
OFERTA SPECJALNA LISTOPAD 2019

224084          ̶6̶,̶8̶5̶ ̶z̶ł̶                 5,00 zł                           

symbol             cena netto    cena promocyjna netto

126347         ̶2̶4̶,̶3̶6̶ ̶z̶ł̶            20,70 zł                           

symbol             cena netto    cena promocyjna netto

YMT5361460K     ̶1̶2̶,̶6̶0̶ ̶z̶ł̶               10,50 zł                           

symbol             cena netto    cena promocyjna netto

231885          ̶4̶,̶9̶5̶ ̶z̶ł̶                 3,61 zł                           

symbol             cena netto    cena promocyjna netto

Tarcza do szlifowania
 125x6,0x22 A24 EX

Tarcza do cięcia
T41 230X1,9X22 A46TZ 
SPECIAL INOX

A 24 Extra. Tarcze 
do szlifowania 
Kronenflex do
metali uniwersalnie.

Tarcza do cięcia 
T41 125x1,0x22,2 A60 Extra

Tarcze sprzedawane są w opakowaniach zawierających 30 sztuk.
Zamówienia są realizowane w ilości minimum jednego 
opakowania. podana cena za 1 tarczę.

342949          ̶2̶,̶7̶2̶z̶ł̶                1,95zł                           

symbol             cena netto    cena promocyjna netto

A 60 Extra. Tarcze do cięcia Kronenflex 
1,0 mm do stali szlachetnej, metalu 
uniwersalnie 30 sztuk . Tarcze 
zapakowane w plastikowe pudełko nie 
przepuszczające  wilgoci.

przejdź do sklepu

przejdź do sklepu

A 46 TZ Special. 
Tarcze do cięcia 
Kronenflex do stali 
szlachetnej i stali
czarnej.

symbol                                                      granulacja                            cena netto    cena promocyjna netto

przejdź do sklepu

Dysk do fibry ST 358 A
 fi 125mm rowkowany

Do szlifowania 
zgrubnego, zimny 
szlif, wysoka 
agresywność dzięki 
twardej, żebrowanej 
powierzchni ściernej.

przejdź do sklepu

przejdź do sklepu

MIARA ZWIJANA
5M/19MM GUMOWANA

YMT5361440K    ̶1̶0̶,̶6̶0̶ ̶z̶ł̶             8,50 zł                           
symbol             cena netto    cena promocyjna netto

przejdź do sklepu

MIARA ZWIJANA
3M/16MM GUMOWANA

KLOCEK SZLIFIERSKI SK500
Dzięki elastycznemu korpusowi z pianki nadaje się do obróbki powierzchni 
płaskich i profilowanych. Ziarno - elektrokorund, nasyp - pełny.
Obszary zastosowań: farby, lakiery, szpachle, drewno.
                                                             symbol                                               granulacja                            cena netto    cena promocyjna netto

symbol                                                      granulacja                            cena netto    cena promocyjna netto

przejdź do sklepuROLKA MAŁA PAPIER 
115MM X 4,5MB PS30D GIPEX

PS 30 D Rolki na podłożu papierowym do farb/lakierów/szpachli, drewna, 
elastyczne, wytrzymałe na zrywanie. Duża ostrość ziaren i agresywność 
szlifowania w obróbce drewna, lakierów i szpachli.

symbol                                                      granulacja                            cena netto    cena promocyjna netto

174094                                            40                              ̶8̶,̶8̶1̶ ̶z̶ł̶                  7,05 zł
174095                                            60                              ̶7̶,̶5̶7̶ ̶z̶ł̶                  6,06 zł
174096                                            80                              ̶7̶,̶0̶8̶ ̶z̶ł̶                  5,66 zł 
174097                                          100                              ̶6̶,̶8̶7̶ ̶z̶ł̶                  5,50 zł
174098                                          120                              ̶6̶,̶8̶7̶ ̶z̶ł̶                  5,50 zł 
174099                                          150                              ̶6̶,̶8̶7̶ ̶z̶ł̶                  5,50 zł
174100                                          180                              ̶6̶,̶8̶7̶ ̶z̶ł̶                  5,50 zł

                            

przejdź do sklepu

symbol                                                      granulacja                            cena netto    cena promocyjna netto

