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Ansmann Lite EX LED60
Biztos, hogy robbanásBIZTOS!
Extra nagy fényerővel rendelkező biztonsági lámpa, LED világítással. Kifejezetten tűz- és robbanásbiztos helyeken
történő használatra. Használható kézben, vagy sisakon is.
Technikai adatok:
LED = 1 W, 76 lumen (7000 lux), 4 db AA elemmel, 170 méteres világítási távolság.
Szabványok: Europe: ATEX ZERTIFIKATS NR.: DEMKO 14 ATEX 1348X | Ex II 2G Ex ib IIC T4.
Bővebb információkért kérjük, keresse szaktanácsadónkat.

cikkszám: 0981 77

Toalett kefe és készlet
A viccet félretéve…
Gazdag termékpalettánk által akár toalett kefével vagy garnitúrával is ki tudjuk szolgálni
önt. Toalett kefe = 2695 157 194, víztálcás tartóval = 2695 157 195

cikkszám: 2695 157 194, 2695 157 195

arecal rozsda átalakító
STOP a korróziónak…
Az új arecal rozsda átalakító termékünk környezetbarát, diszperziós bázisú felületkezelő
szer. Rozsdás felületre kenve aktívan behatol a rozsdába, és azt átalakítva létrehoz egy
stabil alapot a további felületkezelésnek (alapozás, festés).
Technikai adatok: a felületnek zsír-, olaj-, és pormentesnek kell lennie, a rozsdaleveleket
el kell távolítani. A termék színe beige, a kémiai folyamat után kékesfekete. +5-től
+35 ºC-ig használható. Ecsettel felhordható. Környezetbarát. Jelölésmentes!

cikkszám: 0897 500

reca védőszemüveg 680
Minőséget most olcsóbban!
Az új reca 680 védőszemüveg kiváló minőségével, ﬁnom kidolgozásával és kedvező
árával egyre több ügyfelünk kedvence.
Teljesen torzításmentes, rugalmas polikarbonát lencsével készül, amely acetonálló.
EN 166 szerinti minősítés. UV-védelemmel.
cikkszám: 2694 600 020

Lamellás füldugó
Kétféle anyagból készült füldugó: a szilárd mag megkönnyíti a fülbe helyezést, a puha
lamellák kényelmes viseletet biztosítanak.
Szabvány: EN 352-2
SNR: 28 dB

cikkszám: 2694 669 806, 2694 669 807

arecal PTFE kenőspray
Száraz kenőﬁlmet hoz létre, amibe semmilyen szennyeződés nem tud megtapadni.
25% teﬂontartalom!
Optimálisan alkalmazható minden olyan helyen, ahol az olajok, zsírok szennyeződést
okoznának. A kenőﬁlm olaj-, sav-, lúg- és vízálló.

cikkszám: 0896 710 300

arecal nagynyomású kenőspray
Extrém hosszú ideig tartó kenést hoz létre kitűnő tapadóképességének köszönhetően.
Ásványolaj-bázisú, oldószermentes, víztaszító. Közvetlen kifújás után hígfolyós és
kitűnő kúszóképességgel bír, ezáltal a nehezen hozzáférhető helyeket is eléri.
Sósvíz rezisztens.

cikkszám: 0896 210 400

reca csigafúró BOX-ok
Csigafúróinkkal ön minden acélt meg tud munkálni. Különböző típusok különböző
acélokhoz. Többféle kialakítás precíziós fúráshoz és pisztoly fúrókhoz.
Átmérő 10 mm-ig, illetve 13 mm-ig.
A tárolók 5 mm átmérőig duplán tartalmazzák a fúrószárakat.

cikkszám:
0620 004 910-913
cik
0621 004 910-913
0624 004 910-913
0626 004 910-913
0627 004 910-913

reca érvég- és kábelvég-szortimentek
„Hogy az apróságok is kéznél legyenek...”
Érvég- és kábelvég-szortimentjeink széles mérettartományban elérhetőek és érvéghüvelyfogót is tartalmaznak. Amennyiben szortimentes tárolója kiürül, darabra utántölthető.
Kérje szaktanácsadó kollégánk segítségét!

