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Rodzina Łaguz od 1968 roku produkuje wyroby z drewna i tworzyw sztucznych. Lata doświadczeń zaowocowały szerokim 
asortymentem produktów dedykowanych dla branży ogrodniczej, rolniczej i budowlanej. Obecnie jako Grupa Produkcyjna LAGUZ 
projektuje i z sukcesem wprowadza na rynek nowoczesne i funkcjonalne linie produktów. Jednocześnie nie zapominamy o ekologii w 
wytwarzaniu i ekonomii w użytkowaniu naszych produktów. To nasze główne cele. 
Ciągłe dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście nie pozwala się nam zatrzymywać. W 2021 roku wprowadziliśmy 2 linie narzędzi 
metalowych. Kolejne produkty wkrótce. Nasz sukces to zadowolenie klientów.
Grupa Produkcyjna LAGUZ to firma odpowiedzialna społecznie. 100% wyrobów produkujemy w Polsce, w zakładach rodziny Łaguz i 
tylko polskich kooperantów.  

OPIS GRUP PRODUKTOWYCH:

1. Polski System KLIK to flagowy produkt Grupy LAGUZ. Nowatorskie podejście do narzędzi domowych i ogrodowych.   
 17 narzędzi do zamiatania, zmywania, grabienia i pielęgnacji ogrodu łączy się zapadką KLIK z nowoczesnym trzonkiem   
 aluminiowym lub jak kto woli każde narzędzie KLIK można połączyć z trzonkiem drewnianym. 
 Zalety polskiego systemu KLIK: 
 a. Ekologia. Zamiast 17 drewnianych 2 trzonki aluminiowe 140 cm i 38 cm
 b. Ekonomia. Koszt jednego trzonka mniejszy od 17.
 c. Funkcjonalność. Najlepsze szczotki, grabki i narzędzia metalowe w systemie.
 d. Kompatybilność. Trzonek KLIK można łączyć z narzędziami innych producentów a narzędzia KLIK     
  pasują do wszystkich trzonków zgodnych z normą techniczną DIN.
 e. Minimalizm. Kompletny System KLIK potrzebuje minimum przestrzeni do przechowywania.
2. Narzędzia z tworzyw sztucznych. 
 Grabki ogrodowe i rolnicze oraz małe narzędzia do rozsady i pielęgnacji roślin. Wyprodukowane z     
 najwyższej jakości tworzyw technicznych i kompozytowych.
3. Narzędzia ogrodnicze metalowe. 2 linie jakościowe. 
	 •		linia	profesjonalna.	Narzędzia srebrne. Zaprojektowane do intensywnych prac, zaawansowane technicznie o   
     wyrafinowanym designie.
	 •	linia	ekonomiczna. Narzędzia czarne z ekologicznym trzonkiem drewnianym. Lekkie i tanie.  
4.  Szczotki. 
 Szeroki wybór. Od nowoczesnych szczotek Hybrydowych 2w1 do małych domowych. Produkujemy z ekologicznych   
 surowców naturalnych, trwałych włókien syntetycznych oraz zaawansowanych technicznie włókien kompozytowych. 
5.  Trzonki drewniane. 
 Od tego asortymentu zaczynaliśmy. Filozofia produkcji się zmieniła. Obecnie trzonek drewniany to część zamienna do   
 narzędzi. Każdy trzonek LAGUZ jest wyprodukowany zgodnie z normą techniczną, musi być idealnie dopasowany do   
 otworu w narzędziu. 
6.  Produkty zimowe do odśnieżania. 
 Łopaty i zgarniacze 82 cm do śniegu. Wyprodukowane z nowoczesnego tworzywa konstrukcyjnego o podwyższonej wytrzymałości                                                       
           mechanicznej w dużym zakresie temperatur. Skuwacze do lodu, hartowane i ocynkowane. 
7.  Miotły Sorgo.
 Trzy wielkości. Tradycyjne miotły wykonane ze słomy sorgo

Warunki współpracy:
1.  Długie terminy płatności. 3 pierwsze dostawy przedpłata.
2.  Szybka realizacja dostaw. Produkcja w Polsce skraca łańcuch dostaw. 
3.  100% prawo zwrotu – bezterminowo, bez podania przyczyn. Dotyczy tylko produktów linia profesjonalnej. 
4.  Produkty zgodne z międzynarodowymi normami technicznymi.
5.  Każdy produkt jest dokładnie oznaczona kodem EAN i dodatkowym opisem.
6.  Minimum logistyczne 2000 zł netto.
7.  Transport gratis od wartości zamówienia 2000 zł netto. 
8.  Profesjonalne ekspozytory i regały na produkty. 
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Lp. Index Ilość w opak.Nazwa produktu Zdjęcie Kod EANOpis

Szczotka uniwersalna z wysokiej jakości włosia 
75 mm długości. Dwa rodzaje włosia, czarny 
twardy zamiata trudne zabrudzenia, miękki 
pomarańczowy domiata i poleruje. W zależności 
od kierunku zamiatania pełni funkcje szczotki 
ulicowej (od siebie) lub zamiatacza domowego 
(do siebie). Kompatybilna z trzonkiem KLIK  
i tradycyjnym trzonkiem drewnianym fi 27 mm.

GR43 Grabie z tworzywa KLIK 480 
mm n/op

20 sztuk

SZC30

SZC40

SZC50

Szczotka ulicowa HYBRYDA 
KLIK 30 cm

Szczotka ulicowa HYBRYDA 
KLIK 40 cm

Szczotka ulicowa HYBRYDA 
KLIK 50 cm

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

GRC6
Grabki z tworzywa  KLIK 600 
mm n/op

5 sztuk

20 sztuk

GRC4 Grabie z tworzywa KLIK 460 
mm n/op

20 sztuk

GRC1

GW10

Grabie z tworzywa KLIK 12 
zębne n/op

Widło-grabie KLIK n/op

20 sztuk

Grabki wykonane z tworzywa POLIPROPYLEN 
COPOLYMER. Dodatkowo wzbogacone włóknem 
szklanym co powoduje że są jeszcze bardziej 
odporne na ścieranie. 
Kompatybilne z systemem Klik i tradycyjnym 
trzonkiem fi 27 mm.

