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ПРОГРАМА
ПРОФЕСИОНАЛНИ АБРАЗИВИ



ИТТ България ООД е основана през 1998 г. 
Централният склад и офис са базирани в гр. Стара Загора с обща застроена площ 7 200 м2, разположени върху 
терен от 60 000 м2. Някои от фирмите, на които ИТТ България ООД е официален представител в България, са:

- August Friedberg GmbH
 
- HECO Schrauben GmbH & Co.KG
 
- Metall-Kunststo¨-Technik GmbH & Co.KG
 
- ITW Heller GmbH
 
- GUTZEIT VERBINDUNGSSYSTEME GMBH & CO.
 
- FISCHER Deutschland Vertriebs GmbH
 
- Milwaukee Electric Tool Corporation 
 
- Cyberbond LLC
 
- OPN-Chemie Otto Petri GmbH
 
- ОLFA CORPORATION 
 
- Martin Konarik
 
За удобство на всички клиенти е създадена верига от 21 фирмени магазина, намиращи се в градовете София, 
Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Габрово, Казанлък, Хасково, Шумен, Сливен, 
Добрич, Пазарджик  Благоевград и Кърджали и Асеновград.
 
Наскоро обновения и модернизиран склад към момента е с капацитет от 5 500 палетоместа. Добрата 
координация на работните ресурси в комбинация със складовите комисиониращи машини ни дава 
възможност да гарантираме доставка до 24 часа от поръчката, за всяка точка на България, независимо от броя 
постъпили поръчки в същия ден.
 
Един от най-ценните ресурси на дружеството е неговият високо квалифициран персонал. Към момента за ИТТ 
България ООД работят над 140 човека. Освен цена или наличност по Вашето запитване, Вие ще получите и 
адекватна информация за продукта, съвет или препоръка.
 
Ние ясно осъзнаваме отговорността, която поемаме към Вас и се стремим да оправдаем гласуваното доверие 
с всяка изпълнена поръчка. За нас не само продажбата има значение...
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ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНИ АБРАЗИВИ

Дискове за рязане на стомана/ неръждаема стомана 
AS 60 W  0,8 mm 
AS 60 T INOX 1 mm
AS 60 V 1 mm
ACS 60 T 1 mm
AS 30 S 
AS 30 T
Дискове за рязане на алуминий
CS 60 ALU
CS 46 ALU
AS 30 ALU
Мини дискове за рязане AS 46 T 
Затягащ вал за мини дискове
Диск за рязане на релсова стомана AS 24 R BAHN
Дискове за стационарни режещи машини
AS 30 S
AS 36 T
AS 36 INOX
Дискове за шлайфане на стомана/ неръждаема стомана
AS 30 R
AS 30 T INOX
AZ 30 S
Дискове за шлайфане на чугун/ алуминий/ камък
AS 24 S Cast/ iron 
AS 46 ALU
CS 30 S
Дискове за рязане на камък
C 60 R
C 46 R
C 24 R
CS 24 R 
Ламелни шайби
G-A
G-AZ
G-AK
Почистващи и полиращи шайби G-VA
Едрозърнещи почистващи шайби за ъглошлайф
Иновации за полиране и почистване
Диамантени дискове за рязане
ST-7
LT 46
Evolution Express
Телени четки за пробивни машини с вълнообразни единични нишки
RBZ 6, TB 6, PBW6
Телени четки за ъглошлайф с двойно преплетени нишки
RBZ, TBZ, KBZ
Вълнообразни единични нишки
TBW, KBW
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Наименование на Артикула         Страница
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Дискове за рязане на стомана
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Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 115   
Ф 125 

   

AS 60 W  0,8 mm evolution

 

 

 

Дискове за рязане на стомана/ неръждаема стомана

Екстра тънкия диск за рязане
Evolution AS 60 W с дебелина 0,8 mm
e правилният избор за рязане на тънкостенни
профили и тръби, тънка ламарина и въжета.

За тънкостенни ламарини, 
стоманени въжета, 
тънкостенни профили и тръби
от  неръждаема стомана и 
цветни метали

Екстремно тънък
Екстремно бърз
Изключителна скорост на рязане, 
ниско ниво на шум и вибрации.
Ограничено искрене при работа. 

