Бонус програма 2020
Бонус програмата за награди на Марисан и Колев АД(„Програмата“) е насочена към
лоялни клиенти, отговарящи на изискванията на Програмата, които закупуват продукти
с марката „Терафлекс” и/или „Термофлекс“, в различни периоди, посочени по –долу в
рамките на календарната година 2020 и събират бонус точки, с които имат право да
получат награди. Организатор на Програмата е Марисан и Колев АД, със седалище и
адрес на управление гр. Русе 7009, ул. „Калнъ дере” № 15, вписано в търговския
регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 203275007 / наричано „Организатор“/.
Кореспонденцията, по повод Програмата ще се осъществява по следният начин : на
адреса на дружеството Организатор, посочен по-горе, на email адрес:
info@marisanbg.com, на сл. тел: +359-82-519 721, моб: +359-88-5005053,
Желаещите да участват в тази Програмата и да събират точки, които да използват за
избрани от тях награди, следва да се запознаят с настоящите правила и да ги
спазват. Правилата са публикувани на уебсайта на Организатора -www.marisanbg.com и
могат да се получат от търговските представители на Организатора.
1. Продължителност на Програмата. Условия за участие.
1.1. Период на Програмата: 01.04.2020 г. – 20.05.2020 г.
Период на Програмата: 15.06.2020 г. – 31.07.2020 г.
Период на Програмата: 14.09.2020 г. – 30.10.2020 г.
1.2. Право да участват в Програмата имат само дееспособни физически лица, които са
навършили 18 години. Те се наричат по –долу Клиенти или Потребители.
1.3. Условие за участие в Програмата е закупуване на един или повече продукти с
марката „Терафлекс” и/или „Термофлекс“, които се предлагат в търговската мрежа от
дистрибутори и търговци на Организатора. За да събирате и усвоявате точки, е
необходимо да огледате закупения продукт за един от двата варианта според вида на
артикула:
- баркод, който се намира на гърба на торбата на продукт, участващ в Програмата
- стикер, залепен на капака на кофа на продукт, участващ в Програмата
1.4. При изрязване и събиране баркодовете и/или отлепяте стикерите от продуктите,
участващи в Програмата Клиентът набира „Бонус точки“.

1.5. Организатора прилага подробен списък с продуктите си, които носят бонус точки,
при закупуването им през определените в Програмата периоди.
1.6. Организатора определя лица(изброяването не е изчерпателно), които не могат да
се включат в Програмата. Лицата които заявят получаването на награда, чрез
изпращане до Организатора на събраните Бонус точки, декларират че приемат
условията на Програмата и не попадат в изброените по-долу категории:
а) служителите на Дружеството;
б) роднини на служители;
в) служители на търговските обекти, които са част от дистрибуторската мрежа
на Организатора или продават продукти на Организатора.
1.7. Притежателят на Бонус точките носи отговорност за опазването им и тяхната
сигурност.
1.8. Организатора не носи отговорност, в случай че Клиента не успее да усвои Бонус
точки в резултат на това, че е дал неточна информация, с която не може да бъде
идентифициран.
1.9.
Участието в Програмата се потвърждава от Клиента с изпращането на
баркодовете/стикерите до Организатора. В същото време това действие представлява
съгласие за използване на личните данни от страна на Клиента, за целите на
Програмата, за получаването на награди и за целите на директен маркетинг и
маркетингови мероприятия, провеждани от Организатора. Всеки който не желае
неговите лични данни да бъдат използвани за горните цели, следва да заяви това
изрично в писмен вид на адреса на Организатора. С това се прекратява действието на
програмата за съответния клиент.
2. Събиране на Бонус точки
2.1 Бонус точки се събират по посочените два начина, в зависимост от артикула:
- изрязва се баркода от гърба на торбата и се изпраща на адрес: гр. Русе 7009, ул.
„Калнъ дере” № 15 /за отдел Маркетинг/
- отлепя се стикера, залепен на капака на кофата и се изпраща на адрес : гр. Русе 7009,
ул. „Калнъ дере” № 15 /за отдел Маркетинг/
В Програмата участват продуктите:
ТЕРАФЛЕКС PLATINIUM, високоеластично флексово лепило; 25 кг

