
OFERTA OBOWIĄZUJE OD 1.06 do 1.07

AKCESORIA SOLID 
Ułatw swoje prace remontowe

CZAS NA OGRÓD 
Grabie, sekatory, systemy nawadniające

MASY I IZOLACJE
Na zewnątrz, jak i wewnątrz

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 1.06 DO 1.07



> SIATKI PODTYNKOWE                                                                                                                                     

Siatki podtynkowe
Siatka jest przeznaczona  jako warstwa zbrojąca do 
systemów dociepleń z zastosowaniem metody lekką-mokrą. 

2,19 zł /m2

Rolka: 109,50 zł/50 m2

Produkt sprawdzi się jako warstwa zbrojąca nie 
tylko w systemach dociepleń opartych na 
styropianie, ale także w dociepleniach, w których 
wykorzystuje się wełnę fasadową.

Dzięki użyciu nowatorskiej metody impregnacji 
lateksowej typu E-glass produkt zachowuje 
w znacznym dłuższym okresie swoje pierwotne 
właściwości.

SIATKA PODTYNKOWA ELEWACYJNA
TYTAN POMARAŃCZOWA EURO-LINE 150

https://www.maldrew.com.pl/product/siatka-podtynkowa-elewacyjna-tytan-pomaranczowa-euro-line-150


> SIATKI PODTYNKOWE                                                                                                                                     

2,59 zł /m2

SIATKA PODTYNKOWA CAPAROL

Siatka Caparol 650/110 to najwyższej jakości produkt 
z włókna szklanego, wykorzystywany przy systemach 
ociepleń Capatect.  Siatka zbrojąca przeznaczona do 
systemów ociepleń Capatect (Classic A i B; Longlife B; 
Carbon A i B). Do zatapiania w masach szpachlowych 
marki Caparol

2,69 zł/m2 

SIATKA PODTYNKOWA KNAUF

Siatka podtynkowa elewacyjna Knauf 165 znajduje 
zastosowanie głównie w kompletnych systemach 
ociepleń za pomocą metody lekko-mokrą. 
Dzięki swej uniwersalności przydaje się również w 
innych pracach mających na celu wzmocnienie danej 
powierzchni.

Rolka: 142,99 zł /55 m2

Rolka: 134,50 zł /50 m2

https://www.maldrew.com.pl/product/siatka-podtynkowa-caparol-650110-55m2rolka
https://www.maldrew.com.pl/product/siatka-podtynkowa-elewacyjna-knauf-165g


Tynk Silikonowy 
Knauf CONNI

> TYNKI                                                                                                                                      

Wyprawy tynkarskie
Do stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach 
cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych, 
gipsowo-włóknowych oraz tynkach gipsowych.

156,99 zł

Opracowane receptury są poparte 
wieloletnimi doświadczeniami w 
laboratoriach badawczych firmy 
Knauf Bauprodukte i Marmorit.

Jest starannie dobraną mieszaniną 
wodnej dyspersji silikonowych
i akrylowych, kruszyw 
marmurowych, wypełniaczy
mineralnych.

Knauf CONNI
 

Dzięki użyciu nowatorskiej metody impregnacji 
lateksowej typu E-glass produkt zachowuje 
w znacznym dłuższym okresie swoje pierwotne 
właściwości.

https://www.maldrew.com.pl/product/tynk-silikonowy-knauf-conni-s-1-5mm-kolor-25kg-baranek


Tynk Silikonowy 
Knauf CONNI

119,85 zł
Arsanit Arte-Fix M 5 l.

Stosowany dla trwałego wzmocnienia pokrywanej 
powierzchni, nie wymaga rozcieńczania wodą. 
Lakierobejcę wykorzystuje się przy renowacji tynków 
mozaikowych, bazujących na naturalnym
(marmurowym, granitowym) oraz barwionym kruszywie 
kwarcowym. 

8,99 zł
Akryl do tynków Soudal 280 ml

Akryl o gruboziarnistej fakturze do napraw tradycyjnych 
tynków mineralnych. Ziarnista struktura imituje fakturę 
tynków mineralnych - wypełnienie nie odróżnia się od 
podłoża. Może być malowany również farbami 
elewacyjnymi.

265,68 zł
Arsanit  Arte-Fix M 10 l.

