
MADE IN GERMANY

Jednorazowy zakup 

produktów promocyjnych 

VBW na wartość  

1.000 PLN netto     

Jednorazowy zakup produktów 

promocyjnych VBW na wartość  

2.500 PLN netto

GRATIS

upominek

do wyboru

WITTCHEN

GRATIS
zestaw narzędzi

w etui
VBW

PROMOCJA

REGULAMIN PROMOCJI:
1. Jeżeli chcesz skorzystać z promocji skontaktuj się ze swoim opiekunem. Promocja dla klientów o uregulowanych płatnościach.
2. Ulotka zawiera ceny katalogowe netto w PLN / 1 szt. Zapytaj nas o cenę – miło Cię zaskoczymy!
3. Promocja dotyczy jednorazowego zakupu na określoną wartość netto po rabatach.
4. Zakup na wartość 1.000 PLN netto nagroda do wyboru: etui na paszport czarne / czerwone, portfel męski czarny, portfel damski czerwony,  
     zestaw czapka + szalik, zestaw złotych kosmetyczek, parasol Smart.  
5. Ważność oferty do 31.12.2019 lub do wyczerpania produktów promocyjnych i/lub nagród. Liczy się data złożenia zamówienia przez klienta.
6. Promocja nie może być łączona z innymi akcjami na produkty VBW obowiązującymi w tym okresie.
7. Prezentowana promocja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC oraz innych właściwych przepisów prawnych, ma charakter informacyjny.
8. Nie odpowiadamy za błędy w druku. Zastrzegamy sobie prawo do korekty i modyfikacji informacji w ulotce oraz do zakończenia promocji przed terminem.
9. Szczegóły promocji: Ewa Miśków-Zych, tel. 74 858 27 10, 506 192 721, marketing@eltech.com.pl
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596 Szczypce uniwersalne

chromowane VDE 1000 V

Kod Opis Nr katalogowy Cena kat. netto

87596205 160 mm 596  160 mm 70,80 zł

87596210 180 mm 596  180 mm 76,50 zł

1000 V

597  Szczypce tnące boczne

chromowane VDE 1000 V

Kod Opis Nr katalogowy Cena kat. netto

87597120 160 mm 597  160 mm 87,20 zł

1000 V

Kod Opis Nr katalogowy Cena kat. netto

87593210 200 mm 593  200 mm 109,60 zł

593  Szczypce półokrągłe odgięte

chromowane VDE 1000 V

1000 V

545  Szczypce uniwersalne

polerowane

Kod Opis Nr katalogowy Cena kat. netto

87545305 160 mm 545  160 mm 51,80 zł

87545310 180 mm 545  180 mm 52,80 zł

587  Szczypce tnące boczne

polerowane

Kod Opis Nr katalogowy Cena kat. netto

87587220 160 mm 587  160 mm 64,50 zł
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512  Obcęgi do drutu zbrojarskiego

chromowane o zwiększonym przełożeniu MasterCUT

Kod Opis Nr katalogowy Cena kat. netto

87512020 300 mm 512  300 mm 88,90 zł

Kod Opis Nr katalogowy Cena kat. netto

87182005 180 mm 182  180 mm 80,70 zł

87182010 240 mm 182  240 mm 83,80 zł

87182015 300 mm 182  300 mm 117,50 zł

182  Szczypce nastawne do rur FastGrip

z przyciskiem zwalniającym, polerowane

952  Klucz do rur typu „S”

do uniwersalnego zastosowania w przemyśle, rzemiośle,  
warsztacie

pomalowane na czerwono, polerowane, niklowane

Nr kat. l [mm] Nr katalogowy Cena kat. netto

87952005 245 952  ½” 96,90 zł

544  Szczypce automatyczne do ściągania izolacji

zakres roboczy

Kod Opis Nr katalogowy Cena kat. netto

87544005 180 mm 544  180 mm 109,70 zł
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Kod Opis Nr katalogowy Cena kat. netto

87980050 800 mm 980LC  800 mm 393,80 zł

980LC  Nożyce do drutu LightCut

ramiona ze stopu lekkiego  
zakres cięcia max. Ø 10 (19 HRc)

