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Cechą charakterystyczną noża jest metalowy mocny korpus. Ostrze wysuwa się z 
rękojeści za pomocą suwaka z blokadą. Dzięki blokadzie nie cofnie się podczas 
cięcia. W zestawie z każdym nożykiem znajduje się ostrze SK5, podzielone na 
segmenty, wykonane z wysokogatunkowej stali. 

Ostrze wysuwane łamane z japońskiej stali SK5
Korpus metalowy z precyzyjną blokadą ostrza
Ostrze wymienne łamane 18mm

Podana cena dotyczy przy zakupie już od jednej sztuki.Podana cena dotyczy przy zakupie już od jednej sztuki.

..........................................
NÓŻ DO TAPET METALOWY

BNMW01 NÓŻ DO TAPET METALOWY

NAZWA
5,04

CENA NETTOKOD

Cechą charakterystyczną noża jest suwak z blokadą. W zestawie znajduje się ostrze 
wymienne, podzielone na segmenty, wykonane z wysokogatunkowej stali. Suwak 
dodatkowo wyposażony jest w blokadę wysunięcia. Tego typu noże stosuje się przede 
wszystkim do cięcia papieru, taśmy klejącej, kartonu, tektury, tapety i materiału.

Korpus gumowany z precyzyjną blokadą ostrza
Ostrze wymienne łamane 18mm

Podana cena dotyczy przy zakupie już od jednej sztuki.

..........................................
NÓŻ DO TAPET GUMOWANY PRZESUWNY

BNPW02 NÓŻ DO TAPET GUMOWANY PRZESUWNY

NAZWA
3,15

CENA NETTOKOD

Cechą charakterystyczną noża jest pokrętło z blokadą. W zestawie znajduje się 
ostrze wymienne, podzielone na segmenty, wykonane z wysokogatunkowej stali.  
Tego typu noże stosuje się przede wszystkim do prac lekkich czyli cięcia papieru, 
taśmy klejącej, kartonu, tektury, tapety i materiału.

Korpus gumowany z precyzyjną skręcaną blokadą ostrza
Ostrze wymienne łamane 18mm

Podana cena dotyczy przy zakupie już od jednej sztuki.
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NÓŻ DO TAPET GUMOWANY SKRĘCANY

BNPS01 NÓŻ DO TAPET GUMOWANY SKRĘCANY

NAZWA
3,39

CENA NETTOKOD

Cechą charakterystyczną noża jest jego kształt. W zestawie znajduje się ostrze 
wymienne, podzielone na segmenty, wykonane z wysokogatunkowej stali.  Tego typu 
noże stosuje się przede wszystkim do prac lekkich czyli cięcia papieru, taśmy 
klejącej, kartonu, tektury, tapety i materiału.

Różne kolory nożyków
Precyzyjna blokada ostrza
Ostrze wymienne łamane 18mm

Podana cena dotyczy przy zakupie już od jednej sztuki.Podana cena dotyczy przy zakupie już od jednej sztuki.
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NÓŻ DO TAPET PLASTIKOWY

BNPZ03 NÓŻ DO TAPET PLASTIKOWY

NAZWA
2,05

CENA NETTOKOD

Wraz z nożem warto od razu kupić komplet ostrzy, aby mieć je na zapas.

OstrzaOstrza łamane to niezastąpiony element wymienny Twoich wysuwanych noży. 
Odpowiedni dobór materiału oraz projekt produktu sprawia, że wykorzystasz go 
podczas różnego rodzaju prac. Świetnie sprawdzi się w czasie obowiązków 
warsztatowych oraz remontowo-budowlanych, posłuży Ci także do cięcia oraz 
formowania różnego rodzaju tworzyw na potrzeby Twoich prac artystycznych i 
rzemieślniczych. 

Podana cena dotyczy przy zakupie już od jednego opakowania 10szt.
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OSTRZA WYMIENNE SK4 18MM

BOW18SK4 OSTRZA WYMIENNE SK4 18MM 10SZT.

NAZWA
1,20

CENA NETTOKOD
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