ТЕРАФЛЕКС PLATINIUM WHITE, високоеластично флексово лепило; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС GOLD, високоякостно флексово лепило; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС GOLD WHITE, високоякостно флексово лепило; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС SUPER FLEX WHITE, подобрено флексово лепило; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС EXTRA FLEX WHITE, лепило с фибри; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС BLITZ, бързостягащо гъвкаво лепило; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА, БЯЛА; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС LEVEL PRO, саморазливна подова замазка; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС REINFORCE GREY, шпакловка за EPS/XPS; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС REINFORCE WHITE, шпакловка за ЗА EPS/XPS; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС SUPER STAR, супер еластична шпакловка за EPS/XPS; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС SUPER STAR WHITE, супер еластична шпакловка за EPS/XPS; 25 кг
ТЕРMОФЛЕКС SUPER FINE, супер фина циментова шпакловка, бяла; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС PRO SOLID NANO, силикатна нано мазилка, ДР-1.5 мм; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС PRO SOLID NANO, силикатна нано мазилка, ДР-2.0 мм; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС PRO SOLID NANO, силикатна нано мазилка, ВЛ-2.0 мм; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС PRO ELASTIC, силиконова мазилка, ДР-1.5 мм; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС PRO ELASTIC, силиконова мазилка, ДР-2.0 мм ; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС PRO ELASTIC, силиконова мазилка, ВЛ-2.0 мм; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС SILICONE, силиконова фасадна боя; 8.5 л
ТЕРМОФЛЕКС SILICONE, силиконова фасадна боя; 11.8 л
ХИДРОЗОЛ FLEX GUM 1-K, течна хидроизолационна мембрана; кофа 4 кг
ХИДРОЗОЛ FLEX GUM 1-K, течна хидроизолационна мембрана; кофа 10 кг
ХИДРОЗОЛ FLEX PRO 2-K, еластичен хидроизолационен шлам (сух компонент); 10 кг
ХИДРОЗОЛ FLEX PRO 2-K, еластичен хидроизолационен шлам (течен компонент); 3 кг
ХИДРОЗОЛ FLEX PRO 2-K WHITE, еластичен хидроизолационен шлам (сух компонент); 10 кг
ХИДРОЗОЛ FLEX PRO 2-K, еластичен хидроизолационен шлам (течен компонент); 3 кг

3. Усвояване на Бонус точки
3.1. С изпращането на съответните баркодове/стикери на посочения по-горе адрес,
срещу които ще бъдат изчислени Бонус точките се счита че, Клиентът е започнал
участието си в Програмата. В зависимост от посоченото от него желание,
съответстващо на необходимият за наградата брой точки, Клиентът получава
съответния артикул („Награда“). Списъкът с видовете Награди е предварително
оповестен от Организатора и представен в търговските обекти от партньорската му
мрежа. Списъка с Награди е оповестен и на Сайта на Марисан и Колев АД.
Баркодовете/стикери трябва да бъдат изпратени в запечатан плик с препоръчано
писмо или куриер на адреса на Марисан и Колев АД: гр. Русе 7009, ул. „Калнъ дере” №
15/за отдел Маркетинг/.
3.2. Усвояването на Бонус точки става по метода на най- големия брой Бонус точки,
необходим за дадена Награда. Ако в писмото си клиента не е посочил Награда, той ще

получи такава за максималния брой точки, изпратени в едно писмо. Ако след
усвояването за дадена награда остават още точки в изпратеното писмо, те не може да
бъдат прехвърлени за следващи Награди. Ако клиента събере Бонус точки, с които при
изчислението им може да получи повече от една награда, той следва да напише
желанието си кои награди желае и да информира Организатора в изпратеното до
дружеството заявление.
3.3 В случай, че Клиента изпрати бонус точките си и пожелае дадена награда, но тя не
е налична при Организатора, той е длъжен да го уведоми на посочените в писмото
данни за Клиент, че Наградата не е налична. Замяната и наличностите от Награди ще
бъдат уточнени с телефонно обаждане до клиента.
3.4 Веднъж усвоени Бонус точки не могат да бъдат използвани отново.
3.5 Бонус точките не представляват платежно средство и не могат да се разменят
срещу пари или предмети извън Програмата. За бонус точки не може да се правят
прихващания.
3.6 Организатора си запазва правото да се увери в реалното закупуване от Клиента на
продукти, носещи бонус точки. В тази връзка може да поиска доказателства за реално
извършена покупка, от която Клиентът би могъл да се снабди с брой Бонус точки.
4. Видове награди
4.1. Наградите по Програмата са с различни производители.
4.2. Доставката на заявена Награда се извършва в рамките на 30 (тридесет) работни
дни от получаване на баркодовете /стикерите, освен ако същата не е налична.
Доставката се извършва, чрез куриер за сметка на Организатора, на адреса, посочен в
плика с изпратените баркодове/ стикери
или от търговски представител
на Организатора.
4.3. Дружеството не е производител на предоставяните в рамките на Програмата
Награди, поради което не носи отговорност за изправността на Наградите след като
бъдат доставени на участниците в Програмата. Всички претенции на Клиенти по
качеството на Наградите в рамките на гаранционния им срок, ако има такъв, следва да
се отправят директно към производителя на съответната Награда.
5.

