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Mata szklana

Tkanina szklana

0,5 m²
do stosowania z żywicą poliestrową

0,5 m²
do stosowania z żywicą poliestrową

NOVOL
gramatura
Szpachlówka poliestrowa „UNI”

uniwersalna, z utwardzaczem,
zalecana głównie do obróbki mechanicznej
i niezbyt dużych powierzchni;
posiada dobrą przyczepność
do różnych podłoży (laminaty poliestrowe,
stal, aluminium, podkłady akrylowe
dwukomponentowe, stare powłoki lakiernicze),
nie jest zalecana do stosowania
na stali ocynkowanej

Szpachlówka poliestrowa „FINISH”

wykańczająca, z utwardzaczem,
do napraw niewielkich powierzchni
oraz końcowego wyrównywania powierzchni
przed nakładaniem podkładów;
umożliwia obróbkę drobnoziarnistym
papierem ściernym pozostawiając
bardzo gładką nawierzchnię;
posiada doskonałą przyczepność
do różnych podłoży (laminaty poliestrowe,
stal, stal ocynkowana, aluminium, podkłady
akrylowe dwukomponentowe, stare powłoki
lakiernicze)

0,25 kg (w tym utwardzacza 8 g)

POZ-0022

0,75 kg (w tym utwardzacza 20 g)

POZ-0031

0,25 kg (w tym utwardzacza 8 g)

POZ-0023

2 kg (w tym utwardzacza 50 g)

POZ-0032

0,75 kg (w tym utwardzacza 20 g)

Szpachlówka poliestrowa „FIBER”

z utwardzaczem,
wzmocniona włóknem szklanym,
do wypełniania niewielkich powierzchni;
stosowane podłoża: laminaty poliestrowe,
stal, aluminium, podkłady akrylowe
dwukomponentowe,
stare powłoki lakiernicze

POZ-0041

0,2 kg (w tym utwardzacza 8 g)

POZ-0042

0,6 kg (w tym utwardzacza 20 g)

150 g/m²

POZ-0111

150 g/m²

POZ-0102

300 g/m²

POZ-0112

350 g/m²

POZ-0103

450 g/m²

POZ-0113

500 g/m²

CX-80
Preparat wielozadaniowy CX80

POZ-0021

Zestaw reperacyjny „PLUS”

składa się z żywicy poliestrowej,
utwardzacza oraz maty szklanej;
uzyskany z niego laminat posiada
bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną,
służy do wypełniania znacznych ubytków
materiału (spowodowanych np. korozją),
wzmacniania i usztywniania powierzchni
metalowych i wykonanych z tworzyw sztucznych;
stosowane podłoża: laminaty poliestrowe,
stal, drewno, aluminium, podkłady
akrylowe dwukomponentowe,
stare powłoki lakiernicze

POZ-0051

smaruje, penetruje, usuwa wilgoć, czyści,
odrdzewia, konserwuje

POZ-0301

100 ml

POZ-0302

250 ml

POZ-0303

500 ml

Silikon Spray

do laminowania ręcznego –
przeznaczona do napraw elementów
wykonanych z blachy i laminatów
(jako utwardzacz należy stosować
NOVOL art. POZ-0081);
uzyskana powłoka posiada bardzo
dobrą przyczepność do podłoża;
stosowane podłoża: laminaty poliestrowe,
stal, drewno, aluminium, podkłady
akrylowe dwukomponentowe,
stare powłoki lakiernicze

Krytox CX80T

zawiera teflon, smaruje, penetruje,
konserwuje, usuwa wilgoć, czyści,
likwiduje piski, zabezpiecza antykorozyjnie

POZ-0321

100 ml

POZ-0322

400 ml

Smar silikonowy

płynny silikon w aerozolu,
idealny do uszczelek samochodowych,
nadaje połysk, chroni przed wilgocią,
konserwuje gumę zapobiegając jej kruszeniu

do użytku na styku powierzchni
wykonanych z tworzywa sztucznego,
metalu, ceramiki, gumy i wielu innych;
nie plami, nie klei się z kurzem, antyprzyczepny;
posiada atest PZH zezwalający na kontakt
z wodą wodociągową oraz zezwalający
na stosowanie do konserwacji
maszyn w przemyśle spożywczym;
zakres temperatur od –60° do 230°

0,25 kg (w tym utwardzacza 8 g)
POZ-0331

Żywica poliestrowa „PLUS”

gramatura

POZ-0101

300 ml
POZ-0371

40 g

POZ-0372

500 g

Utwardzacz

stosowany między innymi do szpachlówek
o kodach od POZ-0011 do POZ-0042
Klej RC42 / RC70

POZ-0081

50 g

anaerobowy, 50 ml
do zabezpieczania gwintów,
chroni przed odkręcaniem podczas
drgań i wibracji;
wstępne wiązanie do 15 minut
pełna wytrzymałość po 24h
odporność na temperatury od –55° do 150°

Klej Bondix

cyjanoakrylowy
w niezatykającej się butelce
błyskawicznie łączy większość powierzchni:
drewno, metal, porcelanę, gumę, ceramikę

