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UNIWERSALNY SKROBAK MALARSKI
SCRAPER
скребок ARGO с пластиковой ручкой - 3 в 1
H3 skrobak w kartoniku komplet: uchwyt + 3 ostrza

H3-K
H3-KO
H3-D
H3-DO
H3-Z
H3-ZO

skrobak luzem z krótkim ostrzem
ostrze do skrobaka H3-K
skrobak luzem z długim ostrzem
ostrze do skrobaka H3-D
skrobak luzem z zębatym ostrzem
ostrze do skrobaka H3-Z

H3-DH3-K H3-Z

WAŁKI POLIAMIDOWE
tkanina poliamidowa rączka ø 6mm
ROLLERS MADE OF POLIAMID
валики из веревочнои ткани

wałek opis zapas
A5-PA
A6-PA
A7-PA

250 mm
180 mm
150 mm

B5-PA
B6-PA
B7-PA

WAŁKI POLIAMIDOWE
tkanina poliamidowa rączka ø 8mm
ROLLERS MADE OF P0LIAMID
валики из веревочнои ткани

wałek opis zapas
A’5-PA
A’6-PA

250 mm
180 mm

B’5-PA
B’6-PA

WIADRA BUDOWLANE
PLASTIC BUCKETS
ведра пластмассовые

wb12
wb16
wb20

wiadro budowlane 12 litrów
wiadro budowlane 16 litrów
wiadro budowlane 20 litrów

NOWOŚCI

wb12

H3

B5-PA

B6-PA

B7-PA



Zestaw 1:
• wałki profesjonalne
• uniwersalne
• specjalne
• zapasy do wałków
• komplety malarskie
• kuwety
• kratki
• skrobaki

Zestaw 2:
• pędzle
• szpachle
• pace
• kielnie
• mieszadła
• folie
• taśmy
• siatki
• kratki
• wiadra malarskie 
• wiadra budowlane
• szczotki druciane

SYSTEMY REGAŁÓW

ZESTAWY

REGAŁ 1
Wałki Ø=6mm

wałki i zapasy 
futrzane, sznurkowe, 
komplety malarskie 
z kratką

REGAŁ 2
Wałki Ø=8mm

wałki i zapasy 
futrzane, sznurkowe, 
wiadra malarskie,
komplet tapetowy

REGAŁ 3
Wałki gąbkowe 

wałki i zapasy 
gąbkowe, komplety 
malarskie z kuwetą

REGAŁ 4
Akcesoria malarskie

rączki do wałków, 
teleskopy, wałki 
specjalne, kuwety, 
kratki, pace

REGAŁ 5
Narzędzia budowlane

szpachle, pace, 
skrobaki, kielnie, 
mieszadła

REGAŁ 6
Pędzle

pędzle, szczotki, 
zmiotki, taśmy, 
siatki, folie

REGAŁY


