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DCD996 Premium vrtalni vijačnik, DCG414 54V kotni brusilnik, 2 X 54 V XR FLEX-
VOLT Li-Ion baterije, večnapetostni polnilec in
2 X TSTAK kovček

Lastnosti:
- napetost: 18 V
- kapaciteta baterije: 6,0 Ah

DCK2055T2T
SET AKU UDARNI VRTALNIK 18V + FLEXVOLT KOTNI BRUSILNIK 54V

Lastnosti kombiniranega 
udarnega kladiva DCH133:
- napetost: 18V
- število vrtljajev v prostem teku: 
1550 ob/min
- število udarcev na minuto: 5680 
ud/min

VRTALNIK IN UDARNI VIJAČNIK 10,8V 2x 2,0 Ah
DCK211D2T

Lastnosti vrtalnika/vijačnika DCD710:
- baterija: 10,8V, 2,0Ah Li-Ion
- hitrost: 0,400/0-1500/min
- največji navor: 24Nm
- hitrovpenjalna glava 10mm, LED svetilka
- max. kap vrt:  (les/jeklo): 20/10mm

Lastnosti udarnega vijačnika DCF815:
- baterija: 10,8V, 2,0Ah Li-Ion
- hitrost: 0-2450/min
- hitrost udarcev: 3400/min
- največji navor: 107Nm
- vpenjanje: 6,35mm (1/4”), LED svetilka

SET VRTALNIK IN KOTNI BRUSILNIK18V 5.0Ah
DCK2080P2T

Lastnosti vrtalnika/vijačnika 
DCD796:
- napetost: 18 V
- moč: 460 W
- hitrost: 0-550/2000/min
- št. udarcev: 0-9350/34000/min
- največji navor: 70/27 Nm
- hitro vpenjalna glava: 1,5-13 mm
- največja kapaciteta vrtanja 

Lastnosti kotni brusilnik DCG405:
-vhodna moč: 1000 W
-izhodna moč: 800 W
-maksimalni premer plošče: 125 
mm
-vreteno: M14
-teža: 1.75kg

SET UDARNO KLADIVO UDARNI VRTALNIK XR 4,0Ah 18V TSTAK
DCK2023M2T

Lastnosti udarnega vrtalnika DCF787:
- napetost: 18V
- hitrost brez obremenitev: 0-2800/
min
- maks. udarci na minuto: 0-3200/
min

V opremi sta dve bateriji DCB182 18v 
XR 4.0Ah, TSTAK kovček II.

Vsebuje:
DCD701
DCF801 
2 x 3,0 Ah baterije
Večnapetostni polnilnik
Kovček TSTAK II

VRTALNIK IN UDARNI VIJAČNIK 12V 2x 2,0 Ah
DCK2110L2T

DCD791 AKU VRTALNIK/VIJAČNIK 18V 
- moč: 460 W
- hitrost: 0-550 / 2000 /min
- največji navor: 70 / 27 Nm
- hitrovpenjalna glava: 1,5-13 mm
- najv. kapaciteta vrtanja (les / kovina): 40 
/ 13 mm

DCF886
- napetost: 18V
- max. navor: 165Nm
- izhodna moč: 280W
- število vrtljajev: 0-2800/min
- število udarcev: 0-3200/min
V opremi je vključen:
- 2x5.0Ah baterije
- večnapetostni polnilec
- TSTAK II kitbox

SET VRTALNIK UDARNI VIJAČNIK 18V (DCD791/DCF887)
DCK268P2T

SET

273,35€

SET

876,44€

TOP
CENA

497,56€

SET

598,53€

SET

380,14€

SET

523,66€
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DW311K
ŽAGA LISIČJI REP 1200 W

AKU ROČNI SESALNIK 18 V XR
DCV501LN

HEPA filter zajame 99,97 % delcev, večjih od 0,3 mikrona.
Zmogljivost rezervoarja 0,75 L omogoča maksimalno pobiranje odpadkov brez 
potrebe po rednem praznjenju rezervoarja.
Zamenljivi/pralni filtri zagotavljajo, da je filter čist in deluje s polno učinkovi-
tostjo v daljšem časovnem obdobju.
- maks. Pretok zraka: 21,7 L/sek
- prostornina rezervoarja: 0,7 l
- Indikator filtra HEPA: Da
- Teža (vključno z baterijo): 2,14 kg

AKU UDARNI VRTALNIK/VIJ. 18 V 2,0Ah Li-Ion
DCD709D2T

Tehnični podatki:
-baterija: 2Ah 18V XR
-maks. kapaciteta vrtanja(les): 30mm
-udarcev na minuto: 0-7650/0-28050 u/min
-hitrost brez obremenitev: 0-450/0-1650
-maks navor: 65Nm

Vsebuje:
- vsebuje TSTAK kovček
- zaponko za pas
- 18V XR 1.25A polnilec (DCB107)
- 2X2Ah Li-Ion baterije.

- hitrost brez obremenitev: 3600 ob/min
- premer rezila: 140mm
- max. globina reza pri 45°:33mm
- premer luknje rezila: 30mm

AKU KROŽNA ŽAGA 12V 140 MM
DCS512N

DeWalt sabljasta žaga 1200 W s nihalnim rezilom

- moč: 1200 W
- uporabna moč: 630 W
- hitrost brez obremenitve: 0 - 2600 pomikov/min
- dolžina reza: 28 mm
- maks. zmogljivost rezanja v lesu: 300 mm
- maks. zmogljivost rezanja v jeklene profile in cevi: 130 mm
- maks. zmogljivost rezanja v pvc: 160 mm
- masa: 4,0 kg
- standardna oprema: trpežen kovček

TOP
CENA

299,64€

TOP
CENA

239,40€

TOP
CENA

238,12€

NOVO

195,07€



24,05€

82,90€

GRELNIK STENSKI 2000W
BXWSH2000E

Stenski grelnik Black+Decker 2000W je idealen za gretje na daljše obdobje. 
S termostatom od 10 do 49° lahko grelnik natančno prilagodite svojim 
potrebam glede na temperaturo kot tudi časovno. 
Lastnosti:
- mere (v x d x š): 60 × 23 × 13,8cm
- napetost: 240 V
- moč: 2000 W
- barva: črna

29,95€

KALORIFER BLACK&DECKER 1500W
BXSH1500E

Prenosni kalorifer BXSH1500E priznanega proizvajalca Black+Decker z dvema 
stopnjama moči (750 in 1500 W), kompaktno, a majhno zasnovo, zahvaljujoč kateri 
ga lahko postavite praktično kamorkoli, ter elegantnim dizajnom v črni barvi 
je kakovosten in učinkovit pripomoček za ogrevanje.

