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Скъпи клиенти,
с коледните празници в домовете ни влизат коледните светлини, елхи, сладкиши, подаръци, а 
в душите ни - радост, нежност, грижовност към любимите хора, топлина и надежда.
Всяка Коледа ние в Каммартон България споделяме мъничка част от нашата радост, топлина 
и надежда с тези които най-много се нуждаят от нея – децата в неравностойно положение. 
И тази година ще помогнем на децата от училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов“, 
село Русаля. Ще се погрижим да са на топло през зимата, да рисуват своите мечти, да живеят 
своето детство.
Освен че ви предлагаме традиционното коледно намаление, ние ще отделим 2 процента от 
приходите от тази кампания, за да закупим пелети за училището в с. Русаля.
С вашата покупка и вие изпращате малко топлина и надежда на деца в нужда.

Благодаря ви от името на моите колеги и от свое име!
Лилия Горанова
Управител на Каммартон България



Подаръчен КоМПЛеКТ за дърворезба  с нож и дървено Конче
Швеция в кутия, казано буквално. Комплектът за дърворезба включва класически нож за дърворезба №120 и дървен 
материал за кончето Dala, символ на градчето MORA. Това е комбинация от двата най-известни национални символа на 
Швеция.  Тесният и заострен нож е изработен от ламинирана стомана, което му придава превъзходна здравина и устойчивост. 
дръжката с форма на варел е направена от промазана брезова дървесина, което придава усещане за допир с природата по 
време на работа.

4 Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Зимни Предложения 

брадва 1991
нето тегло  521 g
дължина на продукта 335 mm
Брутно тегло  670 g
Широчина на ножа 140 mm
дебелина на острието 6 mm
дължина на ножа 330 mm
дължина на острието 115 mm

нож Companion Spark жъЛТ със 
заПаЛКа в дръжКаТа
нето тегло  128 g
дължина на продукта 238 mm
Брутно тегло  198 g
Широчина на ножа 50 mm
дебелина на острието 2.5 mm
дължина на ножа 223 mm
дължина на острието 104 mm

54 лв.
36 лв.

39 лв.
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Зимни Предложения 

Всички посочени цени са с ддС.

нож на шефа 4130 pG 

нето тегло  101 g
дължина на продукта 270 mm
Брутно тегло  113 g
Широчина на ножа 45 mm
дебелина на острието 1.9 mm
дължина на острието 130 mm

нож за фиЛеТиране 9160 pG 

нето тегло  88 g
дължина на продукта 300 mm
Брутно тегло  98 g
Широчина на ножа 45 mm
дебелина на острието 1.8 mm
дължина на острието 160 mm

29 лв. 20 лв.

КасаПсКи нож за обезКосТяване 
7215 pG  

нето тегло  131 g
дължина на продукта 345 mm
Брутно тегло  147 g
Широчина на ножа 56 mm
дебелина на острието 2.3 mm
дължина на острието 215 mm

нож за зеЛенчуци 4118 pm 

нето тегло  62 g
дължина на продукта 237 mm
Брутно тегло  72 g
Широчина на ножа 33 mm
дебелина на острието 1.6 mm
дължина на острието 116 mm

32 лв. 16 лв.
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Зимни Предложения 
ръчни ТаКери rapiD FUn To FiX - „наПрави си саМ”
инструментите Fun to fix са ергономично проектирани, леки, лесни за използване, подходящи 
и за по-малки ръце. идеални са за по-лесни задачи около къщата като тапициране на мебели и 
декорации с различни видове плат или текстил. 

rapiD М10r
номер за поръчка            iSaB-2238

ПОДАРЪК 
720 бр. кламери r53 / 8 mm и ролетка 3 m
работи с кламери R53 / 4 - 8 mm

rapiD М20r
номер за поръчка            iSaB-2215

ПОДАРЪК 
180 бр. кламери r53 / 8 mm и 
1200 бр. кламери r53 / 10 mm (iSaB-2199)
работи с кламери R53 / 6 - 12 mm
Безоткатен.

rapiD М30
номер за поръчка            iSaB-1064

ПОДАРЪК 
1200 бр. кламери r53 / 10 mm (iSaB-2199)
работи с кламери R53 / 6 - 12 mm и 
скоби за кабели R36  (R7) / 12 - 14 mm
регулируема сила на забиване.

rapiD М40
номер за поръчка            iSaB-1040

ПОДАРЪК 
1200 бр. кламери r53 / 10 mm (iSaB-2199)
работи с кламери R53 / 6 - 12 mm и 
пирончета Т8 (300) / 15 mm
регулируема сила на забиване. Безоткатен.

15 лв. 15 лв.

18 лв. 18 лв.



Зимни Предложения 

ръчни ТаКери rapiD,  швеция

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Всички посочени цени са с ддС.

rapiD МS610 ErGonomiC DiY
номер за поръчка            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 равномерно по повърхността. 
долният спусък позволява закламеряване 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            iSaB-2065

ПОДАРЪК 
1100 бр. кламери r13 / 10 mm (iSaB-2218)

Такер с ергономичен алуминиев корпус и стоманени из-
нос ващи части. ALU913 е новоразработен такер, който 
бла го дарение на новата патентована технология Power-
curve® на Rapid, улеснява работата с до 65% в сравнение с 
конвенционалните такери. има 3-степенен регулатор на 
мощ ността на забиване. оптимално натоварва потребите ля, 
като намалява умората в ръката, оптимизира движението 
и пести енергия. Предназначен е за домашни ремонти и 
дейности „направи си сам“ - различни видове тапицерия, 
декорация, закрепване на настилки и др.
работи с кламери r13 / 6 - 14 mm и 
пирони Т8 / 15 mm

48 лв.36 лв.



Зимни Предложения 
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еЛеКТричесКи ПисТоЛеТи за сТоПяеМо ЛеПиЛо

18 лв.

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. 
или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Всички посочени цени са с ддС.

18 лв.
rapiD EG poinT Ø 7 mm
номер за поръчка            iSaB-2346

ПОДАРЪК 
125 g лепило на пръчки Ø 7 mm  

EG Point е пистолет за стопяемо лепило с удължена и тънка 
дюза, която е перфектна за по-прецизна работа. 

работи с лепило на пръчки Ø 7 mm
номер за поръчка: iSaB-2347 лепило безцветно  Ø 7 mm, 125 g
номер за поръчка: iSaB-2348 лепило 5 цвята  Ø 7 mm, 125 g

rapiD EG 130 lT КоМПЛеКТ
номер за поръчка            iSaB-2294
Комплект с 10 броя лепило на пръчки - злато и сребро

EG 130 LT е пистолет за стопяемо лепило, който работи при 
ниска температура 130OС и е перфектен за чувствителни на 
нагряване материали като полистирен, свежи или изкуст-
вени цветя, тънка хартия, балони и т.н.

работи с лепило на пръчки с овална форма.
номер за поръчка: iSaB-2345 лепило безцветно, овал



Зимни Предложения 

Всички посочени цени са с ддС. 9

 Вземи 3 уКРеПВАщи КОлАнА 2 t, нА ценАтА нА 2! 
 
уКреПващ КоЛан с ТресчоТКа и КуКи
номер за поръчка           anCa-5027

2 t | 6 m, ширина на лентата 35 m

	Укрепващият колан се състои от притягащ механизъм 
(тресчотка), текстилна лента и куки.
	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.

29 лв.



Зимни Предложения 
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52 лв.

77 лв.

123 лв.

КоМПЛеКТ ЛозарсКа ножица, КаЛъф 
и Карбидно ТочиЛо
номер за поръчка           GiFTpaCk18pXm2

КоМПЛеКТ mUlTiTool КЛещи и 
наКрайници с адаПТер
номер за поръчка           GiFTpaCkmTT

КоМПЛеКТ оТверТКа с чуПеща се 
дръжКа и 30  броя наКрайници
номер за поръчка           GiFTpaCk808050p

Комплектът включва:
	отвертка за накрайници с чупеща се дръжка 808050p
 Въртяща се 3-компонентна ръкохватка с възможност за 

застопоряване на 30’
 магнит
 Възможност за смяна на посоката на въртене: напред, 

назад и неутрална
 магазин с накрайници в ръкохватката PH 1, PH 2, PZ 1, 
 PZ 2, шлиц 4.5 и 5.5
	Комплект накрайници 59/S31B
 31 части: шлиц, PH, PZ, TORX, HEX, държач
 Захват: 1/4’’

Комплектът включва:
	Професионална лозарска ножица pX-m2
 Вертикални и странични извивки на дръжките
 Гумено покритие на дръжките
 Предлагат се резервни части
 размер м
 Капацитет на рязане: Ø 20 mm
	Кожен калъф за лозарска ножица proF-H
 Възможност за закачване на колан с ширина до 50 mm
	Карбидно точило SHarp-X
 Подходящо за заточване на всякакви остриета
 двойни карбидни ръбове
 2-компонентна дръжка
 Протектори за предпазване на пръстите от остриетата

Комплектът включва:
	multitool Клещи mTT151
 Сгъваеми
 алуминиево тяло
 Калъф, позволяващ закачване на 
 колан
 остриета от неръждаема стомана
	Комплект накрайници и вложки 2058/S26
 26 части: 18 накрайника + 5 вложки + 1 ключ 
 с тресчотка за накрайници + 1 адаптор + 1 държач за 

накрайници
 Захват: 1/4’’
 Шлиц, PH, PZ, TORX, HEX



Зимни Предложения 

Всички посочени цени са с ддС. 11

Повече информация: www.kammarton.com

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

129 лв. 149 лв.

