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Ścisk pistoletowy 300 mm
Wytrzymały ścisk pistoletowy o dwustronnej konstrukcji 
(możliwość ściskania i rozpierania) oraz z mechanizmem 
szybkiego zwalniania. Siła nacisku: 60 kg. Rozwarcie: 
300 mm. 006-131 Cena reg. 29,99 

u a s ła na sku – k

1799

Taniej o 12.-

Bęben na wąż 20 m
Idealne rozwiązanie do stosowania w ogrodzie, na łodzi 
i w przyczepie kempingowej. Na bębnie znajduje się wąż 
Classic 13 mm (1/2”) marki Garden, a do niego zostały 
dołączone złączka kranowa, szybkozłączka, złączka ze 
stopem i dysza zraszająca Classic. Średnica węża: 1/2”. 
Długość: 20 m. 007-394 Cena reg. 139.- 

119.-
Taniej o 20.-

Polerka oscylacyjna  
Ø125 mm, 230 V, 720 W
Polerka oscylacyjna z bezstopniową regulacją prędkości 
w zakresie 2100–5000 obr./min oraz systemem łagodnego 
rozruchu. W zestawie talerz podporowy, gąbka polerska i klucz 
imbusowy. Moc: 720 W. Prędkość obrotowa: 2100-5000 /
min. Średnica tarczy: 125 mm. Długość kabla: 2 m. 230 V. 
Dł. 44 x szer. 8 x wys. 15 mm. Waga: 2,6 kg.  
014-139 Cena reg. 399.- 

249.-
Taniej o 150.-

JulaClub

Regał metalowy 90x180x40 cm
Stabilny regał z mocnej, ocynkowanej elektrolitycznie blachy 
stalowej, z pięcioma wzmocnionymi stalą półkami z MDF. 
Szer. 90 x wys. 180 x głęb. 40 cm. Waga: 14,1 kg. Maks. 
obciążenie na półkę: 175 kg. 666-036 Cena reg. 84,99 

trzy ał ść na o en e 
d  k  na łkę

6999

Taniej o 15.-

JulaClub

Tylko teraz  
najlepsze oferty

Teraz nic Cię nie powstrzyma przed 
skorzystaniem z okazji

Zrób zakupy  
online i odbierz w 

Jula bez wchodzenia 
do sklepu.  

Więcej na jula.pl

899.-
Taniej o 200.-

JulaClub

Hem och hushåll Bil och garage Fritid Trädgård Kläder och skydd El och belysning Bygg och färg Verktyg och maskiner

Hjem og husholdning Bil og garasje Fritid Hage Klær og verneutstyr El-artikler og belysning Bygg og maling Verktoy og maskiner

Gospodarstwo domowe Motoryzacja Wypoczynek Ogród Odzież i artykuły BHP Elektryka i oświetlenie Artykuły budowlane i farby Narzędzia i maszyny

Hjem og husholdningBil og garasjeFritidHageKlær og verneutstyrEl-artikler og belysningBygg og malingVerktoy og maskiner

Hem och hushållBil och garageFritidTrädgårdKläder och skyddEl och belysningBygg och färgVerktyg och maskiner

Gospodarstwo domoweMotoryzacjaWypoczynekOgródOdzież i artykuły BHPElektryka i oświetlenieArtykuły budowlane i farbyNarzędzia i maszyny

Hem och hushåll Bil och garage Fritid Trädgård Kläder och skydd El och belysning Bygg och färg Verktyg och maskiner

Hjem og husholdning Bil og garasje Fritid Hage Klær og verneutstyr El-artikler og belysning Bygg og maling Verktoy og maskiner

Gospodarstwo domowe Motoryzacja Wypoczynek Ogród Odzież i artykuły BHP Elektryka i oświetlenie Artykuły budowlane i farby Narzędzia i maszyny

Hjem og husholdningBil og garasjeFritidHageKlær og verneutstyrEl-artikler og belysningBygg og malingVerktoy og maskiner

Hem och hushållBil och garageFritidTrädgårdKläder och skyddEl och belysningBygg och färgVerktyg och maskiner

Gospodarstwo domoweMotoryzacjaWypoczynekOgródOdzież i artykuły BHPElektryka i oświetlenieArtykuły budowlane i farbyNarzędzia i maszyny

Hem och hushåll Bil och garage Fritid Trädgård Kläder och skydd El och belysning Bygg och färg Verktyg och maskiner

Hjem og husholdning Bil og garasje Fritid Hage Klær og verneutstyr El-artikler og belysning Bygg og maling Verktoy og maskiner

