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очила
Очила модел ZEKLER 30
Номер за поръчка
SKYD-2064
• Сиви поликарбонатни лещи с покритие срещу
надраскване и замъгляване
• Пълно странично покритие
• UV защита
• EN 166 1FТN, EN 172

5.50 лв.

Очила модел ZEKLER 15
Номер за поръчка
SKYD-2009
• Кафяви поликарбонатни лещи с покритие срещу
надраскване и замъгляване
• UV защита
• Регулируем наклон на лещите
• EN 166 1FN, EN 172

8 лв.

Очила модел ZEKLER 75
Номер за поръчка
SKYD-2037
• Поликарбонатни лещи с покритие срещу
надраскване
• UV защита
• EN 166 1F, EN 172

10 лв.

Очила модел ZEKLER 201
Номер за поръчка
SKYD-2006
• Поликарбонатни лещи с покритие срещу
надраскване и замъгляване
• Мека подложка на носа
• UV защита
• Сиви лещи EN 166 1FТN, EN 172

11 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.

Всички посочени цени са с ДДС.
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работни дрехи
Елек модел Summer
Номер за поръчка
1410
• Изключително лек и удобен с множество джобове
• Тъкан: 65 % полиестер / 35 % памук
• Размери: S - 3XL

42 лв.

Водоустойчив комплект яке и
панталон
Номер за поръчка
•
•
•
•
•
•

1406

Материал: PVC / Полиестер
Подплата: 100 % найлон с мрежеста подплата
Подлепени шевове за водоустойчивост
Качулка, прибираща се в яката
Размери: S - 3XL
Цвят: тъмносин

30 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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укрепващи колани
Полиестерни колани за укрепване
Подходящи за укрепване при лек и тежкотоварен, плавателен,
въздушен и ЖП транспорт.
С тях стоката се укрепва чрез притискане към пода на камиона,
като така се увеличава сцеплението между него и товара и се
гарантира стабилност на закрепването.

Номер за поръчка

LC
kg

BS
kg

Дължина
m

Ширина
mm

Цена

ANCA-5026

250

500

0.4 + 4.6

25

5.00 лв.

ANCA-5027

1000

2000

0.5 + 5.5

35

14.50 лв.

ANCA-5028

2000

4000

0.5 + 7.5

50

19.50 лв.

ANCA-5056

2000

4000

0.5 + 11.5

50

25.00 лв.

ANCA-5029

2500

5000

0.5 + 9.5

50

20.50 лв.
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МултифункционалнИ смазкИ
Мултифункционална смазка
WD-40
• предпазва металите от ръжда и корозия,
измества влагата, смазва и консервира;
• Почиства греси, налепи и петна;
• Разтваря лепило, лесно отстранява  етикети,
лепенки, стикери;
• Може да се използва чрез напръскване,
нанасяне с четка или потапяне в баня;
• Безопасна е за боядисаните повърхности.

Номер за поръчка
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PSTO-2141

Спрей WD-40, 100 ml

PSTO-2142

Спрей WD-40, 200 ml

PSTO-2134

Спрей WD-40, 400 ml

PSTO-2143

Спрей WD-40 Smart Straw, 450 ml

PSTO-2136

Туба с пулверизатор WD-40, 5 l

PSTO-2141

Варел WD-40, 200 l

4.60 лв.
5.80 лв.
9.50 лв.
12.00 лв.
88.00 лв.
2 298.00 лв.

УПЛЪТНИТЕЛИ (КордИ)
Корда LOCTITE® 55
Професионалният избор за бързо, лесно и надеждно уплътнение
Предназначение:
• За уплътняване на метални или пластмасови тръби и фитинги;
• Не се нуждае от време за втвърдяване и осигурява пълно
уплътнение под налягане;
• Съответства на най-съвременните изисквания за гореща и студена
вода, питейна вода, газ и въздух под налягане, съответствие с LPG
регулация.

Номер за поръчка
LOCT-2194

Корда Loctite 55 – 50 m

LOCT-2041

Корда Loctite 55 – 160 m

8.00 лв.
14.80 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Скрепителни ленти
3MTM Dual LockTM
Самозалепващи ленти - отлична алтернатива за замяна на традиционните механични монтажни методи.
Лентите Dual Lock са сложна конструкция от полипропиленови гъбки (170; 250; 400 гъбки на кв. инч или low Profile)
и двойнозалепващи VHB ленти.   Залепват за разнородни материали - метал, стъкло, плочки, повечето пластмаси,
композитни материали, лакирано дърво, платове и други. Може да се прилага както при тежки метални елементи,
така и при леки разнородни материали. В сглобено приложение връзката има голяма здравина на опън и срязване и
се отваря лесно при приложена сила на обелване. Многократни цикли на монтаж / демонтаж, прилепване / отлепване,
закопчаване / откопчаване по системи DUAL LOCK, HOOK & LOOP,  /кукички и бримки/.
Приложение: Монтиране и при нужда неколкократно демонтиране на декоративни панели, информационни табели,
букви, цифри, вратички, похлупаци, лайсни, PVC към метални рамки, рекламни дисплеи, калъфи за седалки, завеси
при шатри и много други. По-гъвкавите варианти заменят връзките или циповете при обувки и дрехи.
Номер за
поръчка

Описание

Количество

Цена

CHEM-2131

Ленти тип велкро 25 mm / 5 m (х2) черни SJ 352 D с 3.6 mm
сдвоена дебелина Hook-Loop. 5000 цикъла монтаж / демонтаж

опаковка

99.60 лв.

CHEM-3063

Ленти тип велкро 25 mm / 3  m (х2) прозрачна TB 3560 с 5.7 mm  
сдвоена дебелина  Dual-Lock. 1000 цикъла  монтаж / демонтаж

опаковка

76.00 лв.

CHEM-3151

Лента тип велкро 12 mm  прозрачна SJ 3560 на метраж с 5.7 mm
линеен метър
сдвоена дебелина  Dual-Lock. 1000 цикъла  монтаж / демонтаж

9.05 лв.

CHEM-3220

Лента тип велкро 25 mm прозрачна SJ 4570 на метраж с 2.5 mm
линеен метър
сдвоена дебелина Dual-Lock. 200 цикъла монтаж / демонтаж

7.10 лв.

При поръчка ленти на метраж да се има предвид фактът, че работната дължина се получава 2 пъти по-малка от общата
дължина, защото лентите прилепват една към друга.

Лента SJ 352 D

Номер за поръчка: CHEM-2131

Технически характеристики
Категория
Hook-and-loop tape /кукички и бримки /
Цикли на закрепване 5000
Цвят
Черен
Материал
Полиамид
Дължина
5m
Ширина
25.4 mm
Мин. температура
-30° C
Макс. температура
+50° C
Сдвоена дебелина
3.6 mm
Опаковка
кутия с 5 m х 2 броя

Лента TB 3560

Номер за поръчка: CHEM-3063

Технически характеристики
Категория
Dual Lock
Лепило
Прозрачно акрилно
Цикли на залепване/ 1000
отлепване
Цвят
прозрачен
Приложение
Екстериорно / интериорно
Индустрии
Строителство, Електроника, Мебели, Обща
индустрия, Специализирани транспортни
средства, Поддръжка и ремонт
Дължина
3.05 m
Max температура
104°C
Сдвоена дебелина
5.7 mm
Ширина
25.4 mm
Опаковка
3.05 m х 2 броя
Производител
3M™
Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

8

Повече информация: www.kammarton.com

Лента SJ 3560

Номер за поръчка: CHEM-3151

Технически характеристики
Категория
Dual Lock
Лепило
Прозрачно акрилно
Цикли на закрепване 1000
Цвят
прозрачен
Приложение
Екстериорно / интериорно
Индустрии
Строителство, Електроника, Мебели, Обща индус
трия, Специализирани транспортни средства,
Поддръжка и ремонт
Макс. температура
104° C
Сдвоена дебелина
5.7 mm
Ширина
25.4 mm
Опаковка
Линеен метър
Производител
3M™

Лента SJ 4570

Скрепителни ленти

Номер за поръчка: CHEM-3220

Технически характеристики
Категория
Hook-and-loop tape
Цикли на закрепване 200
Цвят
Прозрачен
Материал
Полиамид
Сдвоена дебелина
2.5 mm  
Ширина
25.0 mm
Мин. температура
-30° C
Макс. температура
+70° C
Опаковка
Линеен метър

Закрепване на пластмасови табели към стъкло

Прикрепване на тапицирани панели в линейки, бусове
и други превозни средства.

Закрепване на аксесоари към таблото на автомобила.

При панелите за достъп в електронни и други промиш
лени оборудвания се позволява многократна ревизия.

В интериора на асансьори се прикрепват контролни
панели.