Lastnosti:
- barva: črna
- moč max.: 1500 w
- število stopenj moči: 2
- termostat: da
- mere (v x š x g): 21 × 21 × 10 cm
- varnostno stikalo: da
- napetost: 240 V
- Teža: 1,74 kg

KALORIFER 1250 - 2000 W
BXSH2003E

Opremljen je s preglednim osvetljenim 
digitalnim zaslonom, funkcijo dnevnega 
in tedenskega programiranja za več udobja 
in prilagodljivosti, varnostnim 
omejevalnikom za preprečevanje pregre-
vanja in samodejnim senzorjem za izklop, 
ki se aktivira, ko odprete okno, s čimer 
poskrbi za boljšo energetsko učinkovitost. 

Lastnosti:
- barva: črna
- moč max.: 1200 W
- zaslon: da
- varnostno stikalo: da
- odpornost na vlago: IPX4

77,00€

STENSKI GRELNIK 1200 W
BXCSH1200E

Kalorifer BXSH2003E priznanega proizva-
jalca Black+Decker z dvema stopnjama 
moči (1000 in 2000 W), kompaktno, a 
majhno zasnovo, zahvaljujoč kateri ga 
lahko postavite praktično kamorkoli, ter 
elegantnim dizajnom v črni barvi je 
kakovosten in učinkovit pripomoček za 
ogrevanje.

Za varnost poskrbita samodejni izklop v 
primeru pregrevanja in varnostno stikalo 
na dnu, 
ki izklopi grelec, ko je le-ta nagnjen.

Lastnosti:
- barva: črna
- moč max.: 2000 W
- število stopenj moči: 2
- termostatski regulator: da
- mere (v x š x g): 21 × 21 × 10 cm
- varnostno stikalo: da

KOLIČINE SO OMEJENE.
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CVRTNIK 2100W, 3L, NASTAVLJIVA TEMP.130-190º
BXDF2100E

APARAT ZA POKOVKO 1100W, 220-240V
BXPC1100E

ZDRAVO: Pripravite pokovko brez olj, umetnih 
arom, nasičenih maščob, konzervansov ali 
soli. Zdrava možnost, zahvaljujoč sistemu 
kuhanja na vroč zrak.
ENOSTAVNO IN HITRO: Posodo za koruzo na-
polnite z merilno skodelico, postavite skledo 
pod odprtino za pokovko, zaženite aparat 
za pokovko z gumbom za vklop/izklop in v 3 
minutah bodo vaše pokovke pripravljene.
PO VAŠEM OKUSU: med pripravo pokovke 
pripravite svoj najljubši preliv in uživajte v 
okusih, ki se jim ni mogoče upreti.
VISOKA ZMOGLJIVOST: Ima posodo z veliko 
prostornino, tako da lahko kar najbolje izko-
ristite aparat tudi za večje količine pokovke.

- moč: 1100W
- napetost: 240V
- ohišje: plastika
- dimenzije: 26,1x17,2x13,8cm
- teža: 1,04kg

Premer rezila 50 mm.
Do 90 minut delovanja.
Integrirana 43 ml posoda za vlakna
Kovinska mreža ščiti površino materiala in 
zagotavlja učinkovito odstranjevanje vlaken.
Izjemno močna rezila se vrtijo do 6.500 
vrtljajev na minuto za hitro in učinkovito 
odstranjevanje dlak.
Ergonomsko oblikovan, lahek in enostaven 
za uporabo. Brezžična uporaba.
Priložena čistilna krtača za odstranjevanje 
drobnih vlaken z naprave.

ODSTRANJEVALEC VLAKEN
BXLR500E

Spremenljiv nadzor hitrosti (20 pozicij) za popolno konsistenco mešanja.
Turbo funkcija zagotavlja hitro mešanje.

Lastnosti:
-moč: 600w
-nastavitev hitrosti: 20 pozicij + turbo način
-dodatki: merilna posodica, sekljalnik in metlica

BXHBA600E
PALIČNI MEŠALNIK 600W

31,41€
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Manjši sekljalnik je primeren za mešanje in rezanje različnih vrst hrane. 
Odličen pri pripravi krem, mesa, zelišč, zelenjav in oreščkov, 
tudi pri pripravi tekočih pripravkov.
Posoda v velikosti 500ml ima odlično tesnenje kar zavira oksidacijo in plesen.

Lastnosti:
-napetost: 240V
-moč: 260W

BXCH260E
SEKLJALNIK 260 W

26,51€

3l cvrtnik speče tudi do 800g krompirja kar je primerno za 4-6 ljudi.
Enostavna izbira temperature od 130°do 190°C. Posoda za olje, prevlečena z 
emajlom - hitro in enostavno čiščenje.
Proces pečenja se vidi skozi okence na posodi. Vsebuje tudi filter proti nepri-
jetnim vonjavam.
Posoda in košara sta pralni v pomivalnem stroju. 

- moč: 2100W
- volumen: 3l

NOVO

62,73€

NOVO

30,11€

NOVO

14,22€
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21,43€

ROČNI MEŠALNIK 300W
BXMX300E

Ročni mešalnik BXMX300E 300W s 5-stopenjskim mešalnikom in funkcijo TURBO 
bo olajšal kuhanje in pripravo hrane.
Ima ergonomski ročaj in je prevlečen z nerjavečim jeklom.

- moč: 300W
- funkcije: 5 stopenj + Turbo

SAMOSTOJEČI MEŠALNIK 800W
BXJB800E
Različne hitrosti za doseganje popolnih, gladkih 
tekstur.
PULSE za boljše stepanje in mešanje.
Stekleni merilni vrč volumna 1,5L in 50ml 
merilna čaša.
Nerjaveče jeklo proti prstnim odtisom.
Odlično zdrobi led.
Ergonomski ročaj in dobro oblikovana posoda 
za enostavno točenje.
4 rezilne lopatice iz nerjavečega jekla.
Snemljiva rezila za hitro in enostavno čiščenje.
Varno za pomivalni stroj: nekateri deli.