Gospodarstwo domowe Motoryzacja Wypoczynek Ogród Odzież i artykuły BHP Elektryka i oświetlenie Artykuły budowlane i farby Narzędzia i maszyny

Hjem og husholdningBil og garasjeFritidHageKlær og verneutstyrEl-artikler og belysningBygg og malingVerktoy og maskiner

Hem och hushållBil och garageFritidTrädgårdKläder och skyddEl och belysningBygg och färgVerktyg och maskiner

Gospodarstwo domoweMotoryzacjaWypoczynekOgródOdzież i artykuły BHPElektryka i oświetlenieArtykuły budowlane i farbyNarzędzia i maszyny

Kosiarka 2,1 kW, 51 cm
Samojezdny model 159 cm³ wyposażony w silnik 
czterosuwowy, zbiornik o pojemności 60 l, centralną 
regulację wysokości koszenia na siedmiu poziomach, 
uchwyt powlekany tworzywem EVA oraz wyrzut tylny 
i boczny. Moc: 2,1 kW. Pojemność skokowa: 159 cm³. 
Wysokość cięcia: 25-75 mm. Szerokość cięcia: 51 cm. 
Pojemność zbiornika paliwa: 1  l. Pojemność zbiornika 
oleju: 0,55 l. Poziom hałasu: 98 dB. Waga: 34,4 kg. 
001-180 Cena reg. 1 099.- 

Olej do kosiarek 0,6 l.  
729-890 14,99 Cena za litr 24,98

https://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/kosiarki-do-trawy/benzynowe-kosiarki-do-trawy/kosiarka-001180/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/nawadnianie-i-osuszanie/systemy-nawadniajace/bebny-i-uchwyty-do-zwijania-wezy-ogrodowych/beben-na-waz-007394/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/narzedzia-reczne/narzedzia-mocujace/sciski-pistoletowe/scisk-pistoletowy-006131/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/przechowywanie/polki-i-szuflady-do-skladowania/polki-do-przechowywania/regal-metalowy-666036/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/srodki-do-woskowania-i-polerowania/polerki-elektryczne/polerka-oscylacyjna-014139/


Sprawdź  
cały asortyment  

na jula.pl

Zestaw kluczy grzechotkowych 3 elementy 
W zestawie trzy klucze w rozmiarach 8/10, 9/11, 12/13, 14/15, 
16/17 i 18/19 mm. Mają pro£l dwunastokątny, kąt obracania 5°, 
72 zęby i możliwość zmiany kierunku obrotów w prawo i w lewo. 
Rodzaj stali: Chromowo-wanadowa. 012-833 Cena reg. 99,99 

5999

Taniej o 40.-

Zestaw narzędziowy 79 elementów 
Przydatny zestaw dostarczany w praktycznej walizce z osobnym przegrodami. Narzędzia 
są wykonane ze stali węglowej, poddanej obróbce cieplnej, i stali chromowo-wanadowej. 
012-102 Cena reg. 139.- 

99.-
Taniej o 40.-

Dwie płyty grzejne 2500 W
Przenośne i kompaktowe urządzenie z dwoma płytami w różnych 
rozmiarach. Z pokrętłem regulacji temperatury, lampką kontrolną 
i zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Moc: 2500 W. 230 V. 
008-868 Cena reg. 149.- 

69.-
Taniej o 80.-

Wkręty tarasowe 500 szt. 4,2x55 mm
Wkręty nierdzewne do użytku wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń. Z nawierconymi frezowanymi końcami, łbem 
stożkowym i nacięciami typu Torx T20. W zestawie końcówki. 
Wym: 4,2x55 mm. 013-811 Cena reg. 64,99 

4999

Taniej o 15.-

Piła ręczna 400 mm
Wyposażona w potrójnie szlifowane zęby, które zapewniają 
skuteczne cięcie. Gumowana rękojeść zapewnia pewny chwyt. 
Wymiary ostrza: 16” / 400 mm. Liczba zębów na cal: 7. 
012-503 

Bezprzewodowa stacja pogodowa 
Bezprzewodowa stacja pogodowa o zasięgu do 100 m. Do pomiaru prędkości i kierunku wiatru, temperatury wewnętrznej 
i zewnętrznej oraz deszczu. Pokazuje prognozę pogody, wilgotność powietrza i ciśnienie atmosferyczne. Produkt zasilany 
łącznie pięcioma akumulatorkami AA (do kupienia osobno). Zasięg: 100 m. Szer. 16 x wys. 38 x głęb. 35 cm.  
014-331 Cena reg. 399.- 

249.-
Taniej o 150.-

Czujnik do stacji pogodowej Dodatkowy czujnik do stacji pogodowej 014-331. Czujnik umożliwia pomiary do 100 m  
na otwartej przestrzeni i działa w zakresie od -30 do 70°C. Można wybrać, czy zostanie zainstalowany wewnątrz czy  
na zewnątrz pomieszczeń. Produkt jest zasilany dwiema bateriami AA (do kupienia osobno). 014-332 34,99 

999

Niska Cena!