Podkład „PROTECT 1K”

akrylowy, jednokomponentowy
POZ-0471
POZ-0061

POZ-0451

1 kg
POZ-0091
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Auto Weld

JB Kwik

mocuje, wypełnia i wiąże wszystkie
twarde powierzchnie (żeliwo, stal, aluminium,
każdy rodzaj drewna, ceramikę, tworzywa
sztuczne itd.); do naprawy pęknięć
(bloki silnikowe, gniazda zaworów, prowadnice,
koła pasowe itp.), doskonale uszczelnia
(bojlery, chłodnice, rynny itp.) i trwale łączy
różnego rodzaju materiały

POZ-0481

chemia

2 x 28,4 g

szybkoschnąca spoina klejowa, mocuje,
wypełnia i wiąże wszystkie twarde powierzchnie:
żeliwo, stal, aluminium, każdy rodzaj drewna,
ceramikę i tworzywa sztuczne; można
ją nawiercać, szlifować, gwintować i obrabiać
z pełną gwarancją, że się nie skurczy;
łatwa w użyciu – daje się kształtować
do 4 minut; wytrzymuje temperatury
do 150°C; trwałość w tubce 20 lat

POZ-0482

2 x 28,4 g

TECHNICQLL
Klej epoksydowy E358

bezbarwny klej epoksydowy,
bardzo szybki czas łączenia,
trwale klei szkło, ceramikę, tworzywa sztuczne,
beton, marmur, metale i ich stopy,
gumę i drewno

POZ-2018

2 x 12 ml

Klej 5 minut epoksydowy E362

szybkowiążący, dwuskładnikowy klej
do wszystkich materiałów używanych
w gospodarstwie domowym, łączy
prawie wszystkie materiały: kamień, marmur,
cegłę, tworzywa sztuczne, metale
wysoki zakres temperaturowy, idealny
środek naprawczy

POZOSTALI PRODUCENCI
Smar grafitowy

Towot

z dozownikiem

z dozownikiem
POZ-2023

POZ-0911

70 ml

POZ-0912

70 ml

2 x 5 ml

Klej do PP i PE C083

łączy wszystkie materiały, zarówno elastyczne
jak i twarde, o powierzchniach gładkich
jak i porowatych, włącznie z polietylenem PE,
polipropylenem PP oraz teflonem

Wazelina techniczna

Oliwa do maszyn

z dozownikiem

POZ-2053

2 g +4 ml żel

z dozownikiem

Klej MS Polimer R812

POZ-0913

70 ml

POZ-0914

70 ml

bezbarwny i bezwonny, konsystencja żelu
charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością
do metali, powierzchni galwanizowanych,
aluminium, szkła, ceramiki,
tworzyw sztucznych, drewna
odporność temperaturowa od –40 do 90°C

POZ-2060
MDS Protec
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kompozyt żywic epoksydowych
i proszków metali, łączy metal, kamień,
szkło, drewno, większość tworzyw sztucznych
wysoka przewodność cieplna,
chroni przed korozją

POZ-2020

2 x 20 ml

Klej sekundowy

bezbarwny klej błyskawiczny
skleja bardzo mocno w ciągu kilku sekund gumę,
plastik, porcelanę i wiele tworzyw sztucznych
bardzo ekonomiczny, duża przyczepność

POZ-2042

2 g dozownik kropelkowy C809

POZ-2043

25 g dozownik kropelkowy C129

POZ-2045

8 g z pędzelkiem C990

POZ-2046

2 g żel bezbarwny C297

Klej do szkła i lusterka wstecznego C355

błyskawiczny klej cyjanoakrylowy,
trwale i niewidocznie łączy szkło, kryształ
i kamienie szlachetne z różnymi powierzchniami,
w zestawie podkładka od mocowania lusterka
wstecznego, zapobiegające drganiom i eleminuje
nierówności

POZ-2054

8g

Klej konstrukcyjny R167

jednoskładnikowy, poliuretanowy, powiększa
swoją objętość w czasie schnięcia, daje bardzo
mocne i wodoodporne połączenie, używany jako
kotwa chemiczna – zastępuje kołki rozporowe
odporność temperaturowa od –30 do 80°C

POZ-2061

20 ml

WD 40

smar do okuć okiennych i drzwiowych
redukuje tarcia, konserwuje,
bezpieczny dla powłok ochronnych okuć,
neutralny w kontakcie z tworzywami sztucznymi,
niebrudzący, bezwonny, bezbarwny

POZ-0501

20 ml

Klej metalowy epoksydowy E143

15 ml

preparat wielozadaniowy,
smaruje, chroni, czyści, usuwa wodę,
penetruje

Klej termiczny R457

ognioodporna pasta, konsystencja żelu,
do napraw elementów pracujących w wysokich
temperaturach w zakresie od –40 do 1200°C
POZ-2212

150 ml

POZ-2213

250 ml

POZ-2211

450 ml z aplikatorem

POZ-2062

70 ml

Klej do gumy R310

na bazie kauczuku, dzięki czemu tworzy bardzo
mocne i elastyczne połączenie
odporny na warunki atmosferyczne
odporność temperaturowa od –30 do 80°C

POZ-2082

20 ml
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Klej do twardych plastików R327

bardzo mocny, bezbarwny, wodoodporny
klej do materiałów syntetycznych
idealny do klejenia elementów z PVC, ABS itp.
powszechnie stosowany do napraw
przedmiotów użytku domowego
odporność temperaturowa od –30 do 80°C

