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Guard your safety

Szanowni Państwo,

W  najnowszym  newsletterze  prezentujemy  złączki  pneumatyczne  do  powietrza    typu  EURO  
o   średnicy  NW 7,2  proponując   specjalną  cenę  ich  zakupu. 

Szybkozłącza pneumatyczne umożliwiają szybkie złączanie i rozłączanie przewodów pneumatycznych oraz
węży podciśnieniowych.  Ze  względu  na nieskomplikowany mechanizm łączeniowy,  umożliwiają  szybką
wymianę.  Cechuje  je  łatwa  obsługa  i  wytrzymałość.  Mają  zastosowanie  m.in.:  w  urządzeniach
ciśnieniowych,  robotach,  maszynach  pakujących,  systemach  smarowania,  systemach  pomiarowych,
laboratoriach, w instalacjach przemysłowych Są na wyposażeniu zakładów produkcyjnych, montażowych
i wykorzystywane przy tworzeniu systemów klimatyzacji,  w przemyśle petrochemicznym oraz rolnictwie.
Duże i  różnorodne zastosowanie sprawia,  że  właściwy wybór szybkozłączy powinien  być  odpowiednio
przeanalizowany pod względem ich docelowego wykorzystania. Powinniśmy uwzględnić ciśnienie robocze
i jego spadek, rodzaj uszczelnienia oraz wartość przepływu.    

W swojej ofercie posiadamy: 

Złączka NW 7,2 
z gwintem zewnętrznym 

Złączka NW 7,2 
z gwintem wewnętrznym 

Złączka NW 7,2 
z choinką na wąż 

   

Na wszystkie złączki do powietrza i wyposażenie do złączek udzielamy 30 % rabatu.

Oferta ważna do 30.09.2015 r.

Jest to cena ostateczna bez możliwości udzielenia standardowych upustów cenowych: 

Rodzaje złączek: 

Złączka R26 G 1/8” zew.

Złączka R26 G 1/4” zew. 

Złączka R26 G 3/8” zew. 

Złączka R26 G 1/2” zew. 

Złączka R26 G 1/4” wew.

Złączka R26 G 3/8” wew.

Złączka R26 G 1/2” wew.

Złączka na wąż 6 mm 

Złączka na wąż 8 mm 

Numer katalogowy: 

301.73.00.10 

301.73.00.13 

301.73.00.17 

301.73.00.21 

301.72.00.13 

301.72.00.17 

301.72.00.21 

301.74.06.00 

301.74.08.00 

Cena katalogowa :

18,50 zł

14,10 zł 

14,10 zł

14,80 zł 

14,10 zł

14,10 zł

15,10 zł

16,20 zł 

18,50 zł 

Cena promocyjna:

12,95 zł

9,87 zł 

9,87 zł

10,36 zł 

9,87 zł

9,87 zł

10,57 zł

11,34 zł 

12,95 zł



Złączka na wąż 9 mm 

Złączka na wąż 10 mm 

Złączka na wąż 13 mm 

301.74.09.00 

301.74.10.00 

301.74.13.00 

20,20 zł

17,50 zł 

18,50 zł 

14,14 zł

12,25 zł

12,95 zł

Wykonanie:

Temperatura pracy: 

korpus, elementy składowe
sprężynki, pierścień osadczy
bolce ryglujące
uszczelnienia

od - 30  do 100  ℃ ℃

- mosiądz 
- stal AISI 301 
- stal AISI 316 
- NBR 70 

Sprzedajemy również wyposażenie do złączek NW 7,2 

Króciec na wąż Króciec z gwintem
zewnętrznym 

Króciec z gwintem
wewnętrznym 

Króciec z gwintem na
przegrodę 

i choinką na wąż 

    

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. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową         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/
http://www.safetrading.pl/

