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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. 

СРЯДА
ДЕН ЗА РАБОТА

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА КРАЙНИ И НЕ СЕ НАЧИСЛЯВА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКA.

59,00
лв.

БРОЙ 37ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА ОТ 17.06.2020 ДО 17.06.2020
Б Ю Л Е Т И Н

25,20
лв.

Дръжка с шестограмен накрайник 
позволяващ прилагане на допълнително 
усилие
• ергономична дръжка с меко покритие
• размери: (дължина без дръжката и върха)
• 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

С няколко лесни стъпки можете 
да постигнeтe професионални 
резултати без нуждата от 
специализирани инструменти. 
Комплектът съдържа всичко 
необходимо за качествено 
полиране на фаровете:
• 1 шише с течност на водна 

основа за първоначално 
третиране

• 1 шише с течност за почистване 
/ полиране

• 1 шише с течност за блясък и 
сияние

•  3 шкурки - 600 (груба), 1500 
(средна) и 2000 (фина)

• 10 хартиени кърпи
• 1 чифт гумени ръкавици 
• Видими резултати: 30 минути 

след третиране.

КОМПЛЕКТ О-ПРЪСТЕНИ 
419БР., 3-50ММ  8045 BGS

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТКИ В КУФАР 12БР. 7895 BGS

25,90
лв.

КОМПЛЕКТ ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  НА 
ЗАХАБЕНИ ФАРОВЕ С UV 
ЗАЩИТА (PH  RESTORATION KIT)

WYNN’S SUPER RUST 
PENETRANT 500ML

• Бързо освобождава 
блокирали, ръждясали или 
корозирали части.

• Смазва и почиства прецизни 
части и устройства.

• Силна диелектрическа 
способност.

• Предпазва от ръжда, корозия 
и замръзване.

• Подходящ за механизми от 
желязо, хром, алуминий и 
мед.

• Прониква до трудно достъпни 
за смазване зони. 

• киселинно, бензино, 
топло и масло-
устойчиви

• изработени от NBR, 
не са подходящи за 
питейна вода

BREMBO  СПИРАЧНА 
ТЕЧНОСТ DOT 4 - 250 ML

8,90
лв.2,55

лв.

http://www.tech-co.net/
https://www.youtube.com/watch?v=sa6hMUTsfbg