POZ-2083

20 ml

Klej do butów R341

bezbarwny, elastyczny, wodoodporny,
klei skórę, gumę, skaj, drewno,
tkaniny powlekane i niepowlekane
wysoka wytrzymałość mechaniczna
odporny na zmienne warunki atmosferyczne
i temperaturę w zakresie od –30 do 80°C

POZ-2085

20 ml

Klej do tapet R440

do podklejania krawędzi i napraw wszystkich
rodzajów tapet: papierowych, winylowych,
zmywalnych, piankowych, z naturalnego korka
po wyschnięciu bezbarwny
zakres temperaturowy od –30 do 60°C

POZ-2091

100 ml

Klej montażowy

Montage-fix, uniwersalny klej montażowy,
zastępuje wkręty i gwoździe, klei szkło,
metal, ceramikę, tworzywa sztuczne, itp.
zakres temperatury od –15 do 60°C

chemia

Klej do miękkiego PVC R334

wodoodporny, bezbarwny,
do klejenia cienkościennych materiałów
wykonanych z elestycznych tworzyw sztucznych
(np. dmuchanych zabawek, materacy)
klei pod wodą, odporny na UV
i temperaturę w zakresie od –30 do 80°C

POZ-2084

POZ-2112

Klej kontaktowy R226

POZ-2088

do napraw pęknięć, rys, zadrapań i ubytków
białych o wysokim połysku powierzchni
emaliowanych, ceramicznych, akrylowych
takich jak wanny, umywalki, brodziki
oraz obudowy pralek, lodówek itp.
odporny na wodę i temperaturę

POZ-2169

klejąca, dwustronna, elastyczna, niezastąpiona
przy przyklejaniu części i akcesoriów
samochodowych – listew ozdobnych,
emblematów, tabliczek, znaków,
lusterek martwego pola,
dodatkowego światła stop czy anten

70 ml

POZ-2181

Klej montażowy neoprenowy

POZ-2096

100 ml, bezbarwny R147

POZ-2101

300 ml tuba R594

dł. 1,5 m, szer. 19 mm

Taśma do luster T345

uniwersalny klej na bazie kauczuków
syntetycznych do stosowania w wewnątrz
jak i zewnątrz pomieszczeń, do wszystkich
materiałów budowlanych
zakres temperatury od –30 do 60°C

100 ml R317

piankowa, dwustronnie klejąca taśma
do montażu luster, odporna na wilgoć

POZ-2183

70 ml

Klej do drewna dyspersyjny R426

wodny, dyspersyjny, na bazie żywic winylowych
polecany do łączeń stolarskich, płyt wiórowych,
sklejki, płyt paździerzowych
szybki czas schnięcia – 10 minut
odporność na temperatury od –30 do 60°C

POZ-2105
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100 ml

POZ-2133

70 ml biały S089

POZ-2136

70 ml bezbarwny S587

Preparat do metali kolorowych P501

środek do czyszczenia, polerowania,
zabezpieczania metali kolorowych –
mosiądzu, srebra, miedzi lub brązu

60 ml

Taśma montażowa T693

dwustronna, klejąca wszystkie powierzchnie,
szczegółnie gładkie jak metal, drewno, szkło,
tworzywa sztuczne, ceramikę, itp.
przy odklejaniu nie niszczy lakierowanych
powierzchni

POZ-2182

dł. 1,5 m, szer. 19 mm

Taśma naprawcza T291

jednostronnie klejąca, uniwersalna,
uszczelniająca, wodoodporna,
doskonała przyczepność do większości
przedmiotów, odporna na ścieranie,
wmocniona włóknami, odrywa się ręcznie,
bez użycia nożyczek

dł. 5 m, szer. 19 mm
POZ-2185

dł. 10 m, szer. 50 mm

Klej do drewna typu wikol R850

szybkowiążący, wodoodporny,
szerokie zastosowanie przy pracach
montażowych i wykończeniowych
barwa biała, po zastygnięciu bezbarwny

BRIPOX
Poxilina

POZ-2102

trwale elastyczna spoina odporna na pleśń,
grzyby i warunki atmosferyczne,
odporny na promieniowanie UV i wilgoć
zakres temperatur od –50 do 120°C

20 g +4 ml

Taśma samochodowa T709

uniwersalny, bezbarwny,
łączy prawie wszystkie powierzchnie
materiałów budowlanych, służy do napraw
urządzeń gospodarstwa domowego

POZ-2098

Silikon sanitarny

POZ-2173

20 ml

Klej gospodarczy R464

POZ-2093

70 ml

Emalia zaprawowa P805

mocny, wodoodporny i elastyczny
łączy skórę, gumę, tworzywa sztuczne, filc,
korek, drewno, metal, tkaniny powlekane
odporny na wodę i temperaturę
w zakresie od –30 do 80°C

100 ml, biały R331

jednoskładnikowy, odporny na wodę,
do wszystkich rodzajów drewna
i materiałów drewnopodobnych
zakres temperatury od –30 do 60°C

bezbarwny, trwale elastyczny
odporny na promieniowanie UV,
wilgoć i temperaturę
zakres temperatur od –50 do 120°C

20 ml

POZ-2095

Klej do drewna poliuretanowy R161

Silikon uniwersalny S003

POZ-2104

30 ml

Poxipol

dwuskładnikowy kit epoksydowy
idealny do napraw i uszczelnień rur
z różnego rodzaju materiału: żelaza, brązu,
PVC, polipropyleniu, ołowiu;
posiada atest higieniczny
czas utwardzania – 10 min.

spoiwo plastyczne
do szerokiej gamy materiałów, takich jak:
metale i ich stopy, cement, drewno, marmur,
plastik, ceramika, granit, porcelana
czas utwardzania po wymieszaniu – 10 min.