KRĄŻEK FIBRA 127MM SIC KAMIEŃ CP FLEX
Ostre ziarno ścierne z węgliku krzemu, do stosowania na 
marmurze, granicie, betonie, włóknach szklanych i żeliwie.
Idealny do stosowania na rynku budowlanym

symbol                                                      granulacja                            cena netto    cena promocyjna netto

przejdź do sklepu

66261083476                                      16                              ̶8̶,̶5̶5̶ ̶z̶ł̶                 7,27  zł
7660719292                                        24                              ̶8̶,̶5̶5̶ ̶z̶ł̶                 7,27  zł
7660719293                                        36                              ̶8̶,̶5̶5̶ ̶z̶ł̶                 7,27  zł 
7660719293                                        60                              ̶8̶,̶5̶5̶ ̶z̶ł̶                 7,27  zł
7660719295                                        80                              ̶8̶,̶5̶5̶ ̶z̶ł̶                 7,27  zł 

                            

75419798                                       16                              ̶2̶,̶1̶6̶ ̶z̶ł̶ ̶                  1,58 zł
75419799                                       24                              ̶1̶,̶9̶4̶ ̶z̶ł̶                   1,42 zł
75419800                                       36                              ̶1̶,̶7̶2̶ ̶z̶ł̶                   1,26 zł 
75419801                                       40                              ̶1̶,̶5̶9̶ ̶z̶ł̶ ̶                  1,16 zł
75419803                                       60                              ̶1̶,̶3̶9̶ ̶z̶ł̶                   1,01 zł 
75419804                                       80                              ̶1̶,̶3̶5̶ ̶z̶ł̶                   0,99zł
75419806                                      120                             ̶1̶,̶3̶5̶ ̶z̶ł̶                   0,99zł

                            

symbol                                                      granulacja                            cena netto    cena promocyjna netto

KRĄŻEK FIBRA 125 KF 708
Wykonanie Korund A. Do uniwersalnych prac 
szlifierskich od szlifu zgrubnego po szlif precyzyjny w 
przemyśle i rzemiośle.
Stale niehartowane, nieulepszone, stale konstrukcyjne, 
węglowe, narzędziowe, stale niestopowe, staliwo. 

75419798                                       16                              ̶2̶,̶1̶6̶ ̶z̶ł̶ ̶                  1,58 zł
75419799                                       24                              ̶1̶,̶9̶4̶ ̶z̶ł̶                   1,42 zł
75419800                                       36                              ̶1̶,̶7̶2̶ ̶z̶ł̶                   1,26 zł 
75419801                                       40                              ̶1̶,̶5̶9̶ ̶z̶ł̶ ̶                  1,16 zł
75419803                                       60                              ̶1̶,̶3̶9̶ ̶z̶ł̶                   1,01 zł 
75419804                                       80                              ̶1̶,̶3̶5̶ ̶z̶ł̶                   0,99zł
75419806                                      120                             ̶1̶,̶3̶5̶ ̶z̶ł̶                   0,99zł

                            

symbol                                                      granulacja                            cena netto    cena promocyjna netto

