Sosnowiec ul. Aleja Wolności 22
tel. 795 786 888
biuro@agrekom.pl
Podane ceny są cenami netto

OFERTA NR 1: ZESTAW DO GŁADZI 19L

19 mm

• 19 l zbiornik z dolnym wylotem i czarnym kołnierzem zabezpieczającym,
• profesjonalny pistolet do gładzi wyposażony w dyszę płaskostrumieniową,
• podwójny metalowy reduktor,
• zasięg pistoletu 5 metrów,
• specjalnie wzmocnione podwozie zbiornika o dużych kołach, które znacznie ułatwiają transport,
• lejek
Zastosowanie zestawu

Gipsowanie

Gwaracja door to door

Certyﬁkat CE

2110,-

Powiększ swój zestaw o:

1190,-

90,-

dedykowany kompresor 50L
dwa tłoki w trybie V, 3 KW
przeznaczony do pracy ciągłej

przewód do kompresora 20 m
zakuty na szybkozłącze
typ 26

20,olej do kompresora

980,-

90,-

150,-

profesjonalny pistolet tynkarski

iglica 3,0 mm zwiększająca
wydajność profesjonalnego
pistoletu do gładzi o 30%
z odcięciem powietrza
spustem pistoletu

lanca z przedłużką (160 cm)
gruntowanie/bielenie/opryski

2680,zbiornik 60 L na 90-120 kg masy

35,pakiet dysz do lancy
4 dysze płaskostrumieniowe
1 wirowa do oprysków

Sosnowiec ul. Aleja Wolności 22
tel. 795 786 888
biuro@agrekom.pl
Podane ceny są cenami netto

OFERTA NR 2: ZESTAW DO GŁADZI 60L

19 mm

• 60 l zbiornik z powiększonym dolnym wylotem (1,5") i dużym wlewem (pojemność 90 - 120 kg masy),
• profesjonalny pistolet do gładzi wyposażony w dyszę płaskostrumieniową,
• podwójny metalowy reduktor,
• zasięg pistoletu 5 metrów,
• specjalnie wzmocnione podwozie zbiornika o dużych kołach, które znacznie ułatwiają transport
Zastosowanie zestawu

Gipsowanie

Gwaracja door to door

Certyﬁkat CE

3700,-

Powiększ swój zestaw o:

1190,-

90,-

dedykowany kompresor 50L
dwa tłoki w trybie V, 3 KW
przeznaczony do pracy ciągłej

przewód do kompresora 20 m
zakuty na szybkozłącze
typ 26

20,olej do kompresora

980,-

90,-

150,-

profesjonalny pistolet tynkarski

iglica 3,0 mm zwiększająca
wydajność profesjonalnego
pistoletu do gładzi o 30%
z odcięciem powietrza
spustem pistoletu

lanca z przedłużką (160 cm)
gruntowanie/bielenie/opryski

1090,zbiornik 19 L na 30 kg masy

35,pakiet dysz do lancy
4 dysze płaskostrumieniowe
1 wirowa do oprysków

Sosnowiec ul. Aleja Wolności 22
tel. 795 786 888
biuro@agrekom.pl
Podane ceny są cenami netto

OFERTA NR 3: ZESTAW DO GŁADZI PLUS 19L

25 mm

19 mm

• 19 l zbiornik z dolnym wylotem i czarnym kołnierzem zabezpieczającym,
• profesjonalny pistolet do gładzi wyposażony w dyszę płaskostrumieniową,
• podwójny metalowy reduktor,
• zasięg pistoletu 10 metrów,
• specjalnie wzmocnione podwozie zbiornika o dużych kołach, które znacznie ułatwiają transport,
• lejek
Zastosowanie zestawu

Gipsowanie

Gwaracja door to door

Certyﬁkat CE

2295,-

Powiększ swój zestaw o:

1190,-

90,-

dedykowany kompresor 50L
dwa tłoki w trybie V, 3 KW
przeznaczony do pracy ciągłej

przewód do kompresora 20 m
zakuty na szybkozłącze
typ 26

20,olej do kompresora

980,-

90,-

150,-

profesjonalny pistolet tynkarski

iglica 3,0 mm zwiększająca
wydajność profesjonalnego
pistoletu do gładzi o 30%
z odcięciem powietrza
spustem pistoletu

lanca z przedłużką (160 cm)
gruntowanie/bielenie/opryski

2680,zbiornik 60 L na 90-120 kg masy

35,pakiet dysz do lancy
4 dysze płaskostrumieniowe
1 wirowa do oprysków

Sosnowiec ul. Aleja Wolności 22
tel. 795 786 888
biuro@agrekom.pl
Podane ceny są cenami netto

OFERTA NR 4: ZESTAW DO GŁADZI PLUS 60L

25 mm

19 mm

• 60 l zbiornik z powiększonym dolnym wylotem (1,5") i dużym wlewem (pojemność 90 - 120 kg masy),
• profesjonalny pistolet do gładzi wyposażony w dyszę płaskostrumieniową,
• podwójny metalowy reduktor,
• zasięg pistoletu 10 metrów,
• specjalnie wzmocnione podwozie zbiornika o dużych kołach, które znacznie ułatwiają transport
Zastosowanie zestawu

Gipsowanie

Gwaracja door to door

Certyﬁkat CE

3885,-

Powiększ swój zestaw o:

1190,-

90,-

dedykowany kompresor 50L
dwa tłoki w trybie V, 3 KW
przeznaczony do pracy ciągłej

przewód do kompresora 20 m
zakuty na szybkozłącze
typ 26

20,olej do kompresora

980,-

90,-

150,-

profesjonalny pistolet tynkarski

iglica 3,0 mm zwiększająca
wydajność profesjonalnego
pistoletu do gładzi o 30%
z odcięciem powietrza
spustem pistoletu

lanca z przedłużką (160 cm)
gruntowanie/bielenie/opryski

1090,zbiornik 19 L na 30 kg masy

35,pakiet dysz do lancy
4 dysze płaskostrumieniowe
1 wirowa do oprysków

