
София, кв. Орландовци ул. “Мара Бунева” № 99 Телефон:  +359 2 926 50 10,  + 359 2 926 50 11,  +359 2 926 50 44, E-mail: tech-co@tech-co.net www.tech-co.bg

Промоционалните условия са валидни в търговските обекти на Тех-ко ООД.  Промоциите са активни в указания период или до изчерпване на  количествата.  

Всички цени са с включен ДДС. Възможни са печатни и предпечатни грешки. Снимките са с илюстративна цел. 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА КРАЙНИ И НЕ СЕ НАЧИСЛЯВА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКA.

БРОЙ 35ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА ОТ 18.08.2021 ДО 19.08.2021
Б Ю Л Е Т И Н

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТКИ  
В КУФАР 12БР. 
7895 BGS

5,80
лв.7,70

лв. 33,00
лв.

56,00
лв.

СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ  
DOT 4 1L TRW
PFB401

КОНТАКТЕН СПРЕЙ 
PRESTO
CONTACT CLEANER 400ML

• SAE J1703
• DIN/ISO 4925
• Вискозитет: 

1315.00 mm2/sec

• Дръжка с шестограмен накрайник поз-
воляващ прилагане на допълнително 
усилие

• ергономична дръжка с меко покритие
• размери: (дължина без дръжката и вър-

ха)
• права отвертка : 3.2x72 mm; 5.0x75 mm; 

6.0x100 mm; 6.0x38 mm; 8.0x150 mm; 
9.5x200 mm

• кръстата отвертка: PH0x75 mm; PH1x75 
mm; PH2x100; PH2x38 mm, PH3x150 mm, 
PH4x 200 mm

ДИГИТАЛЕН ПИСТОЛЕТ ЗА 
ПОМПАНЕ НА ГУМИ

53450 JBM 

• скала:0-200Psi, 0-14Bar, 0-1400Kpa, 
0-14Kgf/cm²

• батерия: 2 х AAA батерии (не са вклю-
чени в комплекта)

• зелен графичен дисплей с автоматич-
но изключване за време

• големи цифри на дисплея с възмож-
ност за избор на типа единица на 
измерване

• при директно подаване на налягане 
дисплея се включва автоматично

• индикатор за заряда на батериите
• предпазен гумен калъф на манометъра
• бутон за спадане на налягането при 

завишени стойности
• 300 мм маркуч
• месингов накрайник за помпане с 

щипка
• EU индустриален накрайник за бърза 

връзка - мъжки

• Почиства електричски-
те връзки.

• Осигурява много добра 
проводимост.

• Отблъсква влагата.

 

 

 

Цена: 7,70лв. с ДДС

 ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ ТУК

http://www.tech-co.net/
https://www.tech-co.bg/sites/default/files/contact_spray_306192_bg_0.pdf
https://www.tech-co.bg/sites/default/files/contact_spray_306192_bg_0.pdf