cikkszám: 0956 557, 0956 557 10, 0956 558 1, 0956 558 2

ABA tömlőbilincsek
„Végleg ott marad”
A reca TÖBB TÍZEZRES kötőelem-palettájában megtalálhatók az utángyártott mellett
az eredeti ABA tömlőbilicsek is! Horganyzott acél változatban!
A masszív, „nem megtekeredő” bilincsek erősített falvastagságúak, melyek többször
is ugyanolyan magas minőségben felhasználhatóak! Csavarozása könnyű, biztosan áll
benne a behajtófej, nincs „kiugrás”! Palettánkban széles méretválasztékban elérhetőek!
Kérje szaktanácsadónk segítségét!
Ajánlott hozzá reca minőségben behajtófejek (bitek), csavarhúzók, a tökéletes munka
eléréséért!
cikkszám: 0541…

Szigetelőanyag dübel 50 mm és 95 mm
Polietilén dübel habosított táblákba való használathoz, csekély terhelés esetén.
Alkalmas pl. utólagos szigetelés párnafázásához, dekorációk felhelyezéséhez stb.
Külső térben, nedves belsőtérben, rozsdamentes csavarok használatával ajánlott
rögzítés.
Javaslat: a dübel behajtását követően a víz bejutásának megakadályozása céljából
érdemes építő szilikonnal a dübelperemet „kihúzni”. (S18 0898 312 1..2..3 stb.)

cikkszám: 0902 001 095 és 0902 001 050

Behajtáshoz javasoljuk a speciális behajtó bitet (1/4” PH2 50 mm) 0902 001 051

arecal Cockpit Spray 400 ml
Megőrzi és felfrissíti az autó külső és belső műanyag és gumi felületeit. Antisztatikus
(portaszító) hatású, tartós eredménnyel. Kellemes citrom illatú, lakkozott felületen is
használható. Természetesen használata nem korlátozódik gépkocsi műszerfalon való
használatra.
Alkalmazás: permetezze a felületre, majd mikroszálas kendővel (0892 046 004) törölje
szét a felületen. További előny, hogy a permet alacsonyabb nyomással fújható ki
a ﬂakonból, nem kerül hirtelen nagy mennyiség egy pontra, így kevesebb utómunka
szükséges.
cikkszám: 0895 011 400

Polietilén kábelösszekötő „CSOKI”
Rendkívül rugalmas polietilén anyagból készült vezeték-összekötő blokk.
Rugalmasságának köszönhetően akár kézzel is le tudjuk törni a megfelelő méretű
blokkot a kívánt munkához. A csavarok rendkívül biztosan tartják a kábelvégeket.
Soronként 10 összekötési pont és 12 sor.
Három maximális keresztmetszethez:
0556 1 = 2,5 mm2
0556 2 = 4,0 mm2
0556 3 = 6,0 mm2
cikkszám: 0556 1….2….3

reca Cutter kés
„Pengés megoldás”
Erősített fémváz, hosszú távra tervezve! Masszív kivitel így gyors és pontos vágás
érhető el vele. Kétkomponensű, a legalkalmasabb emberi fogásra tervezve a markolat!
Pengéje japán edzett acél penge, mely 18 mm-es fémsínben fut, tartalék penge
a markolatban!
cikkszám: 0710 411 180

Hatlapú csavarok UNC, UNF menettel
Széles kötőelem-kínálatunkból nem hiányoznak az UNC, UNF menettel rendelkező
hatlapú csavarok. 8.8 anyagminőség, széles mérettartomány.
cikkszám: 1072….; 1071…..