ТресчоТКа с ТънКа гЛава 
72 зъба / 5o ход, 1/4’’: 120 mm
номер за поръчка           Sl65

КоМПЛеКТи вЛожКи и аКсесоари на 1/4”, 65 часТи 

ТресчоТКа с върТяща се гЛава 
на 270o 72 зъба / 5o ход, 1/4’’: 149 mm
номер за поръчка           SW65

Комплектите включват:
	11 бр. Вложки шестостен на 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
	2 бр. Удължители на 1/4’’ - 75 mm и 150 mm
	1 бр. ръкохватка с двукомпонентна дръжка на 1/4’’
	1 бр. държач за накрайници 1/4” квадрат x 1/4” шестостен
	1 бр. магнитен държач за накрайници 1/4’’
	1 бр. адаптор 3/8’’ – 1/4’’’
	1 бр.  адаптор за накрайници 1/4’’
	3 бр. накрайници на 1/4’’, 25 mm, шлиц: 4, 5.5, 6.5 mm
	3 бр. накрайници на 1/4’’, 25 mm, Pozidriv: 1, 2, 3
	5 бр. накрайници на 1/4’’, 25 mm, Philips: 0, 1, 2, 3, 4
	8 бр. накрайници на 1/4’’, 25 mm, TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	6 бр. накрайници на 1/4’’, 25 mm, HEX: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
	4 бр. накрайници на 1/4’’, 50 mm, Pozidriv: 1, 2
	4 бр. накрайници на 1/4’’, 50 mm, Philips: 1, 2
	9 бр. накрайници на 1/4’’, 50 mm, TORX: 10, 15, 20, 2x25, 2x27, 2x30
	4 бр. накрайници на 1/4’’, 50 mm, HEX: 3, 4, 5, 6



Зимни Предложения 
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КоМПЛеКТи вЛожКи и аКсесоари на 1/4” и 1/2”, 79 части

235 лв. 278 лв.

Повече информация: www.kammarton.com

ТресчоТКи с ТънКа гЛава 
72 зъба / 5o ход
1/4’’: 120 mm, 1/2’’: 265 mm
номер за поръчка           Sl79

ТресчоТКи с върТяща се гЛава 
на 270o  72 зъба / 5o ход
1/4’’: 120 mm,1/2’’: 266 mm
номер за поръчка           SW79

Комплектите включват:
	11 бр. Вложки шестостен на 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
	2 бр. Удължители на 75 mm и 150 mm
	1 бр. ръкохватка с двукомпонентна дръжка на 1/4’’
	1 бр. държач за накрайници 1/4” квадрат x 1/4” шестостен
	14 бр. Вложки шестостен на 1/2’’: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm
	2 бр. Удължители на 1/2’’ - 125 mm и 250 mm
	1 бр. адаптор 3/8’’ – 1/2’’’
	2 бр. накрайници на 1/4’’, 50 mm, Pozidriv: 1, 2
	2 бр. накрайници на 1/4’’, 50 mm, Philips: 1, 2
	6 бр. накрайници на 1/4, 50 mm, TORX: 10, 15, 20, 25, 27, 30
	4 бр. накрайници на 1/4, 50 mm, HEX: 3, 4, 5, 6 mm
	31 бр. накрайници на 1/4’’, 25 mm



Зимни Предложения 
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КоМПЛеКТи вЛожКи и аКсесоари на 1/4” и 3/8”, 91 части

226 лв. 259 лв.

Всички посочени цени са с ддС.

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

ТресчоТКи с ТънКа гЛава 
72 зъба / 5o ход
1/4’’ : 120 mm, 3/8’’: 205 mm
номер за поръчка           Sl91

ТресчоТКи с върТяща се гЛава 
на 270o  72 зъба / 5o ход
1/4’’: 120 mm, 3/8’’: 223 mm
номер за поръчка           SW91

Комплектите включват:
	11 бр. Вложки шестостен на 1/4’’: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
	2 бр. Удължители на 1/4’’ – 75 и 150 mm
	1 бр. ръкохватка с двукомпонентна дръжка на 1/4’’
	1 бр. държач за накрайници 1/4” квадрат x 1/4” шестостен
	11 бр. Вложки шестостен на 3/8’’: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
	2 бр. Удължители на 3/8’’ – 75 и 150 mm
	1 бр. адаптор  3/8’’-1/4’’
	1 бр. държач за накрайници 3/8” квадрат x 1/4” шестостен
	4 бр. накрайници на 1/4’’, 50 mm, Pozidriv: 1, 2 x2
	4 бр. накрайници на 1/4’’, 50 mm, Philips: 1, 2 x 2
	12 бр. накрайници на 1/4, 50 mm, TORX: 10, 15, 20, 25, 27, 30 x 2
	8 бр. накрайници на 1/4, 50 mm, HEX: 3, 4, 5, 6 mm x 2
	31 бр. накрайници на 1/4’’, 25 mm
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Зимни Предложения 
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325 лв. 305 лв.

Всички посочени цени са с ддС.

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. 
или до изчерпване на количествата.

КоМПЛеКТ вЛожКи и аКсесоари 
на 1/4” и 1/2”, 95 части
номер за поръчка           S95

Комплектът включва:
	1 бр. Тресчотка на 1/4’’, 60 зъба / 6O ход
	2 бр. Удължители на 1/4’’ – 50 mm и  100 mm
	1 бр. Т-ръкохватка с подвижен квадрат на 1/4’’
	1 бр. Шарнирно съединение на 1/4’’
	1 бр. ръкохватка с двукомпонентна дръжка на 1/4’’
	12 бр. Вложки шестостен на 1/4’’: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 
 10, 11, 12, 13 mm
	1 бр. Тресчотка на 1/2’’, 60 зъба / 6O ход
	2 бр. Удължителина 1/2’’ - 125 и 250 mm
	1 бр. Т-ръкохватка с подвижен квадрат на 1/2’’
	1 бр. Шарнирно съединение на 1/2’’
	17 бр. Вложки шестостен на 1/2’’: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
	1 бр. Вложка за свещи на 1/2’’ 16 mm
	1 бр. Вложка за свещи на 1/2’’ 21 mm
	31 бр. Комплект накрайници на 1/4’’
	9 бр. Г-образни ключове шестостен, сфера 1.5 - 10
	13 бр. Звездогаечни ключове: 7 - 19 mm

КоМПЛеКТ вЛожКи и аКсесоари
на 1/4” и 1/2”, 92 части
номер за поръчка           S910

Комплектът включва:
	12 бр. 1/4” Вложки шестостен:  4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	10 бр. 1/4” Удължени вложки шестостен: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	13 бр. 1/2” Шестостенни вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 

27, 30, 32 mm
	2 бр. 1/4” Удължители 50 mm / 2” и 100 mm / 4”
	1 бр. 1/4” Плъзгаща се Т-ръкохватка
	1 бр. 1/4” Шарнирно съединение
	1 бр. 1/4” държач за накрайници
	1 бр. 1/4” адаптор за накрайници
	1 бр. 1/4” Въртяща се ръкохватка
	1 бр. 1/4” магнитен накрайник
	5 бр. 1/4” накрайници: PH 0, 1, 2, 3, 4
	3 бр. 1/4” накрайници прави: 4, 5.5, 7 mm
	3 бр. 1/4” накрайници: PZ 1, 2, 3
	6 бр. 1/4” накрайници шестостен: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
	8 бр. 1/4” накрайници TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
	3 бр. 5/16” накрайници TORX®: T 45, 50, 55
	2 бр. 1/2” Удължители 5” и 10”
	1 бр. 1/2” Шарнирен адаптор
	1 бр. 1/2” Вложка шестостен за автомобилни свещи 21 mm (13/16”)
	1 бр. 1/2” x  5/16” държач за накрайници
	1 бр. 1/2” T-адаптор
	3 бр. 1/4’’ L-ключове: 1.5, 2, 2.5 mm
	1 бр. 1/4” Тресчотка, 60 зъба / 6O ход
	1 бр. 1/2” Тресчотка, 60 зъба / 6O ход
	4 бр. Глухи ключове с шарнирна глава: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
	6 бр. Звездогаечни ключове: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
	1 бр. Подвижна трисекционна пластмасова кутия, предназначена 

за съхранение на болтове, гайки, резервни части и т.н.



Зимни Предложения 
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105 лв. 98 лв.

46 лв.