Klej uniwersalny epoksydowy S273

dwuskładnikowy, bardzo mocny klej
do stosowania w przemyśle
i gospodarstwie domowym
doskonale klei kombinacje materiałowe
szkło-metal, plastik-drewno
zakres temperatury od –30 do 70°C

POZ-2209

POZ-2700

70 g, 38 ml

POZ-2701

250 g, 155 ml

POZ-2702

21 g, 14 ml metaliczny

POZ-2704

108 g, 70 ml metaliczny

POZ-2703

16 g, 14 ml przezroczysty

POZ-2705

82 g, 70 ml przezroczysty

2 x 20 ml
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artykuły różne

Kropelka

Ośmiorniczka

klej błyskawiczny, łatwy w użyciu,
do małych napraw w gospodarstwie domowym
skleja w kilka sekund
wersja w żelu daje kilka sekund na korektę
klejonych powierzchni
POZ-2706

2 ml

POZ-2707

10 ml

POZ-2708

3 g, żel

Noga stołu „LOFT”

stalowa, lakier czarny
obciążenie max. 150 kg

klej idealnie nadający się do przyklejania
cokołów, listew
łatwy w stosowaniu, wiąże z dużą siłą
może być malowany, resztki można usunąć wodą
pełną wytrzymałość uzyskuje w ciągu 24 godzin

POZ-2709

50 g

Noga stołu „X”

stalowa, lakier czarny
obciążenie max. 150 kg

OMN-0611

szer. 360 mm, wys. 430 mm

OMN-0621

szer. 360 mm, wys. 430 mm

OMN-0612

szer. 560 mm, wys. 720 mm

OMN-0622

szer. 560 mm, wys. 720 mm

Tadam

klej do materiałów używanych
przy produkcji butów,
elastyczny, łatwy w aplikacji,
konsystencja żelu
odporny na działanie wody
Noga stołu „3 pręty”
POZ-2711

Wieszak ubraniowy

tworzywo sztuczne
obrotowy, szary

stalowa, lakier czarny
szerokość podstawy 100 mm
obciążenie max. 50 kg

9g

artykuły różne
Zestaw haków ARES 9 części

OMN-0601

wysokość 150 mm

OMN-0602

wysokość 410 mm

OMN-0603

wysokość 710 mm

WIE-0182

opakowanie 10 szt.

Zestaw pozwoli stworzyć funkcjonalną przestrzeń do przechowywania
i zachowania porządku w garażu lub warsztacie

ELU-0030

zestaw ARES
Toaleta turystyczna

W skład zestawu wchodzi:
2 x ELU-0031
1 x ELU-0036
2 x ELU-0042

1 x ELU-0032
1 x ELU-0039
1 x ELU-0043

1 x ELU-0033
1 x ELU-0040
1 x ELU-0045

przenośna, waga netto 3,9 kg
zbiornik na czystą wodę 15 l
zbiornik na nieczystości 21 l
spłuczka

POZ-2900

wys. 414 mm, szer. 383 mm,
gł. 427 mm

Płyn utylizacyjny do toalet

zwalcza przykre zapachy
zmniejsza powstawanie gazów
rozpuszcza nieczystości

POZ-2901

pojemność 2 l

Elementy i haki ARES – możliwość złożenia własnego zestwu

ELU-0031

ELU-0037

ELU-0043
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ELU-0032

ELU-0038

ELU-0044

ELU-0033

ELU-0039

ELU-0045

ELU-0034

ELU-0040

ELU-0046

ELU-0035

ELU-0041

ELU-0047

ELU-0036

ELU-0042

ELU-0048

ELU-0031

szyna HA2, długość 610 mm, szerokość 70 mm

ELU-0032

łącznik szyn HA3

ELU-0033

maskownica HA4 do szyny, 2 szt.

ELU-0034

hak HA5, szerokość 210 mm, długość 130 m

ELU-0035

hak HA6, długość 220 mm

ELU-0036

hak HA7, długość 265 mm

ELU-0037

hak HA8, długość 195 mm

ELU-0038

hak HA9, długość 140 mm

ELU-0039

hak HA10, długość 58 mm

ELU-0040

hak HA11, długość 230 mm

ELU-0041

hak HA12, długość 270 mm

ELU-0042

hak HA13, długość 200 mm

ELU-0043

hak HA14, długość 240 mm

ELU-0044

hak HA15, długość 175 mm

ELU-0045

hak HA16, długość 205 mm

ELU-0046

hak HA17, długość 230 mm

ELU-0047

hak HA18, długość 145 mm

ELU-0048

hak HA19, długość 120 mm

Płyn odświeżający do toalet

nadaje przyjemny zapach
pozostawia warstwę ochronną na muszli
ekologiczny

POZ-2902

pojemność 2 l

Papier toaletowy „Aqua soft”

miękki, wielowarstwowy
rozpuszczalny
zapobiega zatykaniu się toalet

POZ-2903

4 rolki
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artykuły różne

Kółko do kluczy

artykuły różne

Identyfikator do kluczy „typ 2”

stalowe, hartowane, niklowane

dwustronny

Moskitiera

Moskitiera na okno dachowe

z rzepem na pełny obrys moskitiery

POZ-1001

16 mm, zwykłe

POZ-1002

18 mm, zwykłe

wymiary [cm]

biała

czarna

POZ-1003

20 mm, zwykłe

POZ-1041

mix kolorów – 10 szt.