AS 60 T INOX 1 mm special

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 115   
Ф 125             

Този много  тънък диск (1,0 mm) 
позволява да постигнете уникално
чист срез за кратко време и минимално усилие. 
Прецизен до милиметър, без вибрации,
без термично оцветяване и ниско ниво на шум
(изключва необходимостта за последваща 
обработка).

 
Тънки ламарини, стоманени въжета, 
тънкостенни профили и тръби от 
неръждаема стомана и цветни
метали. 
Композитни и високо- 
температуратурни метали.

 

 

 

AS 60 V 1 mm evolution express ���

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 115   
Ф 125             

По-бърз, по-прецизен, по-добър.
Топ качество в сегмента с дебелина 1 mm.
За прецизно  до милиметър рязане с екстремна
скорост и минимално усилие.
Без оцветяване в синьо от топлината.
Изключително оптимизиран живот на диска.
Изключителен KПД обезпечаващ вашите пари.

Toп качество в бързината и издръжливостта.

С този екстра тънък и високоскоростен диск Вие ще 
приключите своята работа за рекордно кратко време.
В същото време ще работите в изключителен комфорт, 
абсолютна безопастност и най високо ниво на прецизност,
защото избрахте най-добрия диск на DRONCO в този сегмент.

 
Тънки ламарини, стоманени въжета, 
тънкостенни профили и тръби от 
неръждаема стомана и цветни
метали, композитни материали.

 

 

  



Дискове за рязане на стомана

     

ACS 60 T Multi special

Специалната формула на този нов комбиниран диск
позволява рязане на метал и плочки без смяна на диска.
Специален диск за специализирани потребители
(например  водопроводчици).

3 диска в 1
- комбиниран диск за неръждаема стомана, 
   стомана и плочки
- добри характеристики на рязане
- без губене на време за смяна на диска
- ниско ниво на шум

 
 

Неръждаема стомана, мека стомана,
камък (особено тънки каменни
плочки).

 Дискове за рязане на стомана/ неръждаема стомана 

     

AS 30 S special ���

Дълъг живот и добър коефицент на рязане
в съотношение цена- ефективност

За професионални приложения, 
рязане на метал, конструкционна
стомана и отливки  

 

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 115   
Ф 125 

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 115            Ф 230    
Ф 125            Ф 300
Ф 150            Ф 350   
Ф 180      

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 115   
Ф 125   
Ф 180 
Ф 230        

AS 30 T special

Благодарение на този специален тънък диск 
получавате чист срез без изкривяване на 
обработвания материал и образуване на нагар. 

Листова стомана
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Дискове за рязане на стомана
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Предлага се в:
размер (mm)                                   
Ф 115   
Ф 125 

   

special

 

 

 

Дискове за рязане на алуминий

Изключителни характеристики на
тънък  диск за алуминий и цветни метали.
Гарантиран дълъг живот и бързо рязане без 
слепване на материала на диска.

Специално проектиран
за рязане на алуминий  
и цветни метали,
като мед, месинг и бронз.
Подходящ  и за синтетични 
материали.

special ���

���

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 150
Ф 180 
Ф 230         

Тънък диск. Лесно и чисто рязане. 
Специално проектиран за рязане на алуминий
и цветни метали.

 
Специално проектиран за рязане 
на алуминий  и цветни метали,
като мед, месинг, бронз.
Подходящ  и за синтетични 
материали. 

 

 

special ���

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 100  
Ф 115  
Ф 125 
Ф 180
Ф 230              

Специалния материал на диска
предотвратява слепването и подобрява
значително производителността и времето за рязане.

 
Специално за обработка 
на алуминий и цветни метали.

 

 

CS 60 ALU

CS 46 ALU

AS 30 ALU

Дискове за рязане на стомана
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Дискове за рязане на стомана

6

     

specialAS 46 T Mini cutting discs ����

Малки дискове за рязане за пневматични шлайфове
и пробивни машини.
Идеални за труднодостъпни места.

 
 

Перфектни за тънка листова
стомана. 
Подходящ за конструкционна
и инструментална стомана.

 Мини дискове за рязане 

Диск за рязане на релсова стомана

     

Затягащ вал за мини дискове ���

Затягащ вал позволяващ
използването на мини дискове
за прави или цилиндрични шлайфове 
и пробиващи машини.