Възможност за многократна употреба по тавана, седал
ките и пода.
Всички посочени цени са с ДДС.
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Ултразвукови вани за почистване
Ултразвукови вани за почистване ELMA,
серия Elmasonic Easy - Made in Germany
• Отлично почистване с честота 37 kHz посредством високоефективен трансдюсер;
• Почистващ контейнер от устойчива на кавитация неръждаема стомана;
• Удобен за ползване и ясно подреден операционен панел, запечатан срещу проникване на течности за защита на
електрониката;
• LED дисплей. Ергономично оформени пластмасови дръжки. Сменяем захранващ кабел с IEC щепсел;
• Безконечен ключ за настройка времето за почистване;
• Непрекъсната работа или краткотрайна работа между 1 и 30 минути;
• Ключ за задаване на температурата на подгряване, стъпка от 5° C, диапазон от 30° C до 80° C;
• Лесно източване на почистващата течност посредством пробка отстрани – за моделите от Easy 60H нагоре;
• Функция за постоянно оптимизиране на разпределението на ултразвука чрез честотна модулация;
• Избираем температурен праг с аларма. Автоматично изключване след 8 часа непрекъсната работа;
• Автоматично изключване при температура на ваната 90° C;
• Странично монтиран бутон за лесно източване на почистващата течност през отводнителния канал отзад;
• Функция Pulse - подходяща за премахване на устойчиви, минерални замърсявания и полиращи пасти;
Ултразвуковата мощност се увеличава до 20 %, така че всяко замърсяване ще бъде отстранено лесно и бързо.

Подарък почистващ препарат с всяка закупена вана

Технически характеристики
Модел

EASY 10/10H EASY 20/20H

EASY 30H

EASY 40H

EASY 60H

Макс. обем на контейнера

l

0.8

1.75

2.75

4.25

5.75

Консумация на ултразвука

W

30

35

80

140

150

Консумация на нагревателя

W

60

120

200

200

400

Габаритни размери

mm 206/133/182

176/189/218

301/189/218

301/189/268 362/201/269

Вътрешни размери на контейнера

mm

188/83/59

141/127/97

222/122/99

217/117/149 275/125/149

Размери на кошницата за почистване mm

177/73/30

112/103/49

198/106/49

190/105/74

255/115/74

2

2.1

3.3

4

5.1

Тегло

kg

Модел

EASY 100H

EASY 120H

EASY 180H

EASY 300H

Макс. обем на контейнера

l

9.5

12.75

18

28

Консумация на ултразвука

W

150

200

200

300

Консумация на нагревателя

W

400

800

800

1200

Габаритни размери

mm

363/289/272

363/289/272

393/352/322

566/352/322

Вътрешни размери на контейнера

mm

282/222/149

276/216/199

304/274/199

480/275/199

Размери на кошницата за почистване mm

255/200/73

250/190/113

280/250/113

455/250/112

5.9

7.5

8.5

11

Тегло

kg

*H – модел с подгряване
Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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РаботнИ масИ
Работна маса SIEGMUND Workstation
С плазмено нитриран работен плот и
включен комплект с аксесоари и чекмеджета

3 600 лв.

•
•
•
•
•
•

Плазмено нитриран плот от инструментална стомана 8.7 с отвори
Размери на плота: 1200 х 800 mm
Отвори Ø 16
Дебелина на плота: 12 mm
Отвори по повърхността в решетка: 50 х 50 mm
Чекмеджета – 4 броя

Всички посочени цени са с ДДС.
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електрическИ ФрезИ за бетон
Фреза за бетон електрическа BEF 250 E
BEF250 Е - с механична спирачна система

Фрезоваща машина за бетон и замазки за средни и големи повърхности. Изключително маневрена, лесна и ергономична
за експлоатация. Уникалното изпълнение на фрезоващия барабан в предната част на машината избягва копиращия
ефект, по този начин се получават по-симетрични фрезовани повърхности.
Приложение:
Отнемане на грапавини и набраздяване на бетон и замазки, отстраняване на покрития и маркировки.
Особености:
• Позицията на барабана в предната част на машината дава симетричен завършек на повърхността;
• Устройство за бързо сваляне и вдигане на барабана;
• Барабан със сменящи се закалени работни пластини (звезди);
• Фина настройка на дълбочината на фрезоване;
• Регулируема спирачна система с устройство за включване / изключване.

13 368 лв.
Технически характеристики
Модел					BEF 250 E
Захранване
400 V
Честота
50 Hz
Мощност на електромотора
5.5 kW
Работна ширина
		250 mm
Тегло					182 kg
Изход за прахосмукачка
Ø 76 mm
Работно разстояние до стена		
65 mm
Средна производителност
на фрезоване
25 – 35 m2/h
Средна дълбочина на фрезоване
3 – 5 mm

Механична спирачна система

Бързо спускане на барабана
Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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машинИ за шлайфане
КОМПЛЕКТ МАШИНА ЗА ШЛАЙФАНЕ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Модел DSH 800RC с прахосмукачка STS 750
Особенности нa DSM 800RC
• управление с радиоконтрол;
• лесна смяна на инструмента;
• въртяща се шлайфаща глава;
• автоматично нагаждане на инструментите;
• контрол на скоростта;
• устройство за дозиране на вода;
• брояч за моточасове;
• защита срещу претоварване на мотора.

Особенности нa SТS 750
• лонгопак система за изхвърляне на отпадъка;
• полиестерен главен конусен филтър;
• HEPA филтър - H14;
• система за автоматично механично изтупване
на филтъра без прекъсване на вакуума.

Цена: по запитване

Технически характеристики

Технически характеристики

Модел					DSM 800RC
Захранване на електромотора трифазно
400 / 50 V / Hz
Мощност на електромотора		
15 kW
Обороти на диска - регулируеми
400 – 1 200 min-1
Работна площ				800 mm
Диаметър на шлайфащите дискове
3 х Ø 270 mm
Налягане при шлайфане
160 – 270 kg
Тегло на машината			615 kg
Изход за връзка с прахосмукачка
Ø 76 mm
Минимално разстояние при
работа до стени				10 mm
Резервоар
26 L
Размери (Д х Ш х В)
1 750 х 840 х 1 550 mm
Система за задвижване			
автономно
Изкачване на рампи
25 % (15°)
Напрежение
24 V
Мощност
2 х 400 W
Батерия
24 / 20 V / Ah
Зарядно
12 A

Модел				
Захранване на електромотора трифазно			
Мощност на електромотора
Капацитет на засмукване
Максимален вакуум		
5 метра шланг за връзка
с машината			
Ниво на шум			
Тегло на машината		
Размери (Д х Ш х В)		

SТS 750
400 / 50 V/Hz
5.5 kW
520 m³/h
32 kPa
Ø 50 mm
78 dB (A)
212 kg
1 150 x 650 x 1 700 mm

Всички посочени цени са с ДДС.
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Метални вериги
Комплект метални вериги за укрепване
Номер за поръчка

ANCA-5032

Предотвратяват евентуално хлъзгане, падане или преобръщане на товара по време на транспортиране.  
Изработват се съгласно EN 818-2 и EN 12195-3.  Използват се в комплекти.
Всеки комплект се състои от 4 броя вериги  за укрепване и 4 броя тресчотки.
• Капацитет на укрепване
21 t
• Дължина на веригите
3.5 m
• Диаметър на веригата
Ø 13

825 лв.

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
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МЕХАНИЗМИ ЗА ПОВДИГАНЕ
Тирфор за теглене и повдигане
Използва се за повдигане, дърпане или опъване на товари.
Основни характеристики:
• Телескопична дръжка;
• Стандартно оборудван с 20 m въже и кука;
• Произвеждат се в съответствие с EN 13 157.

Номер за
поръчка

WLL при
повдигане
kg

WLL при
теглене
kg

Дължина
на въжето
m

Диаметър
на въжето
mm

Цена

ANCA-5010

800

1200

20

8.3

ANCA-5012

3200

2400

20

16

180 лв.
510 лв.

Механичен крик латерна
Произвеждат се в съответствие със стандарт DIN 7355, от висококачествена стомана.
Те са безопасни при работа и устойчиви във времето.
Всички крикове са тествани х 1.25 от максималната товароподемност.

Номер за
поръчка

Товаро- Минимална Височина на Височина на Тегло
носимост височина
странично
повдигане
повдигане
kg
mm
mm
mm
kg

ANCA-5018

3000

730

75

350

20

ANCA-5019

5000

730

70

300

28

Цена

255 лв.
316 лв.