Lastnosti:
-moč:800W
-kapaciteta: 1,5L
-hitrost: 2+pulse

TOASTER 820 W
BXTO820E

81,27€

ČISTILNIK ZRAKA 9 W, HEPA FILTER
BXAP60E

Opekač ima tri različne funkcije.
Funkcija zaustavitve: proces praženja se 
prekine in toast pride na površje.
S samodejnim centriranjem kruha se vaš 
toast samodejno postavi na sredino in 
dobite hrustljave in okusne rezine toasta z 
enakomernim vzorcem toasta.
Toaster ima na dnu ovoj za kabel in 
nedrseče noge za zagotovljeno stabilnost 
pri pečenju.

Lastnosti:
- moč: 820 vatov
- napetost: 240
- material: plastika
- teža artikla: 1,2 kg

48,88€

NOVO

27,49€

CADR (Clean Air Delivery Rate) 60 m3/h zagotavlja odlično 
učinkovitost čiščenja zraka
Primerno za prostore do 20m2
Izjemno tiho delovanje pri 19 dB, idealno za uporabo 
ponoči
Filtrirni sistem za pospeševanje čistega zraka s predfiltrom 
in EPA 12 ZAGOTAVLJA ČIST, PREČIŠČEN ZRAK V VSEH 
LETNIH ČASIH
INDIKATOR ZAMENJAVE FILTRA opozori uporabnika, ko je 
treba filter zamenjati
Način mirovanja z izjemno tihim delovanjem zagotavlja 
dodatno udobje
Funkcija 4-barvnega obroča zagotavlja prijetno ambiental-
no svetlobo
Izbira med 3 hitrostmi ventilatorja in nočnim načinom

- moč: 9W
- cadr: 60m3/h
- Teža: 2,25kg
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51,01€

VBODNA ŽAGA 400 W, 10 REZIL
KS501KA10

127,21€

AKU KLADIVO 18V, SDS+
BCD900B

Vgrajeni 3 načini delovanja, hitro preklapljan-
je 
med funkcijami vrtanja, udarnega vrtanja in 
dletenja. 
Sproščena močna energija udarca je 1,2 J za 
preprosto opravljanje dela. 
Nastavljiv in odstranljiv stranski ročaj za 
maksimalno udobje pri uporabi, idealen za 
uporabo z eno ali dvema rokama. 
Vgrajena LED luč za osvetlitev delovnega 
območja in zagotavlja odlično vidljivost.

Lastnosti:
- vrsta baterije: litij-ionska
- vrsta vpenjalne glave: SDS+
- maks. zmogljivost vrtanja (les): 25 mm
- hitrost brez obremenitve: 0-1880 rpm
- napetost: 18 v

Udarni vrtalnik z 2–13 mm vpenjalno glavo.
Ima enostopenjsko zasnovo z desnim in 
levim delovanjem.
Ergonomska oblika z antivibracijskim 
ročajem.
Stikalo z elektronsko regulacijo in gumbom 
za zaklepanje.
Povezava prek 2 m kabla USB.

Lastnosti:

- moč:500 W
- prosta hitrost: 0–2900 vrtljajev/min
- udarno vijačenje: 49300 /min
- vrtanje v les/jeklo/beton: 20/13/13 mm
- teža: 1,67 kg

45,73€

UDARNI VRTALNIK 500 W
BEH200

Vrtalnik ima moč in hitrost za vrtanje v les, kovino 
in za vsa opravila vijačenja.
Zasnovani 2 prestavi: visoka hitrost za vrtanje v les 
in jeklo, nizka hitrost za nadzorovano vožnjo.
10 pozicijska sklopka zagotavlja natančen nadzor 
pri vrtanju v les, kovino, plastiko in pri vseh 
opravilih vijačenja.
Vsebuje 400 mA polnilec, dve bateriji

Lastnosti:
- napetost: 18 V
- kapaciteta: 1,5 Ah
- velikost vpenjalne glave: 1-10 mm
- maks. zmogljivost - les/jeklo: 25/10 mm
- hitrost brez obremenitve: 0-360/0-1400 vrt/min
- največji navor: 17,5/40 Nm

BDCHD18KB
AKU UDARNI VRTALNIK 18V 400mA KOVČEK+BATERIJE

116,37€

Vbodna žaga je ergonomsko oblikvana, rezilo 
je dobro vidno in omogoča natančno rezanje, 
puhalnik prahu ohranja čisto linijo reza. Žaga 
ima nizke vibracije, pozitivni poševni zadrževal-
nik pri 0 in 45 stopinj. Stikalo za zaklepanje za 
večje udobje med dolgotrajnim rezanjem.

Lastnosti:
- moč: 400 W
- napetost: 230 V
- udarci: 3000 /min
- poševni rez: 0 ali 45 °
- globina reza - les/jeklo/alu: 65/5/10 mm
- dolžina hoda: 19 mm
- rezila: 1

Vsebuje 400 W kompaktna vbodna žaga, 1 
rezilo za les

KA280LKA
VIBRACIJSKI BRUSILNIK 220 W V KOVČKU

Vibracijski brusilnik KA280LKA ima funkcijo orbitalnega, trikotnega, premega in ekscen-
tričnega 
brusilnika za težje dostopna in majhna mesta. 
S funkcijo Autoselect® ter natančno nastavitev hitrosti je brušenje izjemno optimizirano. 
Zamenjava nastavkov je izjemno enostavna. 
Efektivno odstranjevanje prahu zahvaljujoč funkciji Ciklonik. 
Brusilnik je primeren za brušenje vogalov, robov, lestev, velikih ravnih površin, sten, 
okenskih okvirjev, talnih oblog iz lesa itd.

Lasnosti:
- moč: 220 W
- premer brusnega papirja: 125 mm
- hitrost vibracij: 7,8 m/s
- število nihanj: 8500–13000
- teža: 2,5 kg
- dolžina napajalnega kabla: 3 m
- št. priloženega brusnega papirja: 20

Vsebuje brusni papir, nastavkiin kovček.

94,84€

UDARNI VRTALNIK 710 W V KOVČKU
BEH710KA80

Kakovosten 710 W udarni vrtalnik BEH-
710KA80 ,omogoča 47.600 udarcev na 
minuto kot 
tudi zmogljivosti kot so vrtanje v les (25 
mm), v kovino (13 mm) in v beton (13 mm). 
Orodju je priložena tudi torba z 80 delnim 
priborom svedrov in nastavkom ter 
škatlo s kovinskimi zaponkami za shranjevan-
je orodja.

