GAZETKA PROMOCYJNA

Oferta obowiązuje w dniach 01.09-31.12.2019 r.
1

Wynajem automatu
już od 980pln netto...

To się opłaca!

... A przy obrocie za 10 tys. zł netto
płacisz

tylko złotówkę!

RĘKAWICE GUIDE 580

RĘKAWICE UVEX 6605

RĘKAWICE PU

Bezszwowe rękawice dziane nylonowe, bardzo dobre
dopasowanie oraz czucie. Od wewnątrz dłonicy pokrycie oddychającym spienionym mikroporowatym
nitrylem zapewnia doskonały chwyt. W nadgarstku
ściągacz z kolorową lamówką. Rękawice posiadają
certyfikat OEKO-TEX 100 Standard. Zgodne z normą
EN 388 [4141] rozmiar 6-12

Uvex unilite 6605 jest lekką, komfortową rękawicą z
dzianiny z oddychającą powłoką z pianki nitrylowej.
Idealnie nadaje się do precyzyjnych prac montażowych i innych czynności wymagających dobrego
czucia. Dostępne rozmiary: Od 6 do 11. EN 388: 4122

Rękawice robocze, ochronne, wykonane w technologii bezszfowej z poliestru zakończone eleastycznym
ściągaczem. Powlekane w części chwytnej poliuretanem. Dostępne w kolorze białym lub czarnym.
Normy EN388 ( 3131) Rozmiary: 6,7,8,9,10,11.

9,68 zł
cena katalogowa

- 35%

6,29 zł
cena po rabacie

8,45 zł
cena katalogowa

- 35%

5,49 zł
cena po rabacie

1,51 zł
cena katalogowa

- 35%

0,98 zł
cena po rabacie

RĘKAWICE
ANSELL 48-126

RĘKAWICE CHEMIOODPORNE
ANSELL 87-195

RĘKAWICE
BAWEŁNIANE RTB

Rękawice SensiLite, zapewniającą dobrą chwytność, sprawność manualną i wygodę. Poliestrowa
powłoka zapewnia ochronę w zastosowaniach
lekkich. Dzięki poliuretanowej wyściółce wnętrza, RĘKAWICE wykazuje wytrzymałość na rozdarcie i ścieranie. Kolor biały i czarny. Normy:
EN-420, EN-388 (3121), Rozmiary: 6,7,8,9,10,11.

Rękawice Ansell 87-195 jest rękawicą wielokrotnego
użytku wykonane z lateksu. Wyściółka wykonana z
bawełny flokowanej zapewnia komfort użytkowania. Grubość rękawicy 0,35 mm. Długość 305 mm.
Kategoria III. EN388: 1010X ; EN374-1 TYPE B KLT .

Rękawice robocze wykonano ze 100% bawełny najwyższej jakości. Trykotowe rękawice posiadają tym
samym naturalny beżowy kolor. Są niebielone oraz
niechlorowane. Wpływa to na bezpieczeństwo i
komfort ich użytkowania. Nie uciskają i nie stanowią obciążenia. Wpływają za to na komfort i jakość
pracy. Rękawice robocze bawełniane mogą być
wykorzystane jako wkłady do rękawic gumowych.

3,15 zł
cena katalogowa

- 35%

2,05 zł
cena po rabacie

2,67 zł
cena katalogowa

- 35%

1,74 zł
cena po rabacie

1,99 zł
cena katalogowa

- 35%

1,29 zł
cena po rabacie

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE
C8170

RĘKAWICE SPAWALNICZE
GUIDE 270

RĘKAWICE
POLIAMIDOWE P

Rękawice ochronne antyprzecięciowe materiał HPPE
z szarym poliuretanowym powleczeniem na części
chwytnej. Doskonała odporność na przecięcia, ścieranie i rozdarcie. Doskonały chwyt do przenoszenia
ostrych elementów w suchym środowisku. Zgodny
z REACH. Bezszwowa dzianina zapewniająca maksymalny komfort i zapobiegająca podrażnieniom.
EN388:2016 4X42C. Rozmiar 6-11