GR58
Grabie z tworzywa KLIK 580 
mm n/op

20 sztuk

®

GR16 Grabie z tworzywa  KLIK
16 zębów n/op 5 sztuk

Mocne techniczne aluminium. Końcówki do 
montażu narzędzi z najwyższej jakości tworzy-
wa. Zalecany do narzędzi KLIK LAGUZ  
i wszystkich inny zgodnych z normą techniczną 
DIN

Mocne techniczne aluminium. Końcówki do 
montażu narzędzi z najwyższej jakości tworzy-
wa.  Zalecany do narzędzi KLIK LAGUZ  
i wszystkich inny zgodnych z normą techniczną 
DIN

GRCA

GRCB

Kij aluminiowy KLIK 
140 cm

Kij aluminiowy mini
KLIK  38 cm

10 sztuk

10 sztuk

5 903856 211857

TRZONKI KLIK

GRABIENIE KLIK

ZAMIATANIE KLIK
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®

Szczotka uniwersalna z wysokiej jakości 
włosia 30 mm. Dwa rodzaje włosia, czarny 
twardy zamiata trudne zabrudzenia, miękki 
pomarańczowy domiata i poleruje. Zalecana do 
usuwania trudnych zabrudzeń. Kompatybilna 
z trzonkiem KLIK i tradycyjnym trzonkiem 
drewnianym fi 27 mm.

Stelaż/pad do zamocowania wszystkich rodza-
jów mopa kieszeniowych i na zacisk. Jakość 
przemysłowa, polecany do intensywnych prac 
porządkowych.

Mop kieszeniowy z microfibry. jakość 
przemysłowa do intensywnego użytkowania.

Mop kieszeniowy z bawełny, pętelkowy. Jakość 
przemysłowa do intensywnego użytkowania.

Stalowe grabki wzmocnione dodatkowym 
przetłoczeniem. Farba trudnościeralna. Kształt 
uniemożliwia zapychanie się. Można łączyć  
z trzonkiem KLIK lub trzonkiem drewnianym 
fi 27 mm.

Stalowa motyczka z widełkami do usuwania 
chwastów i aeracji trawnika. Stal utwardzana. 
Farba trudnościeralna. Można łączyć z trzonkiem 
KLIK lub trzonkiem drewnianym fi 27 mm

Stalowa hartowana motyczka 14 cm do 
usuwania głęboko zakorzenionych chwastów.  
Stal utwardzana. Farba trudnościeralna. 
Można łączyć z trzonkiem KLIK lub trzonkiem 
drewnianym fi 27 mm.

Stalowe pazurki do spulchniania gleby.  Stal 
utwardzana. Farba trudnościeralna. Można 
łączyć z trzonkiem KLIK lub trzonkiem 
drewnianym fi 27 mm.

Najwyższej jakości szczotka. Naturalny włos 
nie niszczy posadzki. Zamiatana podłoga nie 
matowieje. Idealna do wszelkich prac, gdzie 
jakość zamiatania ma znaczenie.

SZRK

NA33

Szober duży KLIK

Szczotka NATURA KLIK 33 cm

10 sztuk

4 sztuk

GM00
Motyczka metalowa prosta  
z widełkami KLIK n/op

5 sztuk

GP03 Pazurki metalowe KLIK n/op

10 sztuk

10 sztuk

GM14
Grabki stalowe wzmacniane 
14 zębne KLIK n/op

5 sztuk

MMI4

MPI4

Mop mikrofibra 40 cm KLIK

Mop pętelkowy 40 cm KLIK

5 sztuk

GH14
Motyczka/haczka metalowa 
14 cm hartowana KLIK n/op

5 sztuk

RSP4 Stelaż / pad do mopa 40 cm 
KLIK 10 sztuk

ZMYWANIE KLIK

PIELEGNACJA OGRODU KLIK

Polski System KLIK

System KLIK 
z trzonkiem 

aluminiowym

System KLIK 
z trzonkami 
drewnianymi



e-mail: laguz@laguz.pl          tel/fax: +48 14 641 02 26          tel. 14 621 03 38

Trzonki drewniane, szczotki, grabki z tworzywa, miotły Sorgo
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GWM1

Widły gospodarcze 4 zębne 
hartowane trzonek metalowy 
ergonomiczny rękojeść 
kompozyt

5 sztuk

5 sztuk

5 sztuk

GLM1
Łopata piaskowa trzonek 
metalowy ergonomiczny 
rękojeść kompozyt

GG14
Grabie 14 zębne trzonek 
metalowy ergonomiczny

®

Stal utwardzana, głowica wzmocniona 
przetłoczeniem, trzonek wysokiej wytrzymałości 
owalny pokryty gumą antypoślizgową, rękojeść 
kompozyt. Linia jakościowa profesjonalna.

Narzędzie z tworzywa kompozytowego do 
pielęgnacji i spulchniania ogrodu oraz rozsady 
roślin. Można ostrzyć jak metalowe.

Narzędzie z tworzywa kompozytowego do 
pielęgnacji i spulchniania ogrodu oraz rozsady 
roślin. Można ostrzyć jak metalowe.

Narzędzie z tworzywa kompozytowego do 
pielęgnacji i spulchniania ogrodu oraz rozsady 
roślin. Można ostrzyć jak metalowe.

Narzędzie z tworzywa kompozytowego do 
pielęgnacji i spulchniania ogrodu oraz rozsady 
roślin. Można ostrzyć jak metalowe.