Lodówka turystyczna 12 V, 20 l
Chłodzi napoje i podtrzymuje świeżość jedzenia! Chłodzi do 15°C poniżej temperatury otoczenia. 
Przewód chowany w pokrywie. 20 l. Napięcie: 12 V. Szer. 37,8 x wys. 40,4 x gł. 24,3 cm.  
008-723 Turkusowa. 008-724 Niebieska. Cena reg. 149.- 

99.-
Taniej o 50.-

e sta  ni r zewne

Odkryj nasz szeroki 
asortyment na jula. pl
15 000 produktów 
do domu, ogrodu  
i wypoczynku.

Kompresor 24 l, 1800 W, 240 l/min
Smarowany olejem kompresor z silnikiem o dużej mocy i pojemnym zbiornikiem! Wyposażony w dwa 
manometry. Łatwy do przemieszczania dzięki dużym kółkom oraz poręcznemu uchwytowi. Wydajność 
efektywna: 240 l/min. Maks. ciśnienie robocze: 10 bar. Moc: 1800 W. Pojemność zbiornika: 24 l. 
Napięcie: 230 V. Waga: 30,6 kg. 012-512 Cena reg. 499.- 

Narzędzie pneumatyczne Zestaw wysokiej jakości, który zawiera trzy dysze, pistolet do przedmuchiwania, 
pistolet do pompowania z manometrem oraz wąż spiralny o długości 5 m ze złączkami pneumatycznymi. 
004-352 79,99 

449.-
Taniej o 50.-

https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/urzadzenia-pneumatyczne/kompresory/kompresory/kompresor-012512/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/urzadzenia-pneumatyczne/narzedzia-pneumatyczne/zestawy-akcesoriow/narzedzie-pneumatyczne-004352/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/narzedzia-reczne/zestawy-narzedzi/mieszane-zestawy-narzedziowe/zestaw-narzedziowy-012102/
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/gwozdzie-i-wkrety/sruby-stalowe/wkrety-tarasowe/wkrety-tarasowe-013811/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/narzedzia-reczne/klucze-maszynowe/klucze-plasko-oczkowe-z-grzechotkami/zestaw-kluczy-grzechotkowych-012833/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzet-rtv/termometry-i-stacje-pogodowe/stacje-pogodowe/bezprzewodowa-stacja-pogodowa-014331/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/narzedzia-reczne/pily/pily-platnice/pila-reczna-012503/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/urzadzenia-kuchenne/sprzet-agd/kuchenki-plyty-grzewcze/dwie-plyty-grzejne-008868/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/Wypoczynek-i-kemping/lodowki-turystyczne/lodowki-turystyczne/lodowka-turystyczna-008724/


Uchwyt samochodowy 
Uchwyt na telefon obracany o 360° to łatwiejsza obsługa smartfona 
w samochodzie! Przyssawka sprawdza się doskonale na większości 
gładkich powierzchni. Uchwyt jest przeznaczony do telefonów  
o wymiarach: szer. 55–85 mm i dł. 108–135 mm.  
934-774 Cena reg. 17,99 

1099

Taniej o 7.-

Odkurzacz ręczny 2 w 1 25,2 V
Możliwość przełączania między odkurzaczem ręcznym a stojącym. 
Z dyszą turbo z oświetleniem LED i dyszą wielofunkcyjną 3-w-1. 
Zbieranie kurzu bez użycia worka i £ltr HEPA zapewniają świeże 
powietrze w domu. Moc: 140 W. Poziom dźwięku: 74 dB. Typ 
akumulatora: Li-Ion. Czas pracy akumulatora: 25 min. Czas 
ładowania: 5 h. 25,2 V. Szer. 25 x wys. 115 x gł. 22 cm. Pojemność 
akumulatora: 2200 mAh. 005-359 Cena reg. 379.- 

d urzy wsz stk , d 
iwn cy a   stry

279.-
Taniej o 100.-

Szorty robocze męskie 
Wzmocnione materiałem Cordura, wyposażone w dwie 
przednie kieszenie, dwie kieszenie na gwoździe z wieloma 
przegródkami, kieszeń na telefon komórkowy, dwa uchwyty 
na młotek, dwie kieszenie tylne i kieszeń na miarkę. Certy£kat 
OEKO-TEX. Szary. Materiał: Bawełna 100%. Dostępne  
w rozmiarach 46–60. 008-968 Cena reg. 99,99 