Lastnosti:
- moč: 720 W
- hitrost: 0–2800 ob/min
- število udarcev na minuto: 47.600 ud/min
- vrtanje v les/kovino/beton: 25/13/13- škat-
la s kovinskimi zaponkami

DELOVNA MIZA WORKMATE
WM301

Delovna miza je trpežne jeklene okvirne konstrukcije.
Plosko se zloži za kompaktno shranjevanje in enostaven 
transport.
Dvojne vpenjalne ročice povečajo vpenjalno silo in vse-
stranskost.
Nastavljive vrtljive zatiče in utori za zadrževanje čeljusti 
zagotavljajo vsestranskost 
vpenjanja in zanesljivo držanje materiala.
Zasnovan za preprosto nastavitev in čiščenje.
Gumijaste noge so protizdrsne.

Lastnosti:

- delovne višine: 760 mm
- zložena velikost: (š x v x g) 630 x 890 x 130 mm
- odprtina čeljusti primeža: 0-115 mm
- dolžina čeljusti primeža: 610 mm
- največja širina mize - odprte čeljusti: 341 mm
- maksimalna obremenitev: 160 kg

92,77€

48,10€
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 23,70 € 

REFLEKTOR LED SENZOR GIBANJA 10W
66182

Proline LED svetilka / reflektor je izdelana iz visokokako-
vostnih materialov. Svetilka je idealna za dom, pisarno, 
konferenčno sobo, hotel, pisarno, trgovino, razstavo, 
park, parkirišče, vrt itd.

-moč: 10W/30W
-napajanje: 220-240V/AC
-ohišje: aluminij in PVC
-senzor gibanja - prilagodljiv čas prižiga od 3 do 300sek

Set imbus ključev.
Dobro odporni na abrazijo in obrabo jekla. 
Kovinska ploščica je prekrita z mehko 
plastiko. 
Set vsebuje 7 ključev dolgih od 2.0mm do 
10.0mm.
V priročnem ohišju - primerno za na pot.

KLJUČI IMBUS SET 7KOM 2.0-10
48367

Nasadni ključi 150 kosov 1/4”, 3/8”, 1/2” 
Komplet nasadnih ključev Proline s simbolom 5881 SO je idealen za delavnice in 
domačo uporabo.  Vsak nasadni ključ je izdelan iz krom-vanadijevega jekla, kom-
pleti ključev pa so kromirani in polirani. 
Vsi elementi so izdelani iz vzdržljivega ogljikovega jekla CrV z vsebnostjo ogljikovih 
spojin za ohranjanje visoke trdote v celotnem delu orodja. 

588150
150-DELNI SET NASADNIH KLJUČEV 4-32 MM

177,90€

KLJUČ VILIČASTI SET
34406 (6x7 – 16x17) / 34408 (6x7 – 20x22) 

34412 (6x7 – 30x32)
Viličasti ključi so hladno kovani in kromirani.
6 kosov: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 
mm
8 kosov: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 
18x19, 20x22 mm
12 kosov: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 
18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

51034
SVETILKA LED USB POLNILNA ALU XPG 300LM

Polnilna USB LED svetilka. 
Držalo je narejeno iz trpežnega in odpornega aluminija. 
Učinkovit CREE XPG, visokozmogljiva (300mA) LED svetilka. 
Funkcija ZOOM (približevanje).
Vgrajen USB vhod za polnjenje. 
LED lučka, ki prikazuje stanje baterije med polnjenjem 
(rdeča - polnjenje, zelena - polna baterija).
Ima tri načine delovanja (100% svetlost, 50% svetlost, 
utripanje).
Vključeno v paketu: USB kabel in baterija.

 28,90 € 

 12,90 € 

10704
15 DEL SET VIJAČNIH NASTAVKOV Z MAGNETNIM DRŽALOM

Set vključuje: 
4, 5, 6, PH 
1, 2, 3 PZ 
1, 2, 3 T 
10, 15, 20, 25, 30 1/4”

Zgrajen iz visokokakovost-
nega jekla S2, v priročni 
embalaži.

9,99 €

 49,99 € 

10229
 SET NATANČNIh IZVIJAČEV 6KOM

Nastavki: posebno Ni-Cr-Mo jeklo, kaljeno
Priročen in nedrseč ročaj
Popoln komplet za urarje, draguljarje, elektronske 
inženirje in druge strokovnjake, ki se ukvarjajo z 
natančnimi komponentami in strukturami
Komplet vsebuje: 10226 - 1.4 , 2.0, 2.4 mm - PH00, 
PH0, PH1

 5,40 € 

30060
SET VEČNAMENSKO ŽEPNO ORODJE IN PREKLOPNI NOŽ

Nerjaveče jeklo, ohišje iz aluminija
Set vključuje: klešče, ravno rezilo, žaga, pilo, izvijač 
Phillips, izrezan izvijač, odpirač za steklenice, škarje
Zaklepanje rezila „Liner-lock“
V priročni najlonski torbi z velkro zapiranjem

 19,90 € 

33405
KOVČEK KOVINSKI ZA ORODJE

Kovinska škatla za orodje - organizator. 
Mere: dolžina: 404 mm, širina: 200 mm, višina: 
290 mm. 
Material: kovina.

 8,50 € 
34406

 14,39 € 
34408

31,90 € 
34412



KOLIČINE SO OMEJENE.
AKCIJA VELJA DO ODPRODAJE ZALOG.

 48,50 € 

LASERSKI MERILNIK  20M
15173
 

Čas merjenja 0,5 sek. Laser razreda II. Tip laserja 635 
nm, <1 Mw

Premer laserske pege (pri dolžinah) 6 mm na 10 m, 30 
mm na 40 m. Samodejni izklop po 180 sekundah. Laser 
ima osvetljen LCD zaslon. Omogoča shrambo za 20 
meritev. Ima možnost dodajanja in odštevanja meritev-

Življenjska doba baterije (AAA, 2 x 1,5 V) za cca. 5000 
meritev Mere in teža: 120 mm x 48 mm x 24 mm, 109 g. 
Temperaturno območje: skladiščenje od -20 ° C do + 65 
° C, delo od 0 ° C do + 40 ° C. Pakirano v škatli z navodili 
za uporabo.