przejdź do sklepu

312838                                        36                              ̶1̶,̶4̶2̶ ̶z̶ł̶                  1,14 zł
271069                                        60                              ̶1̶,̶4̶2̶ ̶z̶ł̶                  1,14 zł
271070                                        80                              ̶1̶,̶4̶2̶ ̶z̶ł̶                  1,14 zł
271072                                      100                              ̶1̶,̶4̶2̶ ̶z̶ł̶                  1,14 zł
271071                                      120                              ̶1̶,̶4̶2̶ ̶z̶ł̶                  1,14 zł
271075                                      150                              ̶1̶,̶4̶2̶ ̶z̶ł̶                  1,14 zł
271073                                      180                              ̶1̶,̶4̶2̶ ̶z̶ł̶                  1,14 zł
271074                                      220                              ̶1̶,̶4̶2̶ ̶z̶ł̶                  1,14 zł
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https://www.materialyscierne.com.pl/product/Tarcza-do-szlifowania-125x6-0x22-A24-EX-s872
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Tarcza-do-szlifowania-125x6-0x22-A24-EX-s872
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Tarcza-do-ciecia-T41-230x1-9x22-A46TZ-SPECIAL-inox-s3
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Tarcza-do-szlifowania-125x6-0x22-A24-EX-s872
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Tarcza-do-ciecia-T41-125x1-0x22-2-A60-Extra-30--s15127
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Dysk-do-fibry-ST-358-A-fi-125mm-rowkowany-s4245
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Miara-zwijana-5m-19mm-gumowana--s890
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Miara-zwijana-3m-16mm-gumowana--s9415
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Rolka-mala-papier-gr-40-115mmx4-5mb-PS30D-GIPEX-s7291
https://www.materialyscierne.com.pl/oferta?keyword=KR%C4%84%C5%BBEK%20FIBRA%20127MM%20SIC%20KAMIE%C5%83%20CP%20FLEX#ofertaProduktowa
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Klocek-szlifierski-SK500-gr-36-100--s9324
https://www.materialyscierne.com.pl/product/PFERD-Krazek-fibra-125-gr-16-KF-708-s3593
https://www.materialyscierne.com.pl/promocje
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M120            ̶1̶7̶,̶1̶0̶ ̶z̶ł̶              15,39 zł                           

symbol             cena netto    cena promocyjna netto

66261143339     40           ̶1̶3̶,̶0̶4̶ ̶z̶ł̶            10,43 zł
66261143340     60           ̶1̶3̶,̶0̶4̶ ̶z̶ł̶            10,43 zł                           

symbol               granulacja     cena netto     cena promocyjna netto

Ściernica talerz. R928 125 
INOX Quantum różowa

przejdź do sklepu

przejdź do sklepu

SZCZOTKA TARCZOWA Z 
GWINTEM M14 FI 120 MM STAL

symbol                                                      granulacja                            cena netto    cena promocyjna netto

przejdź do sklepuKrążki ścierne z siatki - 406MM,
na podkładzie typu Screenbak

Wodoodporne krążki na podkładzie typu Screenbak charakteryzującym się 
strukturą otwartej siatki, zawierające ziarno ścierne węglika krzemu, zapewnia 
ekstremalnie wysoką odporność na zapychanie się i wydłuża żywotność 
produktu. Idealne do szlifowania drewna.

symbol                                                      granulacja                            cena netto    cena promocyjna netto

66261120519                                    60                              ̶1̶6̶,̶2̶2̶ ̶z̶ł̶                13,79 zł
63642536521                                    80                              ̶1̶5̶,̶5̶8̶ ̶z̶ł̶                13,24 zł
66261120517                                  100                              ̶1̶4̶,̶9̶2̶ ̶z̶ł̶                12,68 zł 
66261120516                                  120                              ̶1̶4̶,̶9̶2̶ ̶z̶ł̶                12,68 zł
63642536524                                  150                              ̶1̶4̶,̶9̶2̶ ̶z̶ł̶                12,68 zł 
63642515105                                  180                              ̶1̶4̶,̶9̶2̶ ̶z̶ł̶                12,68 zł
63642552254                                  220                              ̶1̶4̶,̶9̶2̶ ̶z̶ł̶                12,68 zł

                            

przejdź do sklepu

symbol                                                      granulacja                            cena netto    cena promocyjna netto

WŁÓKNINA ROLKA ROZMIAR 100MM/10MB  - NRO 500 / NRO 400 
NRO 500 Rolki z włókniny szlifierskiej do stali 

szlachetnej, tworzywa sztucznego,
farb, lakierów, szpachli.

 Ziarno - 
węglik krzemu.

symbol                         ziarnistość włókniny           Typy ziarna ściernego    cena netto    cena promocyjna netto

przejdź do sklepu

258870             gr.120 medium kasztanowa       NRO 400          ̶9̶4̶,̶2̶1̶ ̶z̶ł̶                80,08 zł
258872             gr.180 fein kasztanowa              NRO 400          ̶7̶4̶,̶1̶3̶ ̶z̶ł̶                63,01 zł
258871             gr.280 very fein zielona              NRO 400          ̶6̶3̶,̶9̶7̶ ̶z̶ł̶                54,37 zł 
258873             gr.320 very fein kasztan             NRO 400          ̶7̶6̶,̶9̶8̶ ̶z̶ł̶                65,43 zł
258874             gr.800 ultra fein szara                 NRO 500          ̶7̶6̶,̶1̶6̶ ̶z̶ł̶               64,74 zł 
260365             gr.120 medium czarna SiC         NRO 500          ̶8̶9̶,̶7̶3̶ ̶z̶ł̶               76,27 zł 

