кат.№

020 217

020 218

Наименование

Лента противохлъзгаща
MOTIVE BLACK 50mm/5m
50mm x 5m

Лента противохлъзгаща
MOTIVE FLUO 50mm/5m
50mm x 5m

020 455

Лента за мазилка – рустика
25mm/50m MOTIVE

040 873

Нивелир HV 40см MOTIVE с
магнит

040 874

Нивелир HV 60см MOTIVE с
магнит

040 875

Нивелир HV 80см MOTIVE с
магнит

040 876

Нивелир HV 100см MOTIVE с
магнит

040 891

Нивелир за гипсокартон 90cm
DRYWALL MOTIVE

040 892

Нивелир за водопрод 70cm
PLUMBER MOTIVE

040 893

Нивелир за ел. инсталации
43cm ELECTRIC MOTIVE

040 894

Нивелир за ел. инсталации
120cm ELECTRIC MOTIVE
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снимки

Описание

Самозалепваща се лента против хлъзгане.
Грубата повърхност на лентата предотвратява
хлъзгането по стълбите или по пода, ходенето
става по-безопасно. За вътрешна и външна
употреба , устойчива на атмосферни условия.

Самозалепваща се лента с неплъзгащи се
рефлектори и фосфоресцираща лента в
средата. Грубата повърхност на лентата
предотвратява хлъзгането по стълбите или по
пода, ходенето става по-безопасно.За
вътрешна и външна употреба, устойчива на
атмосферни условия.

Лента за декоративни ефекти върху фасади и
вътрешни стени, висока адхезия върху гладки
и груби повърхности, устойчива на
замръзване и влага.

Солидна, алуминиева конструкция, антишок гумени накрайници, два видими
флакона с доживотна гаранция,
допълнителните магнити върху долната
страна на нивелира улесняват работата

Нивелир, предназначен за работа с плоскости
от гипсокартон, специални отвори на точно
определено разстояние, оборудван с магнити,
които значително улесняват работата по
изграждането стени или тавани от гипсокартон.
Доживотна гаранция за флакона.

Нивелир, предназначен за водопроводчици
със специални отвори на съответно
разстояние. Снабден с магнити за лесна
инсталация на фитинги. Доживотна
гаранция за флакона.

Нивелир предназначен за електротехници.
Специални отвори на съответното разстояние
за лесно маркиране на гнездата за монтаж на
контакти, ключове и др. Отпечатани върху
корпуса полезни разстояния и размери.
Доживотна гаранция за флакона.
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Наименование

снимки

Описание

Ръчен инструмент, предназначен за
обработка - оформяне на фаски на краищата
на гипсокартона.

060 176

Ренде за гипсокартон ъглово
MOTIVE

060 177

Резерви за ъглово ренде
MOTIVE

070 163

Валяк за Нивелираща
замаска 110/500мм MOTIVE

Шипована ролка за вентилиране на
саморазливни замазки, изработена от гъвкава
пластмаса с държач за дълга дръжка.

Фреза за стиропор 67mm
MOTIVE

Изработена от специална пластмаса за
изрязване на гнездата в изолационни
материали - стиропор, фибран и подобни за
монтиране на щепсели, подходяща за
бормашини и / или винтоверти.

090 067

Молив за дърво 2бр в пакет

Дърводелски моливи, използвани най-често за
маркиране върху дървени повърхности,
универсална твърдост HB, 2 броя в найлонова
опаковка.

090 068

Молив за мокри повърхности
MOTIVE

Химически молив предназначен за маркиране
върху влажна повърхност. Плоската му форма
е удобна за хващане в ръка, дължина 240мм.

090 074

Ролетка АВС 5m/25mm
MOTIVE

Стоманена мярка в издръжлив корпус подсилен
с метални елементи, с ABS. Три нита за
фиксиране на куката за нулева позиция.

090 075

Ролетка АВС с магнит
5m/25mm AUTOLOCK
MOTIVE

Стоманена мярка в издръжлив корпус с ABS.
Голяма измервателна кука за нулева позиция с
двойно закачане и много силни магнити.

090 076

Ролетка АВС 5m/25mm
MOTIVE

Стоманена мярка в здрав, ABS корпус, три
фиксиращи нита на куката за нулева позиция.

080 202

www.interes-bis.bg

Два вида ножове по три броя в удобна
пластмасова кутия.
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