Električni spenjač z nastavljivo močjo spenjanja.
Zaščitni sistem pred nenamernim praznjenjem. 
Varnostno stikalo. 
Konstrukcija, ki omogoča delo v kotih. 
Ujemajoče sponke iz naše ponudbe so iz Proline-a 
55306-55314. 
Moč spenjača: 800w.

ELEKTRIČNI SPENJAČ 800W ZA SPONKE IN ŽEBLJE
55050

- natančnost 0,5mm/1m
- moč <= 1mW
- laserska valovna dolžina: 635nm
- doseg do 15m - znotraj zgradb (do 20m)
- razpon samodejna nastavitev 4°(+-1°)
- samoizravnavanje
- napajanje: 2x1,5V (tip AA)
- enostavna določitev navpične in vodoravne
- možnost montiranja stativa s 1/4” navojem
- enostaven in zanesljiv sistem za zaklepanje
V opremi: križni laser, sponka s premično glavo 
in torba.

15175
LASER KRIŽNI RDEČI, DOSEG 15M

 62,50 € 
LASER HORIZONTALNI 360° VERTIKALNI LINIJSKI
15167
2D laserski žarek - 1x 360 stopinj navpično + 1x
vodoravno
Laserski nivo. Vrtljiva glava. Natančnost 3mm / 
10m. 
Moč laserja = <1Mw. 
Laserska valovna dolžina: 620-640 nm. 
Rdeči laserski žarek. Razred laserja: 2. 
Delovno območje: 10-20 m Samodejno izravnalno 
območje 3° - samonivelirno. 
Napajanje: 2800mAh Li-Ion. 
Razred tesnosti: IP54.  174,90 € 

TOG2000
GENERATOR BENCINSKI 2000W, 2X230V, 12V BREZ KOLES

Opis:
Model motorja: 168F
Tip: štiritaktni
Prostornina: 163 cm3
Največja moč / hitrost 5,5 kW / 3000 / min
Rezervoar za gorivo: 15 l
Nazivna moč: 2,0 kW
Največja moč: 2,2 kW
2 x 230 V
Izhod: 1 x 12V
Sistem AVR: Da
Maks. delovni čas na enem rezervoarju: 10,6 ure
Teža: 35 kg / 37 kg

 429,00 € 

 44,90 € 

15168
LASER VERTIKALNI HORIZONTALNI 360°

2D laserski žarek - 1x 360 stopinj navpično + 1x
360 stopinj vodoravno
Laserski nivo. Vrtljiva glava. Natančnost 3mm / 10m. 
Moč laserja = <1Mw. 
Laserska valovna dolžina: 620-640 nm. 
Rdeči laserski žarek. Razred laserja: 2. 
Delovno območje: 10-20 m Samodejno izravnalno območje 
3° - samonivelirno. 
Napajanje: 2800mAh Li-Ion. Razred tesnosti: IP54.

90003 (6,8,10x110mm) / 90005 (5,6,8,10,12x160mm)
SET SVEDROV SDS PLUS 6, 8, 10 x 110

Za industrijsku i profesionalnu upotrebu
Posebno dizajnirani umetak od punog karbida pruža 
poboljšanu izdržljivost, vrlo visoke performanse, točno 
centrirano bušenje i smanjeni stres
Za bušenje zidova, betona, granita i drugog prirodnog 
kamena

 185,00 € 

 4,25 € 
90003

 8,90 € 
90005



148,25€

VARILNI APARAT 4,0 KW 230V, 50-60HZ +DODATKI
POWER 100

Opis:
Varilni aparat z invertersko tehnologijo. 
Lahka, kompaktna in zanesljiva izvedba. 
Primerno za rutil elektrode. V opremi 
kovček, varilna maska, držalo za elektrode 
s kablom, spona za zemljo s kablom, 
krtača. 

Tehnični podatki:
Napetost: 230 V, 50-60 HZ
4,0 kVA
30-110 A
Elektrode: 1,6-2,5 mm
Teža: 7,90 kg

VARILNI APARAT 230V
MIKROMIG
MIG varilni aparat (brez plina) s kompaktno flux 
varilno žico.

Tehnični podatki:
- Napetost: 230V, 50-60Hz
- Absorbirana moč: 1,9KVA
- Napetost brez obremenitev: 17-23,5V
- Varilni tok: 35-95A
- Cikel: 95A/35A
- Razred izolacije: H
- Varnostni razred: IP 21S
- Povezljiv na generator: 5,5KVA

Varilnemu aparatu sta dodani maska in flux žica 
0.9mm x 0,1kg.

Tehnične lastnosti:
Napetost: 230 V, 50-60Hz
Absorbcijska moč: 6,7 kVA, 5,0 kW
Napetost brez obremenitve: 60V
Varilni tok: 30-160A
Delovni cikel: 15 / 160A
Min-max elektroda: 0,5-2,4 mm

222,36€

VARILNI APARAT 230V, 5,0 KW
POWER 185 TIG LIFT

156,92€

MEŠALNIK ZA BARVO 1600 W
FME190

Električni mešalnik Stanley Fatmax 
FME190 z močnim motorjem za težke 
naloge mešanja materialov v gradbeništ-
vu. Ima 2-hitrostni menjalnik za popoln 
nadzor nad delom in nastavljivo hitrost z 
mehkim sprožilcem za počasen kontroliran 
začetek in optimalno mešanje. Mehak 
oprijem dvojnega ročaja skrbi za udobno 
in varno delo. Ima 4 m dolg gumiran kabel 
za lahko manevriranje po gradbišču. V 
opremi so ključi in mešalni nastavek (M14, 
fi 140 mm).

Lastnosti: 
- moč: 1.600 W
- hitrost: 180-460 / 300-750 o/min
- masa: 6,1 kg

KOLIČINE SO OMEJENE.
AKCIJA VELJA DO ODPRODAJE ZALOG.

165,21€

92,96€

Aku fen na vroči zrak doseže maksimalno 510°C. 
Čas delovanja doseže tudi 15minut v kolikor se 
uporablja 4Ah Li-Ion baterija. Baterija ni priložena.
Varnostno stikalo preprečuje nenamerni zagon. 
Ergonomski ročaj s prevleko za boljše udobje 
uporabnika.