Повече информация: www.kammarton.com

КоМПЛеКТ вЛожКи и аКсесоари 
на 3/8” и 1/4”, 34 части 
номер за поръчка           Sl34

КоМПЛеКТ вЛожКи и аКсесоари 
на 3/8” и 1/4’’, 34 части
номер за поръчка           S330

Комплектът включва:
	1 бр. Тресчотка на 3/8”, 60 зъба / 6O ход, тънка глава
	2 бр. Удължители на 3/8”, 75 mm и 150 mm
	1 бр. Шарнирно съединение на 3/8”
	1 бр. държач за накрайници 3/8” x 1/4”
	12 бр. Вложки дванадесетостен на 3/8”: 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
	1 бр. Вложка шестостен за свещи на 3/8” 16 mm
	1 бр. Вложка шестостен за свещи на 3/8” 21 mm
	1 бр. ръкохватка с двукомпонентна дръжка на 1/4”
	1 бр. държач за накрайници 1/4” квадрат x 1/4” шестостен
	3 бр. накрайници на 1/4” шлиц:  4, 5.5, 7 mm
	4 бр. накрайници на 1/4” Philips: PH1, PH2, PH3, PH4
	6 бр. накрайници на 1/4” шестостен: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Комплектът включва:
	1 бр. Тресчотка на 3/8’’, 60 зъба / 6O ход
	2 бр. Удължители на 3/8’’, 75 mm и 150 mm
	1 бр. Шарнирно съединение на 3/8’’
	1 бр. държач за накрайници 3/8’’ x 1/4’’
	12 бр. Вложки шестостен на 3/8’’: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 22 mm
	1 бр. Вложка шестостен за свещи: 16 mm
	1 бр. Вложка шестостен за свещи: 21 mm 
	1 бр. ръкохватка с двукомпонентна дръжка на 1/4’’
	1 бр. държач за накрайници 1/4” квадрат x 1/4” шестостен
	3 бр. накрайници на 1/4’’ шлиц: 4, 5.5, 7 mm
	4 бр. накрайници на 1/4’’ Philips:  1, 2, 3, 4
	6 бр. накрайници ва 1/4’’ шестостен: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

КоМПЛеКТ вЛожКи и аКсесоари 
на 1/4’’, 25 части  
номер за поръчка           Sl25

Комплектът включва:
	12 бр. Вложки шестостен на 1/4’’: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 mm
	1 бр. Тресчотка на 1/4’’, 60 зъба / 6O ход, 125 mm
	10 бр. накрайници на 1/4’’: PH, HEX, TORX
	1 бр. държач за накрайници на 1/4’’
	1 бр. Удължител на 1/4’’ - 100 mm



Зимни Предложения 
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49 лв. 168 лв.

219 лв.

КоМПЛеКТ вЛожКи 
на 1/2” с шестостен, 9 части
номер за поръчка           S9HEX

Комплектът включва:
	9 бр. Вложки с накрайник шестостен на 1/2’’: 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 12, 14, 17 mm

КоМПЛеКТ вЛожКи и аКсесоари 
на 1/4’’, 24 части 
номер за поръчка           S240

Комплектът включва:
	18 бр. Вложки шестостен на 1/2’’: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
	1 бр. Тресчотка на 1/2’’, 60 зъба / 6O ход
	2 бр. Удължители на 1/2’’ - 125 и 250 mm
	1 бр. Шарнирно съединение на 1/2’’
	1 бр. T-адаптер на 1/2’’
	1 бр. ръкохватка с шарнир на 1/2’’
	1 бр. Подвижна трисекционна пластмасова кутия, 

предназначена за съхранение на болтове, гайки, 
резервни части и т.н.КоМПЛеКТ ПроХодни вЛожКи

53 части
номер за поръчка           S530T

Комплектът включва:
	13 бр. Проходни вложки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
 22, 24 mm
	1 бр. Проходна тресчотка, с гъвкава глава, 72 зъба/5O ход
	1 бр. Проходен удължител, 75 mm
	10 бр. Шестостен за адаптор: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
	9 бр. E-TORX® за адаптор: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
	8 бр.  накрайници  на 5/16” x 25 mm
            Шестостен: 7, 8, 10, 12 mm
               TORX® Tamper: TR-40,  TR-45, TR-50, TR-55      
	6 бр. накрайници на 1/4” x 25 mm
              Шестостен: 5, 6 mm
              TORX® Tamper: TR-20, TR-25,  TR-27, TR-30
	1 бр. 19 mm (3/4”) адаптор шестостен x накрайници 1/4”
	1 бр. 19 mm (3/4”) адаптор шестостен x накрайници 5/16”
	1 бр. 19 mm (3/4”) адаптор шестостен x квадрат 3/8”
	1 бр. 19 mm (3/4”) адаптор шестостен x квадрат 1/4”
	1 бр. 19 mm (3/4”) адаптор шестостен x квадрат 1/2”



БенЗиноВи ГенераТори

Всички посочени цени са с ддС. 17

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

бензинов генераТор kS 7000E
монофазен с електрически старт и 
aVr система
номер за поръчка           praC-2298

бензинов генераТор  kS 10000E
монофазен с електрически старт и 
aVr система
номер за поръчка           praC-2299

Монофазен извод максимална 
мощност

5.5 kW

Монофазен извод на номинална 
мощност

5.0 kW

изводи 2 броя 1 x 16 A / 230 V
1 x 32 A / 230 V

aVr - система за автоматично регулиране на напрежението
двигател
Вид Бензинов
марка, модел KS390
Брой цилиндри 1цил.
обем 389 cm3

охлаждане въздушно охлаждане
възможност за автономна работа 
при  50%  натоварване

17 часа

размери д х ш х в 680 х 545 x 550 mm
Тегло 76.2 kg
резервоар 25 l
стартиране електрически старт

Монофазен извод максимална 
мощност

8 kW

Монофазен извод на номинална 
мощност

7.5 kW

изводи 2 броя 1 x 16 A / 230 V
1 x 32 A / 230 V

aVr- система за автоматично регулиране на напрежението
двигател
Вид Бензинов
марка, модел KS440
Брой цилиндри 1цил.
обем 440 cm3

охлаждане въздушно охлаждане
възможност за автономна работа 
при 50% натоварване

15 часа

размери д х ш х в 680 х 545 x 550 mm
Тегло 85 kg
резервоар 25 l
стартиране електрически старт

1 416  лв. 1 704  лв.
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индУСТриални оТоПлиТели

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

ес22 ес32 ес55 ес85
номинална отоплителна мощност kW / kcal/h 23.4 / 20 108 34.1 / 28 349 58.6 / 50 434 90.6 / 77 934

Термична ефективност % 84 84.6 89.5 88.5

дебит на въздуха m3/h 550 1150 2500 4300

Консумация на гориво kg/h 1.85 2.7 4.64 7.17

обем на резервоара l 42 42 65 105

Консумация на електроенергия 
230 V W 300 370 850 1140

размери mm  1075 x 440 x 615  1215 x 440 x 670 1435 x 555 x 940 1740 x 690 x 1025

Тегло kg 40 48 81 110

Цена, лева 1 674.00 2 214.00 3 208.80 3 948.00

МобиЛни дизеЛови оТоПЛиТеЛи с индиреКТно горене - ес
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индУСТриални оТоПлиТели

МобиЛни дизеЛови оТоПЛиТеЛи с диреКТно горене - GE

Всички посочени цени са с ддС.

GE 20 GE 36 GE 46 GE 65
номинална отоплителна мощност kW / kcal/h 21.4 / 18 369 38.4 / 33 043 49 / 42 173 69.3 / 59 565

Термична стойност % 100 100 100 100

дебит на въздуха m3/h 350 605 1400 2500

Консумация на гориво kg/h 1.69 3.04 3.88 5.48

обем на резервоара l 17 42 42 65

електрическа консумация 230 V W 200 232 400 598

електрическа мощност V - ph - Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50

размери mm 720 x 300 x 450 1075 x 440 x 615 1075 x 440 x 630 1200 x 555 x 860

Тегло kg 20 25 38 58

Цена, лева 1 053.60 1 245.60 1 616.40 2 652.00



Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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индУСТриални оТоПлиТели

МобиЛни газови оТоПЛиТеЛи - Gp

Gp 10m Gp 18 Gp 30m
 Gp 30a*

Gp 45m
 Gp 45a*

Gp 65m
Gp 65a*

Gp 85m
Gp 85a*

максимална 
отоплителна 
мощност

kW / 
kcal/h

10.7 / 
9.200

18.58 / 
15 975

31.4 / 
27 000

46.73 / 
40 180

66.25 / 
56 965

84.81 / 
72 925

максимална 
консумация на газ kg/h 0.653 1.213 2.014 2.979 4.268 5.53

минимална 
консумация на газ kg/h 0.653 0.744 1.004 1.454 2.097 2.458

налягане на газта bar 0.3 0.7 - 0.3 1.5 - 0.4 1.5 - 0.4 1.5 - 0.4 1.5 - 0.4

Термична 
ефективност % 100 100 100 100 100 100

дебит на въздуха m3/h 420 520 1 100 1 250 1 950 2 250

ел.  консумация 230 V W 46 50 90 112 140 240

размери mm 367 x 180 x 280 425 x 180 x 280 505 x 277 x 511 575 x 277 x 511 580 x 317 x 538 700 x 317 x 538

Тегло kg 5 5.5 10 13.6 14 16

Цена, лева 228.00 250.80 410.40
558.00*

495.60
654.00*

528.00 
642.00*

954.00
1062.00*

* а - с възможност за включване на термостат
всички модели газови отоплители се доставят с предпазна решетка.