Скоби за вертикален пренос на материали
Захватите за вертикално повдигане притежават защитен механизъм, предотвратяващ
приплъзване при прилагане на силата на повдигане и при снишаване на товара.
Скобата се заключва и при затворена, и при отворена позиция.
Номер за поръчка

Товароносимост
kg

Обхват
mm

Цена

ANCA-5061

800

0 - 15

ANCA-5013

1000

0 - 20

ANCA-5014

2000

0 - 25

57 лв.
90 лв.
135 лв.
Всички посочени цени са с ДДС.
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магнитни блокове

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
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магнитни блокове
Постоянен магнитен блок WBM 500 - 5 kN
Номер за поръчка	MAGN-2051
Двустранни магнитни блокове предназначени за захващане на метални материали с различна форма (плоски,
кръгли). Повърхността на магнитните блокове е никелирана. Благодарение на уникалния си дизайн магнитният блок
може да се използва от три страни - блокът е активен не само от двете по-дълги страни с различни призми, но и от към
лицето. Блоковете могат да бъдат свързани последователно и лесно да се активират и деактивират с един ключ.
Комплектът се състои от 1чифт (2 броя)

1188 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
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Заваръчни маски

Заваръчна маска Esab Sentinel
Номер за поръчка
•
•
•
•
•
•
•
•

ESAB-4521

Степени на затъмнение DIN 5 - 8 / 9 - 13
Зрително поле 100 х 60 mm
Наличие на 2 броя сменяеми батерии
Наличие на слънчева батерия
Външен бутон „Шмиргелене“. Режим на затъмнение DIN 3
Цветен сензорен контролен панел
Съответствие със стандарти: EN379,  EN175, EN166
Оптичен клас: 1/1/1/2

492 лв.
Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
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ГЕНЕРАТОРИ

Pramac W220 Трифазен
заваръчен генератор
Мощност
5.5 kW     
Двигател
HONDA GX390  
Стартиране
ръчен старт
Гориво
бензин
Резервоар
6.1 l
Защита при ниско ниво на маслото
Заваръчен процес
РЕДЗ
Регулиране на
заваръчния ток
40A ÷ 220А
Тегло			80 kg

3 360 лв.

Към всеки закупен генератор получавате подарък Заваръчна маска P850
(TRAF-2562) и заваръчни кабели 35 mm², 5 + 5 m (GSET-2138).

Водни помпи
Водна помпа за чиста вода
SCWP-50, диаметър 2“ – 50 mm
Двигател		 7.0 CP - 208 CC
Резервоар за гориво 3.6 l
Дебит			
30 m³/h - 500 l/min
Тегло			
26 kg
Размери		 490 х 405 х 400 mm
Сензор за масло с червен светодиод и спиране
на двигателя

450 лв.
Водна помпа за мръсна вода
SCWT80, диаметър 3“ – 80 mm
Двигател		 7.5 CP - 223 CC
Резервоар за гориво 3.6 l
Дебит			
65 m³/h - 1100 l/min
Тегло			
38 kg
Размери		 580 x 450 x 440 mm
Сензор за масло с червен светодиод и спиране
на двигателя

690 лв.
Всички посочени цени са с ДДС.

19

машинИ за газо-кислородно рязане
Преносима машина за право
газо-кислородно рязане TAG E-Z CUT HD
Машината за газо-кислородно рязане EZ Cut HD straight line cutter е нов продукт на TAG pipе.
Тя е мобилна и може да работи с 1 или с 2 горелки. Прави различни разрези според настройките и има регулируема
скорост на рязане между 80 и 800 mm/min.  Използва се само за плоски повърхности с дебелина между 5 и 100 mm.
Дебелината на материала и желаното качество на разреза са определящи за скоростта на работа.
При настройване (и преди поръчка) на машината се избира броят на горелките, видът разрез и дължината на релсата,
които отговарят на Вашите изисквания.

Технически характеристики
• Видовете разрези биват прав - I, при конфигурация
с 1 горелка
• Y и X разрез при конфигурация с 2 горелки.
• Има възможност за рязане и крайцване
до +/- 45 градуса.
• Може да реже материал с дебелина от 5 mm
до 100 mm
• Скоростта на машината е регулируема от
80 mm - 800 mm/min
• Базовата дължина на машината е 440 mm
• Поръчва се с релса 1800 mm
• Видове захранване - 110 V или 220 V

Комплект с 1 горелка
•
•
•
•

1 горелка
1 държач за горелката
1 комплект маркучи
1 държач за свързване на горелката
с машината
• 1 газов клапан
• 1 комплект дюзи (3 броя)

3 720 лв.

Възможно е поръчка на
Комплект с 2 горелки*
•
•
•
•
•
•
•

2 горелки
2 държачи за горелките
2 комплекта маркучи
1 държач за свързване
2 газови клапани
1 комплект инструменти за газови бутилки
2 комплекта дюзи (по 3 броя)

* Цена по запитване
Всички посочени цени са с ДДС.
Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

газова защита
Комплект за газова защита
Double seal systems
Комплектът за осигуряване на газова защита при заваряване на TAG pipe обединява няколко продукта в един.  Това
позволява работа с тръби с вътрешен диаметър между 16 и 165 mm. Този вид продукти се използват основно в
ситуации, където са необходими много високи температури при заваряване и се цели отлично качество на заварката.
Този продукт е устойчив на топлина до 330° C до 24 часа или до 450° C за кратки периоди от време.
С помощта на системите за газова защита се премахва нежеланото количество кислород от полето на заваряване в
тръбите и по този начин се гарантира отлично качество на заварките. Те могат да се поръчват индивидуално за конкре
тен диаметър или в  професионален комплект, който позволява работа с различни размери в диапазона 16 - 165 mm.

3 250 лв.
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ОБРАБОТКА НА ТРЪБИ
Стойки за тръби
Трикрака стойка за тръби TAG Pipe Tri-Stands
Стойките биват сгъваеми и несгъваеми с регулируема височина до 122 cm. Те се предлагат с различни глави според
Вашите нужди.

несгъваема стойка TPS300		
V- образна глава тип TVH300		

84 лв.
48 лв.

Наименование			V-образна глава
Номер за поръчка		
TVH300
Товароносимост
1585 kg
Тегло
3.4 kg
Размер на тръба
до 304.8 mm

Скоби за тръби серия TAG E-Z Fit Red
Тези скоби се използват за центриране на тръба с тръба, тръба с фланец, тръба с коляно, Т-образни елементи и ре
дуктори с диапазон от 25 mm до 235 mm. Използват се за неръждаема стомана без допълнителни принадлежности и
без да заразяват на материала.

Номер за поръчка

TAGG-2027 - EZR6

Размери		

50 - 170 mm

Тегло

4.0 kg

242 лв.

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

ОБРАБОТКА НА ТРЪБИ
АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА ТРЪБИ
E-Z PIPECUT AUTO - 30“
E-Z PIPECUT AUTO е компактна автоматична машина за рязане на тръби с дeбелина на стената от 5 до 50 mm.
Разработена за употреба при инсталиране на тръбна разводка и за работни места, където е необходимо рязане на
тръби. Машината показва отлични качества при перпендикулярно рязане и при направа на фаски за почти всички
размери тръби. Снабдена е с мотор за автоматично придвижване по диаметъра на тръбата. Държачът на горелката
може да се настройва по височина за перпендикулярно /I/ рязане и странично за правене на фаски /V-образно
рязане/.
E-Z PIPECUT AUTO може да се използва и за рязане на материали от неръждаема стомана. Това е възможно чрез
допълнителен държач, с който лесно можете да използвате машината и за плазмено рязане.
Технически характеристики
Номер за поръчка

TAGG-2080

Артикулен номер

EZPCA2 +
Верига (30‘‘ -  762 mm)
Тегло
16 kg
Размери Д х Ш х В
420 x 280 x 550 mm
Задвижване
Мотор - 110V, с трансформатор
на 230 V, 50 - 60 Hz
Скорост на рязане
50 - 1150 mm/min
Диаметър на тръбите Стандартно до Ø  600 mm,  
с възможност за работа
до 1219 mm (48’’)
Дебелина на тръбата
5 - 50 mm
Форма на среза I-образна и V-образна (за фаски до 45⁰)

6 390 лв.

Доставя се с комплект дистанционно управление.

Всички посочени цени са с ДДС.
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пневматични шлайфмашини
Индустриална пневматична шлайфмашина LSV39
По-дълъг експлоатационен живот.
Нов, изключително издръжлив ъглов редуктор осигурява отлична функционалност за много години. Необходимо е
само смяна на маслото на всеки 1000 часа работа, което гарантира 2500 часа експлоатационен живот.
Повече мощност - повече производителност.
LSV39 осигурява над 50% по-висока мощност от много други шлайфмашини на пазара и е най-мощната машина с тези
размери. Това е постигнато с изцяло нов пластинков мотор. Повишената мощност се трансформира директно в повисока степен на отстраняване на материал и подобрена производителност.
Ергономичен дизайн - по-малко натоварване на оператора.
Добрата ергономия характеризира серия LSV39. За да се намали стресът на оператора и умората, машината е с вграден
автобалансьор. Всички модели от серията 39 имат оребрени нехлъзгащи дръжки, които осигуряват стабилно и удобно
захващане. Регулируем предпазител и бутон за застопоряване на шпиндела осигуряват гъвкавост при работа и бърза
смяна на диск.
Технически данни
Номер за поръчка			
ATLA-3527
Модел					LSV39 SA12-125
Изходна мощност			1800 W
Скорост на празен ход
12000 r/min
Максимален диаметър на диск
125 mm
Консумация на сгъстен въздух
15-28 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг 13 mm
Вход за въздух
3/8” BSP
Дължина				231 mm
Тегло
1.60 kg

2 480 лв.
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Абразивни дискове
Диск за неръждаема стомана 125 x 2.0 x 22.23
XZ46Q IBF27

o
5

Номер за поръчка	MABT-7009
• Произведени от висококачествен цирконий;
• Разработена за тежки приложения и професионални операции;
• Произвеждат се с най-добрите сурови масла, смес от корунд и
цирконий, които съдържат сяра, желязо и хлор;
• Използват се за стомана и неръждаема стомана в секторите:
метални конструкции, дърводелския сектор, изграждане на
тръбопроводи и резервоари, корабостроителници, хранителновкусова промишленост.
• Размери: 125 x 2.0 x 22.23 mm
• Продуктов №: DRDXMT5207I
• Опаковка: 50 броя

1.44 лв.

