Ponudba velja od 10. 12. 2019 do 31. 1. 2020 oziroma do prodaje zalog.

*PRIDOBITE

do

6%

DODATNEGA
BONUSA

Do 24
obrokov
brez obresti

ČAS JE ZA
GOZDARSKA
OPRAVILA.

95 99
Bencinska verižna žaga IE-GC450
dolžina rezalnega meča 40,6 cm
• dvotaktni zračno hlajen 45 cm³ motor
• moč 1,7 kW

116

99

Motorna žaga YS-4518G

meč in veriga 40 cm • prostornina
motorja 45 ccm • moč 1,9 kW

10% POPUST
IZDELEK PO IZBIRI
IZ KATALOGA
od 10. 12. 2019 do 31. 1. 2020

188 99
Bencinska verižna žaga C 50-20

dolžina meča 50 cm 20” • moč 49,9 ccm
2 - taktnega motorja je 2,2 kW (3,0 KM)
• avtomatska oljna črpalka • teža 5,4 kg

10 99
Glušniki

z naglavnim trakom, nudijo odlično
zaščito proti hrupu • vrednost
SNR 25 dB • certifikat CE EN 352-1

149 99
Bencinska verižna žaga A3700

meč in veriga Oregon 35 cm • prostornina
motorja 37,2 ccm • moč 1,2 kW

19 99

8 99

Rokavice

Ščitnik

gozdarske • različne velikosti

z vizirjem

29 99
Gozdarska čelada
Oregon Yukon

149 99

156 99

meč in veriga Oregon 25 cm • prostornina
motorja 25,4 ccm • moč 0,9 kW

meč in veriga Oregon 40 cm • prostornina
motorja 40,1 ccm • moč 1,5 kW

Bencinska verižna žaga C 25

Motorna žaga C41

Do 24
obrokov
brez obresti

7

19

Olje verižno
1 lit.

od

135 99
Motorna verižna žaga YS-5010G

dolžina meča: 18"/45 cm • prostornina valja 49,3 cm³
• 50 ccm • meč 45 cm • motor 2 taktni Ramda

89 99

199 99
Zemeljski vrtalnik
LDEA 520 A

moč motorja 1,45 kW
• max. premer svedra 300 mm
• priloženi svedri premera 100,
150 in 200 mm

DOBRO JE VEDETI:
slovenska proizvodnja z dolgoletnimi
izkušnjami, tradicija (od leta 1881) in
priznana kakovost
orodje je kovano iz kvalitetnih materialov
in nasajeno na lesene ročaje ter
nepogrešljivo pri vašem delu

18 79

16 79

18 99

24 99

Sekira Viking

Sekira

Sekira

Sekira

18 19

27 99

31 99

Sekira

Sekira

Sekira

0,30 kg • z ročajem

0,50 kg • camp z ročajem

13
Klin

09

za cepanje • 1,4 kg

0,60 kg • hišna z ročajem

1,1 kg • super cepilka z ročajem

19
Cepin

19

mali • 0,60 kg • z ročajem

0,80 kg • gradbena • z ročajem

1,2 kg • kranjska z ročajem

1,7 kg • super cepilka z ročajem

27

99

Lupilec za les

300 mm • z ročajem

33 99
Bat cepilni

3 kg • z ročajem

KATALOG
IZDELKOV
POIŠČITE NA
VRTNEM
ODDELKU.

699 99
Cepilnik drv LS 8000BE

sila cepljenja 80 kN (8 t)
• max. dolžina lesa 500 mm
• premer lesa od 80 do 350 mm
• napajanje 400 V • teža 122 kg

Posamezna prodajalna nima v ponudbi oz. zalogi vseh predstavljenih izdelkov v letaku. Za vse izdelke predstavljene v letaku, ki imajo redno in akcijsko ceno ali so
označeni z Radostno ceno, ne veljajo dodatne ugodnosti (dnevni popusti, popusti na blagovne skupine, Pika popusti, itd.). Navedeni popusti se obračunavajo pri
blagajni. Na željo kupca lahko prodajalna želen izdelek dodatno naroči. Letak je predstavitvene narave. Slike so simbolne. Cene v letaku so v EUR z vključenim
DDV. Ponudba ne velja za pogodbene partnerje. Ponudba velja od 10. 12. 2019 do 31. 1. 2020 oziroma do prodaje zalog. Izdajatelj: Mercator, d.d., Dunajska
cesta 107, Ljubljana.
*Popust velja ob predložitvi originalnega kupona in se obračuna pri blagajni. Popust ne velja pri nakupu izdelkov, ki so predstavljeni v letakih M Tehnika ter so označeni
z redno in akcijsko ceno, za izdelke označene z Radostno ceno, za izdelke vključene v druge projekte (popust na blagovno skupino, vezane nakupe, vrednostne
kupone), izdelkov vključenih v Pika popuste. Akcije/popusti se med seboj izključujejo. Ponudba ne velja za pogodbene partnerje.
**Z nakupi v Pika bonitetnem obdobju prejmete za vsak € nakupa 1 Piko na vašo kartico. 3.500 pik vam prinaša 210 € bonusa, kar predstavlja do 6% vseh nakupov.