Stosowany dla trwałego wzmocnienia pokrywanej 
powierzchni, nie wymaga rozcieńczania wodą. 
Lakierobejcę wykorzystuje się przy renowacji tynków 
mozaikowych, bazujących na naturalnym
(marmurowym, granitowym) oraz barwionym kruszywie 
kwarcowym. 

https://www.maldrew.com.pl/product/artefix-m-10kg-koloryzowany
https://www.maldrew.com.pl/product/arsanit-arte-fix-m-5kg-lakierobejca-dekoracyjno-renowacyjna
https://www.maldrew.com.pl/product/akryl-do-tynkow-280-ml-bialy


> SOLID                                                                                                                              

Artykuły firmy Solid
Grupa Narzędziowa Solid specjalizuje się w produkcji ręcznych 
narzędzi budowlanych oraz wyrobów foliowych takich jak 
folie ochronne, worki na śmieci i gruz.

Paca nierdzewna PREMIUM SOLID 
przeznaczona jest do szeroko zakrojonych 
prac malarskich, remontowych
i budowlanych. Pozostałe rozmiary:
- 130x305 mm
- 130x330 mm
- 130x335 mm

Paca Premium
2K nierdzewna 130x280mm

29,99 zł

https://www.maldrew.com.pl/product/paca-premium-2k-nierdzewna-wzmocniona-130x280mm


29,99
TELESKOP Z UCHWYTEM
DO NOŻY 160 CM

Przeznaczony do mocowanie noży firmy Solid we 
wszystkich szerokościach 350 - 1000 mm.
Ułatwia wykorzystanie noża przy szpachlowaniu sufitów 
lub ścian. Aluminiowy, ergonomiczny uchwyt,
Stabilne i mocne mocowanie, dzięki zastosowaniu 
trzech wytrzymałych śrub w adapterze.

Szerokość adaptera: 14 cm
Długość: 160 cm
Materiał: aluminium + plastik

49,99 zł
Nierdzewny nóż do gładzi 350 mm

Przeznaczony do szpachlowania powierzchni ścian i 
sufitów. Sprężyste ostrze umożliwia nanoszenie masy 
bardzo cienką warstwą oraz równomierny docisk na 
całej powierzchni szpachli. 

Ostrze z zaokrąglonymi bokami nie rysuje podłoża. 
Aluminiowy ergonomiczny uchwyt umożliwia pracę 
jedną lub obiema rękami. Ostrze zespojone z uchwytem.

Szerokość: 350 mm
Materiał: stal nierdzewna 0,3 mm
Dostępne rozmiary: 1000 mm, 800 mm, 600 mm,
550 mm, 450 mm.

https://www.maldrew.com.pl/product/solid-noz-do-gladzi-nierdzewny-350mm
https://www.maldrew.com.pl/product/solid-teleskop-z-uchwytem-do-nozy-160-cm


> ZADBAJ O OGRÓD                                                                                                                                      

Czas upiększyć ogród
Uniwersalna ziemia ogrodowa jest doskonałymgotowym podłożem 
do sadzenia roślin ogrodowych, balkonowych i doniczkowych, 
a także warzyw wymagających podłoża o pH 5,5-6,5.

19,99 zł 

Doniczka 
1,25x4,4cm 8,99 zł

Ziemia 
Sobex 50 l.

https://www.maldrew.com.pl/product/ziemia-ogrodowa-uniwersalna-50-l
https://www.maldrew.com.pl/product/doniczka-balkonowa-stokrotka-b20xl40xh17


> ZADBAJ O OGRÓD                                                                                                                                      

Ziemia 
Sobex 50 l.

10,49 zł
Kantówka gładka Sobex

Sosnowa kantówka SOBEX sprawdza się jako stabilny 
element drewnianych konstrukcji. Kantówki mają 
uniwersalne zastosowanie w budownictwie. Prosty, 
drewniany element doskonale podtrzymuje drewniane 
konstrukcje – od mebli ogrodowych po altanki, szopy i 
ogrodzenia. 

69,99 zł

8,99 zł

Piaskownica BASIC 
z dwiema ławeczkami | 120x120x19,5 

Największą rozrywkę piaskownica zapewnia najmłodszym, 
dzieci uwielbiają zabawy w piasku, a my możemy zapewnić im 
stale czysty i bezpieczny piasek tuż pod własnym domem. 
Piaskownica z pewnością będzie ogromną zachętą do wyjścia 
na dwór naszych dzieci, znajdziesz tu również wersję z 
ławeczką co zwiększa komfort podczas zabawy.

