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Guard your safety

Szanowni Państwo, 

Firma     Safe      Trading    Blachowski        znana    jest     z     produkcji     bezpieczników     gazowych
i szybkozłączek ale w swojej ofercie ma również wiele innych produktów. Wśród nich są np.  filtry do
gazu. 

Filtry do gazu typu OG-F montowane są w punktach poboru gazu. Są niezawodnym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniami. 

             Filtry do gazu typu: OG–F 

Rodzaj gazu:    Gazy palne 

Zakres ciśnień: Acetylen 0,1 – 1,5 ; pozostałe gazy palne 0,1 – 16,

Przyłącza:        3/8 RH – G 3/8 LH 

Numer katalogowy: 29.10.01

Regularna cena: 112 zł netto / promocyjna 70 zł netto 

Cena ostateczna bez możliwości udzielenia standardowego rabatu

Oferta ważna aż do wyczerpania zapasów towaru !!! 

Filtry do gazu zapewniają: 

   

- dokładną filtrację zanieczyszczeń mechanicznych poprzez
  wkłady filtracyjne, 

- istnieje możliwość zastosowania ich do wielu gazów 
  technicznych,

- wymiana wkładów filtracyjnych możliwa jest przez użytkownika 
  bez konieczności demontażu filtrów, 

- duża przepustowość, 

- łatwy montaż, 

- wydłużenie żywotności i poprawa parametrów pracy urządzeń 
  chronionych za pomocą filtra 



Oferta promocyjna (produkt miesiąca)

W naszej  ofercie  promocyjnej  oferujemy  Państwu  zakup  łącznika  prądowego  MB-25  wykonanego  z
mosiądzu.  

Długotrwała praca wysokim prądem powoduje znaczne nagrzewanie się uchwytu i w konsekwencji jego
szybkie zużycie. Zastosowanie naszych łączników wykonanych z mosiądzu umożliwia bezproblemową
wymianę wymaganych podzespołów uchwytu bez efektu "klejenia się" poszczególnych jego detali. Dzięki
temu unikniecie Państwo poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wymianą tych elementów. 

łącznik prądowy MB – 25      cena: 2,20 pln netto/szt. 

cena ostateczna bez możliwości udzielenia standardowego rabatu 

Produkty z oferty promocyjnej sprzedajemy aż do wyczerpania zapasów !!!  

ANKIETA

Wychodząc  na  przeciw  Państwa  oczekiwaniom,  dbając  o  bezpieczeństwo  i  komfort  użytkowania
naszych produktów pragniemy przeprowadzić  badanie ankietowe dotyczące wyboru rodzaju opaski
zaciskowej,  która  byłaby  później  sprzedawana  z  naszym  osprzętem  spawalniczym  w  komplecie.  

Na rynku są dostępne produkty różnych firm  wykorzystujące  różnorodne  techniki mocowań. W trosce
o jakość świadczonych usług i ze względu na stale powiększający się asortyment artykułów którymi
dysponujemy,  prosimy  o  udzielenie  odpowiedzi  w  naszej  krótkiej  ankiecie.  

Który rodzaj opaski zaciskowej wybrałbyś gdyby wybór zależał od Ciebie: 

Opaska z jednym uchem - 
z wkładem typu GER 

Opaska bezstopniowa 
z uchem 

Opaska ślimakowa 

 
  

- trwałe i bezpieczne
  połączenia 
- minimalne rozmiary 
- wstępnie uformowana 
  wkładka 
- wydajne, mocne 
  i  wszechstronne 
  uszczelnienie 
- kompensacja tolerancji
  wymiarów łączonych 
  elementów 
- regulowany nacisk 
  powierzchni 
- zwiększona siła 

- bezstopniowość 360 stopni 
- równomierne zaciskanie
  elementu 
- kompensacja tolerancji
  wymiarów łączonych 
  elementów 
- regulowany nacisk 
  powierzchni 
- zwiększona siła opasania 

- wytłaczana taśma opaski 
- duży zakres zaciskania 
- silny zacisk 
- jednorodny rozkład sił 
  i skuteczne uszczelnienie 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.safetrading.pl 

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo odpowiedniego dla Siebie rozwiązania. Poinformujcie
nas o tym, a my postaramy się dla Was przygotować indywidualne rozwiązanie problemu. 

http://www.safetrading.pl/


SAFE TRADING BLACHOWSKI Sp. z o.o. 
ul.1 Maja 17 41-600 Świętochłowice 

www.safetrading.pl

Dział handlowy:

Anna Blachowska-Nowak 
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew.14 
tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 14 

e-mail: stb@safetrading.pl 

Katarzyna Góral-Dubas 
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew. 15 
tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 15 

e-mail: stb@safetrading.pl 
k.goral@safetrading.pl

Dział Marketingu:

Piotr Jędrszczyk
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew.10 

e-mail: 
p.jedrszczyk@safetrading.pl 

Dział Produkcji:

Adam Piontek 
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew. 10 
tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 10 

e-mail: 
a.piontek@safetrading.pl

http://www.safetrading.pl/