980  Nożyce dźwign.”WAGGONIT”

Nr kat. Opis Nr katalogowy Cena kat. netto

87980005 460 mm 980  460 mm 323,70 zł

87980010 610 mm 980  610 mm 318,80 zł

              max do 25 mm                  max 32 mm

493  Nożyce do kabli z przełożeniem

Kod Opis Nr katalogowy Cena kat. netto

87493005 250 mm 493  250 mm 736,90 zł

Kod Opis Nr katalogowy Cena kat. netto

87173071 71 mm 173  71 mm 78,80 zł

173  Klucz uniwersalny do szaf sterowniczych

777  Zestaw szczypiec 4-częściowy

w wytłoczce (A21,A2,J21,J2)

Kod Nr katalogowy Cena kat. netto

87777000 777  4-teilig 192,80 zł



System szybkiej kontroli kompletności i ochrony narzędzi. 
System modułów produkowanych z pianki polietylenowej, 
przeznaczony pierwotnie dla potrzeb zaplecza technicznego 
lotnictwa, zapewniający szybką kontrolę kompletności narzędzi 
po wykonanych czynnościach obsługowych.  

Stosowany przez wymagających Użytkowników przemysłowych, 
a także ruchome serwisy - ochrona narzędzi przed niszczeniem 
powłoki chromowej.  Możliwość produkcji i dostaw modułów TCS 
w dowolnych wymiarach dla indywidualnie zaprojektowanych 
zestawów narzędzi do dowolnych mebli warsztatowych.

TOOL CONTROL SYSTEM
do it  YOUR SELFSpecjaliści od indywidualizacji oferują

Moduły TCS dostępne są
w wielu kolorach

Tu ogranicza nas tylko Twoja wyobraźnia!

Teraz w siedzibie i przy 
współpracy Użytkownika!1 Moduły oTC  

z konturem narzędzia 
i poglądowym zdjęciem3 Moduły oTC: kolor kontury w tle jest żółty
i zawiera zdjęcie odpowiedniego narzędzia

Nie tylko do narzędzi 
STAHLWILLE!2 Projektowanie i produkcja modułów  
w Systemie Tool Control System pod dowolne 
zestawy narzędzi, w dowolnych wymiarach, 
do dowolnego układu mebli warsztatowych

techniczne przygotowanie konturów do 
produkcji TCS odbywa się w miejscu pracy 
Użytkownika

OFERTA STAHLWILLE POLSKA:

Zamawiając dowolne narzędzia Grupy STAHLWILLE –  
z katalogu produktów VBW i ALARM – moduły TCS indywidualnie projektowane  

do dowolnej walizki lub mebla - otrzymasz GRATIS!



LASEROWE ZNAKOWANIE

Laserowe znakowanie narzędzi umożliwia identyfikację w przypadku zagubienia czy kradzieży

OFERTA STAHLWILLE POLSKA:

• Szybka identyfikacja narzędzi.
• Trwałe i odporne znakowanie.
• Pełna identyfikowalność narzędzi.
• Organizacja i standaryzacja miejsca pracy!
• Minimalizacja czasu dostępu!

Narzędzie zostaje trwale oznaczone unikalnym numerem seryjnym, 
opisem lub indeksem narzędziowym, kodem kreskowym lub logo. 
Możliwa jest w ten sposób indywidualna personalizacja przedmiotu.

Laserowe znakowanie ułatwia identyfikację oraz opisy procesów 
technologicznych. Od razu wiadomo, z którego zestawu dane 
narzędzie pochodzi i dzięki temu szybciej wraca na swoje miejsce 
w szufladzie, w walizce czy szafce narzędziowej.

laserowo znakowany spis inwentarza

przy ilości powyżej 100 sztuk narzędzi  
istnieje możliwość negocjacji ceny

koszt dojazdu do siedziby Użytkownika ustalany  
indywidualnie w zależności od ilości znakowań

przy zakupie wyposażenia narzędziowego tablice cieni oraz 
spisy narzędzi grawerowane laserowo zawarte w dostawie

przy zakupie narzędzi Grupy STAHLWILLE 
laserowane znakowanie w cenie narzędzia

każde narzędzie 
znakowane numerem 

inwentarzowym  
z tabliczką znamionową  

w module TCS  
w cenie dostawy 