 

 

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 50 х 1,0 х 6
Ф 50 х 2,0 х 6
Ф 60 х 2,0 х 6
Ф 76 х 1,2 х 10
Ф 76 х 2,0 х 6

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 300
Ф 350 

AS 24 R BAHN special

Проектиран за бързо рязане на всички видове 
релсови стомани.

За рязане на компресирани
релсови профили
( UIC 60, S 54, S 49)



Дискове за рязане на стомана
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Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 250
Ф 300
Ф 350
Ф 400

   

special

 

 

 

Дискове за стационарни режещи машини

Голяма издръжливост,
дори когато режете различни материали.
Отлично съотношение цена - качество.

Метал,
констукционна стомана, 
отливки

special

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 300
Ф 350          

���

���

Висококачествен диск за стационарни режещи
машини с мощност над  2,4 kW/ 3НР  

Конструкционна, 
инструментална,
листова стомана и отливки.

 

 

 

special ���

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 300
Ф 350    

Висококачествен диск за режещи
машини с мощност над  2,4 kW:
Изработен по специална формула. 
Не съдържа желязо, сяра и хлор.
Fe/ S/ Cl < 0,1%-

 
За неръждаема
и мека стомана

 

 

AS 36 INOX

AS 30 S

AS 36 T

Дискове за рязане на стомана

6

     

specialAS 46 T Mini cutting discs ����

Малки дискове за рязане за пневматични шлайфове
и пробивни машини.
Идеални за труднодостъпни места.

 
 

Перфектни за тънка листова
стомана. 
Подходящ за конструкционна
и инструментална стомана.

 Мини дискове за рязане 

Диск за рязане на релсова стомана

     

Затягащ вал за мини дискове ���

Затягащ вал позволяващ
използването на мини дискове
за прави или цилиндрични шлайфове 
и пробиващи машини.

 

 

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 50 х 1,0 х 6
Ф 50 х 2,0 х 6
Ф 60 х 2,0 х 6
Ф 76 х 1,2 х 10
Ф 76 х 2,0 х 6

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 300
Ф 350 

AS 24 R BAHN special

Проектиран за бързо рязане на всички видове 
релсови стомани.

За рязане на компресирани
релсови профили
( UIC 60, S 54, S 49)



Дискове за шлайфане 
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Предлага се в:
размер (mm)                               

Ф 100      Ф 150
Ф 115      Ф 180  
Ф 125      Ф 230

   

special

 

 

 

Дискове за шлайфане на стомана

Много добър диск за шлайфане с много
дълъг експлоатационен  живот. 

За всички видове конструкционна 
стомана, инструментална стомана,
заваръчни шевове, чугун.

special metal

metal

���

���

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 115   
Ф 125
Ф 180
Ф 230
             

Специално предложение 
за обработка на неръждаема стомана.
Изключително дълъг живот, 
нисък шум и вибрации, оптимизирана работа. 
Изключително отнемане на материал, 
лесен за използване. Не се “задръства” с материал.
Специален инструмент за специални приложения.
Fe/ S/ Cl < 0,1%

 
За неръждаема стомана,
високо легирана неръждаема
стомана, листова неръждаема
стомана, ръждо и киселинно
устойчива стомана, цветни метали 

 

 

evolution metal ���

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 100   Ф 150
Ф 115   Ф 180
Ф 125   Ф 230          

Диск за шлайфане със средна твърдост и циркониев 
корунд, който се отличава най - вече с дълъг живот
и изключително висок процент на отстраняване 
на метал с минимални усилия.
Fe/ S/ Cl < 0,1%

 
Неръждаема стомана.
Високо легирана неръждаема
стомана, листова неръждаема
стомана, цветни метали, чугун.

 

 

AS 30 T INOX

AS 30 R

���� 

AZ 30 S



Дискове за шлайфане

 
     

AS 24 S Cast/ iron                           special metal ����

Диск за промишлена обработка на чугун. 
Този диск гарантира отлично отстраняване 
на метал с изключително дълъг експлоатационен 
живот. Ниски нива на шум и вибрации за удобство
на оператора.  Не се ”задръства”с материал. 
Специален инструмент за специални приложения.

 
 

Висока производителност 
при обработка на чугун 
и чугунени отливки.