Fenu so priložene tudi šobe za uporabo pri 
toplotnem krčenju in 75mm površinska šoba za 
odstranjevanje.

AKU FEN ZA VROČ ZRAK 18V V20 BREZ BATERIJE
SFMCE530B

Lahek brusilnik le 3,75 kg omogoča dolgotrajnejšo uporabo 
in zmanjšuje utrujenost. Ergonomska zasnova z izvlečno roko 
do 1,8 metra v dolžino za doseganje visokih površin. Zložljiv 
ročaj za enostavno shranjevanje in transport. Priložena je 
zaščitna podpora za cev, da prepreči, da bi se cev zdrobila.
Priložena je tudi vrečka za shranjevanje. Vključena je tudi 
cev za praznjenje prahu, ki sega do 5 metrov. Zagotavlja 
hitrost brušenja do 1.700 vrt./min -  spremenljiv nadzor 
hitrosti.

Tehnični podatki:
Premer diska rezila (mm) 225
Dolžina (m) 1,25 - 1,8
Teža (kg) 3,75
LED obroč, 360 °
Hitrost brez nalaganja (vrt./min.) 600 - 1.700
Izhodna moč (W) 750 

BRUSILNIK ZA STENE Z DODATKI 750W, Ø225mm
SFMEE500S

227,42€



KOLIČINE SO OMEJENE.
AKCIJA VELJA DO ODPRODAJE ZALOG.

JAKNA SOFT SHELL S KAPUCO
L40941XX
01(S); 02(M); 03(L); 04(XL); 05(2XL); 06(3XL)
MATERIAL: Ohišje: soft-shell 96% poliester, 
4% elastan, 280 g/m² Podloga: mikro polarni 
flis 125 g/m²
Poseben, 3-slojni soft-shell s TPU membra-
no, vodoodporen (8000 mm), zračen (3000 
g/m²/24 h) za vrhunsko udobje pri uporabi.

Elastan v tkanini jo naredi prožno, mehko 
in trpežno
4 žepi (2 zunanja, z zadrgo in 2 notranja), 
kapuca z nastavljivo širino, vetroodporne 
zadrge, ščitnik za brado, rokavi na kljukico 
in zanko

STANDARD: EN ISO 13688

MATERIAL: 35% bombaž, 65% poliester
Trpežna rip-stop tkanina
8 žepov, vključno s 4 z ježki
Dvojni šivi, ojačani šivi v mednožju
Nastavitev širine pasu z elastičnim trakom, 
izbirni led podaljšek (+2,5 cm), luknja za 
obesek, zanke za pas, kolena ojačana z 
dvojno plastjo materiala, ozek kroj, modni 
in zanimiv dizajn

STANDARD: EN ISO 13688

24,99€

HLAČE VOJAŠKE SLIM-FIT
L40534XX
01(S); 02(M); 03(L); 04(XL); 05(2XL); 06(3XL)

MATERIAL: Zgornji del: 100% akril
3M-ov dvoslojni THINSULATE zagotavlja popolno toplotno izolacijo od znotraj. 
Mikrovlakna materiala ustvarjajo mikroskopske zračne reže, ki ščitijo izolacijo pred 
stiskanjem med uporabo in zagotavljajo dvojno izolativno sposobnost izolacijskih 
materialov drugih proizvajalcev.

L102170S(modra) / L102180S(rjava) / L102190S(rdeča)
AKRILNA KAPA S THINSULATE 3M PODLOGO

AKRILNA KAPA S THINSULATE 3M PODLOGO
L102200S(siva) / L102210S(zelena)

MATERIAL: Premaz: 100% akril
3M-ov dvoslojni THINSULATE zagotavlja 
popolno toplotno izolacijo. Mikrovlakna 
materiala ustvarjajo mikroskopske zračne 
reže, ki ščitijo izolacijo pred stiskanjem 
med uporabo in zagotavljajo dvojno izola-
tivno sposobnost izolacijskih materialov 
drugih proizvajalcev.

L41315XX
01(S); 02(M); 03(L); 04(XL); 05(2XL); 06(3XL)

PODLOŽENI BREZROKAVNIK RDEČ

MATERIAL: Prevleka: 100% poliester, tip pognee, 160 g/m2. Podloga: 160 g/m2. Podloga: taft 
50 g/m2.
Tkanina, prevlečena s PVC, ščiti pred vdorom vode. 3 žepi z zadrgo. Zadrga. Ovitek na zadrgo.
NORMA: EN ISO 13688

22,79€

L41320XX
01(S); 02(M); 03(L); 04(XL); 05(2XL); 06(3XL)

PODLOŽENI BREZROKAVNIK MODER

24,49€

L40144XX
01(S); 02(M); 03(L); 04(XL); 05(2XL); 06(3XL)

JAKNA FLIS ČRNA

MATERIAL: Polar flis 100% poliester 250 g/m²
STANDARD: EN ISO 13688

L40145XX
01(S); 02(M); 03(L); 04(XL); 05(2XL); 06(3XL)

JAKNA FLIS MODRA

19,49€

LPBP2XX
01(S); 02(M); 03(L); 04(XL); 05(2XL); 06(3XL)

JAKNA FLIS MODRA

MATERIAL: Polar flis 100% poliester 250 g/m²
STANDARD: EN ISO 13688

26,59€

4,60€

L40939XX  - RJAVA
01(S); 02(M); 03(L); 04(XL); 05(2XL); 06(3XL)
L40940XX - SIVA
01(S); 02(M); 03(L); 04(XL); 05(2XL); 06(3XL)

ZIMSKA BUNDA 3v1 PODLOŽENA

L9050400
NAHRBTNIK POHODNIŠKI 30L

59,99€

MATERIAL: Poliester, PVC
Vodoodporna tkanina in 
zadrge glavnega predelka
Funkcionalni predal za čevlje
Prezračevane in nastavljive 
naramnice
Spodnji del nahrbtnika je 
izdelan iz materiala, odpor-
nega proti obrabi
Odsevni elementi

Izolirana zimska delovna jakna iz 100% poliestra z težo 
200 g / m2. 
Podloga iz goste in trpežne tkanine iz naravne svile, 
šumeče in bleščeče med premikanjem, taft z težo 60 g 
/ m2. 
Podloga iz 100% poliestra z težo 70 g / m2.Izolacijski 
material, t.i. izolacija s težo 140gm / 2.