Rękawice spawalnicze wykonane z wytrzymałej a
zarazem elastycznej i miękkiej skóry. Część chwytna
oraz zewnętrzna wykonana ze skóry koziej. Mankiet
wykonany z mocnej skóry, wszystkie szwy zszywane
nicią - Kevlar. Bez podszewki. Zastosowanie: spawanie, w którym wymagane są rękawice o dużej elastyczności i dobrym czuciu w palcach. Długość rękawicy 31cm. Zgodne z EN 12477 typ B, EN 407 - 41X4XX
EN 388, Dostępne Rozmiary 7-11

Rękawice ochronne, poliamidowe, w kolorze białym.
Zapewniają podstawową ochronę rąk przed niewielkimi zagrożeniami. Są rękawicami bezpyłowymi, nie
pozostawiającymi zanieczyszczeń na trzymanych
przedmiotach. Ze względu na to, iż bardzo dobrze
dopasowują się do dłoni, są manualne, znajdują
zastosowane w różnych dziedzinach przemysłu. Rozmiary 6-11.

9,75 zł
cena katalogowa

- 35%

6,34 zł
cena po rabacie

34,22 zł
cena katalogowa

- 35%

22,24 zł
cena po rabacie

2,64 zł
cena katalogowa

- 35%

1,72 zł
cena po rabacie

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Sprzedaż produktów tylko w ilościach hurtowych, na pełne opakowania zbiorcze. Czas
obowiązywania promocji: 01.09-31.12.2019 lub do wyczerpania stanów magazynowych. Szczegóły promocji dostępne na:
www.bogmar.net. Cena na żółtym tle jest ceną katalogową, cena po rabacie uwzględnia max. próg rabatowy z tabeli rabatów (str 7).
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OKULARY 91948

OKULARY 90960

OKULARY 91713R

Najbardziej popularny model okularów gwarantujący super cenę do jakości. Szybki: poliwęglan, klasa FT
(zwiększona odporność na zarysowania, uderzenia
małymi elementami przy prędkości do 45m/s). Duży
zakres temperatur użytkowania, filtr UV. Szybki
pokryte powłoką ograniczającą parowanie. Klasa
optyczna 1. Normy: EN 166.

Nieparujące,
przeciwodpryskowe
okulary
ochronne. Klasa optyczna 1. Szerokie łączenie
szkieł i ramion zapewnia szczelną ochronę na najwyższym poziomie. Mocne, a zarazem ultra lekkie
szkła poliwęglanowe blokują w 99,9% szkodliwe
działanie promieni. Klasa FT (zwiększona odporność na zarysowania i uderzenia małymi elementami przy prędkości do 45m/s). Normy: EN 166.

Szybka: antyalergiczny poliwęglan, klasa F (zwiększona odporność na zarysowania i uderzenia małymi
elementami przy prędkości do 45m/s) filtr UV szybki
pokryte powłoką nieparującą ANTI FOG! Wygodny
silikonowy nosek.

5,50 zł
cena katalogowa

3,58 zł
cena po rabacie

5,00 zł
cena katalogowa

- 35%

3,25 zł
cena po rabacie

7,30 zł
cena katalogowa

- 35%

4,75 zł
cena po rabacie

OKULARY 3904

PÓŁMASKA FFP1V

(9322+)

Jednoczęściowe nakładki na okulary z poliwęglanu.
Powłoka anti-fog zapobiegająca parowaniu okularów. Szeroka regulacja zauszników: przód/tył, góra/
dół.

Półmaska przeciwpyłowa jest przeznaczona do
ochrony układu oddechowego przed aerozolami
z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody
(pył, dym) oraz aerozolami ciekłymi (mgły), Czasza
półmaski wyposażona jest w zacisk nosowy, zawór
wydechowy dwie taśmy nagłowia niewymagające
regulacji, wykonane z syntetycznej taśmy gumowej.