reca mérőszalag-készlet
Ütésálló stabil műanyagházas, szalagrögzítővel ellátott! A szalag lakkozva van,
megnövelve ezzel a kopásállóságot.
A készletben EU II.-es mérési pontosságú mérőszalagok találhatóak!
A reca mérőszalagok fő jellemzői: mindvégig azonos magas minőség és pontosság
minden mérésnél!
A csomag tartalma: 10 db 3 m-es, 2 db 5 m-es és 1 db 8 m-es reca mérőszalag!

cikkszám: 2684 707 13

Speedy Spinner kábelfűző-készlet
Az egyszerű és gyors befűzés érdekében használja a reca Speedy Spinner befűző-készletet.
Egyszerű és gyors a befűzés szinte minden hosszú elvezetendő terméknél, legyen az akár
elektromos kábel, huzal, telefon vagy bármilyen híradástechnikai kábel.
A reca által kifejlesztett készlet felhasználóbarát, egyedi designnal, illetve
3 mm átmérőjű, megtörhetetlen üvegszálas befűző szállal rendelkezik.
A teljes készlet elérhető 20 és 30 m-es kivitelben is!

cikkszám: 2691 967 320, 2691 967 330

S 80 ragasztó FIX-IT Ultra
„Végleg ott marad”
A reca által kifejlesztett ragasztó hihetetlen nagy kezdeti tapadással rendelkezik.
Azonnali rögzítést tesz lehetővé. Végszilárduláskor elképesztő, 26 kg/cm2 eredményt tud
felmutatni! Kül- és beltérre is használható. Nagyon széleskörű anyagoknál használható
(kő, tégla, térkő, fa, fém, egyes műanyagok, stb.). UV- és időjárásálló!
Ajánljuk hozzá a reca-palettában megtalálható jó minőségű kartuskinyomóinkat!

cikkszám: 0898 480

reca Lock zárófogazású csavarok
10.9-es nagy szilárdsági osztályba tartozó biztosító csavarok, az egyik legtartósabb
felületkezeléssel (Geomet).
Főleg mezőgazdasági és járműipari partnereinknek lehet a legelőnyösebb választás!
A szigorú német DIN 6921-es szabvány szerint készült termék.
Nagyon széles méretválasztékban és raktárkészlettel állunk a rendelkezésére!
cikkszám: 0273….0274…..0263…..

0686 400 003

Herwesan bőrvédő krém
Teljes védelem a munkavégzés alatt
Aktív kézvédő krém, olajos, zsíros, rozsdás, poros, fáradtolajos
és fémipari munkákhoz. Vízben oldódik, nagymértékben megkönnyíti
a kézmosást, valamint megakadályozza, hogy a szennyeződések
a bőrünkbe ivódjanak. Szilikonmentes és PH-semleges.
100 ml-es és 1000 ml-es kiszerelésben kapható.

A csom
csomagolás
színe eeltérhet
a képe
képen láthatótól!

cikkszám: 0686 400 003, 0686 400 004

0686 400 004 és
0686 400 012
együttes
vásárlása esetén
29.000 forint
helyett

Reca tisztító-, ápolóés védőkrém tartó

+

Az összes általunk forgalmazott, nagy
kiszerelésű Herwe termék adagolására.
Az adagoló kizárólag az általunk
forgalmazott termékekkel használható.
cikkszám: 0686 400 012

Ipari törlőpapír, fehér
Erős, tartós és kedvező az ára
3 rétegű, formázott ipari törlőpapír tekercsben.
25×25 cm-es perforált lapokból. Könnyen téphető.
Kéztörléshez és takarításhoz is megfelelő.

Papírtekercs tartók (törlőpapír nélkül!)
Falra szerelhető (0892 310 001) és önállóan felállítható
(0892 310 000), maximum 40 cm széles tekercsek
tárolására alkalmas.

cikkszám: 2697 851 005
cikkszám:
0892 310 001

cikkszám:
0892 310 000

1 db tartó +
2×2 tekercs együtt

Megjegyzés: a kiadványban feltüntetett árak nettó árak és 2016. április 30-ig érvényesek, egyéb akciókkal, kedvezményekkel össze nem vonhatók.
Az előforduló esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