Atestowany piasek do piaskownic 
Sobex 20kg

Piasek do piaskownic spełnia wszelkie wymogi 
sanitarne, posiada atest Państwowego Zakładu Higieny.
Doskonale nadaje się do przydomowych lub 
przenośnych piaskownic.

https://www.maldrew.com.pl/product/kantowka-70x70x1800-gladka
https://www.maldrew.com.pl/product/sobex-atestowany-piasek-do-piaskownic-20kg
https://www.maldrew.com.pl/product/piaskownica-basic-120x120x195-z-dwiema-laweczkami


9,95 zł
54,99 zł
Szpadel ostry IDEAL™ PRO

Przeznaczony do pracy w twardej glebie, umożliwia 
łatwe i bezpieczne wykopywanie, sadzenie, 
przekopywanie oraz usuwanie korzeni. Posiada 
hartowaną indukcyjnie, ostrzoną głowicę ze sprężystej 
stali borowej, wzmocnioną przetłoczeniami, solidną i 
trwałą rączkę kompozytową z włóknem szklanym oraz 
wytrzymały owalny trzonek.

64,99 zł 
Grabie metalowe uniwersalne

Idealne do wyrównywania, rozbijania grud ziemi
i grabienia trawy hartowana, wytrzymała głowica ze stali 
borowej aluminiowy, lekki, trzonek prosty o wysokiej 
wytrzymałości system SAFETOUCH™ zapewnia pewny 
chwyt i wygodę użytkowania, a także zabezpiecza przed 
przypadkowymi uszkodzeniami.

32,99 zł
Sekator nożycowy IDEAL

Uniwersalny, jednoręczny sekator nożycowy 
przeznaczony do cięcia świeżych gałęzi i pędów.
Maksymalna średnica cięcia 16 mm, rączki pokryte 
powierzchnią SAFETOUCH-  zapewniającą pewny 
chwyt i wygodę użytkowania; blokada otwarcia,
ostrze pokryte powłoką nieprzywierającą.
Sprężyna ze stali nierdzewnej.

CELLFAST                                                                                                                                     > ZADBAJ O OGRÓD                                                                                                                                      

9,95 zł

https://www.maldrew.com.pl/product/grabie-metalowe-uniwersalne-ideal-pro
https://www.maldrew.com.pl/product/szpadel-ostry-ideal
https://www.maldrew.com.pl/product/sekator-nozycowy-ideal


54,99 zł

CELLFAST                                                                                                                                     

9,95 zł

189,00 zł
Sekator nożycowy z piłą IDEAL

Wyposażony w obrotową głowicę i skuteczny 
mechanizm tnący, umieszczony wewnątrz urządzenia.
Ostrze sekatora wykonane z wysokogatunkowej stali 
hartowanej, zaś antypoślizgowa rączka trzonka z 
wytrzymałego plastiku. Dodatkowa piła do cięcia gałęzi,
maksymalna średnica cięcia 25 mm, waga 1,2 kg, 
długość 2 m.

109,99 zł
Zestaw zraszający 
HOBBY ATS2 1/2" 20m

Zestaw nawadniający Cellfast HOBBY to idealne 
urządzenie do podlewania ogrodu lub trawnika. 
Jest szczelny i łatwy w montażu. Zestaw składa się z węża 
o długości 20 m, dysz oraz pistoletu, co umożliwia
równomierne spryskanie każdej, nawet najbardziej 
wymagającej powierzchni.

CELLFAST                                                                                                                                     > ZADBAJ O OGRÓD                                                                                                                                      

46,99 zł
Wąż nawadniający DRIP 1/2" 15 m

Wąż do oszczędnego i precyzyjnego nawadniania roślin,
oszczędza do 70% wody na skutek wyeliminowania 
efektu parowania. Wąż może być poprowadzony na lub 
pod powierzchnią gruntu (zalecana głębokość 15-20 
cm), zużycie wody w zależności od ciśnienia roboczego.

https://www.maldrew.com.pl/product/sekator-nozycowy-z-pila-na-wysiegniku-ideal
https://www.maldrew.com.pl/product/zestaw-zraszajacy-hobby-ats2-1-2-20m
https://www.maldrew.com.pl/product/waz-nawadniajacy-drip-1-2-15-m


> OFERTA SPECJALNA                                                                                                                       

Laser dla PROfesjonalistów
Laser LR-500D został wyposażony w duży, czytelny wyświetlacz, zapewniający łatwy
odczyt i prostotę obsługi. Na szczególną uwagę zasługuje też cyfrowy system 
wytyczania spadków, który skraca do minimum czas potrzebny
na ustawianie płaszczyzn.

