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Wolfcraft 3D úhelník 5208000

Obj.č.:
5208000

158,-

3D  úhelník  Pro  měření  a  přenášení  rozměrů  na  trojrozměrné  obrobky
Nastavení se pro úhly 45 ° a 90 °, další stupnice úhlu 0 - 90 ° jednoduchá
měřicí  stupnice,  může  být  použita  jako  rozprostření  pro  paralelní  linky
Integrované vrtací měřidlo pro určení průměru vrtáku
EAN: 4006885520806
 

Wolfcraft  adaptér  pro  skládací  metry  –
značkovač 5221000

Obj.č.:
5221000

158,-

Značkovač pro skládací metry Změní komerčně dostupný skládací metr na
měřidlo se značkovačem Středící kolík pro kreslení kruhů Vysoce kvalitní
2dílný plastový design
EAN: 4006885522107
 

Wolfcraft adaptér pro skládací metry – vnitřní
měření 5223000

Obj.č.:
5223000

190,-

Wolfcraft adaptér pro skládací metry – vnitřní měření 5223000
EAN: 4006885522305
 

Wolfcraft skládací metr dřevěný 2m 5227000

Obj.č.:
5227000

166,-

Wolfcraft skládací metr dřevěný 2m 5227000
EAN: 4006885522701
 

Wolfcraft schodišťová šablona 5210000

Obj.č.:
5210000

2 374,-

– 15 pozinkovaných kovových kolejnic určených k přesnému zachycení tvaru
schodnic
–  tvarovatelná  část  šablony  pro  přesné  odměření  zaoblení  základny
schodišťové konstrukce
– kloubové spojení pro optimální přizpůsobení šablony
– možnost vyměření také zvoleného přesahu matriálu
– systém jednoduché fixace šablony pomocí ergonomických matic
– fixuje tvar schodnice ve stabilní poloze, možnost snadného přenesení míry
vhodné  pro:  dřevené  schodiště  pravidelných  tvarů,  schodnice
nepravidelných tvarů, pokládka koberců a podlahovin na schodnicové stupně
EAN 4006885521001
 

Wolfcraft magnetická lišta na nářadí 460 mm
6806000

Obj.č.:
6806000

266,-

Osm silných magnetů zaručuje bezpečné uchopení dvě plastové konzoly pro
snadnou montáž na stěnu Délka: 460 mm individuálně rozšiřitelná na 920
mm, 1380 mm atd.  max.  nosnost:  13 kg Rozsah dodávky:  1 magnetický
pásek, 2 plastové držáky, 4 šrouby
 

Wolfcraft  adaptér  pro  skládací  metry  –  libela
522200

Obj.č.:
5222000

158,-

Wolfcraft adaptér pro skládací metry – libela 522200
EAN: 4006885522206
 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Aktuální informace o produktech najdete na www.wolfcraftcz.cz
Kde nakoupit produkty Wolfcraft?
Seznam prodejců zde : www.wolfcraftcz.cz/kde-koupit/
Změna cen vyhrazena