Półmaska filtrująca trzeciej generacji 3M Aura
9322+ Gen3 służy do ochrony przed nietoksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami
ciekłymi o stężeniu do 12 x NDS. zawór 3M Cool
Flow Comfort zwiększa komfort użytkowania dzięki
chłodniejszemu powietrzu: 36% większy przepływ
powietrza, o 37% łatwiejsze otwieranie zaworu.

7,50 zł
cena katalogowa

- 35%

4,88 zł
cena po rabacie

1,67 zł
cena katalogowa

- 35%

1,09 zł
cena po rabacie

10,75 zł
cena katalogowa

- 35%

6,99 zł
cena po rabacie

F01.1.003

F02.1.001/1

XTREME-SMS-50

Półmaska wielokrotnego użytku STEALTH P3 z najwyższą efektywnością filtracji – 99,999% przy 0,3 mikronów, Zastosowany filtr HEPAC™. Najniższe opory
oddechowe – 1.26 mbar przy 0,95 L maks. Mały, lekki
dyskretny design pasuje idealnie do hełmów spawalniczych i osłon oraz nie ogranicza pola widzenia

Półmaska Stealth FFP3 posiada wbudowany port próbkowania dla idealnego dopasowania twarzy. Wysoka efektywność filtracji – 99% przy 0,3 mikronów. Zawór ochronny
skierowany w dół uniemożliwia zaparowywaniu
okularów ochronnych bądź gogli. Idealnie pasuje
pod osłony spawalnicze, nie ogranicza pola widzenia

Wyjątkowo oddychająca tkanina SMS odpowiednia
na długie okresy użytkowania. Posiada elastyczny
kaptur, mankiety, dwustronny zamek z samoprzylepną klapką. Jego mocne i solidne właściwości
zapewniają dobrą barierę chemiczną, szczególnie
dla suchych niebezpiecznych cząstek, a jednocześnie są wyjątkowo wygodne w noszeniu, oferując
najlepszą jakość w niskiej cenie Cat III Type 5 i 6.

67,20 zł
cena katalogowa
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- 35%

- 35%

43,68 zł
cena po rabacie

20,07 zł
cena katalogowa

- 35%

13,05 zł
cena po rabacie

12,25 zł
cena katalogowa

- 35%

7,96 zł
cena po rabacie

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Sprzedaż produktów tylko w ilościach hurtowych, na pełne opakowania zbiorcze. Czas
obowiązywania promocji: 01.09-31.12.2019 lub do wyczerpania stanów magazynowych. Szczegóły promocji dostępne na:
www.bogmar.net. Cena na żółtym tle jest ceną katalogową, cena po rabacie uwzględnia max. próg rabatowy z tabeli rabatów (str 7).

GĄBKA SZLIFIERSKA SW 501

ARKUSZ ŚCIERNY PS 73 CWK

SPRAY MOTIP RALLY

Gąbka pokryta jest z dwóch stron warstwą szlifierską, która pozostawia satynowo-matowy obraz
powierzchni szlifowanej. Elastyczny korpus z pianki
umożliwia obróbkę powierzchni lekko i mocno profilowanych. Granulacje 100,120.

Wysokiej jakości arkusz ścierny, głównie znajdujący zastosowanie w obróbce farb, lakierów i
szpachli. Wyrób o wydłużonej żywotności dzięki zastosowaniu dodatkowej warstwy aktywnej.

Szybkoschnący lakier akrylowy o bardzo dobrych właściwościach kryjących i doskonałym
przyleganiu do powierzchni z drewna, metalu,
szkła i różnych rodzajów tworzyw sztucznych.

1,43 zł
cena katalogowa

- 35%

0,93 zł
cena po rabacie

NÓŻ SPRINGER P I L

Metalowy nóż z mechanizmem sprężynowym dla
osób leworęcznych model L i praworecznych model P.
Wysunięcie ostrza na długość 23 mm. Szybka wymiana ostrza. Nóż minimalizuje możliwość skaleczenia
poprzez cofnięcie ostrza do rękojeści po skończeniu
cięcia. Polecany do rozcinania papieru, kartonu, folii, gumy, grubych materiałów.