                            

69210449367              8x16x6      CRA 60M                 ̶2̶,̶7̶2̶ ̶z̶ł̶                 2,53 zł
69210449370             10x20x6     CRA 60MV               ̶3̶,̶0̶4̶ ̶z̶ł̶                 2,83 zł
69210449371             13x25x6     CRA 60MV               ̶3̶,̶2̶5̶ ̶z̶ł̶                 3,02 zł
69210449270             16x30x6     CRA 60MV               ̶3̶,̶7̶7̶ ̶z̶ł̶                 3,51 zł
69210449410             20x40x6     CRA 60MV               ̶4̶,̶4̶3̶ ̶z̶ł̶                 4,12 zł
69210449275             25x40x6     CRA 60KV               ̶4̶,̶6̶4̶ ̶z̶ł̶                  4,32 zł
69210449393             30x30x6     CRA 60MV               ̶4̶,̶1̶7̶ ̶z̶ł̶                 3,88 zł
69210449419             40x25x6     CRA 46P                  ̶4̶,̶9̶9̶ ̶z̶ł̶                 4,64 zł
66243590182             50x25x6     CRA 46M                  ̶6̶,̶6̶8̶ ̶z̶ł̶                 6,21 zł

                            

ŚCIERNICA CERAMICZNA 
TRZPIENIOWA T5210 

symbol                                                      granulacja                            cena netto    cena promocyjna nettosymbol                WYMIARY D x T x H (mm)     LINIA                  cena netto    cena promocyjna netto

Szczotka tarczowa
średnica całkowita 120 mm 
średnica gwintu m14

W120           ̶3̶2̶,̶2̶5̶ ̶z̶ł̶               29,03 zł                         

symbol             cena netto    cena promocyjna netto

SZCZOTKA TARCZOWA Z 
GWINTEM M14 FI 120MM 

SPLATANA
Szczotka tarczowa splatana
średnica całkowita 120 mm 
średnica gwintu m14 przejdź do sklepu

SZCZOTKA KĄTOWA 120MM
 GWINT M14 SPLATANA

Szczotka tarczowa kątowa splatana
średnica całkowita 120 mm 

średnica gwintu m14

T120             ̶3̶3̶,̶8̶5̶ ̶z̶ł̶           30,47 zł 

symbol             cena netto    cena promocyjna netto

przejdź do sklepu

S120              ̶1̶7̶,̶1̶0̶ ̶z̶ł̶        15,39 zł 

symbol             cena netto    cena promocyjna netto

SZCZOTKA KĄTOWA 120MM 
Z GWINTEM M14 STAL

Szczotka tarczowa kątowa
średnica całkowita 120 mm 
średnica gwintu m14

przejdź do sklepu

przejdź do produktu
153734             ̶1̶7̶,̶1̶7̶ ̶z̶ł̶              15,45 zł                           

symbol                   cena netto          cena promocyjna nettoSZCZOTKA RĘCZNA
HBG 10 INOX

przejdź do produktu
153727             ̶1̶0̶,̶2̶0̶ ̶z̶ł̶               9,18 zł                           

symbol                   cena netto          cena promocyjna nettoSZCZOTKA RĘCZNA
HBG 10 ST

przejdź do produktu
572672             ̶1̶7̶,̶1̶7̶ ̶z̶ł̶              15,45 zł                           

symbol                   cena netto          cena promocyjna nettoSZCZOTKA RĘCZNA
 HBG 10 MES 0,30

przejdź do produktu
G03               ̶2̶,̶1̶0̶ ̶z̶ł̶               1,89 zł                           
symbol                   cena netto          cena promocyjna nettoSZCZOTKA RĘCZNA 

3 RZĘDOWA STAL

przejdź do produktu
G05               ̶2̶,̶8̶0̶ ̶z̶ł̶               2,52 zł                           

symbol                   cena netto          cena promocyjna nettoSZCZOTKA RĘCZNA
5-RZĘDOWA  STAL

przejdź do produktu
  G04               ̶2̶,̶5̶0̶ ̶z̶ł̶               2,25 zł                           

symbol                   cena netto          cena promocyjna nettoSZCZOTKA RĘCZNA 
4-RZĘDOWA  STAL

NRO 400 Rolki z włókniny 
szlifierskiej do stali szlachetnej, 

metali uniwersalnie, drewna.
Ziarno - elektrokorund.