Диск за неръждаема стомана, плосък
125 x 1 x 22.2 PROMAX A60X-BF T41
Номер за поръчка
•
•
•
•
•
•

LUKS-2696

Произведени от алуминиев оксид;  
Без съдържание на сяра, желязо и хлор;
Използва се за рязане на неръждаема стомана, титан и никел.
Размери: 125 x 1 x 22.2 mm
Продуктов №: AT005842
Опаковка: 100 броя

1.47 лв.

Диск за стомана 125 x 1 x 22.2, плосък
PREMIUMFLEX A60S-BF T41
Номер за поръчка

LUKS-2461

• Произведени от алуминиев оксид;
• Без съдържание на сяра, желязо и хлор;
• Използва се за рязане на неръждаема стомана, инструментална
стомана.
• Размери: 125 x 1 x 22.2 mm
• Продуктов №: AT006710
• Опаковка: 50 броя

1.05 лв.

* Цените са валидни при поръчка на цяла опаковка от съответния продукт.

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
Всички посочени цени са с ДДС.
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лентовИ шлайфмашинИ И лентИ
Индустриална пневматична лентова
шлайфмашина
• Регулируем ъгъл между работната част и ръкохватката;
• Препоръчителна работа с абразивни безконечни ленти P36-P80;
• С омасляване на сгъстения въздух.

from Experience, Innovation

Номер за поръчка		
LUNA-3838
Модел				SNAP25/99
Скорост на празен ход 		
1100 rpm
Размери безконечна лена
533 x 30 mm
Тегло				2.40 kg

2 580 лв.

Безконечна лента керамика
HG49TOP 533x30 P40
Номер за поръчка		

TAFF-2391

• Подложка: много тежка полиестерна кърпа;
• Проектиран с керамично зърно, за да предложи най-добрата
производителност;
• Тези ленти са идеални за шлайфане на синтеровани сплави,
титан, високоякостни и специални материали;
• За суха употреба;
• Размери: 533 x 30 mm;
• Опаковка – 10 броя.

2.40 лв.

Безконечна лента, керамика
HG49TOP 533x30 P60
Номер за поръчка		

TAFF-2392

• Подложка: много тежка полиестерна кърпа;
• Проектиран с керамично зърно, за да предложи
най-добрата производителност;
• Тези ленти са идеални за шлайфане на синтеровани
сплави, титан, високоякостни и специални материали;
• За суха употреба;
• Размери: 533 x 30 mm;
• Опаковка – 10 броя.

2.40 лв.
Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

Продукти за повърхностна обработка
Абразивна лента ултра фина,
сива 115 mm x 10 m
Номер за поръчка
SAIN-3581
• Тези ролки са идеални за широк диапазон приложения – за довър
шителни дейности, операции за полиране и други;
• Гъвкавостта на продуктите от серията Beartex осигурява постоянен
контакт с повърхността и предотвратява рязането или измерването
при работа;
• Гъвкав и издръжлив продукт;
• Идеален за използване върху профилирани повърхности и трудни
за достигане райони.
• Размери: 115 mm x 10m
• Диапазон на зърнистост: S – ултра финно
• Продуктов №: 77696042075
• Опаковка: 1 ролка

42 лв.

Течен протектор спрей за детайли - 946 ml
Номер за поръчка
SAIN-3561
• Почистващият спрей с течен лед е предназначен за лесно почистване
на излишните остатъци от полиране и осигурява отлична защита на
боята;
• 0% силикон;
• На водна основа;
• Без замърсяване;
• Природосъобразен;
• Намалява времето за полиране;
• Просто напръскайте и избършете с материя от микрофибър за
стъкла.
• Продуктов №: 63642574651
• Опаковка: 1 бутилка

17.90 лв.

Кит за полиране на автомобилни фарове
15 ЧАСТИ
Номер за поръчка
SAIN-3641
• Комплектът за полиране на фаровете съдържа всички продукти за
довършване и полиране, необходими за премахване на драскотини
и подновяване на чистата повърхност на фаровете;
• Комплектът съдържа:
Мини пневматична шлайф машина 76 mm – 1 брой, Мини полир
машина 76 mm – 1 брой, Подложка 76 mm – 2 броя, Интерфейс
76 mm – 2 броя, Дискове Norton Pro 76 mm P500 – 50 броя, Дискове
Norton Pro 76 mm P800 – 50 броя, Дискове Norton Ice 80 mm Q255 1500
– 6 броя, Дискове Norton Ice 80 mm Q255 3000 – 6 броя, Полираща
глава Medium 76 mm – 2 броя, Полираща глава Soft 76 mm – 2 броя,
Течен спрей Ice Quick Cut 250 ml – 1 брой, Течен спрей ОЕМ 250 ml
– 1 брой, Спрей за детайли Ice – 1 брой, Синя микрофибърна кърпа
– 2 броя, Инструкция за употреба.
• Стъпка 1: Шлифоване
• Стъпка 2: Полиране
• Продуктов №: 66254488516
• Опаковка: 15 части

623 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
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ПИСТОЛЕТИ ЗА ЛЕПИЛА И ЛЕПИЛА
Пистолет за нанасяне на термостопяемо
гранулатно лепило за кашониране и опаковане
Описание:
• Удобен и професионален уред с разнообразно
приложение;
• Ергономичен дизайн;
• Не се нуждае от сгъстен въздух;
• Подходящ за работа както с лява, така и с дясна ръка;
Тегло
Захранване
Консумация на енергия
Степен на защита
Работна температура
Време за загряване
капацитет на резервоара
Дължина на електрическия
кабел

•
•
•
•

ADHESIVOS

R

Вградени магнити в основата на дръжката;
Термостат за контрол на температурата;
Използва се в комбинация с различни дюзи;
Препоръчителни лепила: термостопяемо лепило на
гранули, „възглавнички“ и пръчки 43 mm.

1.22 kg
230V (50 Hz) / 120V (60 Hz)
600 W
IP 30
20 - 200 °C
приблизително 5 минути
250 ml
1.8 m

Пистолет REKA 200.2 с механичен терморегулатор
Номер за поръчка		
QUES-2022

1 200 лв.

Пистолет REKA 200.Е с електронен терморегулатор
Номер за поръчка		
QUES-2027

1 300 лв.

Полиуретаново лепило за сглобки
Plastipol 555
Номер за поръчка
QUES-2020
Описание: Еднокомпонентно полиуретаново лепило за дърво
с висока адхезивна мощност и отлична устойчивост на вода клас D4.  
Област на приложение: Широко приложение за голямо раз
нообразие от материали – всички видове дървесина, пласт
маси, бетон, стомана, гипс, керамични материали и други.
Подходящо при  производство на врати, прозорци, кофраж и
други.
Цвят: Кафяв
Вид: Гъста течност
Опаковка: 0.750 kg
/ за опаковка

13 лв.

лепило DISPERTEC MX-5336
Номер за поръчка

QUES-2019

Описание: Водно дисперсионно лепило, подходящо при
изискване за висока производителност. Съгласно DIN EN 204,
отговаря на клас на водоустойчивост D2. Има кратко отворено
време.
Област на приложение: Подходящо за обща употреба и спе
циално за сглобки. За производство на мебели, дъски, седалки.
Залепва всички видове естествени дървесни материали,
MDF, шперплат, порцелан, керамика, хартия и картон. Има
сертификат за употреба при производство на детски играчки.
Цвят: Бял / Прозрачен
Вид: Течност
Опаковка: 30 kg
/ за опаковка

129 лв.

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

ПИСТОЛЕТИ ЗА ЛЕПИЛА И ЛЕПИЛА

Еластично поливинилацетатно (PVAC) лепило
Hermanvil DHW/1
Номер за поръчка

HERM-2039

Описание: Еднокомпонентно PVAC лепило
Области на приложение: За лепене на панели от всякакъв вид дървесина,
подове, прозорци, рамки на врати. Подходящо за преси с високочестотно
нагряване.
Клас на водоустойчивост, съгласно EN204: Клас  D3
Цвят: Бяло / Прозрачно
Срок на годност при 20°С: 6 месеца
/ за опаковка
Опаковка: 1 kg

6 лв.