Narzędzie z tworzywa kompozytowego do 
pielęgnacji i spulchniania ogrodu oraz rozsady 
roślin. Można ostrzyć jak metalowe.

Wysokiej jakości łopata ze stali utwardzanej, 
trzonek wysokiej wytrzymałości owalny pokryty 
gumą antypoślizgową, rękojeść kompozyt. 
Linia jakościowa profesjonalna.

Wysokiej jakości widły, hartowane, trzonek 
wysokiej wytrzymałości owalny pokryty gumą 
antypoślizgową, rękojeść kompozyt. 
Linia jakościowa profesjonalna

Stal utwardzana, trzonek wysokiej 
wytrzymałości owalny pokryty gumą 
antypoślizgową, rękojeść kompozyt. Idealny do 
prac w ciasnych wykopach. 
Linia jakościowa profesjonalna.

Wysokiej jakości grabki ze stali utwardzanej, 
trzonek wysokiej wytrzymałości ergonomiczny 
pokryty gumą antypoślizgową. 
Linia jakościowa profesjonalna.

GSM1

MNM1

MNŁ1

MNP1

MNP2

MNW1

GSA1

Szpadel trzonek stalowy 
ergonomiczny rękojeść 
kompozyt. Długość 127 cm

Motyczko - pazurki  
z kompozytu 
- 3 lata gwarancji

Łopatka Mała z kompozytu  
- 3 lata gwarancji

Pazurki - kultywator
- 3 lata gwarancji

Pikownik
- 3 lata gwarancji

Widełki
- 3 lata gwarancji

Szpadel mini trzonek 
metalowy ergonomiczny 
rękojeść kompozyt. 
Długość 79 cm

5 sztuk

20 sztuk

20 sztuk

20 sztuk

20 sztuk

20 sztuk

5 sztuk

NARZĘDZIA METALOWE

Małe narzędzia z tworzywa kompozytowego 
do pielęgnacji, spulchniania i rozsady roślin.  
Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
3 lata gwarancji.

ZES1 Zestaw 3  ręcznych narzędzi 10 sztuk

GRLO

Grabie z tworzywa 
do liści 40 cm. 
Oprawne - trzon 150 cm 
fi 22 mm 

5 sztuk
Wykonane w 100% z oryginalnego tworzywa 
z dodatkami uszlachetniającymi. 
Kolor pomarańczowy. 
Oprawne w trzonek o długości 150 cm. 

5 903856 211741

NARZĘDZIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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MG00
Miotlograbie z drutu 
regulowane trzonek 
metalowy

5 sztuk

GLD1
Łopata piaskowa trzonek 
drewniany

GSDD
Szpadel/saperka trzonek 
drewniany

5 sztuk

5 sztuk

GSD1
Szpadel ogrodowy trzonek 
drewniany

5 sztuk

Miotło grabie z elastycznego drutu. Mechanizm 
rozsuwania i blokady trwały, metalowy. 
Linia jakościowa profesjonalna.

Lekki szpadel do wszelkich prac ziemnych. 
Trzonek ekologiczny z drewna bukowego. 
Linia jakościowa ekonomiczna. 

Lekki łopata do wszelkich prac ziemnych. 
Trzonek ekologiczny z drewna bukowego. 
Linia jakościowa ekonomiczna.

Uniwersalna saperka. Stal utwardzana. Trzonek 
ekologiczny z drewna bukowego. 
Linia jakościowa ekonomiczna.

NARZĘDZIA METALOWE

Stalowe grabki wzmocnione dodatkowym 
przetłoczeniem. Farba trudnościeralna. Kształt 
uniemożliwia zapychanie się. Można łączyć  
z trzonkiem KLIK lub trzonkiem drewnianym 
fi 27 mm.

Stalowa motyczka z widełkami do usuwania 
chwastów i aeracji trawnika. Stal utwardzana. 
Farba trudnościeralna. Można łączyć z trzonkiem 
KLIK lub trzonkiem drewnianym fi 27 mm

Stalowa hartowana motyczka 14 cm do 
usuwania głęboko zakorzenionych chwastów.  
Stal utwardzana. Farba trudnościeralna. 
Można łączyć z trzonkiem KLIK lub trzonkiem 
drewnianym fi 27 mm.

Stalowe pazurki do spulchniania gleby.  Stal 
utwardzana. Farba trudnościeralna. Można 
łączyć z trzonkiem KLIK lub trzonkiem 
drewnianym fi 27 mm.

GM00
Motyczka metalowa prosta  
z widełkami KLIK n/op

10 sztuk

GP03 Pazurki metalowe KLIK n/op

GM14
Grabki stalowe wzmacniane 
14 zębne KLIK n/op

10 sztuk

10 sztuk

GH14
Motyczka/haczka metalowa 
14 cm hartowana KLIK n/op

10 sztuk

SZGO

SZG2

SU30

Szczotka 
gospodarcza

Szczotka 
gospodarcza oprawna

Szczotka ulicowa 30 cm 
z uchwytem metalowym

20 sztuk

5 sztuk

10 sztuk

Szczotka gospodarcza wyprodukowana 
z wysokiej jakości nylonu o długości 14 cm. 
Idealna do prac porządkowych na zewnątrz  
i wewnątrz budynków. 
Dostosowana do trzonków z gwintem.

Szczotka gospodarcza wyprodukowana  
z wysokiej jakości nylonu o długości 14 cm. 
Idealna do prac porządkowych na zewnątrz  
i wewnątrz budynków. Trzonek 120 cm.

Szczotka ulicowa wykonana 
z wysokiej jakości nylonu o długości 7 cm. 
Idealna do ciężkich prac budowlanych  
i ogrodowych. Linia profesjonalna.

Szczotka ulicowa wykonana 
z wysokiej jakości nylonu o długości 7 cm. 
Idealna do ciężkich prac budowlanych  
i ogrodowych. Linia profesjonalna.