100 x 100

POZ-1151

POZ-1152

POZ-1004

24 mm, zwykłe

POZ-1042

bezbarwny – 10 szt.

130 x 150

POZ-1153

POZ-1154

POZ-1005

30 mm, zwykłe

POZ-1043

czerwony – 10 szt.

150 x 180

POZ-1155

POZ-1156

POZ-1006

35 mm, zwykłe

POZ-1044

niebieski – 10 szt.

POZ-1011

26 mm, płaskie

POZ-1045

pomarańczowy – 10 szt.

POZ-1012

30 mm, płaskie

POZ-1046

zielony – 10 szt.

POZ-1021

30 mm, karbowane

POZ-1047

żółty – 10 szt.

POZ-1007

16 mm, zwykłe – 5 szt.

POZ-1061

20 mm, zwykłe – 5 szt.

mix kolorów – 100 szt.

POZ-1008
POZ-1009

24 mm, zwykłe – 5 szt.

Identyfikator do kluczy „typ 1”

mix kolorów – 100 szt.

1 sztuka

POZ-1081

mix kolorów

Uszczelka P

Zasłona 3 pasy

Zasłona 2 pasy z rzepem 5,6 m

Oznacznik główki klucza

tworzywo
POZ-1071

mix kolorów, okrągły, 1 szt.

POZ-1072

mix kolorów, okrągły, 5 szt.

POZ-1073

mix kolorów, kwadrat, 5 szt.

POZ-1074

mix kolorów, kwadrat, 100 szt.

POZ-1161

90 x 210 cm biała

POZ-1164

140 x 220 cm biała

POZ-1162

90 x 210 cm czarna

POZ-1165

140 x 220 cm czarna

Uszczelka E

160 x 210/220 cm

samoprzylepna, wykonana z materiału EPDM

POZ-1101

biała 4 x 9, 150 m

POZ-1102

brązowa 4 x 9, 150 m

POZ-1171

biała

POZ-1173

biała

POZ-1172

czarna

POZ-1174

czarna

samoprzylepna, wykonana z materiału EPDM
szpula 100 m, na szczeliny 3–7 mm

POZ-1103

biała

POZ-1105

biała

POZ-1104

brązowa

POZ-1106

brązowa

Uszczelka UD-43

samoprzylepna, wykonana z materiału EPDM
szpula 50 m

czarna

Zmywacz

z suwakiem

POZ-1181

Uszczelka UD-55

samoprzylepna, wykonana z materiału EPDM
szpula 40 m

do usuwania kleju po rzepach i uszczelkach

120 x 220 cm

Uszczelka UD-54
POZ-1191

samoprzylepna, wykonana z materiału EPDM
szpula 50 m

POZ-1108

biała

POZ-1109

czarna
Skrytka podręczna
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Zasłona magnetyczna

100 x 210/220 cm

Folia remontowa
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montaż na rzep

Uszczelka D

samoprzylepna, wykonana z materiału EPDM
szpula 100 m, na szczeliny 3–5 mm

POZ-1107

biała 120 x 140 cm

rzep 5,6 m

POZ-1157

Zasłona magnetyczna
Karabińczyk do kluczy

POZ-1159

montaż na listwy PVC

jednostronny, opakowanie 100 sztuk

POZ-1031

zaczepy samoprzylepne

Uszczelka UD-84

samoprzylepna, wykonana z materiału EPDM
szpula 50 m

POZ-1110

biała

POZ-1112

biała

POZ-1111

czarna

POZ-1113

czarna

ustawiany 4-cyfrowy szyfr
chowana linka
wymiary 24 x 13 x 6 cm

POZ-1201

szara

0,5 l

Klin montażowy

do montażu okien i drzwi

POZ-1271

80 x 30 x 10 mm

POZ-1273

94 x 43 x 14 mm

POZ-2504

150 x 43 x 20 mm
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artykuły różne

Blacha perforowana „QG 5-8”

artykuły różne

Blacha perforowana

stalowa, wymiar 1000 x 1000 x 1 mm
otwory 5 x 5 mm, przeskok 8 mm

POZ-1401

POZ-1400

aluminiowa,
wymiary: 250 x 500 x 1 mm
średnica otworów 2 mm,
przeskok 3,5 mm

POZ-1402

stalowa,
wymiary: 1000 x 1000 x 1 mm
średnica otworów 3 mm,
przeskok 5 mm

POZ-1403

stalowa,
wymiary: 1000 x 1000 x 1 mm
średnica otworów 5 mm,
przeskok 8 mm

1 m²

Pachołek drogowy

Koszopopielnica

miękkie tworzywo sztuczne
poddaje się przy najeżdżaniu
wysokość 40 cm, podstawa 24 x 24 cm