7999

Taniej o 20.-

JulaClub

Schładzacz do szampana 
Schładzacz do szampana ze stali nierdzewnej. Nadaje się 
idealnie do schładzania i podawania wszelkiego rodzaju 
napojów. Ø35 x wys. 22,5 cm. 014-682 Cena reg. 79,99 

3999

Taniej o 40.-

Zestaw do badmintona 
Przenośny zestaw do badmintona, którego opakowanie służy jako podstawa siatki i zawiera 
rakietki, piłki, słupki i siatkę. Błyskawiczny montaż siatki o szerokości około 3 m i wysokości 
153 cm. Opakowanie ma wymiary 72 x 31 x 16 cm. Waga: 2,5 kg. 007-680 Cena reg. 119.- 

rzenośny i łatw  w m ta u

79.-
Taniej o 40.-

Dekoracyjny łańcuch lampek LED  
4,5 m, IP44
Łańcuch świetlny z dziesięcioma lampkami w kształcie 
żarówek, dostosowany do użytku na zewnątrz pomieszczeń. 
Doskonale sprawdza się zarówno jako źródło światła, jak 
i dekoracja. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń. W zestawie transformator. Moc: 10x0,06 W. 
Długość kabla: 5 m. IP44. 24/230 V. Dł. 4,5 m. Możliwość 
rozbudowy: nie. Odległość między żarówkami: 50 cm. 
W zestawie transformator: tak. 422-465 

Odkurzacz przemysłowy 25 l, 1200 W
Zbiornik na zanieczyszczenia suche i mokre o pojemności 20 litrów.  
Wyposażony w gniazdo 230 V do sprawnego użytkowania elektronarzędzia. 
W zestawie worek, przejściówka do podłączenia odkurzacza i trzy końcówki. 
Długość węża: 2 m. 25 l. Moc: 1200 W. Zasięg: 7,94 m. Przepływ powietrza:  
28 l/s. Poziom hałasu: 90,6 dB. Długość kabla: 5 m. 230 V. Szer. 56 x wys.  
56 x głęb. 20 cm. Waga: 8,4 kg. 005-271 Cena reg. 449.- 

niaz o   
na lektr narzędzia

299.-
Taniej o 150.-

Ściany boczne do pawilonu ogrodowego Zestaw składający się z dwóch ścian bocznych 
do pawilonu ogrodowego 013-701, z czego jeden bok jest z oknem, a drugi bez okna. 
Produkt wykonany z polietylenu. Szer. 235/300 x wys. 195 cm. 013-721 39,99 

Worki z ¡ltrem Pasują do odkurzaczy 
przemysłowych SXVC30XTDE (000-781) 
i SXVC25PTDE (005-271) marki Stanley. 
001-842 54,99/5 szt. Cena za szt, 11,00

Lotki do badmintona Trzy lotki – trzy kolory. 
799-151 10,99/3-pk Cena za szt, 3,66

Ścierki z mikro¡bry Wydajne ścierki z mikro£bry  
o dobrej chłonności. Odpowiednie do większości  
zadań związanych z czyszczeniem! Dł. 40 x szer. 30 cm.  
629-248 13,99/5-pk Cena za szt, 2,80

6999

Niska Cena!

999.-
Taniej o 800.-

JulaClub

5999

Taniej o 40.-

i e a sori w 
w zestaw e

Dmuchana deska do wiosłowania SUP 
W pełni wyposażona deska iSUP z regulowanym siedziskiem i dołączonym 
podwójnym wiosłem, którą można przekształcić w kajak! Wiele akcesoriów 
w zestawie, między innymi pompka i pokrowiec transportowy.  
Maks. obciążenie: 145 kg. Wymiary: Dł. 335 x szer. 82 x wys. 15 cm.  
014-233 Cena reg. 1 799.- 