Всички посочени цени са с ддС.



Всички посочени цени са с ДДС. 21

индУСТриални оТоПлиТели

еЛеКТричесКи оТоПЛиТеЛи - Ek

Ek 3 C Ek 10 C Ek 15 C Ek 22 C

максимална отоплителна мощност kW / kcal/h 3 / 2 580 10 / 8 600 15 / 12 900 22 /18 915

Термична ефективност % 100 100 100 100

дебит на въздуха m3/h 450 1.500 2.000 3.050

Захранващо напрежение  V - ph - Hz 230 - 1 - 50 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50

размери mm 367 x 180 x 280 505 x 277 x 511 575 x 277 x 511 700 x 317 x 538

Тегло kg 5 13 15 21

Цена, лева 372.00 606.00 850.80 1 194.00



ПомПи

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Всички посочени цени са с ддС.

ZUWa-2006 импелерна помпа 
UniSTar/V 2001-a /двупосочна/

Характеристики на изпомпвания флуид:

•	 максимална	температура	на	флуида	до	90	OС за NBR работни 
колела

•	 неагресивни течности, несъдържащи абразивни примеси и 
частици

•	 максимална дълбочина на засмукване: 6 m
•	 дебит 30 l/min

ZUWa модел UniSTar е предназначен за:

•	 Изпомпване	на	масла	и	деривати	на	петрола	–	нафта	и	други
•	 Изпомпване	на	антифриз,	растителни	масла
•	 Изпомпване	на	техническа	вода,	морска	вода 240 лв.



Всички посочени цени са с ДДС. 23

оБраБоТКа на ТръБи

сгъваеМа ТриКраКа сТойКа за Тръби 
Tri FolDinG pipESTanD с V-образна гЛава

обхват на тръбите  1” - 12” (опционално до 24”)
Капацитет на натоварване 1.5 t / 1.585 kg 
регулируема височина  71 - 122 сm / 27.5” - 48”
номер за поръчка

TaGG-2005 сгъваема трикрака стойка за тръби Tri Folding pipestand 102 лв. 

TaGG-2006  V-образна глава за трикрака стойка за тръби      42 лв. 

Френският лидер AXXAIR предлага иновативни решения за орбитално рязане, 
скосяване и заваряване на тръби, които подобряват производителността и качеството 
на работа.

Машина за орбиТаЛно рязане CC 121 с обХваТ Ø5 – Ø121 mm

	Стандартни челюсти от неръждаема стомана Ø 1” до  Ø 4.5” (24 до 121 mm)
	Спомагателни челюсти от неръждаема стомана Ø 0.25 до Ø 4.25” (5 до 108 mm)
	Прецизен перпендикулярен срез  < 0.25 mm
	оборудвана с електрически двигател
	малко разстояние между челюстите и режещия инструмент – минимални 

вибрации и изкривяване
	Стандартно оборудвани с неръждаеми челюсти
	Стандартно оборудвани с ръкохватка за прецизно рязане и дълъг живот на 

консуматива
	Тегло: 37 kg
	лесно трансформиране от машина за рязане в машина за скосяване

ПОДАРЪК стОйКА и 5 ДисКА

10 200 лв.



Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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маШини За ГаЗо-КиСлородно ряЗане 

E-Z CUT HD е компактна и здрава машина за газо-кислородно рязане на листа, контури и за направа на фаски. може 
да работи и с двете газови смеси (с горим газ пропан-бутан или ацетилен), в зависимост от използваните дюзи. лека и 
удобна, тя е изключително подходяща за работа на открито, на външни обекти и т.н.
има функция за регулиране на оборотите, което позволява прецизност на процеса на рязане.
машината е окомплектована с 1 горелка, държач за захващане на горелката, комплект дюзи, шлангове.
машината се движи по масивна релса с дължина 1.8 m. релсите се доставят отделно според нуждите на клиента за 
дължината на рязане (поръчват се на кратна на 1.8 m дължина) и са много лесни за наставяне.

ПреносиМа Машина за газо-КисЛородно 
рязане E-Z CUT HD 

Технически характеристики

дебелина на среза от 5 – 100 mm
скорост на рязане 80 – 800 mm /min
форма на среза I-образна и V-образна  
захранване  220 V, 50 Hz
Тегло на машината 
с 1 горелка  11.50 kg

номер за поръчка

TaGG-2073 газорезна машина E-Z CUT HD с една режеща глава,  3 048 лв.  
TaGG-2074 с комплект режещи дюзи. Комплект с една горелка. 

TaGG-2076 релса водеща 1.8 m              225 лв.   

гаранция: 1 година от датата на доставка на машината
Производител: TaGG pipE, великобритания

Всички посочени цени са с ддС.
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ТеХниКа За ГаЗо-КиСлородно ряЗане

резаК r8  за ПроПан

резак до 300 mm за пропан бутан и кислород  R8, без дюзи, инжекторен тип, с въртоци.
С включени щуцери и гайки за присъединяване към шланговете: G1/4”  за кислород и G3/8’’LH  за пропан.
Приложими дюзи: r70 pB, 459 pB.

Предпазител за горим газ Предпазител  за кислород

номер за 
поръчка

газ диапазон 
на рязане

дължина ъгъл на 
главата

цена 

0767576
aUTo-2021

резак до 300 mm за пропан бутан 
R8 900/90 без дюзи пропан 3 - 300 mm 900 mm 90O 264 лв.

H0081910 
aUTo-2827

Предпазител кислород за резак 
G1/4”-G1/4” 10 bar кислород - - - Подарък

H0081950
aUTo-2828

Предпазител горим газ за резак 
G3/8LH”-1.5/5 bar

пропан / 
ацетилен - - - Подарък



Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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редУЦир ВенТили

механичните повреди са най-честата и най-скъпата причина за повреда на редуцира. обикновено това се случва по 
време на транспортиране, по време на смяна на бутилките или при преместване на тежки части и конструкции с 
крановете в зоните за заваряване. Подобрената, здрава защитна капачка на манометрите минимизира производстве-
ните прекъсвания, обслужването и разходите за подмяна на  счупени манометри.

нова ПреМиуМ серия редуцир венТиЛи proConTrol!

номер за 
поръчка

газ входно 
налягане 

bar

изходно 
налягане

 bar

дебит

 Nm3/H

входно 
присъединяване

цена

 pC0780632
aUTo-2970 кислород 200 10 30 G3/4” 120 лв.
pC0780632
aUTo-2969 ацетилен 25 1.5 5 скоба 135 лв.
pC0780631
aUTo-2968

въглероден 
диоксид, аргон 200 - 32 l/min W21.80 x 1/14’’ 120 лв.

pC0780624
aUTo-2965 азот 200 10 30 W24.32 x 1/14’’ 135 лв.

Технически характеристики

	Високопроизводителен редуцир-вентил
	дизайн, насочен към безопасността в съответствие с  ISO 2503
	Здрава, гумена капачка  предпазва от повреди и нечистотии
	Технология на регулиране с капсулован клапан за прецизност и стабилност на параметрите
	лесно боравене и ергономичен дизайн
	манометри с 3 индикатора и контрастен показалец в съответствие с ISO 5171
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ПнеВмаТични инСТрУменТи

ПневМаТичен вибросеКач rVm07B    
	Почистване на пръски, шлака, боя, ръжда
	Устройство за продухване
	демпфер за редуцирани вибрации
	Секач с карбиден връх 10 х 120 mm
	С омасляване на сгъстения въздух

Технически характеристики

Модел     rVm07B
захват на консуматива   Специален
честота на ударите   100 Hz
Консумация на сгъстен въздух  3.8 l/s
диаметър на шланг   6.3 mm

1 440 лв.

вход за въздух    1/4” BSP
ниво на вибрации iSo 28927  <2.5 m/s2

ниво на шум iSo 15744   72 dB (A)
дължина без секач   273 mm
Тегло със стандартен секач  1.70 kg

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 пласинков мотор. Повишената мощност се трансформира директно в по-
висока степен на отстраняване на материал и подобрена производителност.
ергономичен дизайн - по-малко натоварване на оператора.
добрата ергономия характеризира серия LSV39. За да се намали стреса 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 характеристики

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

1 800 лв.
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ПнеВмаТични инСТрУменТи

ПневМаТични гайКоверТи

номер за поръчка 207930108
Модел aiWC3/4 TH
Консумация на въздух 
100% интензитет

1300 l/min

Консумация на въздух при 
15% работен цикъл 
(при 6.2 bar)

195 l/min

резбова връзка 3/8 inch 262070105
сокет задвижване 3/4 inch
размер на маркуча 1/2 inch
въртящ момент, макс. 1460 Nm
Механизъм на 
въздействие

Twin hammer

скорост 5000 r/min
Капацитет на болта, макс. M 27
Капацитет на болта, мин. M 18
въртящ момент на 
затягане макс.