POZ-1441

biało-czerwony

Pułapka na myszy
Blacha ryflowana aluminiowa

wymiar 1000 x 1000 x 2 mm

POZ-1682

wymiar 250 x 500 x 0,5 mm

POZ-1407

wymiar 600 x 1000 x 2 mm

POZ-1683

wymiar 250 x 500 x 0,8 mm

POZ-1408

wymiar 120 x 1000 x 2 mm

POZ-1684

wymiar 120 x 1000 x 0,5 mm

POZ-1409

wymiar 250 x 500 x 2 mm

POZ-1685

wymiar 200 x 1000 x 0,8 mm

czarna

POZ-1462

stal nierdzewna

Pułapka na szczury

POZ-1481

1 sztuka

Podkładka do przesuwania mebli
Blacha stalowa ocynkowana

POZ-1461

drewniana

Blacha aluminiowa surowa

POZ-1404

wysokość 69 cm
pojemność 15 l

drewniana

POZ-1482

1 sztuka

Kanister

podłoże twarde

Siatka ocynkowana

plastikowy

prostowana, średnio walcowana
POZ-1686

wymiar 250 x 500 x 0,8 mm

POZ-1687

wymiar 250 x 500 x 0,5 mm

POZ-1688

wymiar 120 x 1000 x 0,5 mm

Blacha aluminiowa tłoczona

POZ-1680

wymiar 250 x 500 x 0,5 mm

POZ-1681

wymiar 600 x 1000 x 0,5 mm

Uchwyt na flagę

stalowy, ocynk biały
średnica wewnętrzna rurek 28 mm

POZ-1689

250 x 500 x 1 mm

Uchwyt na flagę

stalowy, ocynk żółty
średnica wewnętrzna rurek 23,5 mm

POZ-1411

pojedynczy

POZ-1412

podwójny

Polska flaga narodowa

poliestrowa
z zaślepionym tunelem na maszcik
o średnicy 20–25 mm

POZ-1414

pojedynczy

POZ-1415

podwójny

POZ-1421

112 x 70 cm

POZ-1416

potrójny

POZ-1424

112 x 70 cm z drzewcem

Blokada parkingowa

stalowa, zamykana na kłódkę, bez kłódki

POZ-1451

słupek pojedynczy

Blokada parkingowa

stalowa, zamykana na kłódkę, bez kłódki

POZ-1452

POZ-1601

Wieszak na opony

stalowy, przykręcany, elementy montażowe
w komplecie, do samodzielnego montażu
na 4 opony o szerokości max. 245 mm
szer. 104 cm, wys. 51,5 cm, gł. 65 cm

strona

10 litrowy
wym. 33,5 x 19,2 x 23 cm

POZ-1701

20 litrowy
wym. 41 x 23,5 x 27,5 cm

POZ-1702

30 litrowy
wym. 53,6 x 23,5 x 27,5 cm

Kranik nakręcany

do kanistrów 10, 20 i 30 litrowych

POZ-1703
POZ-2260

drewniany, wysokość 75 cm

POZ-2276

z korkiem

udźwig 150 kg

Koziołek budowlany

Regał 3 półki skręcany

drewniany, max. obciążenie na półkę 30 kg
możliwość regulacji wysokości półek
do samodzielnego montażu

obciążenie max. 100 kg
POZ-2401

Regał 4 półki skręcany

drewniany, max. obciążenie na półkę 30 kg
możliwość regulacji wysokości półek
do samodzielnego montażu

wys. 89, szer. 80, gł. 29 cm

Regał 5 półek skręcany

drewniany, max. obciążenie na półkę 30 kg
możliwość regulacji wysokości półek
do samodzielnego montażu

dwuramienna
POZ-2400

300

max. obciążenie 150 kg

POZ-1700

wys. 149, szer. 75, gł. 29 cm

POZ-2402

wys. 170, szer. 80, gł. 29 cm
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artykuły różne

Skrzynia drewniana z klapą

do samodzielnego montażu
wymiary: wys. 51, szer. 80, gł. 39 cm

POZ-2403

max. obciążenie 25 kg

POZ-2404

max. obciążenie 75 kg

Skrzynka drewniana

drewno sosnowe
wymiary: 395 x 295 x 230 mm

POZ-2405

odkryta

POZ-2406

z wiekiem

artykuły różne

Stojak na rowery

Pokrętło radełkowe

z gwintem

3-miejscowy, stalowy, do przykręcenia
odporny na warunki atmosferyczne

POZ-2812

dł. 93, szer. 44 wys. 29 cm

Szafka ubraniowa BHP*

wym. 1800 x 600 x 500 mm

z tujeją

POZ-2280

gwint M4, ∅ 24 mm

POZ-2283

M4, ∅ 24 mm

POZ-2281

gwint M5, ∅ 24 mm

POZ-2284

M5, ∅ 24 mm

POZ-2282

gwint M6, ∅ 24 mm

POZ-2285

M6, ∅ 24 mm

Pokrętło gwiazdkowe

Pokrętło gwiazdkowe

z nakrętką

2 komorowa, stalowa, szara
drążek z dwoma haczykami
zamek cylindryczny, 2 klucze

POZ-2801

Pokrętło radełkowe

z zaślepką

POZ-2286

M5, ∅ 30 mm

POZ-2290

M5, ∅ 30 mm

POZ-2287

M6, ∅ 40 mm

POZ-2291

M6, ∅ 40 mm

POZ-2288

M8, ∅ 40 mm

POZ-2292

M8, ∅ 40 mm

POZ-2289

M10, ∅ 50 mm

POZ-2293

M10, ∅ 50 mm

* min. ilość do zamówienia 4 szt.