Pawilon ogrodowy 3x3 m
Zapewnia ochronę przed słońcem i lekkim deszczem! Namiot ma poszycie z poliuretanu 
(110 g/m²) i stelaż z rurek stalowych Ø 19 mm. Dł. 3 x szer. 3 x wys. 2,5 m. Waga: 6 kg. 
013-701 Cena reg. 99,99 

Odkryj nasz szeroki 
asortyment na jula. pl
15 000 produktów 
do domu, ogrodu  
i wypoczynku.

https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/aktywnosci-rekreacyjne/sporty-i%c2%a0gry/artykuly-do-sportow-rakietowych/zestaw-do-badmintona-007680/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/aktywnosci-rekreacyjne/sporty-i%c2%a0gry/artykuly-do-sportow-rakietowych/lotki-do-badmintona-799151/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzet-rtv/akcesoria-do-tabletow-i-telefonow-komorkowych/uchwyty-i-zamocowania/uchwyt-samochodowy-934774/
https://www.jula.pl/catalog/odziez-i-artykuly-bhp/odziez-meska/odziez-robocza/szorty-i-rybaczki/szorty-robocze-meskie-008968/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzatanie-i-pielegnacja-odziezy/odkurzanie/odkurzacze-reczne/odkurzacz-reczny-2-w-1-005359/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/mycie-samochodow/scierki-z-mikrofibry/scierki-zmikrofibry-629248/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzatanie-i-pielegnacja-odziezy/odkurzanie/odkurzacze-uniwersalne/odkurzacz-przemyslowy-005271/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzatanie-i-pielegnacja-odziezy/odkurzanie/Akcesoria-do-odkurzaczy-przemyslowych/worki-zfiltrem-001842/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/namioty-ogrodowe/namiot-ogrodowy/pawilon-ogrodowy-013701/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/wyposazenie-ogrodu/namioty-ogrodowe/akcesoria/sciany-boczne-do-pawilonu-ogrodowego-013721/
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/oswietlenie/oswietlenie-zewnetrzne/oswietlenie-dekoracyjne/dekoracyjny-lancuch-lampek-led-422465/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/garnki/serwowanie-potraw/szklo-i-dzbanki/schladzacz-do-szampana-014682/


jula.pl
22 338 88 88

Oferta obowiązuje od 18.06.2021 do 04.07.2021 lub  
do wyczerpania zapasów. Ceny zawierają podatek VAT. Jula 
Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz 
błędów edytorskich. Multimarkety Jula nie prowadzą sprzedaży 
hurtowej. Niniejsza oferta nie jest ofertą handlową  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

P	Prosty system rabatowy

P	Produkty dla specjalistów

P	Profesjonalna obsługa

Inteligentne zakupy do Twojej firmyDołącz do  
JulaClub i zbieraj  

punkty przy  
każdym zakupie!

Zestaw wierteł/końcówek Poręczna walizka z najpopularniejszymi wiertłami i końcówkami. 
W sumie 19 wierteł, 10 końcówek i pogłębiacz. W zestawie magnetyczny uchwyt do końcówek. 
172 x 172 x 44 mm. Waga: 500 g. 003-262 Cena reg. 69,99 TERAZ 49,99 

            

x1  BATTERY
INCLUDED

 

Nożyce do żywopłotu 18 V, 2 Ah, 510 mm
Cięcie gałęzi o grubości do 10 mm. Hamulec elektryczny, przełącznik oburęczny 
i osłona rąk. W zestawie akumulator i ładowarka. Zakres cięcia: 10 mm. 
Długość prowadnicy/ostrza: 510 mm. Typ akumulatora: Li-Ion. Pojemność 
akumulatora: 2 Ah. 18 V. Waga: 2,2 kg. 009-536 Cena reg. 349.- 

zestaw e a u u ator 
i ładowarka

249.-
Taniej o 100.-

Klucz udarowy 1/2”, 400 Nm, 450 W
Z funkcją udaru i możliwością regulacji prędkości oraz zmiany 
kierunku obrotów. W zestawie trzy nasadki (17/19/21 mm). 
Moc: 450 W. Czop napędowy: 1/2”. Moment obrotowy: 
400 Nm. Prędkość obrotowa: 3200 /min. Długość kabla: 
1,9 m. 230 V. Waga: 2 kg. 013-729 Cena reg. 199.- 

129.-
Taniej o 70.-

Czajnik elektryczny 1,7 l, 2000 W
Nowoczesny czajnik elektryczny z automatycznym 
wyłączaniem, podstawą obracaną o 360° i dzbankiem ze stali 
nierdzewnej. 1,7 l. Moc: 2000 W. Długość kabla: 75 cm.  
230 V. Szer. 15 x wys. 24,5 x głęb. 22 cm. Waga: 880 g. 
014-330 Cena reg. 69,99 

