
NAGRODY ZA PUNKTY

Klasyczny i praktyczny T-shirt w nowej kolorystyce Purmo.
Dostepne rozmiary S, M, L, XL, XXL

1 pkt.

T-shirt

Trwałe, niezaparowywujące szkła odporne na zadrapania. Elastyczne zauszniki i miękkie noski nie uciskają głowy 
i nosa zapewniając dużą wygodę. 
2 dostępne wersje szkieł: bezbarwne oraz przyciemniane umożliwiają pracę w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. 
Zgodne z normami zharmonizowanymi EN166 i EN170/EN172.

3 pkt.

Okluary ochronne

Praktyczny model kombinezonu roboczego, wielokrotnie testowany i wysoko oceniany przez naszych Instala-
torów. Kurtka i spodnie wyposazone zostały w znaczną ilość niezbędnych i praktycznych kieszeni. 
Kurtka:  kryte zapięcie, mankiety, kieszeń na telefon komórkowy, kieszenie i szlufki do różnych zastosowań, ele-
menty odblaskowe. 
Spodnie ogrodniczki: spodnie męskie na szelkach, kieszenie na klatce piersiowej z klapami, przednie kieszenie 
ze szlufkami na narzędzia, kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach, kolana wzmocnione poliestrem 600D z 
możliwością włożenia ochraniaczy kolan, dwie tylne kieszenie, jedna sucha zamki błyskawiczne, szelki z gumą z 
tyłu, elementy odblaskowe. Dostepne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXL

6 pkt.

Kombinezon oboczy

Solidnie wykonane nożyce do cięcia rur wielowarstwowych PEX w zakresie 16 -26  mm 7 pkt.

Nożyce 14-26mm

- Wyceluj i zmierz odległość przy pomocy jednego przycisku. Odporny na zamoczenie i zapylenie zgodnie z nor-
mą IP54. Automatyczny wyłącznik i wskaźnik niskiego poziomu naładowania. Przełącznik wył/wł z możliwością 
ustawienia wartości metrycznych i calowych. Ergonomiczna obudowa z wymiennym zaczepem do paska. Dwa 
przyciski: na przedniej i tylnej części obudowy. 3 linie na wyświetlaczu. Wyświetlacz pokazuje ostatnie 3 pomiary.

10 pkt.

Dalmierz

Zestaw kalibratorów z walizką do kalibracji rur CLEVERFIT Radial.
Zestaw zawiera: uchwyt z wygodą rączką i gniazdem hex oraz 4 kalibratory o średnicach: 16, 20, 26, 32 mm

12 pkt.

Zestaw Kalibratorów

Taker dla 3D-Klipsów 14-20 mm to narzędzie do wbijania klipsów mocujących rurę. Dzięki niemu można pracować 
w pozycji stojącej. Nie trzeba mozolnie schylać się lub klękać i wbijać pojedynczych klipsów ręcznie. Klipsy dostar-
czane w magazynkach po 30 sztuk nakłada się na drążek takera. Potem trzeba oderwać taśmę klejącą łączącą 
poszczególne klipsy. Każde naciśnięcie uchwytu uwalnia jeden klips.

15 pkt.

Taker

Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™o mocy 500 lumenów zapewnia stałą wiązkę światła, zoptymalizowaną 
temperaturę barwową oraz znakomitą widoczność. Dwa dostępne tryby - strefowy i punktowy zapewniają op-
tymalne oświetlenie do 10 godzin pracy urządzenia. Możliwość manewrowania strumieniem światła do 45° aby 
zapewnić wymaganą widoczność. Soczewka odporna na uderzenia i działanie substancji chemicznych. Wskaźnik 
ładowania umożliwia szybkie sprawdzenie pozostałej mocy akumulatora REDLITHIUM™ USB. Praktyczne ład-
owanie akumulatora REDLITHIUM™ USB wewnętrznie z gniazda USB przez kabel mikro-USB lub gniazdo prądu 
zmiennego (włącznik gniazdkowy nie jest załączony do zestawu). Wzmocniony oplotem kabel mikro-USB z meta-
lowymi zakończeniami jest odporny na warunki panujące w miejscu pracy. Zestaw zawiera kabel USB

15 pkt.

Latarka

Subkompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa MILWAUKEE® ma tylko 190 mm długości, dzięki czemu idealnie 
nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni. REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie. Metalowy uchwyt 10 mm umożliwia 
szybką zmianę bitów i optymalne trzymanie wiertła. Ulepszony uchwyt zapewnia większą kontrolę trzymania. 
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność bate-
rii. Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia 
dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektroni-
ce monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem. Elastyczny system bateryjny 
gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

25 pkt.