5 903856 210836

SZCZOTKI LINIA PROFESJONALNA

NARZĘDZIA METALOWE LINIA EKONOMICZNA

SU40
Szczotka ulicowa 40 cm 
z uchwytem metalowym

10 sztuk

5 903856 210812
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SU50

SU60

SU80

SU10

Szczotka ulicowa 50 cm 
z uchwytem metalowym

Szczotka ulicowa 60 cm
z  uchwytem metalowym

Szczotka ulicowa 80 cm 
z uchwytem metalowym

Szczotka ulicowa 100 cm 
z uchwytem metalowym

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

Szczotka ulicowa wykonana 
z wysokiej jakości nylonu o długości 7 cm. 
Idealna do ciężkich prac budowlanych  
i ogrodowych. Linia profesjonalna.

5 903856 210805

5 903856 210775

5 903856 210768

5 903856 210799

SZRG

SZK1

Szczotka podłogowa szrober 
duży

Szczotka do czyszczenia 
kosiarki 

10 sztuk

10 sztuk

Rodzaj szczotki podłogowej. 
Wyprodukowana z 3 cm włosia syntetycznego. 
Dostosowana do montażu kija. 
Zalecane do mycia powierzchni  z glazury, 
czyszczenia fug łazienkowych. Linia 
profesjonalna.

Idealna do czyszczenia kosiarki i grilla. Wysokiej 
trwałości włos syntetyczny. Skrobak drewniany 
nie niszczy lakierowanych elementów. Drewno 
bukowe. Linia jakościowa profesjonalna.

SZRO
Szczotka 
podłogowa/szrober

10 sztuk

Rodzaj szczotki podłogowej. 
Wyprodukowana z 3 cm włosia syntetycznego. 
Dostosowana do montażu kija. 
Zalecane do mycia powierzchni  z glazury, 
czyszczenia fug łazienkowych. Linia 
profesjonalna. 5 903856 211666

5 903856 212007

ESKA
Szczotka do szorowania 
ESKA. Linia jakościowa 
-profesjonalna.

10 sztuk
Zalecana do usuwania trudnych zabrudzeń z 
wszelkich powierzchni. Wysokiej trwałości włos 
syntetyczny. Drewno bukowe. Linia jakościowa 
profesjonalna.

Szczotka zamiatacz mieszanka. 
Wykonana z mieszanki włókien syntetycznych i 
naturalnych. Włos miękki. 

Zalecana do pracy porządkowych domowych. 

Szczotka zamiatacz mieszanka. 
Wykonana z mieszanki włókien syntetycznych i 
naturalnych. Włos miękki. 

Zalecana do pracy porządkowych domowych. 
Dodatek naturalnego włosia gwarantuje idealne 
zamiatanie bez jasnych smug.

SZ40

Szczotka zamiatacz  40 cm. 
Mieszanka włókien 
syntetycznych 
i włosia końskiego.

10 sztuk

5 903856 210911

SZ35
Szczotka zamiatacz  35 cm. 
Mieszanka włókien synte- 
tycznych i włosia końskiego

10 sztuk

5 903856 210904

SZ30
Szczotka zamiatacz  30 cm. 
Mieszanka włókien synte- 
tycznych i włosia końskiego

10 sztuk

5 903856 210898

SZ50

Szczotka zamiatacz  50 cm. 
Mieszanka włókien 
syntetycznych 
i włosia końskiego.

10 sztuk

5 903856 210928
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SZ80

SZ10

NA30

ZMNA

ZMMI

ZMSA

Szczotka zamiatacz  80 cm. 
Mieszanka włókien 
syntetycznych 
i włosia końskiego.

Szczotka zamiatacz  100 
cm. Mieszanka włókien 
syntetycznych i włosia 
końskiego, profesjonalna.

Szczotka zamiatacz 
natura 30 cm. 
100 % szczecina 

Zmiotka naturalna

Zmiotka 
z mieszanki.

Zmiotka samochodowa - 
uchwyt 50 cm

4 sztuki

4 sztuki

4 sztuki

4 sztuki

10 sztuk

10 sztuk

Szczotka zamiatacz mieszanka. 
Wykonana z mieszanki włókien syntetycznych i 
naturalnych. Włos miękki. 

Zalecana do pracy porządkowych domowych. 
Dodatek naturalnego włosia gwarantuje idealne 
zamiatanie bez jasnych smug.

Najwyższej jakości szczotka wykonana w 100% 
z naturalnej szczeciny. Idealna do wszelkich prac 
porządkowych, zamiatania gipsu i czyszczenia 
powierzchni nagrzanych. Zalecana do mycia 
samochodów- nie rysuje delikatnych powłok 
lakierniczych.

Najwyższej jakości zmiotka wykonana w 100% 
z naturalnej szczeciny. Idealna do wszelkich 
prac porządkowych. Zalecana do mycia 
samochodów- nie rysuje delikatnych powłok 
lakierniczych.

Wykonana z mieszanki włókien syntetycznych 
i naturalnych. Idealna do zamiatania małych 
przestrzeni, trudno dostępnych. Służy do 
odśnieżania szyb samochodowych.

Wykonana z mieszanki włókien syntetycznych 
i naturalnych. Idealna do zamiatania małych 
przestrzeni, trudno dostępnych. Służy do 
odśnieżania szyb samochodowych.

5 903856 211659

5 903856 211697

5 903856 211789

5 903856 211994

5 903856 211260

Kod EAN

®

60

58

59

66

69

67

68

63

65

64

61

62

SZBR

BROP

Szczotka do bruku n/op

Szczotka do bruku oprawna

10 sztuk

5 sztuk

Wykonana z drutu stalowego z dodatkowym 
metalowym czyszczakiem fug, zamocowanym  
śrubami

Wykonana z drutu stalowego z dodatkowym 
metalowym czyszczakiem fug zamocowanym  
śrubami. Trzonek fi 22 mm długość 140 cm 

BISZ
Szczotka do szorowania 
(biszkopt)

10 sztuk

5 903856 211796

STRZ
Szczotka do szorowania 
(strzałka)

10 sztuk

Rodzaj szczotki podłogowej. 
Wyprodukowana z 3 cm włosia syntetycznego. 
Zalecane do mycia powierzchni  z glazury, 
czyszczenia fug Łazienkowych.