620 / 1040 / 1400 Nm

Тегло 3.15 kg

730 лв.

номер за поръчка 204560056 204560106
Модел aiW 1/2” pC-S aiW 1/2”TH-S
Консумация на въздух 
100% интензитет

887 l/min 887 l/min

Консумация на въздух при 
15%  интензитет 6.2 bar

133 l/min 133 l/min

резбова връзка 1/4 inch 1/4 inch
задвижване 1/2 inch 1/2 inch
размер на маркуча 3/8 inch 3/8 inch
въртящ момент, макс. 640 Nm 645 Nm
Механизъм на 
въздействие

Pin clutch Twin hammer

скорост 6900 r/min 6900 r/min
Капацитет на болта, макс. M 18 M 18
Капацитет на болта, мин. M 10 M 10
въртящ момент на 
затягане макс.

375 /5 00 / 625 Nm 380 / 505 / 630 Nm

размери на ударните 
вложки

10, 11, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 21 mm

10, 11, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 21 mm

Тегло 2.41 kg 2.43 kg

430 лв.  / 204560056

430 лв.  / 204560106

номер за поръчка 262070105 262070402
Модел iWC 3/8” iWC 1”TH
Консумация на въздух 
100% интензитет

958 l/min 1315 l/min

Консумация на въздух при 
15% работен цикъл 
(при 6.2 bar)

19.7 l/min 197 l/min

резбова връзка 3/8 inch 3/8 inch
Квадрат на задвижване 3/8  inch 1 inch
размер на маркуча 3/8 inch 1/2 inch
въртящ момент, макс. 420 Nm 1490 Nm
Механизъм на 
въздействие

Twin hammer Twin hammer

скорост 8100 r/min 5000 r/min
Капацитет на болта, макс. M6 – M12 M 32
въртящ момент на 
затягане макс.

185 / 245 / 340 Nm 810 / 945 / 1080 Nm

Тегло 1.23 kg 3.31 kg750 лв.  / 262070105

320 лв.  / 262070402

* ПОДАРЪК 

* Към всеки гайковерт получавате безплатно подарък зимна 
шапка с лого Teng Tools
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ПнеВмаТични инСТрУменТи

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

ПневМаТична ножица за рязане на ЛаМарина -1.2 mm

номер за поръчка 207760109

Модел aS1.2

за рязане на листова стомана макс. 1.2 mm

за рязане на алуминиев лист макс. 1.6 mm

Препоръчителен размер на 
маркуча

3/8 inch

резбова връзка 1/4 G (R)

Консумация на въздух 100% 
интензитет

383 l/min

Консумация на въздух при 40%  
интензитет при 6.2 bar

153 l/min

Tегло 0.95 kg

номер за поръчка 207330101 205720204

Модел arS 1/4” ar 1/2”

Консумация на въздух при 15% 
интензит при 6.2 bar

63 l/min 113 l/min

Консумация на въздух 100% 
интензит

420 l/min 755 l/min

ниво на шума (iSo 15744) 89.1 dB (A) 95.5 dB (A)

резбова връзка 3/8 G (R) 1/4 G (R)

Квадрат на задвижване 1/4 inch 1/2 inch

скорост 225 r/min 144 r/min

Капацитет на болта, макс. M 10 M6 - 10

въртящ момент на затягане, макс. 34 Nm 120 Nm

дължина 178.2 mm 327.1 mm

Тегло 0.53 kg 1.35 kg

235 лв.

150 лв.

263 лв.

* ПОДАРЪК 

* Към всеки инструмент получавате безплатно подарък 
омаслител за пневматични инструменти
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БаланСьори За индУСТриални Приложения WP

балансьор Wp 05-1 200 лв.
Капацитет 0.4 – 1.2 kg
дължина на кабел 1.60 m
Тегло 1.30 kg

балансьор Wp 10-9 440 лв.
Капацитет 9.0 – 14.0 kg
дължина на кабел 2.00 m
Тегло 3.40 kg

балансьор Wp 10-13 460 лв.
Капацитет 13.0 – 17.0 kg
дължина на кабел 2.00 m
Тегло 3.60 kg

балансьор Wp 10-16 660 лв.
Капацитет 16.0 – 21.0 kg
дължина на кабел 2.00 m
Тегло 3.80 kg

балансьор Wp 20-15 920 лв.
Капацитет 15.0 – 25.0 kg
дължина на кабел 2.00 m
Тегло 7.80 kg

балансьор Wp 20-25 1 100 лв.
Капацитет 25.0 – 35.0 kg
дължина на кабел 2.00 m
Тегло 8.90 kg

балансьор Wp 20-35 1 120 лв.
Капацитет 35.0 – 45.0 kg
дължина на кабел 2.00 m
Тегло 9.50 kg

балансьор Wp 05-3 230 лв.
Капацитет 1.2 – 2.6 kg
дължина на кабел 1.60 m
Тегло 1.40 kg

балансьор Wp 05-4 230 лв.
Капацитет 2.6 – 3.8 kg
дължина на кабел 1.60 m
Тегло 1.50 kg

балансьор Wp 05-5 230 лв.
Капацитет 3.8 – 5.2 kg
дължина на кабел 1.60 m
Тегло 1.50 kg

балансьор Wp 05-6 260 лв.
Капацитет 5.2 – 6.5 kg
дължина на кабел 1.60 m
Тегло 1.50 kg

балансьор Wp 10-3 420 лв.
Капацитет 3.0 – 5.0 kg
дължина на кабел 2.00 m
Тегло 2.90 kg

балансьор Wp 10-6 430 лв.
Капацитет 6.0 – 10.0 kg
дължина на кабел 2.00 m
Тегло 3.20 kg

балансьор Wp 20-45 1 150 лв.
Капацитет 45.0 – 55.0 kg
дължина на кабел 2.00 m
Тегло 9.80 kg

балансьор Wp 30-60 2 520 лв.
Капацитет 60.0 – 75.0 kg
дължина на кабел 2.00 m
Тегло 19.70 kg

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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ВъЗдУХПодГоТВиТелни ГрУПи

Всички посочени цени са с ддС.

Модел mini-F/r-1/4 miDi-F/r-1/2 maXi-F/r-3/4 maXi-F/r-1

Конектор BSp in 1/4 1/2 3/4 1

Максимален 
дебит l/s 34 83 217 217

филтър µm 5 5 5 5

цена 98 лв. 122 лв. 219 лв. 219 лв.

Модел mini-Frl-1/4 miDi-Frl-1/2 maXi-Frl-3/4 maXi-Frl-1

Конектор BSp in 1/4 1/2 3/4 1

Максимален 
дебит l/s 29 65 200 200

филтър µm 5 5 5 5

цена 146 лв. 203 лв. 365 лв. 365 лв.

фиЛТър регуЛаТор МаноМеТър

фиЛТър регуЛаТор МаноМеТър оМасЛиТеЛ



Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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ленТи и леПила 

3m™ 1790 TarTan maSkinG TapE

номер за поръчка

CHEm-3077 3м™ лента хартиена тип 1790 - 18 mm / 50 m 1.00 лв.
CHEm-3061 3м™  лента хартиена тип 1790 - 48 mm / 50 m 2.00 лв.
pSTo-2079 ХарТиено ТиКСо 25 mm / 50 m Masq на Ciret 1.00 лв.
CHEm-3125 лента хартиена за боядисване 25 mm / 45m 40° Magus 1.00 лв.

самозалепващо се хартиено тиксо, устойчиво на топлина от 60 oC.
Tartan™ е маскираща хартиена лента с общо предназначение. Премахва се чисто, 
без остатък на лепилото.

оПаКовъчни иТаЛиансКи ЛенТи maGUS™, соЛвенТ
Прозрачна или кафява полипропиленова BOPP лента. Подходяща за ръчна употреба 
и ръчни диспенсъри при лепене на кашони.
	лепило на основата на естествен каучук
	Устойчива на ниски температури
	не трансферира лепило
	обща дебелина: 40 μm

номер за поръчка

CHEm-3200 опаковъчна лента прозрачна 48 mm / 66 m Magus 1.50 лв.
CHEm-3138 опаковъчна лента кафява 48 mm / 66 m Magus 1.50 лв.

номер за поръчка

Flam-3014 лента бариерна  сигнална червено / бяла 5 cm / 200 m 
Aviora

4.80 лв.

CHEm-3137 лента бариерна сигнална червено / бяла 5cm / 100 m 
Magus

3.60 лв.