Прекратяване на участието в Програмата

5.1. За прекратяване на участието в програмата не се изисква изрично действие от
страна на Клиента.

5.2 Организатора може да прекрати участието на Клиента, без право за претендиране
на обезщетение и използване на неусвоени бонус точки, като го уведоми писмено за
това, поради следните причини:
а) ако има основание да се счита че, Клиента е действал във вреда на Организатора;
б) ако има основание да се счита че, за придобиване на Бонус точки Клиента е
използвал измама и/или е нарушил правилата за събирането им;
в) ако Клиента предостави невярна информация на Организатора;
г) ако клиента се е държал неучтиво, агресивно или обидно за да получи Бонус точки
от мястото за продажба на стоки на Организатора;
6.

Отговорност

6.1 Организатора не носи отговорност ако има техническа или друга грешка при
изпращането на баркодове/стикери от продуктите, включени в Програмата.
6.2 Организатора не носи отговорност ако Клиента участник в Програмата не получи
Награда, поради неправилни, неточни данни за контакт (телефон, e-mail, адрес),
предоставени от него.
7.

Допълнителни разпоредби

7.1. Защита на лични данни. Участието в Програмата се обуславя от приемането на
настоящите Правила, с които клиентът е запознат и приема с изпращането на
Заявление за участие и искане за получаване на награда. Заявлението се намира на
сайта на Организатора. При подписването му клиентът, декларира че, е съгласен да
бъдат обработвани неговите лични данни, за целите на Програмата и до получи
награда. При оттегляне на съгласието си Клиентът прекратява участието си без да е
необходимо да извършва никакви действия повече. Информация за обработване
личните данни на Клиента и Политиката за защита на личните данни на Марисан и
Колев АД може да бъде намерена на сайта на дружеството : info@marisanbg.com, в
сектор ИНФО ЗОНА, тел. тел: +359-82-519 721, моб: +359-88-5005053, и на място в
офиса на дружеството.

7.2 Настоящите Правила влизат в сила на 01.04.2020 г. Организатора си запазва
правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените се считат
валидни след като са били оповестени на сайта му : www.marisanbg.com. Клиентите се
информират сами относно настъпили промени.
7.3. Събиране и изпращането на Бонус точки, по Програмата е допустимо най-късно
до 15.11.2020г . За валидна се счита датата на пощенското клеймо от плика изпратен от
Клиента до офиса на Организатора. След крайната дата, изпратените Бонус точки се
анулират и Клиентите нямат право да търсят обезщетение от Организатора.
7.4. За възникналите спорове между Организатора и Клиенти, възникнали във връзка
с Програмата, се прилага българското право.
Политика за начисляване на точки
Настоящата Политика за начисляване на точки е неразделна част от Правилата на
Бонус програмата за награди на Организатора. Термините, използвани в настоящата
Политика за начисляване на точки, имат същото значение, което е определено в
Правилата.
1. Бонус точки се начисляват, за всеки изрязан баркод/стикер от стикера на
капака от закупен в дистрибуторската мрежа на Организатора продукт
както следва:
Изрязан баркод от продукт:
ТЕРАФЛЕКС PLATINIUM, високоеластично флексово лепило; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС PLATINIUM WHITE, високоеластично флексово лепило; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС GOLD, високоякостно флексово лепило; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС GOLD WHITE, високоякостно флексово лепило; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС SUPER FLEX WHITE, подобрено флексово лепило; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС EXTRA FLEX WHITE, лепило с фибри; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС BLITZ, бързостягащо гъвкаво лепило; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА, БЯЛА; 25 кг
ТЕРАФЛЕКС LEVEL PRO, саморазливна подова замазка; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС REINFORCE, шпакловка за EPS/XPS; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС REINFORCE WHITE, шпакловка за ЗА EPS/XPS; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС SUPER STAR, супер еластична шпакловка за EPS/XPS; 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС SUPER STAR WHITE, супер еластична шпакловка за EPS/XPS; 25 кг
ТЕРMОФЛЕКС SUPER FINE, супер фина циментова шпакловка, бяла; 25 кг

