Kedves Partnerünk!
Szeptemberi szerszám és alkatrész ajánlatunkban olyan termékeket mutatunk be, melyek hasznosak,
hiszen mindennap vagy sűrűn előfordulnak egy órás kezében. A bemutató termékek megtekinthetők
és megvásárolhatók irodánkban, de természetesen továbbra is lehetőség van a telefonon, emailben
történő rendelésre. További kérdés esetén keressenek minket telefonon az +36-1/951-3301-es
számon vagy emailben az info@oramu.co.hu címen.

Limitált kiadású polírozófej szett ajándék fadobozzal
Szilikon polírozófejek és más különböző anyagból készült
miniatűr porírfej szett
A doboz tartalma:
- 14 db Szilikon polírfej (3 db cilinder-, 3 db gránát-, 3 db
henger-, 3 db lencse- és 2 db tekercs polírfej)
- 10 db különböző anyagból készült miniatűr polírfej
Súly: 400 g

Rendelési szám: B570809
Ár: 15.795 Ft (+Áfa)

Tömítés szilikon szivacsos dobozban
Praktikus doboz, amely alul és felül szivaccsal bélelt, ezáltal
lehetővé teszi a megfelelő szilikonozást. Nagyméretű
tömítésekhez is használható (Ø 60mm).
Méretei (Ø x M): 68 x 25 mm
Súly: 22 g

Rendelési szám: B508153
Ár: 3.530 Ft (+Áfa)

ASCO órás lupe (Többféle nagyítású kapható)
Svájci minőségű törhetetlen lupe. Bluelight technikával készült. A
lencse könnyű tisztítását vagy cseréjét a menetes kupak teszi
lehetővé.
Technikai adatok:
Erősség: 1.0
Nagyítás: 10x
Lupe magassága: 28 mm
Lencse átmérője: 25 mm
Súly: 16 g
Rendelési szám: B510571
Ár: 5.395 Ft (+Áfa)

Bergeon Lupe tartó
A nagyítótartó a fej körül van elhelyezve. Rozsdamentes acélhuzalból
készült tekercselt rugóval. Minden nagyító méretéhez illeszkedik.
Rendelési szám: B510591
Ár: 1.570 Ft (+ÁFA)

Bergeon munkaalátét - kemény
Zöld színű kemény műanyagból készült alátét. Az alsó része
öntapadós.
Méretei (H x Sz x M): 320 x 240 x 0.50 mm
Súly: 150g

Rendelési szám: B508732
Ár: 4.720 Ft (+Áfa)

Elma 1:9 tisztítófolyadék
Vízben oldódó ammónia-tartalmú tisztító koncentrátum (1:9). Ideális
szétszerelt kis- és nagy órák ultrahangos tisztításhoz rotációs vagy vibrációs
eljárásokkal.
Javasolt felhasználás:
1. Elma 1:9 tisztítófolyadék a tisztításhoz
2. Desztillált víz az öblítéshez
3. Suprol Spezial az átmosáshoz (B508014 - 11.110 Ft + Áfa)
Alkalmazás:
- Ultrahanggal 3 - 10 percig (szobahőmérsékleten)
- Adagolás 1: 9
Rendelési szám: B508003
Ár: 7.895 Ft (+Áfa)

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban keresse bizalommal értékesítő munkatársainkat!

Üdvözlettel:
Óramű Kft