3m™ буТиЛова ЛенТа 5313 за уПЛъТнение

Гъвкава изолационна самозалепваща се лента
Температурен диапазон -29 °C до 135 °C
размери: ширина - 7 mm, дължина - 15 m, дебелина - 2 mm
	отлична устойчивост на вода и атмосферни влияния. озон - устойчива.
	Залепва към почти всяка повърхност, включително тухли и бетон.
	добра адхезия към метали, стъкло и различни пластмаси (вкл. полиетилен).
	Бутиловата лента се прилага при уплътняване в купето на автомобили на стъкло 

или панели. Също може да бъде използвана при ремонт на моторни лодки, 
каравани и т.н. 
	Служи за прекъсване на термо мостове.
	незаменима уплътнителна лента в обработката на вентилационни тръбопроводни 

системи, закрепва улуци, водосточни тръби, коминни тела. намира приложение 
при изолация на конструкцията на тавански прозорци, парапети, остъклени 
покриви, различни резервоари за вода.

номер за поръчка

CHEm-3053 3M™  5313 бутилова лента 7 mm / 15 m / дебелина 2 mm 6.00 лв.
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ленТи и леПила 

3m™ 1900 DUCT TapE сКоч за бандаж на Тръби

Полиетиленово фолио върху плат от здрави ленени нишки. издържа на влага, устой-
чива на вода. лепилен слой от синтетичен каучук.
	Запечатване на въздуховоди, тръбопроводи, в т.ч. гофрирани или топли. адхезия 

към стомана.  
	лесно се разкъсва на ръка, но много здрава на опън, гъвкава.
	може да бъде използвана за придържане, временно поправяне и консервиране.
	остава в добро състояние при температури до 93˚С.
	Забавя горенето.
	може да служи за етикиране, защото позволява да се пише върху нея.
	дебелина 0.15 mm.

номер за поръчка

CHEm-2086 3м™ 1900 лента сива 50 mm / 50 m 5.50 лв.
CHEm-2102 3м™ 1900 лента черна 50 mm / 50 m 6.00 лв.

3m™ двойнозаЛеПваща ЛенТа

3M™ 9088F-200 е тънка 200 микрона прозрачна двойнолепяща лента с фолиен  
(полиетиленов) протектор и универсално приложение.
	Препоръчва се за трудни за залепване материали, които са с ниска повърхностна 

енергия – полиетилен, полипропилен и винил. Благодарение на акрилатното 
лепило от най-висок клас, тази двойнолепяща лента залепва разнородни 
материали – стъкло, метал, плочки, пластмаси, композитни материали, лакирано 
дърво, боядисани повърхности, ABS, кожа и др.
	За вътрешна и външна употреба. много подходяща за външна употреба, тъй като 

издържа на въздействието на различни условия на средата.
	Температурна устойчивост 90°C , за кратко 150 °C.
	UV устойчива.

номер за поръчка

CHEm-3205 3м™ двойнозалепваща прозрачна лента 
9088F-200 19 mm / 50 m

13.00 лв.

momEnT UniVErSal ClaSSiC

Контактно лепило полихлоропреново

	За комбинирано лепене на: дърво, фурнир, пластмаса, стъкло, гума, кожа, корк, 
филц, твърдо PVC, пенопласт, метал и др.
	не е подходящо за стиропор, полиетилен, полипропилен, изкуствена кожа.
	За фиксиране на шумоизолиращи и акустични панели и различни типове стенни 

покрития. не капе (подходящо за вертикални основи). 
	За лепене на фурнирни ленти към ръбове и извивки на мебели.
	Подходящо е за лепене на големи повърхности, заради дългото отворено време.
	лепилната връзка е изключително устойчива на въздействието на вода, разредени 

киселини и алкални разтвори.
	отлична начална якост; бързо, надеждно и много здраво залепване; изключителна 

термоустойчивост: от -40°C до +110°C; не съдържа циклохексан (СС6 free).

номер за поръчка

pSTo-2029 Moment Universal Classic 800 ml 12.00 лв.



Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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елеЦи, оБУВКи и ръКаВиЦи

зиМен еЛеК  
външна тъкан: 100% полиестер 
вата: 100% полиестер 
Хастар: 100% полиестер
размери: 42 - 64
цвят: тъмносин
En iSo 13688
Закопчаване с цип, 
два долни вътрешни 
джоба. 

номер за поръчка 
BErE-3689

обувКи МодеЛ  lEGEnD S3 SrC
Категория: S3 SrC
сая: водонепропусклива лицева кожа с 
HIGH-TEX елементи 
Подплата: 100%  дишащ полиестер
стелка: LIGHT&SOFT, антистатична и дишаща
Ходило: двуслоен полиуретан 
бомбе: композитно TOP COMPOSITE (200 J)
Hrp композитна пластина в ходилото 
размери: 35 - 47
En iSo 20345:2011 

обувКи МодеЛ niro S3 SrC
Категория: S3 SRC 
сая: водонепропусклива кожа 
Подплата: антибактериална, дишаща,  
влагоабсорбираща 
стелка: сменяема, антистатична, анатомична
Ходило: двуслоен полиуретан
бомбе: композитно XL (200 J)
Композитна пластина в ходилото
размери: 38 - 48
En iSo 20345:2011   

38.40 лв.

зиМен еЛеК МодеЛ 
liZarD  

водоотблъскващ
външна тъкан: 100% полиестер
вата: 100% полиестер
Хастар: 100% полиестер
размери: XS - 4XL
Закопчаване с цип, два 
странични джоба с цип, 
един вътрешен джоб, 
еластичен в долния край, 
с контрастни ципове.
номер за поръчка / цвят
3698 черен
3697 Тъмносин

20.40 лв.

66.00 лв. 51.00 лв.

зиМни ръКавици 
модел GUiDE 5148W
•	изработени от синтетична кожа 
 с мека подплата
•	Ветро- и водоустойчиви
•	С висока видимост
•	Подсилена длан
•	EN	388,	ЕN	511,	Категория	2
номер за поръчка    размер 
2235-41467                    8
2235-41475                    9
2235-41483                    10
2235-41491                    11
2235-41509                    12 9.20 лв. 5.20 лв.

зиМни ръКавици 
модел GUiDE 762W
•	изработени от здрав синтетичен 
 материал Amara и мека подплата
•	Подсилен показалец
•	Пране при 40°C
•	EN	420,	Категория	2	

номер за поръчка    размер
2235-31807                    7 
2235-31815                    8 
2235-31823                    9 
2235-31831                    10 
2235-31849                    11
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ПоВдиГане на ТоВари

Всички посочени цени са с ддС.

номер за 
поръчка

Товароносимост
t

a
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Тегло
kg

цена

anCa-5055 1.00 11.00 17.00 37.00 9.50 0.14 2.50 лв.
anCa-5021 2.00 16.00 20.50 48.00 12.50 0.33 4.00 лв.
anCa-5022 3.25 19.00 27.00 60.50 16.00 0.62 7.00 лв.
anCa-5023 4.75 22.50 32.00 71.50 19.00 1.07 10.00 лв.
anCa-5024 6.50 26.00 37.00 84.00 22.50 2.00 15.50 лв.

ПоцинКовани шеКеЛи оМега

	Клас 8
	EN 13889
	Клас на сигурност 6:1

Тирфор с аЛуМиниево ТяЛо

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 13157

номер за поръчка  anCa-5012
Wll при повдигане  3200 kg
Wll при теглене  4000 kg
Тегло     48 kg
диаметър на въжето  16.0 mm
дължина на лоста  1200 mm 495 лв.
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ножоВе, ножиЦи и БрУСоВе За ЗаТочВане

универсаЛен градинарсКи нож с 
осТрие оТ неръждаеМа сТоМана
номер за поръчка           k-ap-1

	Подходящ за подрязване на цветя и рязане на връв, 
пластмасови и хартиени материали
	Сгъваемо острие
	Форма, позволяваща да се прибере във всеки джоб
	Тънка, изключително тънка дръжка от неръждаема 

стомана

дължина на острието 75 mm
обща дължина  175 mm
Тегло   90 g

универсаЛен нож
номер за поръчка           2444

	острие от неръждаема стомана
	2-компонентна дръжка за безопасна работа
	Удобен пластмасов калъф с щипка за колан

дължина на острието 100 mm
обща дължина  220 mm
Тегло   100 g

18 лв.

12 лв.

ножица

номер за поръчка           FS-7.5

	Подходяща за всякакъв вид стебла на цвета и клонки, 
както и за подрязване на малки храсти на балкона и 
стайните растения. може да се използва и за рязане 
на панделки, картон и дори мека тел
	Компактни назъбени остриета от неръждаема 

стомана
	меки отвори за пръстите
дължина на острието 75 mm
обща дължина  200 mm
Тегло   108 g

19 лв.

универсаЛен нож
номер за поръчка           2446

	острие от неръждаема стомана
	2-компонентна дръжка за безопасна работа
	Удобен пластмасов калъф с щипка за колан

дължина на острието 100 mm
обща дължина  225 mm
Тегло   120 g

11 лв.

синТеТичен 2-КоМПоненТен 
изКусТвен брус
номер за поръчка           lS-ComBinESS

	Подходящ за заточване на лозарски ножици, брадви, 
ножове и други
	Препоръчва се да се използва с вода или смазка за 

максимален ефект
	Зелена страна със зърнистост 180 зърна/cm2 за грубо 

шлайфане на повредени метални повърхности
	Сива страна със зърнистост 400 зърна/cm2 за фино 

шлайфане на повредени метални повърхности

дължина  100 mm
Тегло   75 g

13 лв.