4,60€

65,99€

Na voljo od 22.11!

34,50€



MOŠKA POLO MAJICA KRATEK ROKAV ČRNA
DWC125-013-XX
L ; XL ; XXL
Izdelan je iz hitro sušečega blaga - hitro 
odvaja vlago in poskrbi za udobnost med-
tem ko boste delali največ. Mehka pleteni-
na, izdelana za dolgotrajno uporabo. 

MATERIAL: 100% poliestrska tkanina
Tehnologija za odvajanje vlage PWS
Znamka na prsih in spodnjem delu trupa 
DEWALT

MOŠKA MAJICA KRATEK ROKAV ČRNA
DWC52-001-XX
L ; XL ; XXL 

KOLIČINE SO OMEJENE.
AKCIJA VELJA DO ODPRODAJE ZALOG.

Lahka izolacija za najboljše ravnovesje med toploto 
in prožnostjo. Raztegljivi stranski deli povečajo 
gibanje. 
Za vidnost poskrbi tudi odsevni tisk blagovna 
znamka.

MATERIAL: 100 % najlonska tkanina Rip-Stop
2 x stranski žep z zadrgo, 1 x prsni žep z zadrgo
Ozek kroj
Sprednja zadrga po celotni dolžini

MOŠKI BREZROKAVNIK ČRNI
DWC50-013-XX
M; L ; XL ; XXL

Majica s kratkimi rokavi z okroglim 
izrezom in logotipom DEWALT ima 
mehko bombažno osnovo in temen 
odsevnih potisk.

MATERIAL: Mešanica bombaža (65% 
poliester / 35% bombaž)
Vezenina na hrbtu - GUARANTEED 
TOUGH
Temen odsevni tisk na prsih

MOŠKI PULOVER ČRNI 
DWC149-004-XX
L ; XL ; XXL 
Izjemna tkanina za vrhunsko udob-
je in vzdržljivost. Zadrga na 1/4 od 
vratu navzdol.

100% poliestrska raztegljiva tkanina
1/4 dolžine sprednja zadrga
Ovratnik z lijakom

30,01€ 32,55€

Izjemno vzdržen pulover s 
ploščatimi šivi.
Tisk na prsih ter kenguru-žep na 
sprednjem delu. Kapuca z vrvico

MATERIAL: 65% poliester, 35% 
bombaž

MOŠKI PULOVER S KAPUCO ČRNI L
DWC47-001-XX
L ; XL ; XXL 

35,79€

23,19€

Ohranjajte toploto in udobno delo v Bartonovi 
klasični jakni iz mehkega tekstila. Zasnovan iz 
zračne tkanine, ki je tudi vodoodporna. 

MATERIAL: 100% poliester s TPU membrano za 
zračnost
3 x obrnjene žepne zadrge, 2 x ob strani in 1 x na 
prsih

MOŠKA JAKNA SOFTSHELL ČRNA L
DWC104-001-XX
L ; XL ; XXL 

48,52€

Klasične delovne hlače DEWALT so kos vsaki nalogi v 
različnih pogojih. Žepa sta ojačana in imata tudi 
mošnje za orodje - na kolenih je možnost vnosa 
kolenčnika. Imajo tudi zanko za kladivo in žep za 
telefon.

MATERIAL: mešanica bombaža (65% poliester / 35% 
bombaž)
Loose Fit
YKK Fly zadrga
Hammer Loop

MOŠKE DELOVNE HLAČE ČRNE
DWC26-001-XX-XX
34-31; 36-31 

48,87€

15,70€



4,99€

12,29€

MOŠKI PAS ČRNI
DWC14-001

Delajte udobno s pasom, ki je čvrst in se prile-
ga ob gibanju. Ena velikost ustreza vsem z 
raztegljivim tkanim podnožjem in zaponko za 
zapenjanje, ki zagotavljata, da je med aktiv-
nostjo enostavno nadeti in ostati v njem.

Univerzalna velikost

Klasična kapa je izdelana za delo v hladnem vremenu - je izjemno termoizolacijska.
Raztegljiv rebrasti rob zagotavlja dobro prileganje, integriran odsevni trak pa poskrbi, 
da ste vedno vidni.

DWC95-004
MOŠKA KAPA SIVA

KOLIČINE SO OMEJENE.
AKCIJA VELJA DO ODPRODAJE ZALOG.

DWC15-001
ZAŠČITA ZA KOLENA

Ščitnik za kolena DEWALT je izdelan iz ek-
spandirane EVA pene. Zasnovan tako, da se popol-
noma prilega žepu za kolenske ščitnike katerihkoli 
hlače s to odprtino.

DWF50092-123-XX
8(42); 9(43); 10(44); 11(45); 12(46)

MOŠKI GLEŽNARJI TITANIUM NUBUCK VODODDPORNI HONEY 

Zaščitni delovni škorenj DEWALT Titanium ima vodoodporno in zračno membransko notranjo 
podlogo ter udoben vložek iz PU za suho in udobno nošenje skozi ves dan. Podložen jezik in 
ovratnik zagotavljata večje udobje. Na voljo v medeni barvi z zgornjim delom iz nubuk usnja 
ali rjavo-črni z zgornjim delom iz polnozrnatega usnja.

Popolnoma nepremočljiv usnjen zgornji del s podlogo Hydroguard
Jeklena varnostna kapica za prste
Varnostna ocena: S3WR SRA
Jeklena zaščita vmesnega podplata
PU/TPU brizgan zunanji podplat

12,22€

MOŠKI PULOVER S KAPUCO ČRNI L

DELOVNE NOGAVICE
DWC80041-100

MATERIAL: 64 % akril / 25 % volna / 8 % 
poliester / 2 % najlon / 1 % elastan
Obrnjen rob za udobno in nežno prileganje
Rebrasto tkano za boljše prileganje
Zaščita za ahilovo tetivo in gleženj, odlična 
za nošenje v škornjih, dodatno ojačan 
spodnji del stopala, pete in prstov za 
zaščito pred žulji

15,36€

9,75€

Prvi gležnar, ki je zasnovam v tehnologiji Bull-
dozer. Revolucionarna zasnova ima podaljšan 
podplat, ki se ovije okoli prstne kapice, kar 
zmanjša možnost ločitve čevlja in podplata 
ter podaljša življenjsko dobo in vzdržljivost 
čevlja.
 