Wkrętarko 
wiertarka udarowa



Obrotowy ekran obraca się o 270° zapewniając stałą kontrolę obrazu. Zoptymalizowany ekran 68.6 mm LCD: 
cyfrowy obraz i większy ekran zapewniają ostrą i czystą widoczność. 9 mm 640x480 cyfrowy sensor obrazu to 
najwyższa jakość obrazu zmniejszonym o połowę ekranie. 4 diody LED - najlepsza w swojej klasie jasność bez cie-
nia lub blasku. Ulepszony kabel: głowica wykonana z aluminium i poprawa elastyczności zapewniają niezrównaną 
trwałość i zwrotność rury. Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość 
dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz za-
bezpieczającej przed przeciążeniem. Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumu-
latorami MILWAUKEE® M12™. Akcesoria: haczyk, magnes i załączniki lustrzane.

30 pkt.

Kamera inspekcyjna

Rozwijacz metalowy składany z kołami do rur w zwojach 240 - 600 m 50 pkt.

Rozwijacz kołowy

REDLITHIUM™ Akumulatorowy laser krzyżowy z USB z zieloną wiązką to jedno urządzenie wyposażone we wszystkie 
potrzebne funkcje, umożliwiające ustawienie linii lasera w poziomie i pionie. Zielone diody o wysokim natężeniu światła 
zapewniają doskonałą widoczność - nawet 4x lepszą w porównaniu z laserami z czerwoną wiązką oraz zasięg roboczy 
30 m (50 m z detektorem). Wymienny akumulator REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah z możliwością wielokrotnego ładowania 
umożliwia pracę przez cały dzień nawet ponad 8 godzin. System wahadła obejmujący 3 tryby: tryb ręczny do pracy 
pod dowolnym kątem, tryb samopoziomowania do 4° ze wskaźnikiem utraty poziomu oraz tryb blokady wahadła w 
celu zapewnienia ochrony elementów podczas transportu. Zintegrowany wspornik magnetyczny z zamontowanymi 
z tyłu magnesami wykorzystującymi pierwiastki ziem rzadkich, gwintem ¼” do mocowania na statywie i otworem do 
zawieszania - umożliwia mocowanie na stalowych lub drewnianych słupach oraz na statywie. Wspornik zapewnia 
również obrót lasera o 360° wokół ustawionego punktu i wyposażony jest w pokrętło precyzyjnej regulacji do szybsze-
go ustawiania wymaganych parametrów. Wytrzymała gumowa obudowa o klasie ochrony IP 54, laser jest odporny na 
działanie wody/kurzu i odpadków oraz na upadki z maksymalnie 1 metrów wysokości. Wygodne ładowanie akumulato-
ra REDLITHIUM™ podczas pracy z gniazda USB kablem mikro-USB lub z gniazda prądu zmiennego. Wskaźnik poziomu 
naładowania akumulatora REDLITHIUM™ z USB na górze i z boku lasera pozwala na szybkie sprawdzenie poziomu 
naładowania. Zawiera 1x klips montażowy.

50 pkt.

Laser krzyżowy

NAGRODY GŁÓWNE W KONKURSIE

Zaciskarka akumulatorowa mini Cleverfit Radial 16-32 mm akumulator 18V/1,5 Ah Li-Ion, ładowarka, walizka, w 
komplecie: szczęki 16, 20, 26 i 32 mm.

1 miejsce

Zaciskarka 
akumulatorowa Mini 
z kompletem szczęk

Kamera FLIR C5 została wyposażona w niezbędne funkcje ułatwiające pracę w niemal każdych warunkach. 
Matryca kamery termowizyjnej FLIR C5 zbudowana jest z 19200 czujników mierzących temperaturę badanego 
obiektu. Ponadto kamera  posiada aparat fotograficzny do zdjęć tradycyjnych z lampą doświetlającą LED. Wyko-
nane zdjęcia zapamiętywane są w wewnętrznej pamięci, a następnie mogą być przesłane do komputera z opro-
gramowaniem FLIR Tools. Dotykowy monitor kamery pozwala dotrzeć szybko i wygodnie do każdej funkcji. Menu 
jest intuicyjne i w języku polskim.

2 miejsce

Kamera termowizyjna 
Flir C5 plus szkolenie

Zestaw narzedzi Milwaukee w solidnej skrzyni. W skład zestawu wchodzą: Skrzynia packout 2, zakrętarka uda-
rowa (M12FQID-0), młotowiertarka sds-plus (M12CH-0), przecinarka do rur miedzianych (C12PC-0), przecinarka do 
rur pex (C12PPC-0), głośnik bluetooth (M12JSSP-0), lampa led 1000lm (M12AL-0), zestaw zasilający (2x akumula-
tor 4Ah, ładowarka - M12NRG-402)

3 i 4 miejsce

Zestaw narzędzi 
Milwaukee