Сухо уреа - формалдехидно лепило
Hermanpress S248
Номер за поръчка

HERM-2002

Описание: Cамовтвърдяващо сe лепило, на базата на урея-формалдехидни
смоли, с включен втвърдител и пълнител; ниско съдържание на формал
дехид.
Области на приложение: За лепене на фурнири, огънати панели и шпер
плати. Работна температура: 70 – 110°C
Клас на водоустойчивост, съгласно EN204: Клас  D3
Цвят: Прах / Бял – Орех
Срок на годност при 20°С: 6 месеца
/ за опаковка
Опаковка: 25 kg

102 лв. *

* при покупка на минимум 4 броя опаковки

Пистолет за нанасяне на лепило
Номер за поръчка
DUNL-2016
Описание:
• Вместимост на казанчето: 0.500 kg
• Дюза с размер: 1.8 mm
• Макс. работно налягане: 5 bar
• Нипел:  1/4“ външна резба

55 лв.

СПРЕЙ ЗА ЛЕПЕНЕ НА ДУНАПРЕН DUNLOP J-40
Номер за поръчка

DUNL-2011

Описание: Аерозолно лепило за дунапрен.
Приложение: Използва се предимно при производството на легла и матра
ци, в мебелната и тапицерската промишленост.
Предназначено за залепване на дунапрен, филц, вата, нетъкан памучен
материал, дърво и др.
Цвят: Прозрачно жълт
/ за опаковка
Опаковка: флакон 500 ml

9 лв.

При покупка на 24 опаковки - 7

лв. / за опаковка
Всички посочени цени са с ДДС.
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ШКУРКИ

НОВА двустранна гъбичка САПФИР

20% ОТСТЪПКА

създадена за продължителна работа, с нова устойчива на разкъсване мека основа, покрита с тънък еластичен филм от
алуминиев оксид. Ядрото е изключително меко и удобно за всички профили и закръглени детайли. Сапфир е с широко
приложение за ръчна обработка на масивно дърво,  MDF / HDF, грунд, лак, метал, пластмаса и други.
Предлага се в три зърнистости: Р100, Р180 и Р220
Номера за поръчка: EKAM-1120, EKAM-1121, EKAM-1122
Размери: 98 х 120 х 13 mm

30

ЛАКОВЕ, РАЗРЕДИТЕЛИ И МАСЛА

KK 3331
Тиково масло в кехлибарен цвят

OL 3000
Масло за паркет

Номер за поръчка

Номер за поръчка

SAYE-2264

Характеристика: KK3331/00 е комбинация от натурал
ни масла, разработена за лесна и бърза поддръжка на
непокрити дървени изделия.
Област на приложение: Подходящо за мебели за ексте
риор и интериор, подови настилки, дървен трекинг
около  басейни, обществени пейки, градинско обзавеж
дане и други.
Благодарение на неговата формула осигурява отлична
защита, а при двукратно нанасяне защитата от UV и
влага е от 2 до 4 години.
Начин на употреба: нанася се с четка или втриване
Цвят: Кехлибар
Вид: Течност
Опаковка: 2.5 литра

62 лв. / за опаковка

             

SAYE-2415

Характеристика: OL3000/00 е уретаново масло, специ
ално разработено за прилагане върху масивен паркет
и дюшеме.
Област на приложение: Подходящо за масивни дър
вени подове от различни видове дървесина.
За да се получи по-добра химична и механична устой
чивост, се препоръчва нанасяне на 2 слоя.
Начин на употреба: Нанася се с пистолет, валяк, четка.
Цвят: Прозрачен
Вид: Течност
Опаковка: 6 литра

97 лв. / за опаковка

             

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
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ЛАКОВЕ, РАЗРЕДИТЕЛИ И МАСЛА

OL 3100
Масло за мебели
Номер за поръчка

AZ 9730/NN
Воден тиксотропен топ лак за външни
условия с UV защита
SAYE-2416

Номер за поръчка

Характеристика: Импрегниращо масло за мебели с
натурален ефект. OL3100/00 е смес от специални масла
и восъци, за лесно и бързо нанасяне.
Област на приложение: Подходящо за мебели за
интериор, панели, рамки, первази. Осигурява  непромо
каемост и запазване на оригиналния външен вид на
естествената дървесина.
Начин на употреба: Нанася се с пистолет, четка или
втриване.
Цвят: Прозрачен
Вид: Течност
Опаковка: 25 литра

SAYE-2427

Характеристика: Еднокомпонентен лак на водна осно
ва с отлична еластичност и издръжливост, което го пра
ви идеален за защита на дървени изделия изложени на
открито. Лесен за нанасяне.  
Област на приложение: Подходящ за врати, рамки на
прозорци и други изделия изложени на открито.
Начин на употреба: Нанася се чрез пръскане (конвен
ционално, с  въздушно асистиране, безвъздушно и елек
тростатично оборудване).
Цвят: Прозрачен
Вид: Течност

330 лв. / за опаковка

Опаковка: 4.7 литра

            

55 лв. / за опаковка

                 

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

ЛАКОВЕ, РАЗРЕДИТЕЛИ И МАСЛА
SL 0452 Полиуретанов разредител
IC 01001 Нитроцелулозен разредител

Област на приложение:
За полиуретанови покрития - грунд и мат лак.
За индустриална употреба.

Номер за поръчка

Номер за поръчка

SAYE-3002

Област на приложение:
За нитроцелулозни покрития.
За индустриална употреба.

Опаковка: 25 литра

Опаковка: 25 литра

Номер за поръчка
Опаковка: 200 литра

95 лв.* / за опаковка
POLIURETANICO E
Полиуретанов разредител за миене
Номер за поръчка

SAYE-3003

Област на приложение:
За миене и почистване на бояджийски системи.
За индустриална употреба.
Опаковка: 25 литра

81 лв.* / за опаковка
* при покупка на минимум 4 броя опаковки

SAYE-3001

90 лв.*/ за опаковка
SAYE-3007

660 лв. / за опаковка
NITRO E
Нитроцелулозен разредител за миене
Номер за поръчка
SAYE-3004
Област на приложение:
За миене и почистване на бояджийски системи.  
За индустриална употреба.
Опаковка: 25 литра

70 лв.* / за опаковка
Всички посочени цени са с ДДС.

Всички посочени цени са с ДДС.
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Ръчни такери

Rapid МS610 DIY			
Номер за поръчка

36 лв.

ISAB-2114

ПОДАРЪК
1200 бр. кламери R53/10 mm
ISAB-2199

Такер с ергономичен алуминиев корпус. Работи с фини
скоби от серия R13. Уникална обърната технология за
изстрелване на   кламера - изключително полезна при
работа нагоре или когато такерът не се държи равно
мерно по повърхността. Долният спусък позволява за
кламеряване на 360 градуса. Безоткатен, с регулируема
сила на забиване.
Подходящ за закрепване на текстил, плакати, етикети и др.
Работи с кламери R13 / 4-10 mm и
кламери R53 / 4-10 mm

Rapid Alu913 DIY
Номер за поръчка

48 лв.

ISAB-2065

ПОДАРЪК
1100 бр. кламери R13/10 mm
ISAB-2218

34

Такер с ергономичен алуминиев корпус и стоманени
износващи части. Благодарение на новата патентована
технология Powercurve® на Rapid ALU913, улеснява рабо
тата с до 65% в сравнение с конвенционалните такери.
Има 3-степенен регулатор на мощността на забиване.
Този такер оптимално натоварва потребителя, като на
малява умората в ръката, оптимизира движението и
пести енергия.
Предназначен е за домашни ремонти и дейности „на
прави си сам“ - различни видове тапицерия, декорация,
закрепване на настилки и други. Спестете енергията си!
Работи с кламери R13 / 6-14 mm и
пирони Т8 / 15 mm

Ръчни такери

Ръчни такери Fun to fix от Rapid,
„НАПРАВИ СИ САМ”
Rapid М10R			
Номер за поръчка

18 лв.

ISAB-2238

Номер за поръчка

ISAB-2215

ПОДАРЪК

ПОДАРЪК

720 бр. кламери R53/8 mm
и ролетка 3 m

180 бр. кламери R53/8 mm и
1200 бр. кламери R53/10 mm
ISAB-2199

Много добър, лек, лесен за използване ръчен такер,
предназначен за потребители с по-малки ръце. Идеален
за по-лесни задачи около къщата като тапициране на
мебели и декорации с различни видове текстил.
Работи с кламери R53 / 4-8 mm

Rapid М30				
Номер за поръчка

18 лв.

ISAB-1064

15 лв.