 Дискове за шлайфане на чугун 

Дискове за шлайфане на алуминий

   

 

 

AS 46 ALU special metal

Диск специално конструиран за обработка
на алуминий и цветни метали. 
Състава на вложените материали
не позволява “задръстване” с материал. 
Подобрена издръжливост и живот на диска.

Мед, алуминиеви сплави,
месинг, бронз, чугун

 

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 180
Ф 230 

Предлага се в:
размер (mm)                            
Ф 100 
Ф 115
Ф 125
Ф 150
Ф 180
Ф 230       
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Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 100
Ф 115 
Ф 125 
Ф 150
Ф 180
Ф 230

   

special

Дискове за шлайфане на камък

Средно твърд диск за шлайфане на камък, бетон и др.
Характеризира се с висока степен на отнемане
и дълъг експоатационен живот.

За шлашфане
на камък и бетон

камък ���CS 30 S



Дискове за рязане на камък

     

C 24 R                 

Добри експлоатационни качества на разумна цена.
Висока скорост на рязане.

 
 

За всички видове материали
 на строителната площадка, 
като бетон, камък, керемиди,
пясък, варовик.

   

 

 

special

Диск за рязане на камък с различни приложения
в строителството и занаятчийството.

Ефективност при рязане на  гранит,
бетон, тухли, и други строителни
материали.
Също така напълно подходящ 
за керамика, порцелан и мрамор.

 

 

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 100  
Ф 115
Ф 125  
Ф 150
Ф 180
Ф 230
Ф 300

perfect

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 100  
Ф 115
Ф 125  
Ф 150
Ф 180
Ф 230
Ф 300
Ф 350

Дискове за рязане на камък

камък

CS 24 R ���
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Дискове за рязане на камък
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Дискове за рязане на камък
 

 

 

perfect express

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 115   
Ф 125             

Отличните качества и свойства на тънките дискове 
вече са на разположение зa обработка на камък.
Характеризират се с изключително бързи чисти срезове,
лесна и удобна употреба с ниски нива на шум и вибрации.
До 50 % по-малко абразивен прах по време на работа.

 
Изключително подходящи за
рязане на  фаянс, мрамор, 
каменни плочи и други.

 

 

 

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 230 
           

Отличните качества и свойства на тънките дискове.
Изключителна скорост на рязане, чистота на среза, 
ниски нива на шум и вибрации.
До 50 % по-малко абразивен прах по време на работа.

 
За рязане на теракот, 
фаянс, мрамор, 
каменни плочи и други

 

 

C 60 R

C 46 R perfect express

DRONCO  Express®:
Определено по-бърз!

Предимства в скоростта
възможни по-високи обороти

по-бързо рязане

Предимства в прецизността
отлично чисто рязане

ниско ниво на шум без отчупване
на материала

минимална загуба на материал

Предимства в комфорта
възможно най - ниска входяща енергия

минимум шум

ниски нива на вибрации

ниска запрашеност



Дискове за рязане на камък

     

C 24 R                 

Добри експлоатационни качества на разумна цена.
Висока скорост на рязане.

 
 

За всички видове материали
 на строителната площадка, 
като бетон, камък, керемиди,
пясък, варовик.

   

 

 

special

Диск за рязане на камък с различни приложения
в строителството и занаятчийството.

Ефективност при рязане на  гранит,
бетон, тухли, и други строителни
материали.
Също така напълно подходящ 
за керамика, порцелан и мрамор.

 

 

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 100  
Ф 115
Ф 125  
Ф 150
Ф 180
Ф 230
Ф 300

perfect

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 100  
Ф 115
Ф 125  
Ф 150
Ф 180
Ф 230
Ф 300
Ф 350

Дискове за рязане на камък

камък

CS 24 R ���
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Ламелни дискове

 

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 115   
Ф 125
Ф 180  

   

perfect

 

 

 

Ламелни дискове с нормален корунд

Ламелни дискове с циркониев корунд

Ламелни дискове с керамичен корунд

Продукт на разумна цена, подходящ за шлайфане
на стомана и дърво. Изключителни здравина и
твърдост на абразивното зърно, което позволява 
добро отстраняване на обработвания материал.
Стъкловлакнестата подложка гарантира допълнително
покритие, докато всички абразивни зърна се износят.
Не оставя драскотини върху детайла.
 - отлично съотношение цена-качество;
 - добро отнемане в широк диапазон приложения
Едрина на зърното Р 40, Р 60, Р 80, Р 120