45,95 zł
cena katalogowa

- 35%

29,87 zł
cena po rabacie

PĘDZEL ANGIELSKI 50

Pędzel angielski płaski, bardzo poluarny do drobnych prac malarskich. Wykonany z naturalnej szczeciny. Produkt polski.

4,45 zł
cena katalogowa

- 35%

2,89 zł
cena po rabacie

0,97 zł
cena katalogowa

- 35%

0,63 zł
cena po rabacie

TRYTYTKI-200/4,8
CZARNE/BIAŁE

cena katalogowa

cena katalogowa

- 35%

16,22 zł
cena po rabacie

KLEJ KROPELKA 10 ML

Opaski zaciskowe 200/4,8 stosowane do wiązania
lub mocowania przewodów, kabli i wiązek.Wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na czynniki
atmosferyczne i promienie UV, co umożliwia stosowanie ich w dowolnych warunkach, w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Posiadają specjalną główkę
ułatwiająca zapinanie. Dostępne w kolorze czarnym
i białym.

7,40 zł

24,95 zł

- 35%

4,81 zł
cena po rabacie

KROPELKA® jest klejem błyskawicznym, łatwym
w użyciu, służącym do drobnych napraw w domu.
Skleja w kilka sekund praktycznie każdego rodzaju
materiały. Używa się go do napraw w domu, do prac
hobbystycznych, i rękodzielniczych, oraz ogólnie
przy różnego rodzaju czynnościach praktycznych.

10,18 zł
cena katalogowa

- 35%

6,62 zł
cena po rabacie

BATERIA ENERGIZER
AA/AAA 10 SZT

NÓŻ DO TAPET
GUMOWANY 18MM

Baterie Energizer Industrial to najwydajniejsza linia baterii alkalicznych, stworzona aby dostarczać
maksimum energii technologicznie zaawansowanym
urządzeniom. Charakteryzują się wysoką wydajnością w całym okresie żywotności nawet w trudnych
warunkach.

Nożyk do tapet 18 mm z wymiennymi nożykami. Metalowa prowadnica zapewnia stabilność ostrza.

16,10 zł
cena katalogowa

- 35%

10,47 zł
cena po rabacie

6,06 zł
cena katalogowa

- 35%

3,94 zł
cena po rabacie

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Sprzedaż produktów tylko w ilościach hurtowych, na pełne opakowania zbiorcze. Czas
obowiązywania promocji: 01.09-31.12.2019 lub do wyczerpania stanów magazynowych. Szczegóły promocji dostępne na:
www.bogmar.net. Cena na żółtym tle jest ceną katalogową, cena po rabacie uwzględnia max. próg rabatowy z tabeli rabatów (str 7).
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RĘKAWICE GUIDE 766

RĘKAWICE ANSELL 37-675

RĘKAWICE DERMATRILL 743

Rękawice robocze GUIDE 766 Rękawice wykonane
ze skóry syntetycznej wierzch z tkaniny bawełnianej
anatomicznie wszyty kciuk, idealne dla mechaników.
Wygodny i przyjemny w dotyku materiał wewnątrz
odporny na ciepło wierzch dłoni Normy: EN-420, EN388 (2121). Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Dostępna w wielu długościach, grubościach, rozmiarach oraz z różnymi wyściółkami, RĘKAWICE nitrylowa Sol-Vex®. Są idealne tam, gdzie trzeba zapewnić
bezpieczeństwo w szerokim zakresie środowisk pracy
w obecności agresywnych środków chemicznych. Długość 330 mm, grubośc 0,38 mm. Normy EN374(JKL),
EN388(4101X). Rozmiary od 6 do 11.