5 903856 211802

SZUB

MAZN

Szczotka 
do ubrań

Szczotka 
do polerowania butów

10 sztuk

10 sztuk

Małe szczotki do czyszczenia ubrań i butów  
w atrakcyjnej cenie. Wyprodukowane z wysokiej 
jakości włókna syntetycznego i naturalnego.

 Mała szczotka do czyszczenia i polerowania 
butów. Wyprodukowana z naturalnego włosia  
w oprawie z drewna bukowego. 

5 903856 211826
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SZUR
Szczotka 
do ubrań z rączka

10 sztuk
Małe szczotki do czyszczenia ubrań i butów  
w atrakcyjnej cenie. Wyprodukowane z wysokiej 
jakości włókna syntetycznego i naturalnego.

5 903856 211833

Trzonki drewniane, szczotki, grabki z tworzywa, miotły Sorgo

Lp. Index Ilość w opak.Nazwa produktu Zdjęcie Opis

SMOL

SMOC

SU25

SUE3

SUE4

SUE5

SUE6

SMOJ

Szczotka 
smołowiec ciemny

Smołowiec z uchwytem 
Chlapak

Szczotka 
smołowiec jasny

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

 Wykonana z włókna sizalowego. 
Zalecana do smołowania i lepikowania 
powierzchni dachowych.  

Wyprodukowany z mieszanki włókna sizalowe-
go i włókien syntetycznych.  
Zalecana do prac z wszelkiego rodzaju klejami. 

  Wyprodukowany z włókna kokosowego.  
Zalecana do smołowania i lepikowania 
powierzchni dachowych. 
Wytrzymały na bardzo wysoką temperature. 

5 903856 211673

5 903856 211963

5 903856 211680

Kod EAN

®

72

70

71

78

81

79

80

75

77

76

73

74

SN30

SN35

SN40

Szczotka zamiatacz 30 cm 
100% włos syntetyczny.

Szczotka zamiatacz 35 cm 
100% włos syntetyczny.

Szczotka zamiatacz 40 cm 
100% włos syntetyczny.

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

Szczotka wykonana w 100% 
z syntetycznego nylonu. 
Zalecana do prac porządkowych wewnątrz 
pomieszczeń. 
Linia jakosciowa ekonomiczna. 5 903856 210850

5 903856 210867

5 903856 210843

Szczotka ulicowa ekonomiczna wykonana 
z włosia z recyklingu. Uchwyt metalowy 
lub z tworzywa sztucznego, dostosowany 
do trzonków fi 24-22 mm. Linia jakosciowa 
ekonomiczna. 

Szczotka ulicowa w wersji 
ekonomicznej 50 cm

Szczotka ulicowa w wersji 
ekonomicznej 60 cm 

10 sztuk

10 sztuk

Szczotka ulicowa w wersji 
ekonomicznej 40 cm

10 sztuk

Szczotka ulicowa w wersji 
ekonomicznej 30 cm

10 sztuk

Szczotka ulicowa 
ekonomiczna 25 cm  
z otworem

10 sztuk

Szczotka ulicowa ekonomiczna wykonana 
z włosia z recyklingu. 
Otwór na trzonek z gwintem. Linia jakosciowa 
ekonomiczna. 

5 903856 211819

SZCZOTKI LINIA EKONOMICZNA
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Lp. Index Ilość w opak.Nazwa produktu Zdjęcie Opis Kod EAN

®

AK13
Styl do szczotek/flag
bez gwintu 
130 cm fi 22 mm

25 sztuk

AK11
Styl do szczotek/flag
bez gwintu 
110 cm fi 22 mm

25 sztuk

AK12
Styl do szczotek/flag
bez gwintu 
120 cm fi 22 mm

25 sztuk

BK18
Styl do szczotek 
180 cm gwint fi 
22 mm

25 sztuk

Średnica 22 mm. 
Trzonek zakończony prosto. 
Dostosowany do wszelkiego 
rodzaju szczotek ulicowych. 

Style  o średnicy 22 mm wykorzystywane 
są jako drzewce do flag.

BK14
Styl do szczotek 
140 cm gwint 
fi 22 mm

25 sztuk

BK15
Styl do szczotek 
150 cm gwint 
fi 22 mm

25 sztuk

BK12

BK11

Styl do szczotek 
120 cm gwint 
fi 22 mm

Styl do szczotek 
110 cm gwint 
fi 22 mm

25 sztuk

25 sztuk

Średnica 22 mm. 
Trzonek zakończony gwintem na drewnie. 
Gwint standardowy, model włoski, 
dostosowany do wszelkiego rodzaju 
szczotek, mytek, mopów i ściągaczek do wody.