Drabina – 2-stronna, rozkładana

stalowa, biała, max. obciążenie 150 kg
wymiar stopni 300 x 200 mm

POZ-2831

POZ-2832

2 stopnie, wys. ostatniego
470 mm, wymiar po złożeniu
910 x 480 x 600 mm
3 stopnie, wys. ostatniego
700 mm, wymiar po złożeniu
1050 x 700 x 750 mm

Mata antywibracyjna gumowa

tłumi drgania, chroni podłogę, wygłusza
zakres temperatury od –30 do 140°C

POZ-2820

60 x 60 x 0,8 cm

Sznur kominkowy z klejem 28 g

zestaw do samodzielnej wymiany uszczelki
w drzwiczkach do kominka
odporność termiczna 500°C
POZ-2230

średnica 6 mm, długość 2,5 m

POZ-2231

średnica 8 mm, długość 2,5 m

POZ-2232

średnica 10 mm, długość 2,5 m

POZ-2233

średnica 12 mm, długość 2,5 m

taśma kominkowa uszczelniająca

zestaw do samodzielnej wymiany taśmy
w drzwiczkach do kominka, samoprzylepna
odporność termiczna 500°C
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POZ-2238

długość 2,5 m
wymiary 10 x 3 mm

POZ-2239

długość 2,5 m
wymiary 12 x 4 mm

POZ-2240

długość 2,5 m
wymiary 18 x 3 mm

Taboret składany Alex

Pokrętło krzyżowe

z nakrętką

tworzywowy, mix kolorów
antypoślizgowy, maks. obciążenie 150 kg
rączka do przenoszenia po złożeniu
wymiar stopnia 290 x 220 mm

POZ-2904

wysokość 220 m

POZ-2905

wysokość 320 m

POZ-2906

wysokość 390 m

Pianka ochronna

Pokrętło krzyżowe

z zaślepką

POZ-2294

M6, 30 x 30 mm

POZ-2296

M6, 30 x 30 mm

POZ-2295

M8, 30 x 30 mm

POZ-2297

M8, 30 x 30 mm

Pokrętło motylkowe

Pokrętło motylkowe

z nakrętką

tzw. odbojnik garażowy
samoprzylepny, w opakowaniu 2 szt.

z zaślepką

POZ-2298

M5, 26 x 13 mm

POZ-2301

M5, 26 x 13 mm

POZ-2311

żółto-czarna 50 x 25 x 2,5 cm

POZ-2299

M6, 36 x 16 mm

POZ-2302

M6, 36 x 16 mm

POZ-2312

czarna 100 x 15 x 1 cm

POZ-2300
POZ-1909

M8, 48 x 18 mm
2 sztuki

POZ-2303

M8, 48 x 18 mm

Sznur kominkowy

na rolce, do samodzielnej wymiany uszczelki
w drzwiczkach do kominka
odporność termiczna 500°C

POZ-2237

średnica 12 mm, na rolce 25 m

Klej wysokotemperaturowy

Rolka dystansowa

polietylenowa, biała, długość 10 mm

POZ-2304

∅ 10 mm, otwór 5,3 mm

POZ-2305

∅ 10 mm, otwór 6,4 mm

POZ-2306

∅ 12 mm, otwór 8,4 mm

POZ-2244

28 g

stal ocynkowana
zapewnia napięcie taśmy spinającej

POZ-2460

16 mm, opakowanie 200 szt.

POZ-2463

9 mm, opakowanie 200 szt.

Napinacz do taśm spinających

Taśma spinająca

przeznaczony do wklejenia sznurka lub taśmy
do drzwi kominkowych
odporność termiczna 1100°C

Zapinki druciane

stalowo-aluminiowy

polipropylenowa

POZ-2461

16 x 0,60 mm, długość 1000 m

POZ-2464

9 x 0,55 mm, długość 1500 m

POZ-2462

do taśm o szerokości
od 9 do 19 mm
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artykuły różne, czujniki czadu, gazu i dymu, bepieczeństwo dzieci

bezpieczeństwo dzieci

Dziennik budowy

Termometr zaokienny

samokopiujący, 10 stron

POZ-2480

Nakładka na krawędzie

do okien z PVC
montaż na wkręty lub taśmę samoprzylepną
zakres temperatury ok. – 40 dp +50°C

format A4

POZ-2501

190 x 20 mm, biały

POZ-2502

190 x 20 mm, brąz

pomaga chronić Twoje dziecko
przed zranieniami powstałymi na skutek uderzenia
o ostre krawędzie szklanych stołów lub szafek

POZ-1903

4 sztuki

Taśma regulowana blokująca

Oczko do plandek

zabezpiecza otwory wykonane w plandekach,
plakatach i materiałach

POZ-2810

średnica wewnętrzna 10 mm
opakowanie 10 szt.