Отлепен стикер от капака на продукт:

Стойност на баркода в
бонус точки
12 точки
12 точки
4 точки
4 точки
3 точки
3 точки
7 точки
3 точки
3 точки
2 точки
3 точки
4 точки
4 точки
4 точки

Стойност
на кода в

ТЕРМОФЛЕКС PRO SOLID NANO, силикатна нано мазилка, ДР-1.5 мм (бяла и прозрачна база); 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС PRO SOLID NANO, силикатна нано мазилка, ДР-2.0 мм (бяла и прозрачна база); 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС PRO SOLID NANO, силикатна нано мазилка, ВЛ-2.0 мм (бяла и прозрачна база); 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС PRO ELASTIC, силиконова мазилка, ДР-1.5 мм (бяла и прозрачна база); 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС PRO ELASTIC, силиконова мазилка, ДР-2.0 мм (бяла и прозрачна база); 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС PRO ELASTIC, силиконова мазилка, ВЛ-2.0 мм (бяла и прозрачна база); 25 кг
ТЕРМОФЛЕКС SILICONE, силиконова фасадна боя (бяла и прозрачна база); 8.5 л
ТЕРМОФЛЕКС SILICONE, силиконова фасадна боя (бяла и прозрачна база); 11.8 л
ХИДРОЗОЛ FLEX GUM 1-K, течна хидроизолационна мембрана; кофа 4 кг
ХИДРОЗОЛ FLEX GUM 1-K, течна хидроизолационна мембрана; кофа 10 кг
ХИДРОЗОЛ FLEX PRO 2-K, еластичен хидроизолационен шлам (сух компонент); 10 кг
ХИДРОЗОЛ FLEX PRO 2-K, еластичен хидроизолационен шлам (течен компонент); 3 кг
ХИДРОЗОЛ FLEX PRO 2-K WHITE, еластичен хидроизолационен шлам (сух компонент); 10 кг
ХИДРОЗОЛ FLEX PRO 2-K, еластичен хидроизолационен шлам (течен компонент); 3 кг

бонус
точки
15 точки
15 точки
15 точки
12 точки
12 точки
12 точки
9 точки
12 точки
8 точки
19 точки
12 точки

(за комплект)

12 точки

(за комплект)

Броят събрани бонус точки може да бъде от един или повече артикули. Бонус точките
мога да бъдат събрани от изпратени баркодове и /или стикери или от двете заедно.
Размери на гащеризоните и дрехите – S, M, L

Награди:
Подарък
14384/E-16X24 | TRUPER прав ъгъл стоманен, 406 х 610 мм
14385/EFT-9X | TRUPER ъгломер - дървена дръжка - 230 мм
14387/RGL-30 | TRUPER линия - неръждаема стомана - 30 см
18174/STP-6X | TRUPER трион за гипсокартон с двукомпонентна дръжка, 8 зъба в инч
12638/TP20ME | TRUPER ролетка от фибростъкло - затворен корпус - 20 м
12639/TP30ME | TRUPER ролетка от фибростъкло - затворен корпус - 30 м
12640/TP50ME | TRUPER ролетка от фибростъкло - затворен корпус - 50 м
12646/TFC-30ME | TRUPER ролетка от фибростъкло - отворен корпус - 30 м
12647/TFC-50ME | TRUPER ролетка от фибростъкло - отворен корпус - 50 м
15385/FF - 5528 | TRUPER EXPERT професионална ролетка “Fat boy”, ширина 29 мм - 5,5 м
16950/NM-6 | TRUPER универсален нож - 18 см
17902/CUT-7XX | TRUPER професионален усилен макетен нож - 25 мм, гумиран захват, стоманен водач
11511/POR-HE8 | TRUPER подсилен кожен колан за инструменти - 8 отделения
11514/POR-HE11 | TRUPER подсилен кожен колан за инструменти - 11 отделения
12951/ROD-L | TRUPER наколенки с пълнеж от гел
12952/ROD-X | TRUPER професионални наколенки
10611/LI-CA-3AAA | TRUPER LED челник - 29 лумена, 3 функции
18800/LINA-2AAN | TRUPER EXPERT професионален ударо и водоустойчив фенер - 100 лумена
13413/M-3812 | TRUPER комбинирана тресчотка с 48 зъба в 2 размера - 3/8" и 1/2"
13419/M-1438 | TRUPER комбинирана тресчотка с 48 зъба - 2 размера: 1/4" и 3/8"
13649/M-4812 | TRUPER комбинирана тресчотка с 72 зъба - 3 размера: 1/4", 3/8" и 1/2"