3499

Taniej o 35.-

Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V, 30 Nm, 1,5 Ah
Kompaktowe urządzenie o dużej mocy do wkręcania i wiercenia w drewnie i metalu oraz wiercenia 
udarowego w betonie. Dwa biegi, 20 ustawień momentu obrotowego i szybkozaciskowy uchwyt 
szczękowy. W zestawie akumulator, ładowarka i walizka. Moment obrotowy: 30 Nm. Prędkość obrotowa: 
0-400 / 0-1350 /min. Liczba momentów: 20 szt.. Rozmiar uchwytu: 10 mm. Typ akumulatora: Li-Ion. 
Pojemność akumulatora: 1,5 Ah. 18 V. Waga: 1,3 kg. 013-768 Cena reg. 499.- 

zestaw e a u u ator 
, , ładowarka wal zka

299.-
Taniej o 200.-

79.-
Taniej o 70.-

JulaClub

Kostkarka do lodu 
Szybkie i łatwe chłodzenie napojów. Moc: 100 W. Pojemność 
zbiornika: 2,2 l. Długość kabla: 2 m. Czynnik chłodniczy: 
R600a. 230 V. Szer. 24 x wys. 32 x gł. 39 cm. Waga: 7,8 kg. 
002-204 

379.-
Niska Cena!

             

1 099.-
Taniej o 400.-

JulaClub

KARTA PODARUNKOWA

Zaproś Tatę do 
fantastycznego świata Jula
Zaskocz go kartą podarunkową, która skrywa 

15000 produktów!

Przestrzegamy zaleceń w celu ograniczania ryzyka zarażenia poprzez mycie i dezynfekcję rąk, zachowanie dystansu  
i działanie w przypadku symptomów. Zapraszamy do zakupów w sklepie internetowym na jula.pl

Zestaw narzędzi 9 elementów 18 V, 4,0+2,0 Ah
Rozbudowany zestaw bezprzewodowych narzędzi do piłowania, cięcia, wiercenia 
i wkręcania. Zawiera bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę z funkcją udaru, wkrętarkę 
udarową, wyrzynarkę, łatwe w obsłudze narzędzie wielofunkcyjne, pilarkę tarczową 
z regulacją kąta cięcia oraz pilarkę szablastą. W zestawie ładowarka i dwa aku-
mulatory. Typ akumulatora: Li-Ion. Pojemność akumulatora: 4,0+2,0 Ah. 18 V. 
012-600 Cena reg. 1 499.- 

Przycinarka wielofunkcyjna 
Zadbaj w pełni o swój zarost dzięki tylko jednemu urządzeniu!  
Ostrza powlekane gra£tem gwarantują delikatne działanie.  
Urządzenie dostarczane z akcesoriami i walizką. Czas pracy  
akumulatora: 40 min. Czas ładowania: 16 h.  
015-252 Cena reg. 149.- 

Sześć narzędzi, dwa akumulatory Sześć narzędzi, dwa akumulatory 
i ładowarka – wszechstronny zestawi ładowarka – wszechstronny zestaw

Sześć narzędzi, dwa akumulatory  
i ładowarka – wszechstronny zestaw

https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wkretarki/wkretarki-akumulatorowe/zestaw-narzedzi-012600/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wkretarki/wkretarki-akumulatorowe/wiertarko-wkretarka-udarowa-013768/
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/koncowki-wkretakow-i-zestawy-koncowek/zestawy-wiertel-koncowek-do-wkretakow/zestaw-wiertel-koncowek-003262/
https://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/maszyny-do-przycinania/akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotu/nozyce-do-zywoplotu-009536/
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/narzedzia-do-opon/zakretarki-elektryczne/klucz-udarowy-013729/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/higiena-osobista-i-zdrowie/pielegnacja-wlosow-i-brody/golarki/przycinarka-wielofunkcyjna-015252/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/higiena-osobista-i-zdrowie/pielegnacja-wlosow-i-brody/golarki/przycinarka-wielofunkcyjna-015252/
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/urzadzenia-kuchenne/urzadzenia-do-sporzadzania-napojow/czajniki-elektryczne/czajnik-elektryczny-014330/
https://www.jula.pl/julaclub/
https://www.jula.pl/julapro/
https://www.jula.pl/oferty-jula/karta-podarunkowa/
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