Różowe ceramiczne ściernice lamelkowe o 
wysokiej wydajności QUANTUM R928
WŁAŚCIWOŚCI
• Nowa formuła ziarna ceramicznego
• Podkład z polibawełny
• Wysoka koncentracja materiału ściernego
KORZYŚCI
• Wysokie i szybkie tempo szlifowania
• Usuwanie dużych ilości naddatku
•Zoptymalizowana regeneracja ziarna 
ściernego
•Wysoka odporność
•Dłuższa żywotność
•Zwiększa tempo szlifowania
• Chłodząca warstwa aktywna
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https://www.materialyscierne.com.pl/oferta?keyword=R928#ofertaProduktowa
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Szczotka-tarczowa-z-gwintem-M14-fi-120-mm-stal-s5162
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Siatka-scierna-406mm-gr-60-Norton-Q421-s10261
https://www.materialyscierne.com.pl/oferta?keyword=Rolki%20z%20w%C5%82%C3%B3kniny%20100mm/10mb#ofertaProduktowa
https://www.materialyscierne.com.pl/oferta?keyword=%C5%9ACIERNICA%20CER%20TRZP%20T5210%20cra#ofertaProduktowa
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Szczotka-tarczowa-z-gwintem-M14-fi-120mm-splatana-s5426
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Szczotka-katowa-120mm-gwint-M14-splatana-s3414
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Szczotka-katowa-120mm-gwint-M14-stal-s5262
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Szczotka-reczna-HBG-10-INOX-s7061
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Szczotka-reczna-HBG-10-ST-s4251
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Szczotka-reczna-HBG-10-MES-0-30-s4252
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Szczotka-reczna-3-rzedowa-stal-s2441
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Szczotka-reczna-4-rzedowa-stal-s5663
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Szczotka-reczna-4-rzedowa-stal-s5663
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Szczotka-reczna-5-rzedowa-stal-s1313
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Szczotka-reczna-4-rzedowa-stal-s5663
https://www.materialyscierne.com.pl/promocje
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przejdź do produktu 45035              ̶1̶,̶6̶0̶ ̶z̶ł̶                1,36 zł                           Wiertło do metalu NWKa  3,5mm HSS szlifowane

przejdź do produktu 45042              ̶2̶,̶0̶0̶ ̶z̶ł̶                1,70 zł                           Wiertło do metalu NWKa  4,2mm HSS  szlifowane

przejdź do produktu 45040               ̶2̶,̶0̶0̶ ̶z̶ł̶                1,70 zł                           Wiertło do metalu NWKa  4,0mm HSS szlifowane

przejdź do produktu 45025               ̶0̶,̶9̶5̶ ̶z̶ł̶                0,81 zł                           

nazwa                                   symbol     cena netto    cena promocyjna netto

Wiertło do metalu NWKa  2,5mm HSS szlifowane

przejdź do produktu 45032              ̶1̶,̶3̶7̶ ̶z̶ł̶                1,16 zł                           Wiertło do metalu NWKa  3,2mm HSS szlifowane

przejdź do produktu   45030              ̶1̶,̶3̶7̶ ̶z̶ł̶                1,16 zł                           Wiertło do metalu NWKa  3,0mm HSS szlifowane

przejdź do produktu 45055               ̶3̶,̶4̶9̶ ̶z̶ł̶                 2,97 zł                           Wiertło do metalu NWKa  5,5mm HSS szlifowane

przejdź do produktu 45065               ̶4̶,̶8̶5̶ ̶z̶ł̶                 4,12 zł                           Wiertło do metalu NWKa  6,5mm HSS szlifowane