воЛфраМ-Карбидно ТочиЛо 
номер за поръчка           SHarp-X

	Подходящо за заточване на всякакви остриета
	двойни карбидни ръбове
	2-компонентна дръжка
	Протектори за предпазване на пръстите от остриетата
дължина  100 mm
Тегло   25 g

20 лв.

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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ПроФеСионални лоЗарСКи ножиЦи

еЛеКТричесКа ЛозарсКа ножица 
номер за поръчка           BCl21

	Капацитет на рязане: 35 mm
	Време за пълен срез: 0.7 секунди
	Средно време за рязане: 0.35 секунди
	мощност на батерията: 864 W
	непрекъснат процес на рязане: да
	Предпазител: да
	напрежение: 43.2 V
	материал на режещите остриета: Висок клас 

износоустойчива стомана
	Тип батерия: Li-Ion Battery, презареждаема
	Капацитет на батерията: 3.45 Ah
	Тегло на батерията и сбруята: 990 g
	максимално време за зареждане на батерията: 9 часа
	електронна защита: срещу претоварване, късо 

съединение
	автоматично изключване: 15 минути без използване
	Шум: < 81 db (A)
	Вибрация: < 2.5 m/s2

	дължина 260 mm
	Тегло  670 g
	Включено в комплекта: BCL1B1 батерия, BCL1C0 

зарядно за батерия, BCL2B колан, BCL2H кобур, 
BCL21AB лента за ръка и  BCL2GR грес
	2 години гаранция на батерията и на инструмента

BCL21AB BCL2GR BCL2H

BCL1B1 BCL1C0 BCL2B 

2 231 лв.

Всички посочени цени са с ддС.

ПневМаТична Лозаро-овощарсКа ножица 
номер за поръчка           9210

	Капацитет на рязане: 30 mm
	Тегло 700 g
	необходим компресор около 80 l/min при 10 bar
	дължина: 255 mm
	инструментът не изисква прилагане на сила при 

рязане и по този начин намалява напрежението и 
рискът от наранявания при работа

260 лв.
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ПроФеСионални лоЗарСКи ножиЦи

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

ПрофесионаЛна ЛозарсКа 
ножица със сМеняеМи осТриеТа 
номер за поръчка           pX-m2  
размер   M 
Капацитет на рязане 20 mm 
Тегло   319 g

номер за поръчка           pX-m3 
размер   M 
Капацитет на рязане 30 mm 
Тегло   347 g

номер за поръчка           pX-l2 
размер   L 
Капацитет на рязане 30 mm 
Тегло   470 g 

63 лв.

63 лв.

63 лв. 	Вертикални и странични извивки на дръжките
	Гумено покритие на дръжките
	Система за избор на размер ножица
	Предлагат се резервни части

ПрофесионаЛна ЛозарсКа ножица с 
ергоноМична върТяща се дръжКа
номер за поръчка           pG-r-m2-F  
размер   M 
Капацитет на рязане 20 mm 
Тегло   264 g 44 лв.
	дължина  205 mm
	не се предлагат резервни части
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ТрадиЦиони лоЗарСКи ножиЦи

	острие от въглеродна стомана
	леки и удобни композитни ръкохватки
	Тясна режеща глава, подходяща за рязане на 

цветя, билки и храсти
	Заключващ механизъм: метален клипс или бутон
	не се предлагат резервни части

номер за поръчка           pG-10-BUlk24  
Капацитет на рязане 20 mm
дължина  210 mm
Тегло   165 g

номер за поръчка           pG-12-BUlk15  
Капацитет на рязане 20 mm
дължина  210 mm
Тегло   165 g

18 лв.

18 лв.

	Прецизно закалени и шлифовани остриета за 
 по-голяма производителност
	Предлагат се резервни части

номер за поръчка           p1-23  
Капацитет на рязане 30 mm
дължина  230 mm
Тегло   255 g

46 лв.

	Тънки остриета за по-лесен достъп
	метална ръкохватка
	Заключващ механизъм - метален клипс
	не се предлагат резервни части

номер за поръчка           p121-20-F  
Капацитет на рязане 20 mm
дължина  200 mm
Тегло   255 g

номер за поръчка           p121-23-F  
Капацитет на рязане 25 mm
дължина  230 mm
Тегло   330 g

36 лв.

33 лв.

	Тънки остриета за по-лесен достъп
	метална ръкохватка
	Заключващ механизъм - метален клипс
	не се предлагат резервни части

номер за поръчка           p126-BUlk24  
Капацитет на рязане 15 mm
дължина  190 mm
Тегло   245 g

номер за поръчка           p126-22-F  
Капацитет на рязане 20 mm
дължина  220 mm
Тегло   310 g

27 лв.

34 лв.
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ТрадиЦиони лоЗарСКи ножиЦи

Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

	Подходящи за бране грозде и други плодове, 
както и на цветя и зеленчуци
	Тясна режеща глава за лесен достъп до 

труднодостъпни места
	ергономични ръкохватки от фибростъкло
	отвор на челюстите до: 40 mm
	Заключващ механизъм: метален клипс
	Предлагат се резервни части

номер за поръчка           p123-19-BUlk30        14 лв. 
Капацитет на рязане 10 mm
дължина  190 mm
Тегло   87 g

	Подходящи за бране на грозде и други плодове
	Удължена режеща глава
	ергономични ръкохватки от фибростъкло
	отвор на челюстите до: 35 mm
	Заключващ механизъм: метален клипс
	Предлагат се резервни части

номер за поръчка           p128-19-BUlk30        14 лв. 
Капацитет на рязане 6 mm
дължина  190 mm
Тегло   85 g

	Подходящи за бране на грозде и други плодове
	Удължена режеща глава, леко извита под ъгъл от 11O

	ергономични ръкохватки от фибростъкло
	отвор на челюстите до: 35 mm
	Заключващ механизъм: метален клипс
	Предлагат се резервни части

номер за поръчка           p129-19-BUlk30        17 лв. 
Капацитет на рязане 6 mm
дължина  190 mm
Тегло   85 g
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ПроФеСионални и ХоБи ножиЦи За Клони

Всички посочени цени са с ддС.

	Подходяща за рязане на твърди и сухи клони
	изцяло закалено и заострено горно острие
	долно острие тип наковалня с покритие от Xylan®, 

намаляващо триенето
	дълги алуминиеви ръкохватки
	Предлагат се резервни части

номер за поръчка           p173-Sl-85 133 лв. 
Капацитет на рязане 45 mm
дължина  850 mm
Тегло   1265 g

	острие от висококачествена стомана и изцяло закалено
	Специален заключващ механизъм
	Телескопични двукомпонентни ръкохватки от оранжев 

полипропилен и мек черен термопластичен еластомер
	не се предлагат резервни части

номер за поръчка           pG-19-F        81 лв. 
Капацитет на рязане 40 mm
дължина  700 - 900 mm
Тегло   1135 g

	Подходящи за подрязване на дръвчета и храсти
	Прецизни остриета за чист срез
	остриета от висококачествена стомана и изцяло закалени
	метални ръкохватки
	Гумени буфери

номер за поръчка           p130-F        42 лв. 
Капацитет на рязане 40 mm
дължина  450 mm
Тегло   680 g

номер за поръчка           p140-F        56 лв. 
Капацитет на рязане 40 mm
дължина  600 mm
Тегло   1010 g



Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

42

ХраСТореЗи и дрУГи

	Подходящи за рязане, подрязване и 
 оформяне на храсти
	частично назъбени, изцяло закалени остриета
	леки алуминиеви ръкохватки с гумено покритие 

за по-голям комфорт при работа
	Буфери за поемане на усилието
	Предлагат се резервни части

номер за поръчка           p51-Sl  81 лв. 
Капацитет на рязане 10 mm
дължина  250 / 570 mm
Тегло   990 g

	Предназначена за монтиране на телескопичен 
удължител с дължина до 5 m и диаметър 25-35 mm
	изцяло закалени остриета, със специално 

незалепващо покритие, което предотвратява 
полепването на листа
	метално тяло значително намалява усилието при 

работа
	доставя се с въже 5 m
	Предлагат се резервни части

номер за поръчка           p34-37  94 лв. 
Капацитет на рязане 40 mm
Тегло   1260 g

	Подходяща за рязане и кастрене на клони на 
голяма височина
	изцяло закалени остриета
	алуминиева дръжка

номер за поръчка           ap-234-F          131 лв. 
Капацитет на рязане 30 mm
дължина  2200 mm
Тегло   1520 g

	Подходящи за рязане, подрязване и 
 оформяне на храсти
	изцяло закалени остриета
	метални ръкохватки с гумено покритие за 
 по-голям комфорт при работа
	Буфери за поемане на усилието
	Предлагат се резервни части

номер за поръчка           p59-25-F 51 лв. 
Капацитет на рязане 10 mm
дължина  210 / 580 mm
Тегло   1030 g