Rapid М20R		

Малък и лек такер за декорация на дома и хоби ремонти.
Инструментите Fun to fix са ергономично проектирани и
подходящи за по-малки ръце. Безоткатен.
Работи с кламери R53 / 6-12 mm

15 лв.

Rapid М40		
Номер за поръчка

ISAB-1040

ПОДАРЪК

ПОДАРЪК

1200 бр. кламери R53/10 mm
ISAB-2199

1200 бр. кламери R53/10 mm
ISAB-2199

Идеален такер за работа в дома. Има двойна функция
за фини кламери и скоби за кабел. Умна комбинация за
хоби работа. Регулируема сила на забиване.

Идеален такер за работа в дома. Комбиниран такер за
фини кламери и пирончета с диаметър 1.2 mm. Подхо
дящ е за хоби дърводелство, декорация и ремонт.
Регулируема сила на забиване. Безоткатен.
Работи с кламери R53 / 6-12 mm и
пирончета Т8 (300) / 15 mm

Работи с кламери R53 / 6-12 mm и
скоби за кабели R36 (R7) / 12-14 mm

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
Всички посочени цени са с ДДС.
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ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ
ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА КОВАНЕ С КЛАМЕРИ И ПИРОНИ 1.2 mm
ПИСТОЛЕТ PB131

ПИСТОЛЕТ PS141

Номер за поръчка
ISAB-2243
Пирони T8, 1.2 / 15 - 50 mm

Номер за поръчка
ISAB-2240
Кламери R12; 80 / 6 - 16 mm

139 лв.

ПИСТОЛЕТ PBS151

ПИСТОЛЕТ PN15-50

Номер за поръчка
ISAB-2244
Кламери 90 / 20 - 40 mm
Пирони T8, 1.2 / 15 - 50 mm

Номер за поръчка
ISAB-2059
Пирони T8, 1.2 / 15 - 50 mm

179 лв.

36

149 лв.

199 лв.

Повече информация: www.kammarton.com

ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ
ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ С БАРАБАН, ЗА КОВАНЕ С ПИРОНИ
Пистолет CN-57E

635 лв.

695 лв.

Пистолет CN-565S

Номер за поръчка
APAH-2035
пирони Ø 2.1 - 2.3 / 25 - 57 mm

Номер за поръчка
APAH-2198
пирони Ø 2.3 - 2.5 / 45 - 65 mm
0"

0”

1"
1”

1”

25

1 1/4"

32

1 3/4"

45

2 1/2"

65 mm

2"
2”
2 1/4”

Пистолет CN-70E

57mm

710 лв.

ПИСТОЛЕТ CN-130Е

Номер за поръчка
APAH-2001
пирони Ø 2.3 - 2.9 / 45 - 70 mm

Номер за поръчка
APAH-2079
Пирони Ø 3.3 - 3.8 / 90 - 130 mm

1 600 лв.

0”

1”

1 3/4”

45

2 3/4”

70mm

2”

ПИСТОЛЕТ PCN90		

900 лв.

Номер за поръчка
ISAB-2313
пирони Ø 2.5 - 3.3 / 50 - 90 mm

ПИСТОЛЕТ PCN45 за покриви
Номер за поръчка
ISAB-1001
пирони Ø 3.0 / 19 - 45 mm

0”

690 лв.

1”

2”

2”

50

3”

3 1/2”

3 1/2”

90mm

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
Всички посочени цени са с ДДС.
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ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА МЕБЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА КОВАНЕ С КЛАМЕРИ И
МИНИЩИФТОВЕ
Пистолет LU-851LC1
Номер за поръчка

470 лв.

APAH-2029

Номер за поръчка

кламери серия 100 / 25 - 50 mm

Пистолет LU-9240HAC
Номер за поръчка

400 лв.

APAH-2028

кламери серия 90 / 22 - 40 mm

Пистолет LU-9225AC
Номер за поръчка

кламери серия 92 / 15 - 40 mm

Номер за поръчка

APAH-2031

минищифтове Ø 0.6 / 12-35 mm

APAH-2037

ПИСТОЛЕТ LU-9040HAC

305 лв.

Пистолет PT-635L

225 лв.

APAH-2179

кламери серия 92 / 8 - 25 mm

380 лв.

Пистолет LU-9725AC		
Номер за поръчка

220 лв.

APAH-2034

кламери серия 97 / 8 - 25 mm

Всички посочени цени са с ДДС.
Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

Всички посочени цени са с ДДС.
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измервателни уреди
Влагомер
LIMIT 6200

Рефрактометър LIMIT 6400

99 лв.

454 лв.

Номер за поръчка
Влажност на въздуха измерител.
обхват (дърво), макс.
Влажност на въздуха измерител.
обхват (дърво), мин.
Резолюция на влажността на въздуха
Макс. работна температура
Работна температура, мин.

0%
0.1%
50°C
0°C

Номер за поръчка
Измерване етилен гликол
Измерване пропиленгликол
Измерване: течност за измиване
Измерване на акум. киселина
Резолюция
Tочност
Размери

Мултиметър
LIMIT 300

Ампер клещи
LIMIT 21

31 лв.

115 лв.

Номер за поръчка
Светодиодно осветление Дисплей
Измерване на напрежението (AC) макс.
Измерване на напрежението (AC) мин.
Неточност на напрежението (AC)
Разделителна способност на
напрежението (AC)
Измерване на напрежението (DC) макс.
Измерване на напрежението (DC) мин.
Неточност на напрежението (DC)
Разделителна способност на
напрежението (DC)
Измерване на ток (AC), макс.
Измерване на ток (AC), мин.
Измерване на ток (DC), макс
Текущ диапазон на измерване (DC), мин.
Измерване на съпротивлението, макс.
Измерване на съпротивлението, мин.
Точност на съпротивлението
Разделителна способност на
съпротивата
Измерване на температура, макс.
Измерване на температура, мин.
Точност на температурата
Резолюция на температурата
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267150100
50%

128600103
Да
500 V
200 V
±(1.2% +10)
100 mV
500 V
200 V
±(1.2% +2)
100 mV
10 A
2000 mA
10 A
2000 mA
20 MΩ
200 Ω
±(0.8% +2)
0.1 Ω
1000°C
-40°C
±(1% +3)
1°C

Номер за поръчка
Измерване на напрежението (AC) макс.
Измерване на напрежението (AC)мин.
Точност на напрежението (AC)
Разделителна способност на
напрежението (AC)
Измерване на напрежението (DC) макс.
Измерване на напрежението (DC) мин.
Точност на напрежението (DC)
Разделителна способност на
напрежението (DC)
Измерване на ток (AC), макс.
Измерване на ток (AC), мин.
Текуща точност (AC)
Текуща резолюция (AC)
Измерване на ток (DC), макс.
Текущ диапазон на измерване (DC), мин.
Текуща точност (DC)
Текуща резолюция (DC)
Измерване на съпротивлението, макс.
Измерване на съпротивлението, мин.
Разделителна способност на
съпротивление
Измерване на честотата, макс.
Измерване на честотата, мин.
Точност на честотата
Резолюция на честотата

233830108
-50...0°C
-50...0°C
-40...0°C
1.100 - 1.400 kg/l
5°C
±5°C
160 х 40 mm

144870102
600 V
4V
±1% (+5 digits)
1 mV
600 V
4 mV
±0.8% (+1 digit)
0.1 mV
400 A
40 A
±2.5% (+5 digits)
0.01 A
400 A
40 A
±2% (+3 digits)
0.01 A
40 MΩ
400 Ω
0.1 Ω
1 MHz
10 Hz
±0.1 (+3 siffror)
0.001 Hz

измервателни уреди
Тестер за напрежение
LIMIT 100

Шублер на 150 mm

25 лв.

43 лв.

Номер за поръчка
Измерване на напрежението (AC) макс.
Измерване на напрежението (AC) мин.
Брой и размер на батерията
Ширина х Дължина

145010104
1000 V
90 V
2 бр / AAA
18 х 150 mm

Безконтактен термометър LIMIT 97, IP65
Номер за поръчка
Измервателни единици
Измерване на температурата (IR), макс.
Измерване на температурата (IR), мин.
Точност на температурата
Висока / ниска аларма
Резолюция на температурата
Съотношение разстояние / площ за
измерване
Емисионен фактор, макс.
Емисионен фактор, мин.
Работна температура, макс.
Работна температура, мин.
Светодиодно осветление Дисплей
Клас на защита
Тест за разрушаване

Номер за поръчка
Измервателни единици
Дизайн
Заключване
Дължина на измерването
Дължина на краката, външна

26700302
mm / inch
Аналогов
С бутон
150 mm
38 mm

147 лв.