Необходим брой
бонус точки
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23980/JD-1/4X22MM-P | PRETUL комплект тресчотка с накрайници - 22 части, 1/4"
12350/T200-8X | TRUPER EXPERT професионални усилени комбинирани клещи; 20 см
14138/DTJ-5B | TRUPER комплект плоски и кръстати отвертки с удобен захват, двукомпонентна дръжка - 5
части
14145/DES-11X | TRUPER отвертка тресчотна, самозареждаща с 9 накрайника
14196/DTJ-7D | TRUPER комплект изолирани отвертки - 6 части
17301/PCH-8 | TRUPER прави раздвижни клещи; 20 см
17350/PEX-8 | TRUPER клещи тип "гарга"; 20 см
17351/PEX-10 | TRUPER клещи тип "гарга"; 25 см
17380/TN-8 | TRUPER клещи керпеден - 20 см
17385/TN-6 | TRUPER клещи керпеден - 15 см
17387/TNI-6 | TRUPER усилени клещи резачки - челни - 15 см
17436/PPT-10CX | TRUPER клещи чирак с извити челюсти- противоплъзгаща ръкохватка - 25 см
17522/CAZ-8X | TRUPER клещи за рязане на стъклокерамични плочи
18219/JDM-26 | TRUPER комплект тресчотна отвертка с вложки и битове - 25 части
18220/JDM-58 | TRUPER комплект тресчотна отвертка с вложки и битове - 58 части
18222/JDM-24 | TRUPER тресчотна отвертка с вложки и битове - 24 части
24108/NAMU-DUO | PRETUL мултифункционален сет инструменти - 2 части
10850/BU-30 | TRUPER щанга тип кози крак - 30 см
10853/BU-45 | TRUPER щанга тип кози крак - 45 см
10856/BU-60 | TRUPER щанга тип кози крак - 60 см
10859/BU-75 | TRUPER щанга тип кози крак - 75 см
10862/BU-90 | TRUPER щанга тип кози крак - 90 см
19633/BU-105 | TRUPER щанга тип кози крак - 105 см
10874/BU-120 | TRUPER щанга тип кози крак - 120 см
12118/C-1/2X8 | TRUPER длето секач - 20 см
12193/CL-3-1/2X8G | TRUPER длето секач - широко с протектор - 20 см
12833/CP-24X | TRUPER професионална арматурна ножица - 61 см
12930/CAZ-40B | TRUPER усилена машина с лагери за рязане на плочки - 41 см
16782/CAZ-50B | TRUPER усилена машина с лагери за рязане на плочки - 51 см
12931/CAZ-60B | TRUPER усилена машина с лагери за рязане на плочки - 61 см
16783/CAZ-66B | TRUPER усилена машина с лагери за рязане на плочки - 66 см
15418/FL-10 | TRUPER маламашка с пореста гума, дървена дръжка - 24х 10 см
15428/FL-10X | TRUPER маламашка с гума за фугиране, дървена дръжка - 24 x 10 см
15824/REV-20 | TRUPER метална бъркалка - 55 см
17036/NP-24 | TRUPER професионален алуминиев нивелир - 61 см
17038/NP-36 | TRUPER професионален алуминиев нивелир - 92 см
17040/NP-48 | TRUPER професионален алуминиев нивелир - 122 см
17079/NL-10 | TRUPER лазерен нивелир - обхват 10 м
22370/TABU-1 | PRETUL сгъваема стълба- табуретка - до 120 кг
24120/ESTU-3P | PRETUL сгъваема стълба, до 90 кг с 3 стъпала
19882/CHP-26X | TRUPER усилен куфар за инструменти с метални закопчалки - д.660 Х ш.267 Х в.254 мм
24127/DIA-100P | PRETUL сгъваема транспортна количка - до 100 кг
16512/MD-10M | TRUPER боен чук - 4,5 кг
16516/MD-20M | TRUPER боен чук - 9,1 кг
17543/CAP-3008T | TRUPER усилени кабели за подаване на ток - 10 мм2 - 3 м
18344/CREM-2X58C | TRUPER колан за теглене с куки - 5,8 м - до 2000 кг
12977/DDT-1549C | TRUPER професионален диамантен диск за порцелан и керамика - ø 114; 1,7 мм
