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Wolfcraft škrabka na spáry 5570000

Obj.č.:
5570000

380,-

Praktický pomocník při práci s obklady od značky Wolfcraft na
spáry mezi dlaždicemi (maltové spáry) 2,5 - 6 mm podle šířky
spáry se použije jedna nebo dvě čepele s vrstvou z tvrdokovu
integrované kolečko stabilizuje vedení v drážce a snižuje riziko
poškození sousedních dlaždic lehká výměna čepele HM
EAN: 4006885557010
 

Wolfcraft mechanický lis na kartuše
MG 100 4351000

Obj.č.:
4351000

245,-

Vhodné pro všechny kartuše 310 ml (průměr 50 × 225 mm),
pro  Silikon,  akryl,  s  funkcí  automatického  zastavení
odkapávání – brání vytékání materiálu, snadná výměna kartuší,
lehké  a  robustní  díky  plastu  zesílenému  skelným vláknem.
rozměry výrobku: 350 x 175 x 65 mm, hmotnost: 0,3 kg.
EAN: 4006885435100
 

Wolfcraft mechanický lis na kartuše
MG 200 ERGO 4352000

Obj.č.:
4352000

314,-

Vhodné pro všechny kartuše 310 ml (průměr 50 × 225 mm),
pro silikon, akryl, s funkcí automatického zastavení odkapávání
– brání vytékání materiálu, ergonomický tvar rukojeti pro práci
bez únavy, otočné pouzdro rukojeti, snadná výměna kartuší,
robustní  provedení  z  plastu  zesíleného  skelným  vláknem,
rozměry výrobku: 350 x 175 x 65 mm, hmotnost: 0,366 kg.
EAN: 4006885435209
 

Wolfcraft MG300 Mechanická výtlačná
pistole 4355000

Obj.č.:
4355000

478,-

Ke zpracování téměř všech materiálů v 310 ml kartuších jako
silikon a akryl,robustní provedení z plastu zesíleného skelným
vláknem, rgonomický tvar rukojeti pro práci bez únavy, rychlá a
jednoduchá výměna kartuše díky nově vyvinuté aretaci kartuše, s
funkcí  automatického  zastavení  odkapávání  –  brání  vytékání
materiálu,  rozměry  výrobku:  360 x  195 x  90  mm,  hmotnost:
0,465 kg.
EAN: 4006885435506
 

Wolfcraft  MG  600  Mechanická
výtlačná  pistole  PRO  4356000

Obj.č.:
4356000

906,-

Vhodné pro všechny kartuše 310 ml (průměr 50 × 225 mm),
pro  silikon,  akryl,  lepidlo,  Asfalt,  viskózní  těsnění,  tmel  na
spáry, profesionální provedení – zvláště vhodné ke zpracování
viskózních lepidel a těsnění, vytváří obzvláště vysoký výtlačný
tlak pomocí speciální posuvné mechaniky a tvrzené tlačné tyče,
ergonomický tvar a optimální převodový poměr pro pohodlnou
práci, snadná výměna kartuší, výtlačný tlak 250 kg, rozměry
výrobku: 400 x 195 x 75 mm, hmotnost: 0,785 kg.
EAN: 4006885435605
 

Wolfcraft Set na opravu spár 6.-dílný
4364000

Obj.č.:
4364000

340,-

Cenově  příznivá  souprava  pro  obnovení  starých,  nedobře
vypadajících,  plesnivých  spár,  nůž  na  spáry  k  rychlému,
jednoduchému  odstranění  starého  silikonu  nebo  akrylu  ve
spárách, hladítko na spáry k ryhlému, přesnému seříznutí nové
výplně spár, obsah: 1 x hladítko na spáry, 1 x nůž na spáry, 4 x
odnímatelné profily, kruh: průměr 8 + 12 mm, skosení: 5 + 10
mm.
EAN:4006885436404
 

Wolfcraft nůž na kartuše 4363000

Obj.č.:
4363000

227,-

KM 100 -  nůž na kartuše k bezpečnému otevírání plastových
kartuší ke zkrácení hrotu na kartuše na požadovanou délku a
úhel s dvěma břity balení: posuvný blist
EAN: 4006885436305
 

Wolfcraft  2ks  aplikační  špičky
kloubové  4366000

Obj.č.:
4366000

103,-

2 x kloubové hroty na kartuše pro všechny plastové kartuše o
objemu 280, 290, 300 a 310 ml (hrubý závit) možnost natočení
v úhlu 0–90° pro práci v obtížně přístupných místech obsah: 2
x hladítko na spáry, plastová, s 8 různými spárovými profily 1 x
vyměnitelná rukojeť balení: plastový sáček na kartě
EAN: 4006885436602
 

Wolfcraft  SP100  Sada  4  spárových
hladítek 4369000

Obj.č.:
4369000

269,-

4 x SP 100 - hladítko na spáry pro silikon, akryl pro čisté a
hladké spáry snadné čištění vhodné pro nejběžnější hrany a
poloměry profil  hran 45°:  šířka 6 – 8 – 10 – 12 – 15 mm,
kruhový profil: R 7 – 10,5 – 14,5 mm obsah: 2 x hladítko na
spáry,plastová, s 8 různými spárovými profily 1 x vyměnitelná
rukojeť balení: posuvný blistr
EAN: 4006885436909
 