Rękawice wykonane są z nitrylu, chemoodporne,
antystatyczne. Dobrze dopasowany kształt zapewnia wyczucie dotykowe oraz bardzo dobry komfort
noszenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością, nie
zawierają lateksu, silikonu. Normy ESDS EN-61340-51, EN-455, ASTM F 1671:2007, EN 388-(000x), EN-374,
EN-63014. Rozmiary: 6,7,8,9,10,11.

9,35 zł
cena katalogowa

- 35%

6,08 zł
cena po rabacie

7,65 zł
cena katalogowa

- 35%

4,97 zł
cena po rabacie

67,27 zł
cena katalogowa

- 35%

43,73 zł
cena po rabacie

ZATYCZKI DO USZU 3M 1100

ZATYCZKI WIELORAZOWE
UVEX 2111.237

ZATYCZKI NA PAŁĄKU
UVEX 2125.361

Zatyczki 1100 wykonane są z miękkiej pianki poliuretanowej. Specjalny stożkowy kształt wkładek został
opracowany tak, aby pasował do większości kanałów
słuchowych. Ich aplikacja jest bardzo łatwa – wystarczy je zwinąć i swobodnie włożyć do kanału słuchowego. Zatyczki się rozprężą, dokładnie wypełniając
przestrzeń, poziom tłumienia 37 dB.

Zatyczki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku UVEX Whisper połączone sznurkiem przystosowane są do długotrwałego używania
na stanowiskach zagrożonych hałasem o
niskim i średnim natężeniu. Tłumienie SNR 23dB.

Bardzo lekkie (8g) zatyczki na elastycznym pałąku
z wymiennymi końcówkami tłumiącymi. Owalny
kształt miękkich końcówek tłumiących zapewnia ich
dobre osadzenie, a ergonomiczny kształt stabilnego
pałąka zapobiega ocieraniu o części ubioru i tym samym przenoszeniu szumów.

(PAKOWANE PO 2 SZT. W WORECZKU)

0,49 zł
cena katalogowa

- 35%

0,32 zł
cena po rabacie

NANOTEC FRESH-SHOES

4,36 zł
cena katalogowa

- 35%

2,83 zł
cena po rabacie

WORKI NA ŚMIECI
JAN NIEZBĘDNY 240L

9,80 zł
cena katalogowa

- 35%

6,37 zł
cena po rabacie

CZYŚCIWO MECHANIK +

NANOTEC
Antyzapachowy, bakteriostatyczny preparat do
ochrony wnętrza obuwia przed przykrymi zapachami, bakteriami i grzybami.

15,00 zł
cena katalogowa
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- 35%

9,75 zł
cena po rabacie

Wyjątkowo mocne i bardzo szczelne. Niezastąpione
do koszy na śmieci o dużych pojemnościach.

18,75 zł
cena katalogowa

- 35%

12,19 zł
cena po rabacie

Czyściwo MECHANIC PLUS jest:
- bardzo mocne w stanie suchym i mokrym,
- idealnie wchłania i usuwa zabrudzenia,
- posiada wysoki stopień absorpcji,
- niskopylne,
- nie rysuje czyszczonej powierzchni,
- dobrze współpracuje z rozpuszczalnikami,
- rulon 300 listków, 29x37cm, 111 mb

98,90 zł
cena katalogowa

- 35%

64,29 zł
cena po rabacie

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Sprzedaż produktów tylko w ilościach hurtowych, na pełne opakowania zbiorcze. Czas
obowiązywania promocji: 01.09-31.12.2019 lub do wyczerpania stanów magazynowych. Szczegóły promocji dostępne na:
www.bogmar.net. Cena na żółtym tle jest ceną katalogową, cena po rabacie uwzględnia max. próg rabatowy z tabeli rabatów (str 7).

SPODNIE DLA DEKARZA S-HARD

PÓŁBUT GIASCO PANAMA

KOSZULA FLANELOWA POLSKA

Spodnie do Pasa wykonane z mocnej tkaniny o gramaturze 310g/m2, o składzie 60%bawełna/40%poliester. Dwie boczne oraz dwie tylne kieszenie. Dodatkowo doszywane dwie kieszenie doskonałe na
narzędzia. Kieszeń bojówkowa na wysokości uda,
dodatkowe wzmocnienia na kolanach z możliwością
włożenia wkładek nakolannikowych. Dostępne rozmiary 48-62.