12979/DDT-861T | TRUPER универсален диамантен диск за гладко рязане - Тurbo - ø 102; 2 мм
12982/DDT-1542T | TRUPER универсален диамантен диск за гладко рязане - Тurbo - ø 178; 2,8 мм
16129/JSCA-16 | TRUPER комплект ножове за прободен трион "U" захват за метал, пластмаси, дърво,
алуминий - 16 части
16705/JSCA-16-T | TRUPER комплект ножове за прободен трион "T" захват за метал, пластмаси, дърво,
алуминий - 16 части
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17981/ET-50X | TRUPER професионален усилен такер - алуминиев
14459/ETA-8 | TRUPER универсална фасадна шпакла за стени и тавани - двукомпонентна дръжка - 203 мм
14460/ETA-10 | TRUPER универсална фасадна шпакла за стени и тавани - двукомпонентна дръжка - 254 мм
14461/ETA-12 | TRUPER универсална фасадна шпакла за стени и тавани - двукомпонентна дръжка - 305 мм
15850/ET-2FX | TRUPER гъвкава стоманена шпакла 2 в 1 - двукомпонентна дръжка - 51 мм
15851/ET-3FX | TRUPER гъвкава стоманена шпакла 2 в 1 - двукомпонентна дръжка - 76 мм
15852/ET-4FX | TRUPER гъвкава стоманена шпакла 2 в 1 - двукомпонентна дръжка - 102 мм
15853/ET-5FX | TRUPER гъвкава стоманена шпакла 2 в 1 - двукомпонентна дръжка - 127 мм
15854/ET-6FX | TRUPER гъвкава стоманена шпакла 2 в 1 - двукомпонентна дръжка - 152 мм
15855/ET-2-1/2R5X | TRUPER мултифункционална стоманена шпакла - двукомпонентна дръжка, 6 в 1 - 64 мм
19213/EXTA-27 | TRUPER бояджийски удължител - алуминиев - 2,7 м
12280/DECA-25X | TRUPER пружина за отпушване на силно задръстени канали с метална сърцевина - 7,2 м
12860/COT-PVC | TRUPER EXPERT професионална ножица за PVC тръби - 42 мм
12867/COT-PVC-X | TRUPER EXPERT професионална ножица за PVC тръби - 64 мм
15509/PET-6X | TRUPER хромиран раздвижен френски ключ с удобна ръкохватка - 15 см
15510/PET-8X | TRUPER хромиран раздвижен френски ключ с удобна ръкохватка - 20 см
15511/PET-10X | TRUPER хромиран раздвижен френски ключ с удобна ръкохватка - 25 см
15512/PET-12X | TRUPER хромиран раздвижен френски ключ с удобна ръкохватка - 30 см
22014/STI-18P | PRETUL тръбен ключ - 46 см
10747/FA - 5M | TRUPER Ролетка с авто-заключване, ширина 19 мм, 5 м
10746/FA - 3M | TRUPER Ролетка с авто-заключване, ширина 13 мм, 3м
10749/FA - 8M | TRUPER Ролетка с авто-заключване, ширина 23 мм, 8 м
16663/MOR - 20F | TRUPER Чук, тип кози крак - прав полиран с дървена дръжка,567гр. (20 oz)
16656/MO - 20 | TRUPER Чук, тип кози крак - извит полиран с дървена дръжка, 567гр. (20 oz)
16654/MO - 16 | TRUPER Чук тип кози крак-извит полиран с дървена дръжка, 454 гр. (16 oz)
04405/VOREL | Скрапер за махане на фуги с острие от волфрамов карбид
28011/VOREL | Трион за газобетон; 600 мм
28012/VOREL | Трион за газобетон; 660 мм; бр
55215/VOREL | Тръбен ключ 1"/90°; 25 мм
55216/VOREL | Тръбен ключ 1.5"/90°; 38 мм
55217/VOREL | Тръбен ключ 2.0"/90°; 50 мм
82378/TOYA | Комплект укрепващ колан и тресчотка, 4м - 2 части
82379/TOYA | Комплект укрепващ колан и тресчотка, 6м - 2 части
82380/TOYA | Комплект укрепващ колан и тресчотка, 8м - 2 части
