
Vai jūs zinājāt?  Šķiedras diski, kas paredzēti nerūsējošā un melnā tērauda  
apstrādei, ir pieejami plastikāta iepakojumā ar fiksācijas uzgriezni un rokturi ērtai 
pārvietošanai. Tie tiek iepakoti pa 50 gab., tas ir oriģināls un ērts uzglabāšanas 
veids! Pateicoties augstai noturībai, šķiedras diski “TYROLIT” atšķiras ar lielu  
slīpēšanas koficientu, tāpēc sasniegt vēlamo rezultātu virsmas apstrādē var ātri  
un bez īpašas piepūles.

Lai iepazīstinātu klientus ar šķiedras disku priekšrocībām, kompānija “TYROLIT” ir sagatavojusi 50.gab. iepako-
jumu-turētāju. Oriģinālais turētājs atvieglo manipulēšanu un pasargā šķiedras diskus no to deformācijas uzgla-
bāšanas laikā. Rudens akcijas ietvaros kompānija “TYROLIT” kā pateicību saviem klientiem dāvinās termokrūzi 
par katru iegādāto šķiedras disku iepakojumu. (Akcija "50-TO-GO" no 1. oktobra līdz 31. decembrim 2016.g.).

Akcija „50-TO-GO”  
no 1. oktobra līdz 31. decembrim 2016.g.

Loterija 
Visi pasūtītāji, kuri izmēģinās šķiedras diskus un sniegs izmēģinā-
juma rezultātus mājaslapā: www.tyrolit-experience.com/50-to-go, 
piedalīsies 3 galveno balvu izlozē - kafijas automāti DeLonghi. 
 
Pilna informācija un loterijas noteikumi ir pieejami mājaslapā:  
www.tyrolit-experience.com/50-to-go no 2016.gada 1. oktobra.
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 + 50.gab. šķiedras diski (1 iepakojums)

 + termokrūze 

Piegāde akcijas laikā ietver:

Iepakojuma paraugs
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Šķiedras disku izmantošana – ātrs un vienkāršs veids 
metāla apstrādei. Zems vibrācijas līmenis – galvenā 
priekšrocība šo disku izmantošanā!

CA-P93 V 
Šķiedras diski paredzēti nerūsējošā un melnā tērauda 
slīpēšanai. CA-P93V sastāvs ir keramikas graudi.

ZA-P48 V 
Šķiedras diski paredzēti melnā un nerūsējošā tērauda 
slīpēšanai. ZA-P48V sastāvs ir cirkonija graudi.

PREMIUM  ŠĶIEDRAS DISKI
melnajam un nerūsējošajam tēraudam

Specifikācija    
Iepakojuma 
daudzums         Izmērs       Grauds            Artikula №

CA-P93 V 50

115x22

36 34163993

40 34163994

60 34163995

80 34163997

125x22

36 34164000

40 34164011

60 34164012

80 34164013

Specifikācija    
Iepakojuma 
daudzums         Izmērs Grauds Artikula №

ZA-P48 V 50

115x22

36 34163025

40 34163026

60 34163888

80 34163889

125x22

36 34163903

40 34163905

60 34163906

80 34163908

termokrūze 
(dāvana)

termokrūze 
(dāvana)
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Akcija spēkā, kamēr prece ir noliktavā.