przejdź do produktu 45060              ̶3̶,̶9̶5̶ ̶z̶ł̶                 3,36 zł                           Wiertło do metalu NWKa  6,0mm HSS szlifowane

przejdź do produktu 45048               ̶2̶,̶2̶8̶ ̶z̶ł̶                1,94 zł                           Wiertło do metalu NWKa  4,8mm HSS szlifowane

przejdź do produktu 45052               ̶2̶,̶9̶2̶ ̶z̶ł̶                2,48 zł                           Wiertło do metalu NWKa  5,2mm HSS szlifowane 

przejdź do produktu  45050               ̶2̶,̶9̶2̶ ̶z̶ł̶                 2,48 zł                           Wiertło do metalu NWKa  5,0mm HSS szlifowane

przejdź do produktu 45082               ̶7̶,̶4̶8̶ ̶z̶ł̶                 6,36 zł                           Wiertło do metalu NWKa  8,2mm HSS szlifowane 

przejdź do produktu 45090               ̶9̶,̶7̶4̶ ̶z̶ł̶                 8,28 zł                           Wiertło do metalu NWKa  9,0mm HSS szlifowane

przejdź do produktu 45085               ̶8̶,̶0̶5̶ ̶z̶ł̶                 6,84  zł                           Wiertło do metalu NWKa  8,5mm HSS szlifowane

przejdź do produktu 45070               ̶5̶,̶5̶1̶ ̶z̶ł̶                 4,68 zł                           Wiertło do metalu NWKa  7,0mm HSS szlifowane

przejdź do produktu 45080               ̶7̶,̶4̶8̶ ̶z̶ł̶                 6,36 zł                           Wiertło do metalu NWKa  8,0mm HSS szlifowane

przejdź do produktu   45075               ̶6̶,̶5̶4̶ ̶z̶ł̶                 5,56 zł                           Wiertło do metalu NWKa  7,5mm HSS szlifowane

przejdź do produktu 45095              ̶1̶0̶,̶3̶1̶ ̶z̶ł̶                8,76 zł                           Wiertło do metalu NWKa  9,5mm HSS szlifowane

przejdź do produktu   45100               ̶1̶1̶,̶6̶0̶ ̶z̶ł̶               9,86 zł                           Wiertło do metalu NWKa 10,0mm HSS szlifowane

WIERTŁA DO METALU SPIRALNE HSS SZLIFOWANE
 DIN 338, WIERZCHOŁEK SPLIT-POINT 135°

tel: 790356666

1. Oferta kierowana jest do klientów materialyscierne.com.pl
2. Czas trwania promocji od 04.11.2019 r. do 30.11.2019 r.
3. Ilość produktów jest ograniczona i decyduje kolejność  zamówień.
4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami materialyscierne.com.pl
5. W rzeczywistości produkty mogą się nieznacznie różnić od ich prezentacji na zdjęciach.

Regulamin promocji

sklep@materialyscierne.com.pl

tel: 790356666
www.materialyscierne.com.pl/promocje

https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-3-5mm-HSS-szlifowane-s2533
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-4-2mm-HSS-szlifowane-s2535
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-4-0mm-HSS-szlifowane-s2534
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-2-5mm-HSS-szlifowane-s2529
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-3-2mm-HSS-szlifowane-s2530
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-3-0mm-HSS-szlifowane-s2235
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-5-5mm-HSS-szlifowane-s2541
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-6-5mm-HSS-szlifowane-s2545
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-6-0mm-HSS-szlifowane-s2542
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-4-8mm-HSS-szlifowane-s2537
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-5-2mm-HSS-szlifowane--s406
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-5-0mm-HSS-szlifowane-s2538
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-8-2mm-HSS-szlifowane--s2550
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-9-0mm-HSS-szlifowane-s2553
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-8-5mm-HSS-szlifowane-s2552
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-7-0mm-HSS-szlifowane-s2546
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-8-0mm-HSS-szlifowane-s2549
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-7-5mm-HSS-szlifowane-s2547
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-9-5mm-HSS-szlifowane-s2554
https://www.materialyscierne.com.pl/product/Wiertlo-do-metalu-NWKa-10-0mm-HSS-szlifowane-s2556
https://www.materialyscierne.com.pl/promocje
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