YT-3084/YATO | Трапецовиден мастар, алуминиев, 3.0 м; бр
YT-3083/YATO | Трапецовиден мастар, алуминиев, 2.5 м; бр
YT-3082/YATO | Трапецовиден мастар, алуминиев, 2.0 м; бр
YT-3081/YATO | Трапецовиден мастар, алуминиев, 1.5 м; бр
41003/PROLINE | Поцинкована бъркалка за боя и строителни смеси; 80 х 400 мм
41014/PROLINE | Поцинкована бъркалка за боя и строителни смеси M14; 120 х 540 мм
6060 | PICA Автоматичен сух строителен маркер BIG DRY със сменяем пълнител - 2H графит
524/36 | PICA Индустриален "Paint" маркер, с боя и объл писец 2-4мм, зелен
524/40 | PICA Индустриален "Paint" маркер, с боя и объл писец 2-4мм, червен
524/41 | PICA Индустриален "Paint" маркер, с боя и объл писец 2-4мм, син
524/44 | PICA Индустриален "Paint" маркер, с боя и объл писец 2-4мм, жълт
524/46 | PICA Индустриален "Paint" маркер, с боя и объл писец 2-4мм, черен
524/52 | PICA Индустриален "Paint" маркер, с боя и объл писец 2-4мм, бял
588/SB | PICA Универсален държач за маркираща креда с Ф 11-12 mm
591/36 | PICA Строително маркираща креда "ECO", 11х110мм, зелен
591/40 | PICA Строително маркираща креда "ECO", 11х110мм, червен
591/41 | PICA Строително маркираща креда "ECO", 11х110мм, син
591/44 | PICA Строително маркираща креда "ECO", 11х110мм, жълт
591/46 | PICA Строително маркираща креда "ECO", 11х110мм, черен
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591/52 | PICA Строително маркираща креда "ECO", 11х110мм, бял
505/01 | PICA Комплект 3в1 POCKET- държач, острие и дърводелски молив 24см
505/02 | PICA Комплект 3в1 POCKET- държач, острие и зидарски молив 24см
990/054 | PICA Индустриален перманентен маркер VISOR, сменяем пълнител - оранжев флуорисциращ
990/40 | PICA Индустриален перманентен маркер VISOR, сменяем пълнител - червен
990/41 | PICA Индустриален перманентен маркер VISOR, сменяем пълнител - син
990/44 | PICA Индустриален перманентен маркер VISOR, сменяем пълнител - жълт
990/52 | PICA Индустриален перманентен маркер VISOR, сменяем пълнител - бял
990/46 | PICA Индустриален перманентен маркер VISOR, сменяем пълнител - черен
150/40 | PICA Перманентен маркер INK с реверсивен писец за дълбоки отвори, червен
150/41 | PICA Перманентен маркер INK с реверсивен писец за дълбоки отвори, син
150/46 | PICA Перманентен маркер INK с реверсивен писец за дълбоки отвори, черен
3030 | PICA Автоматичен молив DRY със сменяем пълнител, графит
8080/Pica GEL - Сигнален перманентен гел маркер, за всякакви повърхности - бял
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8081/Pica GEL - Сигнален перманентен гел маркер, за всякакви повърхности - син

160

8082/Pica GEL - Сигнален перманентен гел маркер, за всякакви повърхности - червен

160

8083/Pica GEL - Сигнален перманентен гел маркер, за всякакви повърхности - черен
8084/Pica GEL - Сигнален перманентен гел маркер, за всякакви повърхности - жълт
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Гащеризон Терафлекс/Термофлекс
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Тениска Терафлекс/Термофлекс
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