	Телескопичен алуминиев удължител 3 секции
	При достигане на желаната дължина инструментът 

се заключва със завъртане на горната и долната 
част

номер за поръчка           ap-5m             115 лв. 
дължина  2000 - 5000 mm
Тегло   1520 g
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СГъВаеми и ТрадиЦионни оВощарСКи Триони

номер за поръчка           396-lap 34 лв.
	Подходящ за суха и сурова дървесина, пластмаса и 

други
	Специално проектиран за любители ловци и 

къмпингари
	Закалено острие с покритие против ръжда
	2-компонентна дръжка
	Защитен заключващ механизъм
дължина на острието 190 mm
дължина на дръжката 230 mm
обща дължина  405 mm
Тегло   200 g

номер за поръчка           lap-kniFE 42 лв.
сгъваем трион 396-lap
	Подходящ за суха и сурова дървесина, пластмаса и 

други
	Специално проектиран за любители ловци и 

къмпингари
	Закалено острие с покритие против ръжда
	2-компонентна дръжка
	Защитен заключващ механизъм
дължина на острието 190 mm
дължина на дръжката 230 mm
обща дължина  405 mm
Тегло   200 g

нож 2444-lap
	острие от неръждаема стомана
	двукомпонентна дръжка за безопасна и удобна 

работа
	Удобен пластмасов калъф с щипка за колан

номер за поръчка           396-Hp  33 лв.
	Специално патентован зъб XT, подходящ за суха и 

сурова дървесина
	Закалено острие
	Гумирана дръжка за максимален комфорт и 

ефективност  при работа
	За безопасност при работа и пренасяне, острието 

може да бъде заключено в отворено и затворено 
положение

дължина на острието 190 mm
назъбване  7 TPI
Тегло   200 g

номер за поръчка           396-JS  42 лв.
	Специален патентован зъб JS, за бързо рязане както 

на твърди и сухи клони, така и на сурова дървесина
	Закалено острие
	Гумирана дръжка за максимален комфорт и 

ефективност  при работа
	За безопасност при работа и пренасяне, острието 

може да бъде заключено в отворено и затворено 
положение

дължина на острието 190 mm
назъбване  5 TPI
Тегло   200 g

номер за поръчка           pG-72  35 лв.
	Специален патентован зъб XT, подходящ за суха и 

сурова дървесина
	ергономичен дизайн и тефлоново покритие на ножа
	двукомпонентна пластмасова дръжка с удобен захват
	За безопасност при работа и пренасяне, острието 

може да бъде заключено в отворено и затворено 
положение

дължина на острието 190 mm
назъбване  7 TPI
Тегло   196 g



Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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СГъВаеми и ТрадиЦионни оВощарСКи Триони

номер за поръчка           349  23 лв.
	Подходящ за сурова дървесина
	дизайнът на зъбите позволява агресивност на среза 

и при обратното движение
	Покритие против ръжда
	Удобна ръкохватка
дължина на острието 300 mm
Тегло   225 g

номер за поръчка           386-6T  41 лв.
	Подходящ за суха и сурова дървесина
	извито острие с кука и нож, предотвратяващи 

изплъзване
	Закалени зъби
	Кръгла стоманена дръжка с отвор 25 mm за 

монтиране на телескопично удължение
дължина на острието 360 mm
назъбване  6 TPI
Тегло   410 g

номер за поръчка           339-6T  26 лв.
	Подходящ за суха и сурова дървесина
	извито острие
	Закалени зъби
	Удобна пластмасова дръжка позволява да се 

използва като овощарски трион
	Препоръчва се да се използва с телескопично 

удължение с диаметър 25 mm
дължина на острието 360 mm
назъбване  6 TPI
Тегло   250 g

номер за поръчка           4211-11-6T 31 лв.
	Подходящ за суха и сурова дървесина
	извито острие позволява работа над нивото на 

рамото
	Удобна и здрава дръжка, изработена от букова 

дървесина
дължина на острието 280 mm
назъбване  6 TPI
Тегло   225 g

номер за поръчка           5124-JS-H 57 лв.
	Подходящ за сурова дървесина
	Специален патентован зъб JS, подходящ за суха и 

сурова дървесина
	ергономична двукомпонентна дръжка
дължина на острието 240 mm
назъбване  5 TPI
Тегло   280 g

Всички посочени цени са с ддС.
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джаГи

съдържание на комплекта:

	джага, подходяща за водопроводчици и електротехници
 доставя се с лента за суха дървесина 300 mm и протектор за 

лентата
	Биметална лента за ръчна ножовка Sandflex® тип 3906: 

Биметалните ленти за ножовки със зъбен венец от бързореж-
еща стомана и опорна част от гъвкава пружинна стомана 
значително превъзхождат както твърдите, направени изцяло от 
бързорежеща стомана ленти, така и конвенционалните гъвкави 
ленти. лентата може да издържа на голямо напрежение на 
опън и се характеризира с голяма устойчивост. много е важно 
да се знае как да бъде избрана ножовката. Колкото по-мек е 
материалът, толкова по-едра трябва да бъде стъпката на зъбите 
и обратното.

номер за поръчка           9-12-51/3806-kp

20 лв.

номер за поръчка
mm    

mm

  
цена

SE-16-21 530 mm 170 mm Суха дървесина 570 g 14 лв.
SE-16-21-23 530 mm 170 mm Сурова дървесина 570 g 12 лв.
SE-15-24 607 mm 170 mm Суха дървесина 675 g 14 лв.
SE-15-30 759 mm 200 mm Суха дървесина 800 g 15 лв.
SE-15-32 810 mm 210 mm Суха дървесина 840 g 16 лв.
SE-15-36 912 mm 220 mm Суха дървесина 920 g 17 лв.

*За всички размери джаги може да се закупи резервно острие за сурова / суха дървесина.
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БрадВи

номер за поръчка           SUC-1.7-800 77 лв.
	Професионална брадва за цепене
	острие от кована въглеродна стомана
	остър клиновиден връх
	изцяло закалена до 51 HRC
	Подсилена задна част, която може да се използва 

като чук за набиване на клин в големи дънери
	Композитна дръжка от фибростъкло
	доставя се с предпазител на острието за многократна 

употреба

дължина  780 mm
Тегло   2300 g

номер за поръчка           FGS-1.6-810 40 лв.
	Професионална брадва за сечене
	острие от кована въглеродна стомана
	Тънко и широко острие
	ергономично извита дървена дръжка

дължина  800 mm
Тегло   2230 g

номер за поръчка           HGpS-0.6-360 18 лв.
дължина   360 mm
Тегло   810 g

номер за поръчка           HGpS-0.8-380 22 лв.
дължина   380 mm
Тегло   930 g

номер за поръчка           HGpS-1.0-400 23 лв.
дължина  400 mm
Тегло   1180 g

	любителска брадва, предназначена за лов, риболов и 
къмпинг
	Тънко и широко острие от висококачествена стомана
	ергономично извита дървена дръжка

номер за поръчка          HFGpS-0.7-400FG      37 лв.
	любителска брадва, предназначена за лов, риболов и 

къмпинг
	Тънко и широко острие от висококачествена стомана
	Гърбът на острието може да се използва като чук
	Удобна 3-компонентна права дръжка от 

фибростъкло, полипропилен и еластомер

дължина  380 mm
Тегло   1010 g



Всички посочени цени са с ДДС. 47

БрадВи

номер за поръчка           SUS-2.0-800     59 лв.
	Професионална брадва за цепене
	острие от висококачествена въглеродна стомана
	остър клиновиден връх
	ергономично извита дървена дръжка

дължина  800 mm
Тегло   2660 g

Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

номер за поръчка           mES-3.0-900 47 лв.
	Професионална брадва за цепене
	острие от висококачествена въглеродна стомана
	остър клиновиден връх
	Подсилена задна част, която може да се използва 

като чук за набиване на клин в големи дънери
	Права дървена дръжка

дължина   900 mm
Тегло   3320 g

номер за поръчка           mES-3.5-900     54 лв.
	Професионална брадва за цепене
	острие от висококачествена въглеродна стомана
	Връх с кука за теглене на дървени трупи
	Подсилена задна част, която може да се използва 

като чук за набиване на клин в големи дънери
	Права дървена дръжка

дължина  900 mm
Тегло   3880 g

номер за поръчка           lS-mErlin-2.5 43 лв.
	Професионална брадва за цепене
	острие от висококачествена въглеродна стомана
	остър клиновиден връх
	Подсилена задна част, която може да се използва 

като чук за набиване на клин в големи дънери
	Права дървена дръжка

дължина   900 mm
Тегло   3270 g

номер за поръчка           lS-mErlin-2.5FG    59 лв.

	Професионална брадва за цепене
	острие от висококачествена въглеродна стомана
	остър клиновиден връх
	Подсилена задна част, която може да се използва 

като чук за набиване на клин в големи дънери
	Права дръжка от фибростъкло покрита с 

полипропиленов еластомер против приплъзване

дължина   900 mm
Тегло   3330 g



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

17 ОФИСА В 16 ГРАДА