Стомана
Алуминий
Дърво

нормален корунд

Наличен в:
размер (mm)                               
Ф 115   
Ф 125
Ф 180 
             

Основата на абразивните ленти е от памучен кепър
с изключителна здравина. Дисковете с цирконив корунд
се характеризират с висок процент на премахване и 
отличен живот без задръстване (запушване).
Стъкловлакнестата основа гарантира  добро смилане
до пълното износване на абразивното  зърно.
Не оставя драскотини върху детайла, който се обработва.
  - идеален за шлайфане на леки сплави и неръждаема стомана.
  - много добро отстраняване, без усилие при работа,
без задръстване (запушване).
Едрина на зърното Р 40, Р 60, Р 80, Р 120

 

Мека стомана, леки сплави,
неръждаема стомана,
чугун и други

 

 

 

керамичен корунд

Наличен в:
размер (mm)                               
Ф 115   
Ф 125             

Иновативен нов ламелен диск със самозаточващи се 
керамични зърна, което гарантира постоянна
и най- висока степен на отнемане, както и дълъг
експоатационен живот.
Керамичното самозаточващо се зърно е фиксирано
стабилно върху полиестерна подложка.
Отлична работа, както при мека стомана,
така и при неръждаема стомана. Висока 
товароносимост и изключителна издръжливост.
Идеален за работа със стомана, титаниеви сплави,
никелови сплави, хром-никелова стомана.
Три пъти по - добър от  G-AZ 
- подобрена способност на отнемане без усилие
- повишена икономическа ефективност
- самозаточващи се абразивни керамични зърна
- студено шлифоване на повърхности и ръбове
Едрина на зърното Р 40, Р 60, Р 80

 

Листова стомана, резервоари, 
чугун, метални конструкции, 
идеален за стомана, неръждаема,
титаниева, никелова стомана,
хром стомана, хром никел стомана, 
мед и месинг

 

 

evolution

G-A ��

G-AZ special Циркониев корунд ����

G-AK

12

 

 

���



Почистващи и полиращи шайби

 

     

G-VA ����

Изключително добро отнемане на материала
от  неръждаеми стомани, стомана, алуминий 
и цветни метали. Подготовка на заваръчни шевове, 
боядисани повърхности. 
Полиране на неръждаеми стомани.

 
 

 Почистващи и полиращи шайби 

     

Едрозърнещи почистващи шайби за ъглошлайф Free hand ���

Подходящи за почистване и полиране на
всички повърхности.
Отстранява стара боя, ръжда, пръски от заваряване 
без надаскване на повърхността. 
Почиства и изглажда дърво и пластмаса, полиране 
на неръждаема стомана и отстранява термичното оцветяване.

 

Предлагат се в:                     
Ф 115   
Ф 125 

Предлагат се в:                      
Ф 115   
Ф 125 

Налични за грубо, средно и финно отнемане.

13

Финно почистване на заваръчни шевове
и отстраняване на термично оцветяване

Професионално отстраняване на ръжда
и пръски от заваряване

 Почистването на ръбовете преди 
заваряване води до чисти и гладки 
заваръчни шевове

Иновации за полиране и почистване
Новите DRONCO полиращи дискове

Ламелни дискове

 

Предлага се в:
размер (mm)                               
Ф 115   
Ф 125
Ф 180  

   

perfect

 

 

 

Ламелни дискове с нормален корунд

Ламелни дискове с циркониев корунд

Ламелни дискове с керамичен корунд

Продукт на разумна цена, подходящ за шлайфане
на стомана и дърво. Изключителни здравина и
твърдост на абразивното зърно, което позволява 
добро отстраняване на обработвания материал.
Стъкловлакнестата подложка гарантира допълнително
покритие, докато всички абразивни зърна се износят.
Не оставя драскотини върху детайла.
 - отлично съотношение цена-качество;
 - добро отнемане в широк диапазон приложения
Едрина на зърното Р 40, Р 60, Р 80, Р 120

