg

145 лв. Номер за 
поръчка

Кламери
mm

Дължина
mm

Капацитет

APAH-2027 0.91x0.71 6-16 140 
кламера

Повече информация: www.kammarton.com



Всички посочени цени са с ДДС. 23

ПНЕВМАТЧЕН ПИСТОЛЕТ С БАРАБАН 
ЗА ПИРОНИ CN-57E

520 лв.

Приложение: 
За производство на палета, при опаковане на големи товари, 
облицовки, производство на дървени опаковки, скари, при 
производство на сглобяеми къщи - покритие на стени, покри-
ване на ръбове и подпори, покривни конструкции, сглобки и 
други. 
Спецификация:
Лек добре балансиран пистолет с ергономичен дизайн; бърз 
бутален механизъм; посоката на изразходвания въздух може 
да се регулира на 360°; протектор срещу случайно изстрелян 
пирон.
Работно налягане на въздуха  5 – 7 bar
Наклон на пироните   16°
Дължина/ Широчина/ Височина 285 x 135 x 285 mm
Тегло      2.5 kg
Комплектовка с куфар и предпазни очила

Номер за 
поръчка

Пирони
Ø

Дължина
mm

Капацитет

APAH-2035  2.1-2.3 25-57 300-400 
пирона

Всички посочени цени са с ДДС.



Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.
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ПНЕВМАТИЧЕН ВИБРОСЕКАЧ RVM07B

Приложения и характеристики:

• Почистване на пръски и шлака след 
заваръчни операции

• Почистване на боя и ръжда
• Вграден демпфер за редуцирани вибрации
• Чисто работно време до 2 часа съгласно 

ISO28927
• Бутон за продухване
• С омасляване на сгъстения въздух
• В комплект със секач с карбиден връх 

10х120 mm
• Опция секачи от закалена стомана: 10х120 

/ 20х120 / 35х120

1 600 лв.

Повече информация: www.kammarton.com

Номер за поръчка  ATLA-2255

Технически данни

Модел     RVM07B 
Честота на ударите    100 Hz
Консумация     3.8 l/s
Препоръчителен диаметър 
на шланг     6.3 mm
Ниво на вибрации ISO 28927  5.0 m/s2

Ниво на шум ISO 15744   72 dB(A)
Дължина     273 mm
Тегло      1.70 kg



Всички посочени цени са с ДДС. 25

ПОЛИУРЕТАНОВ СПИРАЛЕН ШЛАНГ 
С БЪРЗИ ВРЪЗКИ

90 лв.

Номер за поръчка CEJN-2007 

Спецификация
• Извънредно гъвкав и лек
• Устойчив на разтягане
• Устойчив на действието на масла и 

разтворители
• Дълъг живот на експлоатация
 / 20х120 / 35х120

Технически данни
• Размери: 6.5 х 10.0 mm
• Работна дължина: 8 m
• Комплект с бързи връзки с конусен 
 захват – серия 320
• Максимално работно налягане: 10 bar
• Температурен диапазон: -30°C/ +60°C

Всички посочени цени са с ДДС.



Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

26

ПОТОПЯМА ДРЕНАЖНА ПОМПА 
GRINDEX PRIMO D8

Номер за поръчка  GRIN-2569 
Номинална мощност  0.75 kW
Обороти на вала   2800 rpm
Номинален ток   5.2 А
Пропускливост   7.5 mm 
Тегло     13 kg
Работен отвор   2”

Приложения:
• Изпомпване на чисти и мръсни води от изкопи и 

дренажни шахти
• Изпомпване на битови мръсни води без фекалии
• Миялни помещения и други
• Отводняване на изби и сутерен
• Преносима помпа за аварийно отводняване

Повече информация: www.kammarton.com

999 лв.



Всички посочени цени са с ДДС. 27

ПОТОПЯЕМА ПОМПА 
E-ZW 65 A С ПОПЛАВЪК

Номер за поръчка  ZEND-2003  
Номинална мощност  430 W
Макс. енергопотребление  850 W
Обороти на вала   2800 rpm
Пропускливост   10 mm
Тегло     8.5 kg
Нагнетателен изход  1 1/4” 
Поплавък    да

360 лв.

Приложения:
• Изпомпване на чисти и мръсни води от изкопи и дренажни шахти
• Изпомпване на битови мръсни води без фекалии
• Миялни помещения и други
• Отводняване на изби и сутерени
• Преносима помпа за аварийно отводняване



София 1220, ул. “Илиенско шосе” 8, тел.: 02 926 60 60 , тел.: 02 441 10 73, факс: 02 936 00 32, info@kammarton.com, info@toolsshop.bg

София 1505
ул. “Гълъбец”  22
тел.: 02 846 71 31
sofi a2@kammarton.com

Варна 9000
ул. “Фантазия” 33
тел.:  052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Враца 3000
ул. “Илинден” 10 
тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800
ул. “Георги Кочев”  94
тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Свищов 5250
ул. “Авксентий Велешки” 2А
тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000
кв. ”Индустриален”, ул. “Промишлена” 
тел.: 042 638 374 
st.zagora@kammarton.com

Благоевград 2700
ул. “Пейо Яворов” 32
тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Варна 9000
ул. “Девня”  106
тел.: 052 69 90 80
varna2@kammarton.com

Габрово 5300
бул. “Могильов”  3
тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000
ул. “Голямоконарско шосе” 27 
тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Сливен 8800
ул. “Йосиф Щросмайер” 27
тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600
ул. “Сеновоза” 16
тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Бургас 8000
ул. “Пети километър” 50 
тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Видин 3700
ул. “Панония”  7
тел.: 094 60 76 36 
vidin@kammarton.com

Нови Пазар 9900
ул. “Христо Смирненски” 2 
тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Русе 7000
бул. “Липник” 123, Бизнес парк Русе
тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700
ул. “Спартак”  25
тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300
ул. “Дунав” 32
тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com

Електронен магазин

www.kammarton.com,  www.toolsshop.bg