POZ-2811

średnica wewnętrzna 12 mm
opakowanie 10 szt.

regulowana i elastyczna
25 cm długości
wskaźnik pokazuje czy zamknięcie
jest zablokowane

czujniki gazu
(ziemnego i LPG)

czujnik dymu

zabezpiecza szuflady posiadające
metalowe prowadnice
posiada system automatycznego zamykania

POZ-1907

3 sztuki

Samoprzylepne zamknięcie zabezpieczające

wykrywanie
napięcie zasilania

POZ-1492

POZ-1493

POZ-1494

C11

GC94

G67

POZ-1495
D06

CO (tlenek węgla)

CO (tlenek węgla), gaz ziemny, LPG

gaz ziemny, LPG

dym, cząstki spalania

baterie 4,5 V DC (3 x 1,5 V)

AC 220 V–AC 240 V / 50 Hz

12 V DC z podtrzymaniem baterią 9 V

bateria 9 V DC

temperaturowy zakres
pracy

0°–40°

od –10° do 50°

od –10° do 50°

5°–38°

dopuszczalna
wilgotność względna

30%–95% RH

10%–90% RH

10%–90% RH

stężenie alarmowe*

POZ-1904

łatwe w montażu
posiada system podwójnej blokady
oraz system automatycznego zamykania
chroni palce przed przytrzaśnięciem

POZ-1909

2 sztuki

Przyssawka zabezpieczająca gabloty szklane

300 ppm

300 ppm, <10% LEL

<10% LEL

rodzaj czujnika

elektrochemiczny

elektrochemiczny

elektryczny

fotoelektryczny

wymiary

108 x 108 x 39 mm

70 x 100 x 29 mm

107 x 107 x 40 mm

100 x 100 x 37 mm

*ppm – cząsteczek tlenku węgla w 1 milionie cząsteczek powietrza
*LEL – dolna granica wybuchowości gazu

przeznaczona do stosowania na szkle
może być również stosowana
na drewnianych powierzchniach
łatwy montaż za pomocą taśmy z klejem

Zabezpieczenie szuflady F101

posiada system automatycznego zamykania

6 sztuk

Zabezpieczenie przed otwarciem szafki

posiada system podwójnej blokady
oraz system automatycznego zamykania
chroni palce przed przytrzaśnięciem

POZ-1908

3 sztuki

Zamknięcie giętkie

może być stosowane na większości
gałek i uchwytów meblowych
posiada dwustopniowy mechanizm otwierania

POZ-1913

1 sztuka

Wielofunkcyjna mała przyssawka zabezpieczająca

przezroczysty i elastyczny pasek
łatwa w montażu

POZ-1916
POZ-1914

8 sztuk

1 sztuka

Zabezpieczenie szuflady F149

czujniki czadu (CO – tlenek węgla)

symbol

podwójne nakładki na krawędzie pomagają
ochronić Twoje dziecko przed zranieniami
powstałymi na skutek uderzenia
o ostre krawędzie stołów, szafek, itp.

POZ-1906
POZ-1905

czujniki czadu, gazu i dymu

kod

Nakładka zabezpieczająca narożniki

2 sztuki

1 sztuka

bezpieczeństwo dzieci
Magnetyczne zamknięcie zabezpieczające

zamek ukryty we wnętrzu szafki

POZ-1901

304

strona

4 zamki + 1 klucz

Nakładka zabezpieczająca narożniki

pomaga chronić Twoje dziecko
przed zranieniami powstałymi na skutek
uderzenia o ostre krawędzie stołów, szafek, itp.

POZ-1902

4 sztuki

Zamknięcie zabezpieczające kątowe

łatwe w montażu
idealne do zabezpieczenia narożników
urządzeń AGD, szafek, szuflad itp.

POZ-1917

2 sztuki

Wielofunkcyjna przyssawka zabezpieczająca

przezroczysty i elastyczny pasek
łatwa w montażu
otwieranie poprzez pchnięcie i przekręcenie

POZ-1918

1 sztuka
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bezpieczeństwo dzieci

Plaster zabezpieczający przed otwarciem

łatwy w użyciu rzep
łatwy w montażu
idealny do zabezpieczenia lodówek,
szafek i wielu innych urządzeń

POZ-1919

1 sztuka

Zaślepki gniazd sieciowych z kluczem

w celu odblokowania gniazdka użyj klucza
aby wyciągnąć zaślepkę – przekręć i pociągnij

POZ-1923

Nakładka zabezpieczająca na drzwi

łatwy montaż bez użycia narzędzi
chroni przed przytrzaśnięciem palców
oraz przed zatrzaśnięciem się dziecka w pokoju
najlepiej umieścić nakładkę na górze drzwi

POZ-1920

1 sztuka

POZ-1921

2 sztuki

Lusterko do obserwacji dzieci w podróży

umożliwia obserwację dziecka siędzącego
na tylnym siedzeniu samochodu
posiada obrotowe ramię
montaż na klips lub przyssawkę

9 zaślepek + 3 klucze
POZ-1926

306

strona

1 sztuka

Niniejszy katalog jest tylko informacją handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Katalog obejmuje tylko wybrany wycinek asortymentowy proponowanych przez firmę METRO wyrobów. W celu uzyskania informacji
na temat dostępności innych produktów nie zaprezentowanych w katalogu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.
Firma METRO zastrzega sobie prawo do zmian lub całkowitego zaprzestania sprzedaży poszczególnych pozycji asortymentowych.
Niektóre użyte w niniejszym katalogu nazwy producentów, nazwy towarów oraz logotypy firmowe są zastrzeżone i stanową własność ich prawnych właścicieli.