BK13
Styl do szczotek 
130 cm gwint 
fi 22 mm

25 sztuk

5 903856 210164

5 903856 210188

5 903856 210171

5 903856 210546

5 903856 210133

5 903856 210140

5 903856 210539

82

85

86

89

83

87

84

93

92

91

90

88

TRZONKI DREWNIANE

AK15
Styl do szczotek/flag 
bez gwintu 
150 cm fi 22 mm

25 sztuk

AK18
Styl do szczotek/flag 
bez gwintu 
180 cm fi 22 mm

25 sztuk

AK14
Styl do szczotek/flag
bez gwintu 
140 cm fi 22 mm

25 sztuk

5 903856 210102

5 903856 210119

5 903856 210126

Średnica 22 mm. Trzonek zakończony prosto. 
Dostosowany do wszelkiego rodzaju szczotek 
ulicowych. Style  o średnicy 22 mm 
wykorzystywane są jako drzewce do flag.
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98

101

104

99

102

105

100

103

Lp. Index Ilość w opak.Nazwa produktu Zdjęcie Kod EANOpis

DG18
Styl do grabek 
180 cm 
fi 27 mm

25 sztuk

DG15
Styl do grabek 
150 cm 
fi 27 mm

25 sztuk

DG17
Styl do grabek 
170 cm 
fi 27 mm

25 sztuk

DG12
Styl do grabek 
120 cm 
fi 27 mm

25 sztuk

DG13
Styl do grabek 
130 cm 
fi 27 mm

25 sztuk

DG10
Styl do grabek 
100 cm 
fi 27 mm

25 sztuk

Średnica 27 mm.  
Trzonki używane do wszelkiego rodzaju 
grabek ogrodowych, rylców i małych motyczek. 

Wykonane z mocnego drewna bukowego.

DG11
Styl do grabek 
110 cm 
fi 27 mm

25 sztuk

AK20
Styl do szczotek/flag 
bez gwintu 
200 cm fi 22 mm

25 sztuk

AKP2
Styl do szczotki 
z końcówkami PCV

25 sztuk

Średnica 22 mm zakończony zawieszką  
i gwintem z tworzywa sztucznego.  
Gwint standardowy, model włoski,  
dostosowany do wszelkiego rodzaju szczotek, 
mytek, mopów i ściągaczek do wody.

5 903856 210027

5 903856 210584

5 903856 210034

5 903856 210041

5 903856 210072

5 903856 210096

5 903856 210607

5 903856 210065

5 903856 210058

®

Średnica 22 mm. Trzonek zakończony prosto. 
Dostosowany do wszelkiego rodzaju szczotek 
ulicowych. Style  o średnicy 22 mm 
wykorzystywane są jako drzewce do flag.

Średnica 32 mm. 
Trzonki używane do dużych 
motyk leśnych i ogrodowych. 

Wykonane z mocnego drewna bukowego.

FM10
Styl do motyczki 
100 cm 
fi 32 mm

10 sztuk

FM11
Styl do motyczki 
115 cm 
fi 32 mm

10 sztuk

5 903856 210348

5 903856 210331

DG20
Styl do grabek 
200 cm 
fi 27 mm

25 sztuk

5 903856 211932

Średnica 27 mm.  
Trzonki używane do wszelkiego rodzaju 
grabek ogrodowych, rylców i małych motyczek. 

Wykonane z mocnego drewna bukowego.
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114
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112
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116
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DP11
Styl do łopat prosty 
115 cm 
fi 37 mm

10 sztuk

DY11
Styl do łopat „Y” 
Metal 
115 cm

10 sztuk

DP10
Styl do łopat prosty 
100  cm 
fi 37 mm

10 sztuk
Średnica 38 mm. 
Zastosowanie do wszelkiego 
rodzaju łopat i wideł. 

Produkowane bez uchwytu 
z drewna bukowego lub topolowego

DW10
Styl do łopat „Y”  
PCV

10 sztuk
Średnica 38 mm. 
Zastosowanie do wszelakiego rodzaju łopat, 
szpadli i wideł. Produkowane z rączką 
z wtorzywa i mocnego drewna bukowego.

DY10
Styl do łopat „Y” 
Metal 
100  cm

10 sztuk
Średnica 38 mm. 
Zastosowanie do wszelakiego 
rodzaju łopat, szpadli i wideł. 

Produkowane z rączką metalową 
z mocnego drewna bukowego.

DT11
Styl do łopat „T” 
110  cm 
fi 37 mm

10 sztuk

DT12
Styl do łopat „T” 
120  cm 
fi 37 mm

10 sztuk

DT09
Styl do łopat „T” 
90 cm 
fi 37 mm

10 sztuk

Średnica 38 mm. 
Zastosowanie do wszelakiego 
rodzaju łopat, szpadli i wideł. 

Produkowane z rączką drewnianą 
z mocnego drewna bukowego.

DT10
 Styl do łopat „T” 
100  cm 
fi 37 mm

10 sztuk

5 903856 210560

5 903856 210270

5 903856 210751

5 903856 210249

5 903856 210744

5 903856 210256

5 903856 210300

5 903856 210317

5 903856 210263

Kod EAN

®

108

107

106

DP15
Styl do łopat prosty 
150 cm 
fi 37 mm

10 sztuk

DP17
Styl do łopat prosty 
170 cm 
fi 37 mm

10 sztuk

DP13
Styl do łopat prosty 
130  cm 
fi 37 mm

10 sztuk

5 903856 210676

5 903856 210287

5 903856 210294

Średnica 38 mm. 
Zastosowanie do wszelkiego rodzaju łopat 
i wideł. Produkowane bez uchwytu z drewna 
bukowego lub topolowego
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124

127

125

128

129

126

122

123

121

HO40?

TO15

TO25

Trzon do siekieromłota 
(merlina)

Trzon  do kilofa 
(oskarda) 1,5 kg

Trzon  do kilofa 
(oskarda) 2,5 kg

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

Produkowane w wersji 4,0 kg. 
Długość 90 cm. Kształt owalny rozszerzający się 
w kierunku narzędzia. 

Produkowane wg normy DIN.

Produkowane dla kilofa 2,5 kg. 
Długość 90 cm. Kształt owalny rozszerzający się 
w kierunku narzędzia. 

Produkowane wg normy DIN.

Produkowane dla kilofa 1,5 kg. 
Długość 90 cm. Kształt owalny rozszerzający 
się w kierunku narzędzia. 

Produkowane wg normy DIN. 5 903856 210201

5 903856 210218

5 903856 210683

TK00 Kosisko 10 sztuk
Tradycyjne kosisko krakowskie 
o długości 170 cm drewnianym uchwytem. 
Wyprodukowane z drewna topolowego 
lub osikowego.