3 799,00 zł

Laser rotacyjny 
PRO LR-500D

https://www.maldrew.com.pl/product/pro-laser-rotacyjny-niwelator-laserowy-lr-500d


> OFERTA SPECJALNA                                                                                                                       

W zestawach taniej!

Stabilna, aluminiowa łata miernicza z regulacją wysokości i zintegrowaną libellą 
pudełkową do pionowania

Skala z ustalonym punktem zerowym pomiędzy polem 
czerwony i białym (z przodu łaty)

Antypoślizgowy mechanizm blokujący Quick-Lock

Kodowanie barwne -  srebrny - „za wysoko“, - czerwony –„za nisko“

Wysokość 240 cm

3 799,00 zł

 

Cena standardowa: 199 zł

KUP W ZESTAWIE 
I ZAOSZCZĘDŹ 99 ZŁ

Cena w zestawie: 100 zł

 

Łata niwelacyjna PRO LLN-240

https://www.maldrew.com.pl/product/pro-laser-rotacyjny-niwelator-laserowy-lr-500d-lata-niwelacyjna-lln-240


> OFERTA SPECJALNA                                                                                                                       

W zestawach taniej!

Służy do mocowania urządzeń geodezyjnych, charakteryzuje się 
wysoką solidnością oraz dużą wytrzymałością.

Posiada łańcuszki bezpieczeństwa aby zapobiec uszkodzeniu 
podczas rozkładania statywu. 

Głowica oraz gwint wykonane są z trwałego metalu

Statyw korbowy można dowolnie regulować

Maksymalna wysokość pracy z głowicą wynosi 340 cm, waga 6kg.

3 799,00 zł

 

Cena standardowa: 579 zł

KUP W ZESTAWIE 
I ZAOSZCZĘDŹ 379 ZŁ

Statyw
PRO TR-3400HD

Cena w zestawie: 100 zł

 

Statyw PRO 3400HD

https://www.maldrew.com.pl/product/pro-laser-rotacyjny-niwelator-laserowy-lr-500d-ze-statywem-3400hd


ISOVER Vario
DoubleFit

23,99 zł27,83 zł

Produkty z serii Isover
Materiał uszczelniający komponent systemu ISOVER VARIO, 
do wykonywania wszelkich połączeń folii do elementów konstrukcyjnych
np. ściany szczytowej, ścianki kolankowej.

Isover Vario 
ExtraFit

> OKAZJA                                                                                                                                             ISOVER                                                                                                                                           

https://www.maldrew.com.pl/product/masa-klejaca-vario-r-xtrafit-310-ml-isover
https://www.maldrew.com.pl/product/uszczelnienie-systemu-isover-vario-doublefit-310ml-isover


ISOVER Vario
DoubleFit

ISOVER                                                                                                                                           > OKAZJA                                                                                                                                             ISOVER                                                                                                                                           

79,99 zł 
Taśma klejąca VARIO KB1 Isover

Szeroka taśma klejąca o unikalnej sile klejenia na białym 
papierze podłożowym.  Unikatowa elastyczność i rozcią-
gliwość sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla 
potencjalnie nieszczelnych połączeń na przejściach 
wszelkiego rodzaju instalacji np. kabli, rur oraz połączeń 
na styku inteligentnej paraizolacji.

179,00 zł
Folia paroizolacyjna Stopair 
1104 x 2.7m Isover

Właściwa izolacja termiczna to niezwykle istotna kwe-
stia w budownictwie. Równie ważny jest także dobór 
odpowiedniego materiału. Poniżej przedstawimy specy-
fikacje foli paroizolacyjnej stablizowanej w naszej 
okazyjnej ofercie!