Popolnoma vodoodporni usnjeni zgornjim 
del in podplat z dvojno gostoto. Edinstvena 
podloga Pro-Comfort vam nudi večjo oporo 
gležnja in boljši oprijem.

Popolnoma vodotesno usnje in podloga 
Hydroguard
Jeklena varnostna kapica za prste
Varnostna ocena: S3WR HRO SRC
Kompozitna zaščita vmesnega podplata

MOŠKI ZAŠČITNI GLEŽNARJI BULDOŽER VODOODPORNI ČRNI
DWF50306-132-10
01(S); 02(M); 03(L); 04(XL); 05(2XL); 06(3XL)

116,54 €

107,12€

DWF50091-126-XX
8(42); 9(43); 10(44); 11(45); 12(46)

MOŠKI NIZKI ČEVLJI Z ZAŠČITNO KAPICO

Zaščitni copati Cutter z dvojno gostoto in lahkim pod-
platom se ponašajo z mrežastim/sintetičnim zgornjim 
delom za dodatno zračnost:

Sintetični zgornji del s podlogo Aerospacer, kompozitna 
zaščitna kapica za prste, ocena varnosti: SBP SRA
Kompozitna zaščita vmesnega podplata

77,38€

DWF50233-101-XX
8(42); 9(43); 10(44); 11(45); 12(46)

MOŠKI NIZKI ČEVLJI FARGO Z ZAŠČITNO KAPICO

Fargo je sodoben delovni čevelj z zgornjim delom iz 
tkanine z lahkim zunanjim podplatom dvojne gostote iz 
filona in gume, ki se nanese na toplotno taljenje TPU.
Zaščitna kapica, zogrnji del iz blaga, PROCOMFORT 
vložek, lahek podplat iz filona/gume. 

83,80€



BREZROKAVNIK PODLOŽEN LAHEK 
CAT 1320055 XX (S,M,L,XL,2XL)

Lahek podložen brezrokavnik z zvezenim 
logotipom CAT na prsnem delu.
Močne zadrge in žep za telefon. 

MATERIAL: Zgornji del: 100& najlon, šiv 
100% poliester, polnilo: 100% poliester 
sintetiha 800FP

PULOVER S KAPUCO
CAT W10646 CAM XX (S,M,L) VOJAŠKI
CAT W10646 RUM XX (M,L,XL,2XL) RUMEN

KOLIČINE SO OMEJENE.
AKCIJA VELJA DO ODPRODAJE ZALOG.

Jakna TRITON Storm Blocker plus, je 
odporna na vodo veter, vseeno pa je 
dovolj zračna da zagotavlja udobje.
Na ledvenem delu je podaljšana in ima 
odstranljjivo kapuco. Je raztegljiva ter ima 
odbojne predele zaradi česar je vidnejša.

MATERIAL:
Zgornji del 1: 60% bombaž/40% poliester - 
vodoodporna prevleka
Zgornji del 2: 65% bombaž/33% poli-
ester/2% elastan 
Komolci: podloženo 100% poliester 4500 
OXFORD s PU zaključkom
Šivi: 96% poliester/4% Spandex Stretch

JAKNA TRITON VODOODPORNA MOŠKA L
CAT 1310112 XX (M,L,XL,2XL)

65,68€

Pulover Cat s kapuco 360g mešanica 
bombaža in poliestra.
Zvezen logotip na prsih, spredaj žep (ken-
guru), patent v pasu in na rokavih.

MATERIAL: 70%bombaž, 30% poliester

Jopica bomber z ojačano in 
odpornejšo tkanino na ramenih in 
s silikonskim logotipom na levem 
ramenu. 
Žepi so globoki, na vratu, rokavih in 
pasu pa je rebrast patent

MATERIAL: 65%poliester, 35% 
bombaž

56,89€

JOPICA BOMBER 
CAT 1310148 XX (M,L,XL,2XL)

127,63€

146,26€

80,10€

13,94€

Termo majica dolg rokav se lepo 
prilega telesu, telo lepo greje in 
uravnava vlago.

MATERIAL: 100% poliester

SPODNJA MAJICA DOLG ROKAV
CAT BS74/BS6 XX (M,L,XL)

Delovne hlače slim fit so izjemno raztegljive in bodo 
kos tudi izjemno aktivnemu delu. 

MATERIAL: 97% bombaž / 3% elastan, trojni šivi
- ojačan del na koleni in zadnjem delu OXFORD 
dvojni sloj
- široke zanke za pas z gumirano zadnjo zanko 
- Več žepov namenjenih tudi za orodje.

HLAČE DELOVNE ČRNE
CAT 1810004 XX 
(32/30; 32/32; 34/30; 34/32; 34/34; 36/32; 
36/34; 38/32; 38/34)

58,23€

12,94€

PARKA MOŠKA IZOLACIJSKA ČRNA S 
CAT W11432 XX (S,M,L,XL,2XL)

Podložena in izolirana parka z 
odstranljivo kapuco ter žepom za 
telefon. 
Zunanji del je iz 100% poliestra 
OXFORD z DWR premazom.
Šivi: 100% poliester
Izolacija iz 100% poliestra. Storm 
Blocker tehnologija ki je odporna 
proti vodi, vetru a je še vedno zelo 
zračna.

Termo spodnje hlače z odličnim prileganjem zag-
otavljajo da bodo tudi najbolj mrzli dnevi topli.
MATERIAL: 100% poliester

SPODNJE HLAČE TERMO DOLGE
CAT BS75/BS7 XX  (M,L,XL)



DARILO OB NAKUPU IZBRANIH BLAGOVNIH ZNAMK

SET VIJAČNIH NASTAVKOV IN SVEDROV DT71565
+ ROKAVICE

NAD 500€ (BREZ DDV)

SET GIBLJIVA ROČICA Z NASTAVKI BDHT0-71619
NAD 300€ (BREZ DDV)

nož 0-10-401 + ROKAVICE
NAD 300€ (BREZ DDV)
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GMM PODARJA

PARKA MOŠKA IZOLACIJSKA ČRNA S 

22DELNI SET ORODJA 10022
NAD 300€ (BREZ DDV)



Uradni zastopnik in distributer:
G-M&M TRGOVINA d.o.o.
Cesta dr. Jožeta Pučnika 10

1290 Grosuplje

www.dewalt.si
trgovina@g-mm.si

01 78 66 573


