
SZABLON DO ŁĄCZENIA 
BLATÓW CMT650

Informacje zawarte w gazetce nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Center-Mebel zastrzega sobie 
prawo do pomyłek, błedów w druku oraz zmiany cen. Zdjęcia produktów nie zawsze oddają ich rzeczywisty wygląd. Asortyment 
występujący w gazetce może mieć ograniczoną dostępność. Oferta ważna od 07.10.2020 do 21.12.2020 lub do wyczerpania 
zapasów.

Ceny brutto. Oferta skierowana wyłącznie dla stolarzy oraz zakładów 

54,99zł ,-

Multiport
3 mb przewód !!!

Drążek L-3000 1mm

Konfirmat 
6,4x50 100szt.

Siedziba firmy Łomża
Aleja Legionów 141F/1
18-400 Łomża
tel.: +48 (86) 218 36 47
fax.: + 48 (86) 212 50 61
e-mail: lomza@center-mebel.pl

Oddział Białystok
Ul. Przędzalniana 60
15-688 Białystok
tel./fax: +48 (85) 662 17 40
e-mail: bialystok@center-mebel.pl

Oddział Ełk
Ul. Ciepła 8
19-300 Ełk
tel./fax: +48 (87) 621 37 53
e-mail: elk@center-mebel.pl

Oddział Olsztyn
Ul. Lubelska 29G
10-409 Olsztyn
tel./fax: +48 (89) 526 06 19
e-mail: olsztyn@center-mebel.pl

13,99 zł ,-

PROMOCJE JESIEŃ 2020

429zł ,-
109,99 zł ,-

 » Szablon z materiału fenolicznego
 » Tuleje mocujące (3 sztuki)
 » Kołek oporowy nastawny
 » Instrukcję obsługi
 » Wbudowane szablony do zaokrąglania i 

ukosowania krawędzi
 » Dodatkowa tuleja lokalizacyjna dla blatu o 

szerokości 600mm
 » dwa zintegrowane szablony dla wykroju 

śrub panelowych

Wkręt Matrix Celo
4x50 500szt. 699,90zł ,-

44,90zł ,-

WE-14036

 » Gniazda dostosowane są 
do obciążenia prądem o 
natężeniu do 16A

 » Przewód 3 metry bieżące

 » 2 funkcjonalne gniazda z 
bolcem uziemiającym

 » 2 wejścia USB

 » dostępny jest w kolorze 
czarnym

Szablon przeznaczony do przycinania i montowania blatów 
o szerokości od 420mm do 650mm. Zrobiony ze stabilnego 
oraz wytrzymałego materiału. CMT650 zaprojektowany 
jest do pracy z frezarkami górnowrzecionowymi (frezy 
proste do 12mm średnicy).

Zestaw zawiera:

 » rozmiar wgłębienia 
imbusowego 4,0mm

 » otwór wstępny 4,5mm 

 » optymalne przenoszenie 
momentu obrotowego

 » szybkie wkręcanie, pewne 
i mocne łączenie

 » precyzyjne prowadzenie 
wkręta w materiale 

Daj się wyróżnić !

Zaślepki BLUM do zawiasu 
70.1503 z właśnym logo 1000 szt.

Zaślepki BLUM do TBX ZAA. 
532C z własnym logo 1000 szt.

Zaślepki do TBX lub zawiasów

* Cena za logo w 1 kolorze, istnieje możliwość większej ilości kolorów (cena u PH)
* Format plików z logo na zaślepki musi być w krzywych (.eps) lub corel (.cdr)
* Po akceptacji projektu przez klienta okres realizacji do 2 tygodnii

Twoje LOGO!

Twoje LOGO!

Twoje LOGO!

MA-20053

IT-13459

HA-10955

AM-11205

 » Drążek o średnicy 25 mm 
długość 3 metry

 » ścianki o grubości 1mm

 » kolor chrom 