Cholewka wykonana z naturalnej skóry zamszowej
o grubości 1,8mm. Podnosek kompozytowy oraz
tekstylną wkładkę antyprzebiciową ENIGMA ZERO
ochraniającą 100% powierzchni podeszwy przed
przebiciem, gh-tech zapewnia dobrą wentylację. Wymienna wkładka GIASCO Italy o właściwościach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych.
Podeszwa PU/PU. SRC rozmiary 35-49.

Szybkoschnący lakier akrylowy o bardzo dobrych właściwościach kryjących i doskonałym
przyleganiu do powierzchni z drewna, metalu,
szkła i różnych rodzajów tworzyw sztucznych.

- 35%

87,50 zł

56,88 zł

cena katalogowa

cena po rabacie

175 zł
cena katalogowa

- 35%

113,75 zł
cena po rabacie

26,50 zł
cena katalogowa

- 35%

17,23 zł
cena po rabacie

APARAT NADMUCHOWY
OPTREL E3000

PRZYŁBICA CRYSTAL 2.0
Z TECHNOLOGIĄ CLT

PRZYŁBICA CLEARMAXX
Z SYSTEMEM E3000X

Trzy poziomy nastawy przepływu powietrza: 150, 200,
250l/min. Inteligentna elektronika zapewnia stały
przepływ powietrza zgodnie z ustawioną wartością
niezależnie od stanu baterii i zanieczyszczenia filtra.
Maksymalny stopień bezpieczeństwa z podwójną
sygnalizacją - wizualną i akustyczną - alarmującą o
zatkaniu się filtra lub wyczerpującej się baterii. Możliwość kierowania strumieniem powietrza:Typ filtra:
THP3 R SL.

Nowa automatycznie ściemniającą się przyłbica z
technologią CLT. Oferująca to widoczność porównywalną z przeźroczystą szybą. 92% kolorów widocznych przez wizjer przyłbicy jest zgodne z realnymi
kolorami. Efekt ten został osiągnięty dzięki bardzo
niskiemu zaciemnieniu przyłbicy crystal. Z zaciemnieniem na poziomie 2.0 możesz doskonale widzieć
środowisko pracy.

Przyłbica Clearmaxx wraz z systemem e3000X to rozwiązanie idealne dla prac, w których niezb ędna nam
jest 100% ochrona dróg oddechowych oraz twarzy.
Rewelacyjnie spisuję się na stanowiskach szlifierskich czy lakierniczych. Oferuje najwyzsze poziomy
ochorny dróg oddechowych TH3 (99,8% skuteczności).

2439,00 zł
cena katalogowa

- 35%

1585,35 zł
cena po rabacie

6850,00 zł
cena katalogowa

- 35%

4452,50 zł
cena po rabacie

4690,00 zł
cena katalogowa

- 35%

3048,50 zł
cena po rabacie

SPRAWDŹ SWÓJ RABAT DO ZAMÓWIENIA
PRZY ZAKUPIE DO
2000 ZŁ/NETTO
PRZY ZAKUPIE OD
2000 - 4000 ZŁ/NETTO
PRZY ZAKUPIE OD
4000 ZŁ/NETTO

15%
otrzymujesz rabat 25%
otrzymujesz rabat 35%
OTRZYMUJESZ RABAT

Za każdy wydany 1000,00 zł/netto na produkty w naszej firmie,
otrzymasz 10% rabatu od ceny wynajmu automatu!
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Sprzedaż produktów tylko w ilościach hurtowych, na pełne
opakowania zbiorcze. Czas obowiązywania promocji: 01.09-31.12.2019 lub do wyczerpania stanów
magazynowych. Szczegóły promocji dostępne na www.bogmar.net. Niniejsza Broszura ma charakter jedynie
poglądowy oraz informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego.
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