619,00 zł
Paroizolacja  Vario KM Duplex Isover

Wzmocniona, aktywnie oddychająca inteligentna 
paroizolacja. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzyma-
łością na rozerwanie. Specjalne oznakowanie linii styk/
nakładka oraz nadrukowana kratka o wymiarach 10x10 
cm ułatwia montaż i przycinanie.

https://www.maldrew.com.pl/product/szeroka-tasma-klejaca-vario-kb1-isover
https://www.maldrew.com.pl/product/wzmocniona-aktywnie-oddychajaca-inteligentna-paroizolacja-vario-km-duplex-isover
https://www.maldrew.com.pl/product/folia-paroizolacyjna-stabilizowana-stopair-1104-szer-2-7m-isover


SOBEX                                                                                                                                           > DACH                                                                                                                       

Zadbaj o swój dach!
Zaimpregnowana osnowa z włókniny poliestrowej o odpowiednio 
wysokiej gramaturze, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną 
mieszanką mas bitumicznych.

157,12 zł

Papa asfaltowa 
MIDA TOP

Asfaltowa papa wierzchniego krycia stosowana podczas budowania 
nowych i renowacji starych dachów. Inaczej mówiąc, służy ona do 
tworzenia izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej oraz 
równania, wzmacniania naszego dachu. 

https://www.maldrew.com.pl/product/papa-asfaltowa-mida-top-pv250-s5


SOBEX                                                                                                                                           > DACH                                                                                                                       

19,85 zł
TYTAN EVOMER
GĘSTA MASA SZPACHLOWA DO DACHU 1 KG

Tytan Evomer Masa Szpachlowa 1kg to gęsta masa 
polimerowo-bitumiczna. Produkt służy do 
szpachlowania asfaltowych pokryć dachowych. 
Doskonale sprawdza się podczas wypełniania 
powstałych w czasie pęknięć i ubytków. 

Masa jest łatwa w użyciu oraz i tworzy zwarte, ale 
trwale elastoplastyczne warstwy. Ponadto cechuje się 
bardzo dobrymi właściwościami klejącymi i z tego 
powodu może być używana do podklejania płyt 
termoizolacyjnych.

68,98 zł
TYTAN EVOMER
GĘSTA MASA SZPACHLOWA DO DACHU 5 KG

Linia Evomer otrzymała rekomendację techniczną 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do stosowania 
bez ograniczeń przy budowie drogowych i kolejowych 
obiektów inżynierskich, a także metra. 

Wyróżniają się wyjątkowo szybkim czasem schnięcia – 
2 x szybciej niż większość mas bitumicznych
spotykanych na rynku.

https://www.maldrew.com.pl/product/tytan-evomer-gesta-masa-szpachlowa-do-dachu-1-kg
https://www.maldrew.com.pl/product/tytan-evomer-gesta-masa-szpachlowa-do-dachu-5-kg


> MASY BITUMICZNE                                                                                                                              

Masy bitumiczne
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona do wykonywania
lekkich powłok hydroizolacyjnych oraz do renowacji 
i konserwacji pokryć dachowych.

38,90 zł

https://www.maldrew.com.pl/product/disprobit-masa-asfaltowa-20kg-tytan-disprobit


99,85 zł
Abizol R do gruntowania 18 kg

Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany 
kauczukiem syntetycznym, przeznaczony do 
gruntowania podłoży betonowych oraz do 
wykonywania samodzielnych powłok hydroizo-
lacyjnych typu lekkiego.

217,00 zł
Abizol W 2K 
Masa bitumiczno-polimerowa

Masa bitumiczno-polimerowa Abizol W 2K typu KMB 
to produkt, który tworzy mocną i grubą warstwę 
hydroizolacji. Dzięki temu doskonale sprawdza się na 
różnych podłożach mineralnych poniżej poziomu 
gruntu.

Abizol W 2K W wytrzymałym i elastycznym materiałem 
dedykowanym do wykonywania uszczelnień 
fundamentów, płyt fundamentowych oraz
ścian piwnic od strony napierania wody. 

https://www.maldrew.com.pl/product/abizol-r-do-gruntowania-18-kg
https://www.maldrew.com.pl/product/abizol-w-2k-masa-bitumiczno-polimerowa


> MASY USZCZELNIAJĄCE I I ZOLACJE PRZECIWWODNE                                                                                                                       

Masy i izolacje
Jednoskładnikowa, gotowa do użycia płynna masa uszczelniająca 
na bazie elastycznej dyspersji. Nadaje się do wykonywania izolacji 
przeciwwodnych wewnątrz i na zewnątrz.