266880103
°C / °F
650°C
-35°C
0°C --> 100°C +1.8°C / 101°C -->
650°C ±1.8%.< 0°C: ± (1.8°C+0.1 °C/°C)
Да
0.1°C
12:01
1
0.1
50°C
0°C
Да
IP 65
3m

ВезнИ LIMIT LE2

Номер за поръчка
Капацитет
Дължина на тегловната плоча
Ширина на претеглящата плоча
Градуиране / резолюция
Точност
Тегло

109290031
Везна LE2-30
30 kg
325 mm
315 mm
10 g
±10 g
3.8 kg

109290056
Везна LE2-60
60 kg
325 mm
315 mm
20 g
±20 g
3.8 kg

109290072
Везна LE2-150
150 kg
325 mm
315 mm
50 g
±50 g
3.8 kg

445 лв.

445 лв.

445 лв.

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
Всички посочени цени са с ДДС.
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измервателни уреди
Тахометър
LIMIT R2000

Дигитален шублер CDM 150 mm FLEX

143 лв.

245 лв.

Номер за поръчка
Диапазон на измерване оптичен
Диапазон на измерване
Диапазон на измерване, механичен
Диапазон на измерване, механичен
Размер на батерията и тип

132370107
2.5 - 100 000 r/min
2.5 - 20 000 r/min
0.05 - 2000 m/min
0.02 - 6560 ft/min
4 x 1.5 V LR06

Номер за поръчка
Измервателни единици
Заключване
Точност
Дължина на краката, вътрешна,
външна
Височина на цифрата
Габарит за измерване на
дълбочината
Резолюция
Скоростта на актуализиране
Функция ABS
Дебелина на крак
Повторяемост

263990103
mm / inch
С винт
±0.02 mm
21 mm / 40 mm
7.5 mm
правоъгълен
0.01 mm /
0.0005 inch
1.5 m/s
Да
3.6 mm
± 0.01 mm

Инспекционна камера LIMIT

Гъвкава глава на камерата,180°

232 лв.

1 031 лв.

Номер за поръчка
Размер на дисплея
Дължина, ръка + глава на камерата
Диаметър на главата на камерата
Диаметър на гъвкавото рамо
Клас на защита
Работна температура, макс.
Работна температура, мин.
Ъгъл на видимост
Дисплей - разделителна способност

190120105
2.4 inch
900 mm
9 mm
8 mm
IP 67
+50 °C
-10 °C
50 °
640 x 480

Камера FLEX 180 °. Гъвкава глава на камерата с възможно
да насочите главата на камерата с бутона на дръжката
до 180°, за инспекция в тесни и труднодостъпни зони.
Кабелът на главата и камерата са с водоустойчив дизайн
IP 67.
Номер за поръчка
Работна температура, макс.
Работна температура, мин.
Диаметър на главата на камерата
Дължина на кабела
Клас на приложение
Дисплей - разделителна способност

17427-1205
+50°C
-10°C
5.8 mm
1m
IP 67
640 × 480

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Комплекти за съхранение

Комплект за съхранение, PACKOUT TM

840 лв.

Номер за поръчка
MIWK-3030, MIWK-3230, MIWK-3408
- Kуфар с колела
- Голям куфар с дръжка
- Малък куфар
- Голям органайзер SLIM
- 2 броя малки органайзери COMPACT

• Продуктите PACKOUTТМ са изработени от удароустойчиви полимери.
Изключително удобни при изкачване по стълби, благодарение на колелата
с голям диаметър;
• Диаметър на колелата: 228 mm;
• Клас на защита: IP65;
• Подсилени с метал ъгли, закопчалки и голяма телескопична дръжка;
• Подсилена с метал точка на заключване;
• Допълнителни органайзери в куфарите;
• Възможност за надграждане с други продукти от системата PACKOUTТМ,
както и подложка за прикрепяне на HD куфари.

Всички посочени цени са с ДДС.
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АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ
Комплект инструменти
M12 FPD-202BA
Номер за поръчка		MIWK-3387
• Aкумулаторен ударен винтоверт M12FPD;
• 2 x 2.0 Ah батерии;
• Зарядно устройство C12;
• Куфар;
• Нивелир Torpedo;

•
•
•
•

PREMIUM - Магнитна ролетка, 5 m;
INKZALLTM тънкописци;
Комплект накрайници, SHOCKWAVE™, 33 части;
Раница.

650 лв.

Акумулаторен ударен винтоверт M12FPD-202X
Въртящ момент
37  Nm
Обороти на празен ход
0 - 450; 0 - 1700 min-1
Удари в минута
0 - 25500 bpm
Максимален диаметър на пробиване в стомана
13 mm
Максимален диаметър на пробиване в дърво		
35 mm
Максимален диаметър на пробиване в зидария
13 mm
Брой степени						2
Обхват на патронника					13 mm
Всички посочени цени са с ДДС.
Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ
Aкумулаторен ударен гайковерт 1/2
M18FHIWF12-502X
• Drive control ™ - Потребителят може да използва две различни скорости и
въртящи моменти за максимална гъвкавост при различните приложения;
• Безчетков POWERSTATE™ мотор;
• Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на
машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при го
леми натоварвания.
Номер за поръчка				MIWK-2874
Напрежение					18 V
Капацитет на батерията			
Li-Ion, 5.0 Ah
Брой степени					4
Обороти на празен ход				
0 - 550; 0 - 1400;
							0 - 1750; 0 - 1750 min-1
Въртящ момент				130; 400; 1356; 1356 Nm
Пиков въртящ момент				
1898 Nm
Удари в минута					0 - 950; 0 - 1700; 0 - 2100; 0 - 2100 ipm
Захват						1/2
Тегло						3.3 kg
Комплектовка: куфар, зарядно устройство, 2 броя батерии 5.0 Ah

1 056 лв.

Акумулаторен винтоверт M18CBLDD-202C
• Изключително компактен дизайн с дължина 165 mm за достъп в тесни
пространства;
• Безчетков мотор;
• Redlink™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на ма
шината и батерията.
Номер за поръчка				MIWK-3347
Напрежение					18 V
Капацитет на батерията			
Li-Ion, 2.0 Ah
Въртящ момент				60 Nm
Обороти на празен ход				
0 - 500; 0 - 1800 min-1
Макс. диаметър на пробиване в стомана
13 mm
Макс. диаметър на пробиване в дърво
52 mm
Брой степени					2
Обхват на патронника				
13 mm
Тегло						1.5 kg
Комплектовка: Куфар, машина, зарядно устройство и 2 броя батерии 2.0 Ah

515 лв.
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ИНСТРУМЕНТИ
Комплект ударни накрайници
15 части Shockwave Impact Duty™

Номер за поръчка		MIWK-2314
• Кутия с магнит;
• 21 отвора за накрайници;
• Магнитен ударен държач - 60 mm.

25 лв.

Накрайници
• 15 x 25 mm 1 x PH1/ 2 x PH2/ 1 x PZ1/ 2 x PZ2/ 1 x PZ3/         
1 x TX10/ 2 x TX15/ 2 x TX20/ 1 x TX25/ 1 x TX30

Акумулаторен пистолет с приставки
C18PCG / 600A-201B
• Защита от прегряване;
• Redlink™ - интелигентна система, предотвратя
ваща претоварване на машината и батерията;
• Подходящ за работа с картуш или алуминиева
тръба (600 ml).

Номер за поръчка		MIWK-2325 + MIWK-2395
Напрежение			
18 V
Капацитет на батерията
Li-Ion, 2.0 Ah
Макс. сила на натиск		
4500 N
Капацитет на тръбата		
600 ml
Настройки за скорост		
6
Тегло с батерия			
2.3 kg
Комплектовка: 600 ml алуминиева тръба, зарядно
устройство, 1 батерия и чанта

46

685 лв.
Подарък
Приставка за картуш

ИНСТРУМЕНТИ
Ролетка STUD, 5 m
Номер за поръчка		MIWK-3389
• Компактен, удобен и ергономичен дизайн;
• Технологията EXO360 осигурява  дълготрайна
износоустойчивост и защита при огъване;
• До 3 m в изправено положение;
• Лесно спиране на лентата при прибиране;
• Клас II;
• Дължина: 5 m;
• Ширина на лентата: 27 mm.

42 лв.

Ролетка,100 m
Номер за поръчка		MIWK-2547
• Mетална лента с защитно найлоново покритие,
за по-добра износоустойчивост;
• Двустранно принтирана лента с ширина 9.5 mm;
• Подсилена метална дръжка;
• Планетарен зъбен механизъм, който позволява
гладко развиване на ролетката;
• Устройство, почистващо лентата от мръсотия и
течности, при прибирането ú;
• Клас II;
• Дължина: 100 m / 330 ft.

