ПОРЪЧАЙТЕ ОНЛАЙН:

shop.rittbul.bg/collections/промоции

02 439 7845

Разпродажба на комплекти
инструменти

Комплекти
с раница

Комплекти
ключове

Комплекти
с тресчотки

ЗА ПРОМОЦИЯТА

По време на нашата разпродажба на комплекти инструменти от HEYCO и HEYTEC, имате възможността да се
възползвате от отстъпки до 60 % и подарък за всеки закупен комплект.

В кампанията влизат висококачествени немски инструменти- звездогаечни ключове, глухи ключове,
тресчотки, вложки, битове, удължители и още.

*Промоцията важи до изчерпване на количествата.

До 60% отстъпка за висококачествени комплекти инструменти

Звездогаечни ключове
Глухи ключовеТресчотки
Вложки
Удължители
Битове
Раници и калъфи
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Подарък
С чашата за кафе HEYCO можете да се
наслаждавате на
свежа напитка, където и да се намирате.
Дизайнът с двойни стени и двустенна
конструкция със заключващ се капак я
прави подходяща по време на работа.
- Височина 150 мм, Ø 90 мм
- Вместимост 330 ml
- Съдомиялна машина и
подходяща за микровълнова фурна
- Абсолютно плътно затваряне
- Гумирано, неплъзгащо се дъно
- 100% рециклируем

Комплект тресчотка 1/4“ с битове (31 части)

Комплект звездогаечни Ключове 6-19-мм (12части)

Комплект инструменти механика (92 части), в

Комплект 2 бр. тресчотки 1/2 “ и 1/4`` с вложки

раница

и битове (61 части)

СОФИЯ
ул. Ст. Л. Костов 16, ет 2,
гр. София, 1407, България

ПЛОВДИВ
Бул. Кукленско шосе
Южна промишлена зона

Работно Време: 09:00-18:00 ч.

Работно Време: 09:00-18:00 ч.

Работно Време: 00:00-24:00 ч.

office@rittbul.bg

plovdiv@rittbul.bg

office@rittbul.bg

02 439 7845

032 211 972
088 82 01 509

032 211 972
088 82 01 509

088 25 25 765

ОНЛАЙН МАГАЗИН
shop.rittbul.bg

ПОРЪЧАЙТЕ ОНЛАЙН:

shop.rittbul.bg/collections/промоции

02 439 7845

Пролетна WAGO промоция

221-412 :
Универсална 2проводна клема

221-413 :
Универсална 3проводна клема

221-415 :
Универсална 5проводна клема

ЗА ПРОМОЦИЯТА
По време на кампанията имате възможност да получите подарък заедно с всеки промоционален пакет с
клеми от серията 221.

С тях работата е лесна, безопасни са и са необслужваеми. Електрическите връзките на WAGO са доказани в
множество приложения по целия свят и са идеални за свързване на твърди, гъвкави и фини проводници с
разнообразно напречно сечение. Използвайки технологиите за свързване на WAGO, вие се възползвате от
устойчиви на вибрации, бързи и необслужваеми връзки, с които намалявате времето за свързване, а оттам и
разходите си за труд.

Ел. клеми от серията WAGO 221 с подарък при покупка в пакет

Подходящи за:
Автомобилна индустрия
Железопътни системи
Енергетика
Производствена индустрия
Строителни технологии
Технологии за осветление
Преработваща промишленост
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Подарък при пакети от:
300 бр. WAGO 221-412
500 бр. WAGO 221-413
400 бр. WAGO 221-415
Тракера на WAGO служи за лесно откриване
на загубени вещи.
Устройството,
както
и
безплатното
приложение към него, работят с Apple® и
Android® операционни системи.
Можете да "повикате" тракера чрез бутона
“Find” от приложението на мобилния си
телефон или да откриете Вашия телефон
чрез натискане на бутона на устройството.