5 903856 210355

5 903856 210706

5 903856 211086

5 903856 211895

TK03 Klin do kosy „duży” 10 sztuk Element drewniany mocujący 
kosisko z kosą metalową.

Metalowa obejma mocująca 
drewniane kosisko z kosą.TK05 Pierścień do kosy 10 sztuk

DP18
Styl do łopat prosty 
180 cm 
fi 37 mm

10 sztuk

13DP
Styl do łopat 
profilowany 
130 cm. 

10 sztuk Produkt o zmiennej średnicy, 
ergonomicznie wygięty.

Kod EAN

®

Średnica 38 mm. 
Zastosowanie do wszelkiego rodzaju łopat 
i wideł. Produkowane bez uchwytu z drewna 
bukowego lub topolowego

TM60

TM80

TM70

Trzon do młota 
60 cm / 2,00 kg

Trzon do młotka 
80 cm / 5,00 kg

Trzon do młotka 
70 cm / 3,00 kg

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

5 903856 210386

5 903856 210393

5 903856 210379

TM90
Trzon do młotka 
90 cm / 10,00 kg

10 sztuk

5 903856 210362

Trzonki produkowane wg norm DIN 
z rozcięciem na klin. 

Uchwyt ergonomicznie wyprofilowany 
zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia z ręki. 
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135

136

137

134

TM50

TM32

TM42

TM28

TM36

TMM

Trzon do młotka 
50 cm / 1,00 kg

Trzon do młotka 
32 cm / 0,40 kg

Trzon do młotka 
42 cm / 0,75 kg

Trzon do młotka 
28 cm/ 0,25 kg

Trzon do młotka 
36 cm / 0,50 kg

Trzon młotka 
murarskiego

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

Trzonki produkowane wg norm DIN 
z rozcięciem na klin. 

Uchwyt ergonomicznie wyprofilowany 
zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia z ręki. 

5 903856 210454

5 903856 210461

5 903856 210447

5 903856 210416

5 903856 210430

5 903856 210409

Wersja tradycyjna, płaska.  
Dostosowana do starszych modeli siekierek.

Trzonki produkowane wg norm DIN 
z rozcięciem na klin. 
Uchwyt ergonomicznie wyprofilowany
zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia z ręki. 

TS90

TS80

Trzon do siekiery 
90 cm 

Trzon do siekiery 
80 cm

10 sztuk

10 sztuk

5 903856 210478

5 903856 210591

Kod EAN

®

131

133

132

130

TS70

TS60

TS50

TS45

Trzon do siekiery 
70 cm

Trzon do siekiery 
60 cm 

Trzon do siekiery 
50 cm 

Trzon do siekiery 
45 cm 

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

5 903856 210508

5 903856 210485

5 903856 210492

Trzonki produkowane wg normy DIN.  
Wersja tradycyjna, płaska dostosowana 
do starszych modeli siekierek.

Wersja tradycyjna, płaska.  
Dostosowana do starszych modeli siekierek.
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150

153

151

152

Trzonki produkowane wg normy DIN. 
Wersja nowoczesna owalna z ergonomicznie 
wyprofilowanym uchwytem zapobiegającym 
wyślizgiwaniu się trzonka z ręki.

TD80

TD70

TD60

TD50

Trzon do siekier owalny 
80 cm / 1,75 kg. 
Model wg. norm DIN

Trzon do siekier owalny 
70 cm / 1,50 kg. 
Model wg. norm DIN

Trzon do siekier owalny 
60 cm / 1,25 kg. 
Model wg. norm DIN

Trzon do siekier owalny 
50 cm / 1,00 kg. 
Model wg. normy DIN

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

5 903856 210645

5 903856 210652

5 903856 210690

5 903856 210669

TD36
Trzon do siekier owalny 
36 cm / 0,50 kg. 
Model wg. norm DIN

10 sztuk

5 903856 210621

147

148

146

149

TS36
Trzon do siekiery 
36 cm

10 sztuk

Kod EAN

®

KL04 Zestaw klinów montażowych 10 sztuk Zestaw 4 drewnianych klinów do montażu 
trzonków

Trzonki produkowane wg normy DIN.  
Wersja tradycyjna, płaska dostosowana 
do starszych modeli siekierek.

LG13

LG15

LG17

Styl do grabek 130 cm fi 27 
mm lakierowany

Styl do grabek 150 cm fi 27 
mm lakierowany

Styl do grabek 170 cm fi 27 
mm lakierowany

25 sztuk

25 sztuk

25 sztuk

Średnica 27 mm.  Trzonki używane do 
wszelkiego rodzaju grabek ogrodowych, rylców i 
małych motyczek. Wykonane z mocnego drewna 
bukowego, pokryte lakierem bezbarwnym

LB12

LB15

Styl do szczotek 120 cm gwint 
fi 22 mm lakierowany

Styl do szczotki 150 cm gwint 
fi 22 mm lakierowany

25 sztuk

25 sztuk

Średnica 22 mm. Trzonek zakończony gwintem 
na drewnie. Gwint standardowy, model 
włoski, dostosowany do wszelkiego rodzaju 
szczotek, mytek, mopów i ściągaczek do wody. 
Wersja premium - trzonek pokryty lakierem 
bezbarwnym

TRZONKI PREMIUM LAKIEROWANE
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156

157

158

159

160

163

161

LP13
Styl do łop prosty 130cm fi 37 
mm lakierowany

25 sztuk
Średnica 38 mm. Zastosowanie do lekkich łopat 
aluminiowych i wideł. Produkowane bez rączki  
z lekkiego drewna topolowego, pokryte 
lakierem

154

155

162

LP15
Styl do łop prosty 150cm fi 37 
mm lakierowany

10 sztuk
Średnica 38 mm. Zastosowanie do lekkich łopat 
aluminiowych i wideł. Produkowane bez rączki  
z lekkiego drewna topolowego, pokryte 
lakierem