Стомана
Алуминий
Дърво

нормален корунд

Наличен в:
размер (mm)                               
Ф 115   
Ф 125
Ф 180 
             

Основата на абразивните ленти е от памучен кепър
с изключителна здравина. Дисковете с цирконив корунд
се характеризират с висок процент на премахване и 
отличен живот без задръстване (запушване).
Стъкловлакнестата основа гарантира  добро смилане
до пълното износване на абразивното  зърно.
Не оставя драскотини върху детайла, който се обработва.
  - идеален за шлайфане на леки сплави и неръждаема стомана.
  - много добро отстраняване, без усилие при работа,
без задръстване (запушване).
Едрина на зърното Р 40, Р 60, Р 80, Р 120

 

Мека стомана, леки сплави,
неръждаема стомана,
чугун и други

 

 

 

керамичен корунд

Наличен в:
размер (mm)                               
Ф 115   
Ф 125             

Иновативен нов ламелен диск със самозаточващи се 
керамични зърна, което гарантира постоянна
и най- висока степен на отнемане, както и дълъг
експоатационен живот.
Керамичното самозаточващо се зърно е фиксирано
стабилно върху полиестерна подложка.
Отлична работа, както при мека стомана,
така и при неръждаема стомана. Висока 
товароносимост и изключителна издръжливост.
Идеален за работа със стомана, титаниеви сплави,
никелови сплави, хром-никелова стомана.
Три пъти по - добър от  G-AZ 
- подобрена способност на отнемане без усилие
- повишена икономическа ефективност
- самозаточващи се абразивни керамични зърна
- студено шлифоване на повърхности и ръбове
Едрина на зърното Р 40, Р 60, Р 80

 

Листова стомана, резервоари, 
чугун, метални конструкции, 
идеален за стомана, неръждаема,
титаниева, никелова стомана,
хром стомана, хром никел стомана, 
мед и месинг

 

 

evolution

G-A ��

G-AZ special Циркониев корунд ����

G-AK
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Диамантени дискове за рязане

 

     

quality

Подходящ за тухли, бетон, варовити материали.
Съотношението  цена- качество го прави подходящ
 за “домашен майстор”.

 
 

 Диамантени дискове за рязане

Налични в                       
Ф 115   
Ф 125
Ф 180
Ф 230
 

ST-7 Сухо и мокро рязане

     

Лазерно заварените сегменти го правят много подходящ
за повечето строителни материали ( бетон, гранит, павета, 
подови мозайки, тухли). Максимална безопастност  
и много добри резултати на ниска цена.

 
 

Налични в                       
Ф 115   
Ф 125
Ф 180
Ф 230
Ф 300
 

LT 46 perfect Сухо и мокро рязане

 

     

 
 

Наличен в:                       
Ф 115   
Ф 125
Ф 180
Ф 230
Ф 300
Ф 350
 

  

Evolution Express evolution Сухо и мокро рязане ����

Висококачествен продукт за всички приложения. Използване без охлаждащи  интервали 
(cool formula). Топ качество от Германия.
  - екстремно тънки лазерно заварени сегменти;
  - добър ряз дори при метални профили;
  - минимални нива на шум  и вибрации, прах;
  - изключително бързо и прецизно рязане;
  - изключително дълъг живот.
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Телени четки

Дискове за рязане на камък

     

Телени четки за ъглошлайф с двойно преплетени нишки
���

Идеални за агресивни повърхности при най- неблагоприятни условия (пр. отстраняване  на боя от много
 груба естествена повърхност (камък):
 - висок процент на отнемане на материала;
 - изключителна стабилност;
 - отлично съотношение цена-качество.
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RBZ, TBZ, KBZ

     

Вълнообразни единични нишки
���

Тези четки са по-малко агресивни. Предназначени са за по-фини приложения
(пр. отстраняване на ръжда от парапети). Дълъг живот и висока стабилност.

 

   

TBW, KBW

     

Телени четки за пробивни машини с вълнообразни единични нишки
���

Тези четки са по-малко агресивни.
Предназанчени са за по-фини приложения
(пр. отстраняване на ръжда от парапети).
Дълъг живот и висока стабилност.  

   

RBZ 6, TB 6, PBW6

RBZ 6 TB 6 PBW 6

RBZ KBZ TBZ

TBW KBW

Диамантени дискове за рязане

 

     

quality

Подходящ за тухли, бетон, варовити материали.
Съотношението  цена- качество го прави подходящ
 за “домашен майстор”.