84,99 złMasa uszczelniająca 
Folia w Płynie Arsanit 10 l.

https://www.maldrew.com.pl/product/folia-w-plynie-jednoskladnikowa-masa-uszczelniajaca-hydroisolator


> MASY USZCZELNIAJĄCE I I ZOLACJE PRZECIWWODNE                                                                                                                       

72,99 zł
JOKERFarb-AW SPECIAL 
Farba akrylowa do wnętrz 10 l.

JOKERFarb–AZ to elewacyjna farba akrylowa do 
wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych. 
Produkt  stosuje się na wszelkich nośnych podłożach 
budowlanych, wykonanych z nowych materiałów, 
a także przy renowacjach starych elewacji. 

39,99 zł
ARSANIT Klej żelowy do płytek 25 kg

Ceramik Ultra C2TE jest klejem cementowym 
o podwyższonych parametrach: przyczepności (C2) 
stworzony na bazie cementu, mieszanki odpowiednio 
wyselekcjonowanych kruszyw oraz redyspergowalnych 
proszków polimerowych. 

259,00 zł
ARSANIT
Dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna
Komponent A (25 kg) + komponent B (8,3 kg) –  33,8 kg 

Elastyczna, dwuskładnikowa izolacja 
przeciwwodna na bazie cementu i żywic 
syntetycznych do uszczelniania balkonów, 
tarasów, łazienek i basenów. 

https://www.maldrew.com.pl/product/arsanit-jokerfarb-aw-special-10l-silnie-kryjaca-lateksowa-farba-akrylowa
https://www.maldrew.com.pl/product/klej-zelowy-wysokoelastyczny-ceramik-ultra-c2te
https://www.maldrew.com.pl/product/hydroisolator-dwuskladnikowa-izolacja-przeciwwodna-2-k


72,99 zł

259,00 zł

> AKCESORIA                                                                                                                            

Warte zaopatrzenia
Pędzel ławkowiec Uni Grade przeznaczony jest do malowania ścian elewacyjnych 
pokrytych tynkami. Zalecany jest do farb fasadowychi emulsyjnych
oraz do gruntów zewnętrznych i wewnętrznych. 

Rodzaj włosia: szczecina naturalna
Materiał trzonka: drewno
Szerokość: 190 mm

Pędzel ławkowiec
Uni Grade 170 mm

22,85 zł

https://www.maldrew.com.pl/szukaj?q=+Uni+Grade+P%C4%99dzel+%C5%82awkowiec


6,29 zł
Sztachetka gładka płotek 16x90X120

Impregnacja ciśnieniowa WOLMANIT CX10, dzięki 
czemu odporna jest na warunki atmosferyczne
Certyfikaty: FSC. Przeznaczona do budowy ogrodzenia, 
drewnianych płotów oraz jako element konstrukcyjny 
przy budowie domku, altany czy też architektury
 ogrodowej.

1,98 zł
RĘKAWICE RTELA rozmiar 9/10

Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane 
latexem. - zakończone ściągaczem - powleczenie o 
chropowatej strukturze zapewnia doskonałą chwytność, 
nie powodując usztywnienia rękawicy - odporne na 
ścieranie i rozdarcie - rozciągliwe i wytrzymałe, mimo iż 
są cienkie - elastyczne, dzięki czemu świetnie dopaso-
wują się do dłoni.

22,99 zł
PRO wyciskacz BW-06

Trwała i solidna konstrukcja korpusu, doskonale 
spasowany mechanizm spustu. Ergonomiczna 
aluminiowa rękojeść. Stalowy tłok i obracane łożysko.
Okrągły przekrój tłoka. Szpilka do udrażniania.
Długość całkowita 350 mm (przy wsuniętym tłoku).
Do stosowania z zasobnikami 300 ml. 

https://www.maldrew.com.pl/product/sztacheta-gladka-plotek-16x90x120
https://www.maldrew.com.pl/product/rekawice-rtela-rozmiar-10-czerwone
https://www.maldrew.com.pl/product/pro-wyciskacz-bw-06