164

165

Średnica 38 mm. Zastosowanie do wszelakiego 
rodzaju łopat, szpadli i wideł. Produkowane 
z rączką drewnianą z mocnego drewna 
bukowego, lakierowany lakierem bezbarwnym

LT10
 Styl do łopat „T” 100 cm fi 37 
mm lakierowany

10 sztuk

LO25
Trzon  do kilofa (oskarda) 2,5 
kg lakierowany

10 sztuk

LM11
Styl do motyczki 115 cm 
lakierowany fi 32 mm

10 sztuk
Średnica 32 mm. Trzonki używane do dużych 
motyk leśnych i ogrodowych. Wykonane  
z mocnego drewna bukowego, lakierowane 
lakierem bezbarwnym

Produkowane dla kilofa 2,5 kg. Długość 90 cm. 
Kształt owalny rozszerzający się w kierunku 
narzędzia. Produkowane wg normy DIN.
Pokryty lakierem.

Trzonki produkowane wg norm DIN z rozcięciem 
na klin. Uchwyt ergonomicznie wyprofilowane 
zapobiega wyślizgiwanie się narzędzia z ręki. 
Trzonek pokryty lakierem     

LM32
Trzon do młotka 32 cm 
lakierowany

10 sztuk

Trzonki produkowane wg norm DIN z rozcięciem 
na klin. Uchwyt ergonomicznie wyprofilowane 
zapobiega wyślizgiwanie się narzędzia z ręki. 
Trzonek pokryty lakierem     

LM42

LM60

LM80

Trzon do młotka 42 cm 
lakierowany

Trzon do młotka 60 cm 
lakierowany

Trzon do młotka 80 cm 
lakierowany

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

Trzonki produkowane wg normy DIN.  Wersja 
tradycyjna, płaska dostosowana do starszych 
modeli siekierek, pokryty lakierem

Trzonki produkowane wg normy DIN.  Wersja 
tradycyjna, płaska dostosowana do starszych 
modeli siekierek, pokryty lakierem

Trzonki produkowane wg normy DIN.  Wersja 
tradycyjna, płaska dostosowana do starszych 
modeli siekierek, pokryty lakierem

LS60

LS50

LS36

Trzon do siekiery 60 cm 
lakierowany

Trzon do siekiery 50 cm 
lakierowany

Trzon do siekiery 36 cm 
lakierowany

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk
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PRO7 Łopata PROFIL ALU 10 sztuk

PRO3 Łopata SMALL 10 sztuk

PRO4

PRO11

Łopata SMALL ECONOMIC

Łopata TANIA

10 sztuk

10 sztuk

Szerokość robocza 44 cm. Okuta profilem 
aluminiowym. Tworzywo odporne do do -15oC

Szerokość robocza 44 cm. Okuta blachą 
ocynkowaną. Tworzywo odporne do -5oC
HIT CENOWY

Szerokość robocza 39,5 cm. Tworzywo  
z recyklingu, odporne do -5 C.  Kolor czarny. 
Trzonek drewniany fi 31mm

175

PRO1 Łopata PROFIL 10 sztuk
Szerokość robocza 48 cm. Okuta blachą 
ocynkowaną, przymocowaną nitami. Odporna 
mechanicznie do do -30oC. Trzonek drewniany.

Szerokość robocza 48 cm. Okuta profilem 
aluminiowym. Odporna mechanicznie do do 
-30oC. Trzonek aluminiowy. 

Wyprodukowany z nowoczesnego tworzywa, 
odpornego mechanicznie do -30oC. Okuty 
mocnym profilem aluminiowym. 
LIDER JAKOŚCI

Tworzywo z recyklingu, kolor czarny. Trzonek 
drewniany. Szerokość robocza 31 cm. Długość 
75 cm. Mały rozmiar ułatwia przewożenie w 
każdym bagażniku.

Stal hartowana gr. 3 mm.  Szerokość cięcia 20 
cm. Długości 129 cm.Trzonek bukowy fi 27 mm. 
Produkt ocynkowany -  odporny na sól drogową 
i trudne warunki użytkowania. 

Stal hartowana gr. 3 mm.  Szerokość cięcia 15 
cm. Długości 109 cm.Trzonek bukowy fi 27 mm. 
Produkt ocynkowany- odporny na sól drogową i 
trudne warunki użytkowania. 

Trzonki drewniane, szczotki, grabki z tworzywa, miotły Sorgo

Lp. Index Ilość w opak.Nazwa produktu Zdjęcie Opis Kod EAN

®
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166

167

168

169

170

171

172

PRO6 

PRO8 

PRO9 

PRO10 

Zgarniacz do śniegu 82 cm

Łopata do śniegu 
samochodowa model MOTO

Zbijak/skuwacz do lodu DUŻY

Zbijak/skuwacz do lodu MAŁY

5 sztuk

5 sztuk

5 sztuk

5 sztuk

SOR1
Miotła Sorgo 
dziecięca

10 sztuk
Produkowane w 100% ze słomy Sorgo 
z trzonkiem 17 cm.  Zalecane do wszelkiego 
rodzaju plac porządkowych. 
Miotła uniwersalna

SOR5

SOR3

Miotła Sorgo 
5 x przeszywana

Miotła Sorgo 
3 x przeszywana

10 sztuk

10 sztuk

Produkowane w 100% ze słomy Sorgo 
z trzonkiem 100 cm.  
Zalecane do wszelkiego rodzaju prac 
porządkowych. Miotła uniwersalna

Produkowane w 100% ze słomy Sorgo 
z trzonkiem 70 cm.  Zalecane do wszelkiego 
rodzaju plac porządkowych. 
Miotła uniwersalna

5 903856 211642

5 903856 211635

5 903856 211611

MIOTY SORGHO

NARZĘDZIA ZIMOWE
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