חדש במלאי -מוצרי אחסון וכלים STANLEY

מק"ט12101 :
גלאי מתכות עץ וחשמל S100
דגםSTHTO-77403 :

מק"ט12102 :
גלאי מתכות עץ וחשמל S150
דגםSTHTO-77404 :

מק"ט12103 :
גלאי מתכות עץ חשמל S200
דגםSTHTO-77406 :

מק"ט12104 :
גלאי מתכות עץ וחשמל S300
דגםSTHTO-77407 :

מק"ט12100 :
מפזר חום FAT MAX 2000W
דגםFME670K-QS :

מק"ט12123 :
סט  6מברגים שענים
דגם 1-66-052

מק"ט12125 :
להב סכין תוכי ( 100יח')
דגם1996 :

מק"ט12126 :
סכין חיתוך
דגםA99 :

מק"ט12108 :
אורגנייזר מקצועי שטוח
 25תאים נשלפים
דגם1-92-748 :
מידות 42.3X33.4X5.2 :ס"מ

מק"ט12109 :
אורגנייזר מקצועי עמוק
 8-10תאים נשלפים
דגם1-92-749 :
מידות 42.2X33.5X10.6 :ס"מ

מק"ט12110 :
אורגנייזר מקצועי ענק
 14תאים נשלפים
דגם1-93-960 :
מידות 49.2X43.1X11 :ס"מ

מק"ט12112 | 12111 :
אורגנייזר שקוף
 17תאים |  23תאים
דגם1-92-889|890 :
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מק"ט12113 :
תיק כלי עבודה "12
דגם1-93-330 :
מידות 33X25.5X22.5 :ס"מ

מק"ט12115 :
תיק כלי עבודה "16
דגם1-96-183 :
מידות 45X27.5X23.5 :ס"מ

מק"ט12117 :
חגורה  +פאוץ' לכלי עבודה
דגם1-96-178 :

מק"ט12121 :
ארגז מתכת מטאל פלסטיק "20
דגם1-95-612 :
מידות 49.7X29.3X22.2 :ס"מ

מק"ט12105 :
ארגז כלי עבודה " 16מילניום
סגר מתכת
דגם1-92-065 :
מידות 41.1X19.9X18.5 :ס"מ

מק"ט12114 :
תיק כלי עבודה "18
דגםFAT MAX 1-93-950 :
מידות 49X26X25 :ס"מ

מק"ט12118 :
פאוץ' לפטיש ומברגים .
דגם1-96-181 :

מק"ט12116 :
תיק כלי עבודה קשיח "16
דגםFAT MAX 1-96-193 :
מידות 44X26X25 :ס"מ

מק"ט12130 :
תיק גב FAT MAX
דגם1-95-611 :
מידות 46X36X21 :ס"מ

מק"ט12122 :
ארגז מתכת מטאל פלסטיק "23
דגם1-95-612 :
מידות 58.4X29.3X22.2 :ס"מ

מק"ט12124 :
ארגז כלים " 12.1/2סגר פלסטיק
דגם1-93-333 :
מידות 58.4X29.3X22.2 :ס"מ

מק"ט12128 :
אורגנייזר כפול  3ב1-
דגם1-71-963 :
מידות 42.5X23.4 X31.6 :ס"מ

מק"ט12106 :
ארגז כלי עבודה " 19מילניום
סגר מתכת
דגם1-92-066 :
מידות 49.3X25.6X24.8 :ס"מ

מק"ט12107 :
ארגז כלי עבודה " 24מילניום
סגר מתכת
דגם1-92-067 :
מידות 49.3X25.6X24.8 :ס"מ

מק"ט12129 :
ארגז כלים  +אורגנייזר
מתחבר בקליל
דגם1-71-962 :
מידות  50.5X30X26.2ס"מ
* מגיע עם אורגנייזר אחד
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