156 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Всички посочени цени са с ДДС.
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БОЯДЖИЙСКи машини

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗВЪЗДУШНА БОЯДЖИЙСКА
МАШИНА ЗА НАНАСЯНЕ НА защитни
ПОКРИТИЯ E-XTREME EX35
Технически данни
Максимално работно налягане
240 bar
Препоръчителна максимална дюза 0.023 in (0.58 mm)
Тегло					135 kg
Габаритни размери (В x Ш x Д)
65.40 x 123.82 x 73.66 cm
Работна температура 		
-5°C до 50°C
Входящо напрежение 		
200 до 240V,
монофазно, 50 / 60 Hz
Входяща мощност 			
2.5 kVa
Звуково налягане 			
70 dB (A)
Бутало 					180 cc

14 350 лв.
Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
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БОЯДЖИЙСКи машини

Електрическа безвъздушна бояджийска
машина за нанасяне на защитни
покрития e-Xtreme Ex45
Технически данни
Максимално работно налягане
310 bar
Препоръчителна максимална дюза
0.021 in (0.53 mm)
Тегло 					135 kg
Габаритни размери (В x Ш x Д)
65.40 x 123.82 x 73.66 cm
Работна температура
-5°C до 50°C
Входящо напрежение
200 до 240 V,
монофазно, 50 / 60 Hz
Входяща мощност
2.5 kVa
Звуково налягане
70 dB (A)
Бутало
145 cc

14 500 лв.
Всички посочени цени са с ДДС.
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БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА

Бояджийска система за високо налягане с
въздушно асистиране Merkur 48:1 на количка
Комплект с пистолет XTR 7

6 300 лв.

Комплектът включва:
Помпа Merkur 48:1 на количка
Максимално работно налягане на боята
Максимално налягане на въздуха
Предавателно съотношение на помпата
Максимален дебит на боята

310 bar
7 bar
48:1
3 l/min

Бояджийски пистолет XTR 7
Максимално работно налягане
Максимален дебит боя

350 bar
10.6 l/min

Комплект с пистолет G40

6 805 лв.

Комплектът включва:
Помпа Merkur 48:1 на количка
Бояджийски пистолет G40
Максимално работно налягане
Максимален дебит боя

280 bar
10.6 l/min

Всички посочени цени са с ДДС.
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БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА

Бояджийска система за високо налягане
ST Max 395 на количка
За грундове и лакове за антикорозионна  защита на полиуретанова,
епоксидна или цинк-епокдсидна основа, латекс, фасадни бои и
емайллакове.
Бутална помпа
Електрическо захранване
Максимален дебит на боята

220 V
1.7 l/min

Бояджийски пистолет FTX
Максимално работно налягане
Максимален размер дюза

248 bar
0.035”

3 940 лв.

Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА
Електрическа бояджийска пръскачка
с въздушно асистиране
Бояджийска система за високо
налягане с въздушно асистиране
за финишни покрития на количка с
вграден компресор FinishPro II 395 PC
Електрическо захранване
1~ 230 V AC, 50 hz, 10 A
Минимално изискване
на захранване от генератор
4 kW
Максимален размер дюза
0.023“
Максимален дебит
2.0 lpm
Макс. налягане на флуида
227 bar
Налягане на въздуха
2.4 bar
Тегло				50 kg
Мотор на помпата
0.650 kW безчетков DC
Мотор на компресора
0.735 kW AC
Шланг за флуида
1/4” x 7.5 m + 1/8” x 1.8 m
Въздушен шланг
3/8” x 7.5 m + 1/4’’ x 1.8 m
Пистолет
G40 за дюзи Flat & RAC X
Дюзи в комплекта
AAM309 / FFA210 / PAA517
Филтър
100 mesh

6 590 лв.

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

бояджийски пистолети
Електрически безвъздушни ръчни бояджийски пистолети
ULTRA и ULTRA max
За пръскане на материали на водна основа, на основа на разтворители и на запалими вещества.

1 050 лв.

CORDLESS DC

1 300 лв.

ULTRA CORDLESS

(17M363)

Модел

Контрол на налягането
Диапазон на налягането
Поддържани типове дюзи
Поддържани размери дюзи
Включени в комплекта дюзи
Включени в комплекта торби
FlexLiner
Източник на захранване
Включени акумулатори

Включена в комплекта
филтърна цедка
Пълна ремонтопригодност
Система ProConnect
Включена в комплекта чанта

CORDLESS DC

ULTRAMAX ™
(17M367)

Безвъздушен пистолет за бои на
водна основа Ultra без кабел
17M366

34 до 135 bar
RAC X FF LP
0.02 – 0.04 cm
(0.008 – 0.016 inch)
FFLP410 и FFLP514

Безвъздушен пистолет за бои на
основа на разтворители Ultra Max
без кабел 17P258

34 до 135 bar
RAC X FF LP
0.02 – 0.04 cm
(0.008 – 0.016 inch)
FFLP410 и FFLP514

4

4

Батерия
Литиево-йонна DEWALT 18 V Max
Compact 2.0 ah XR
втора батерия бонус

Батерия
Литиево-йонна DEWALT 18 V Max
Compact 2.0 ah XR
втора батерия бонус

60 и 100 mesh

60 и 100 mesh









Всички посочени цени са с ДДС.
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МАШИНИ ЗА СУХО И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ С АСПИРАЦИЯ
IS AR – 1425 EHP
мaшина за сухо и мокро вакуумно почистване и аспирация
по време на работа с електрически инструменти
• Нова високопроизводителна турбина с по-добра
засмукваща мощност;
• 1 брой полиестерна филтърна касета с повърхност
4300 cm2;
• Ръчно почистване на филтъра – активира се ръчно по
време на почивките;
• Контакт с автоматичен старт / стоп за електрически
инструменти;
• Електронен плавен старт;

• Антистатична система;
• Индикатор за насищане + сензор автоматично
изключване при препълване;
• Здрав двустенен контейнер, подходящ за строителните
площадки;
• Колела за лесно движение /2 големи колела, 2 малки
колела със стопер/;
• Сигнално червен захранващ кабел с дължина 8 m;
• Кука за закрепване на кабела;
• Произведено в Германия.

Подарък:
Прахоуловител Bohrfixx

588 лв.
Технически характеристики
Номер за поръчка
Мощност на двигателя / (max)
Въздушен поток, измерен на главата на мотора
Вакуум, измерен на главата на мотора
Обем на контейнера
Тип филтър
Повърхност на филтъра
Дължина на захранващия кабел
Размери, L x W x H
Тегло
Ниво на шум
Аксесоари включени в цената:

Star-2246
1400 W
69 l/s
259 mbar
25 L / прах 20 L / течност 15 L
1 полиестерна филтърна касета
4300 cm2
8m
45 x 39 x 49 cm
12.2 kg
69 dB (A)
Система  EHP d-35 mm
1 бр. смукателен шланг – 3.2 m
1 бр. пластмасова дръжка с регулатор
2 бр. пластмасови тръби х 0.50 m
1 бр. подова дюза
1 бр. дюза за фуги, 22 cm
1 бр. гумена дюза, 23 cm
1 бр. филтърна торбичка

Период на промоцията от 15. 06. 2019 г. до 15. 09. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

почистващи машини
ПОДОПОЧИСТВАЩА МАШИНА IGEA
Свръхкомпактни размери за професионално почистване

2 560 лв.

IGEA е най-компактната машина за почистване на Comac, предназначена
да замени ръчното почистване с моп и кофа. Изключително компактните
размери на IGEA я правят подходяща за работа в малки или претрупани
пространства като офиси, магазини, кафенета и малки предприятия, като
гарантира професионалното им почистване.
Много лесна за използване, IGEA осигурява незабавно сухи и безопасни
подове като същевременно предлага бързи интервенции, постоянна
производителност и по-малко усилия за оператора. Предназначена е за
редовно почистване в малки помещения без устойчиви замърсявания и
големи отпадъци.
IGEA е оборудвана с литиево-йонна батерия, за да се зарежда бързо и по
всяко време, правейки я винаги готова за употреба. Леката, компактна и
гъвкава машина почиства и подсушава всички видове твърди подове.

Всички посочени цени са с ДДС.

Технически характеристики
Модел
Производител
Производителност
Ширина на четката
Ширина на смукатела
Резервоар за разтвора
Резервоар за отпадна вода
Батерия
Тегло
Размери
Ниво на шума

IGEA
COMAC
300 m2/h
340 mm
395 mm
1.2  l
1l
Li-ion 25.6 V / 5.7 Ah
10 kg
395 / 1295 / 445 mm
≤70 dB

Всички посочени цени са с ДДС.
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17 ОФИСА В 16 ГРАДА

София 1220, ул. “Илиенско шосе” 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; info@toolsshop.bg
София 1220
ул. “Илиенско шосе” 8
тел.: 02 926 60 40
sofia@kammarton.com

Варна 9000
ЗПЗ, ул. “П. Николов” 21
тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

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

Пловдив 4000
ж.к. Тракия, бул. “Освобождение” 59Д
тел.: 0888 85 70 09
plovdiv2@kammarton.com

Сливен 8800
бул. “Стефан Караджа” 14
тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

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

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

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

Плевен 5800
ул. ”Индустриална” 12
тел.: 064 83 00 99
pleven@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
бул. “България” 90
тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com

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

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
Електронен магазин

www.kammarton.com, www.toolsshop.bg