 
 

 Диамантени дискове за рязане

Налични в                       
Ф 115   
Ф 125
Ф 180
Ф 230
 

ST-7 Сухо и мокро рязане

     

Лазерно заварените сегменти го правят много подходящ
за повечето строителни материали ( бетон, гранит, павета, 
подови мозайки, тухли). Максимална безопастност  
и много добри резултати на ниска цена.

 
 

Налични в                       
Ф 115   
Ф 125
Ф 180
Ф 230
Ф 300
 

LT 46 perfect Сухо и мокро рязане

 

     

 
 

Наличен в:                       
Ф 115   
Ф 125
Ф 180
Ф 230
Ф 300
Ф 350
 

  

Evolution Express evolution Сухо и мокро рязане ����

Висококачествен продукт за всички приложения. Използване без охлаждащи  интервали 
(cool formula). Топ качество от Германия.
  - екстремно тънки лазерно заварени сегменти;
  - добър ряз дори при метални профили;
  - минимални нива на шум  и вибрации, прах;
  - изключително бързо и прецизно рязане;
  - изключително дълъг живот.
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Бележки



Бележки



 

http://www.itt.bg
e-mail: sales@mail.itt.bg

itt.bg

    

       

           

СТАРА ЗАГОРА
бул. „П. Евтимий” 59
тел.: 042/ 600 582
GSM: 088/ 75 726 81

СОФИЯ Магазин 1
бул. „Овча купел“ 6
тел.: 02/ 850 00 50
GSM: 088/ 611 16 79 

СОФИЯ Магазин  2
ул. „I ва Българска армия” 9А
тел.: 02/ 931 15 04
GSM: 088/ 613 44 32

СОФИЯ Магазин  3
ж. к. „Люлин” 1
бул. „Европа” 171
GSM: 088/ 228 68 61

КАЗАНЛЪК 
ул. „Ген. Столетов” 14
тел.: 0431/ 66 018
GSM: 088/ 611 15 69

 
РУСЕ 
ул. „Плиска” 110 A 
тел.: 082/ 890 010
GSM: 088/ 918 61 11 

  
  

ГАБРОВО 
ул. „Ген. Николов“ 13
тел.: 066/ 802 006
GSM: 088/ 613 61 11 

 

БУРГАС
ул. „Фердинандова“ 106 
тел.: 056/ 829 025
GSM: 088/ 752 70 29

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. „Толедо“ 4 
тел.: 062/ 670 103
GSM: 088/ 631 72 33

   

ПЛОВДИВ Магазин 2
бул. „Кукленско шосе” 21
тел.: 032/ 676 340
GSM: 088/ 748 81 80 

ДОБРИЧ
ул. „Отец Паисий” 29
тел.: 058/ 600 022
GSM: 088/ 577 15 55
  

 
   

          

ВАРНА Магазин 2
ул. „Струга” 25
GSM: 088/ 666 16 18 

    
ШУМЕН 
бул. „Мадара” 30
GSM: 088/ 566 16 10

ПАЗАРДЖИК
ул. „Синитевска“ 1
GSM: 088/ 618 18 74

БЛАГОЕВГРАД
местност “Чикуто” (до Метро)
GSM: 088/ 279 79 91

СЛИВЕН
ул.  “Лъвова чешма” 4
GSM: 088/ 428 28 41

АСЕНОВГРАД
ул.  “Цар Иван Асен II ” 125
GSM: 0887 661 641

КЪРДЖАЛИ
ул. „8 март” 33
GSM: 088/ 631 32 72

ХАСКОВО 
ул. Белмекен 2
(бул. Ст. Стамболов, 
с/у пл. комплекс Лебеда)
GSM: 088/ 775 44 55 

  

ПЛОВДИВ Магазин 1
ул. „Оборище” 9
тел.:  032/ 967 211
GSM: 088/ 754 28 67 

 

ИТТ БЪЛГАРИЯ ООД 
централен офис: 
СТАРА ЗАГОРА
“Хрищенско шосе” 30

тел.: 042/ 661 035
тел.: 042/ 661 036
факс.: 042/ 601 114
GSM: 088/ 752 33 78

ВАРНА Магазин 1
ул. „Перла“ ЗПЗ 
тел.: 052/ 751 045
GSM: 088/ 427 50 01
               

       


