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 en gros   en detail  

Lanterne & Lampi

MO6567-03-

mob

Lanternă mare din aluminiu cu 1 LED cu focalizare 

reglabilă și curea detașabilă. Putere: 300 lumeni. 

Alimentat cu 3 baterii D, furnizată fără baterii. Vedeți 

bine în întuneric cu această lanternă cu LED-uri de 

mari dimensiuni. Datorită puterii de 300 de lumeni, 

vă va ilumina în siguranță drumul. Este, de asemenea, 

un instrument excelent dacă trebuie să vă descurcați 

în medii slab iluminate și cu vizibilitate 

redusă.Dimensiuni : 30,5X Ø5CM

19.74  €      23.48  €      

 pret ExW euro/ buc fara 

TVA  

 Promotionale -Bricolaj-Lampi & Unelte  

cod poza specificatii
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AJF230103-

mc

Lanternă de exterior Schwarzwolf cu curea de mână 

care conține diodă T6. Datorită capului extensibil, vă 

permite să reglați focalizarea și puterea de comutare 

a luminii. Ambalat în cutie cadou Schwarzwolf. Brand 

recomandat: gravare cu laser.Dimensiuni: 14,7 × 3,5 

cm, lungime de extindere:16,5 cm, curea de mână: 21 

cm.

Dimensiune personalizare: 2 × 0,5 cm 

16.24  €      19.33  €      

AJF230103-

mc

Lanternă reîncărcabilă de exterior Schwarzwolf cu 

curea de mână care conține diodă CREE T6. Datorită 

capului extensibil, vă permite să reglați focalizarea și 

puterea de comutare a luminii. Presonalizare 

recomandata : laser gravura . Dimensiuni: 14,7 × 3,5 

cm, lungime extensie 16,5 cm, curelusa  – 21 cm.

Dimensiune personalizare: 2 × 0,5  cm 

16.24  €      19.33  €      
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MO6591-

mob-03

Lanternă LED mică din aluminiu, cu focalizare 

reglabilă și curea detașabilă. Putere: 200 lumeni. 

Alimentată cu 3 baterii AA, furnizată fără baterii. 

Vedeți bine în întuneric cu această mică lanternă cu 

LED. Datorită puterii sale de 200 de lumeni, vă va 

ilumina în siguranță drumul. Este, de asemenea, un 

instrument excelent dacă trebuie să vă deplasați în 

medii slab iluminate și cu vizibilitate 

redusă.Dimensiuni: 15XØ4,2 cm

11.16  €      13.27  €      

81185 -mc

Lanternă LED, din aluminiu cu 3 funcții diferite de 

iluminare: continuu, SOS și intermitent. Putere de 

10W, are și curea de mână.                                 

Dimensiuni: ø 3,6 × 13,6 cm

Dimensiune personalizare: 3,5 × 1,5 cm

7.20  €        8.56  €        
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MO8621-14-

mob

STRECH-TORCH - Lanternă extensibilă din aluminiu, 

cu 3 LEDuri de lumină , cu magnet în capăt şi clip de 

prindere lateral. Include 4 baterii de tip LR44. 

Distanţa maximă de luminare - 57 m.                                                                              

Dimensiuni: Ø2,2X17 CM

5.74  €        6.83  €        

KC7130-16-

mob

DYNASOL - Lanternă cu funcționare solară şi cu 

dinam. Carcasă din plastic ABS cu finisaj argintiu 

satinat.Dimensiuni: 9X4,9X3,3 cm

5.47  €        6.51  €        
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KC6860-03-

mob

LED PLUS - Lanternă din aluminiu, cu 9 leduri. 

Include 3 baterii AAA. Include curea detașabilă. 

Ambalată în cutie metalică.                             

Dimensiuni: Ø2,5X8,5 CM

5.10  €        6.06  €        

80387-mc

Lanternă metalică cu LED, telescopic cu o lungime 

maximă de 57,7cm, cu cap magnetic flexibil.                                                                            

Dimensiuni: 17,2 × ø 2,1 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 0,5 cm

5.09  €        6.06  €        
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88422-mc

Lanternă din metal. Datorită celor 14 LED-uri are o 

lumină extrem de puternică.                                

Dimensiuni: 12,3 × ø 3,5 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1 cm

4.81  €        5.72  €        

KC7014-16-

mob

RINGAL - Breloc cu lanternă, de culoare argintiu 

satinat, cu 2 LED-uri albe. Funcţionează cu energie 

solară, care este stocată în acumulator ca într-o 

baterie normală.Dimensiuni : 6,5X3,9X1,5 cm

3.58  €        4.26  €        
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88757-mc

Lanternă din aluminiu cu 9 LED-uri. Vine însoţit de 3 

baterii în cutie individuală de cadou.                              

Dimensiuni: 8,6 × ø 2,5 cm

Dimensiune personalizare: 2,5 × 1 cm

2.52  €        3.00  €        

83062-mc

Lanternă cu corp metalic, 6 LED-uri şi o buclă din 

silicon pentru o ataşare uşoară.                Dimensiuni: 

4,9 × ø 2,5 cm

Dimensiune personalizare: 2,5 × 1,5 cm

2.01  €        2.39  €        
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MO8235-03-

mob

ROBIN - Lanternă dinam cu 2 leduri.                        

Dimensiuni: 10X5X2,5 CM
1.62  €        1.92  €        

98252-mc

Lanternă mică din aluminiu cu 3 LED-uri si inel 

pentru chei. Mulţumită pietricelelor, a culorilor trendi 

si a designului metalic, acest produs este foarte 

decorativ.Dimensiuni: 11 × ¤ 1,7

Dimensiune personalizare: 0,8 × 0,8 cm

0.99  €        1.18  €        
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MO9469-10-

mob

Breloc cu lanternă LED în carcasă ABS cu șnur. 3 

baterii AG3 incluse. Corpul include o sursă de lumină 

care iluminează logo-ul gravat.Dimensiuni: Ø1,3X6,5 

CM

0.87  €        1.03  €        

90737-mc

Breloc cu lanternă mică din plastic cu 1 LED. 

Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie.Dimensiuni: 12 × ø 1,3(2,3) cm

Dimensiune personalizare: 2,5 × 0,5 cm

0.68  €        0.80  €        
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91173-mc

Lampă de lucru din plastic cu o putere de 10W, 3 

funcții de iluminat (continuu, SOS și intermitent), și 

un mâner pliabil pentru așezare sau transport.                                                     

Dimensiuni: 13,7 × 4 × 10,2 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 1 cm

6.83  €        8.12  €        

2300700SA3-

mc

Lampă pentru camping cu trei funcţii de luminare. 

Lumină puternică, lumină slabă şi mod intermitent. 

Luminozitate 60 lumeni. Manual inclus. Livrat în cutie 

de cadou Schwarzwolf Outdoor.Dimensiuni: 9 × 9 × 5

Dimensiune personalizare: 5 × 0,8 cm

5.30  €        6.31  €        
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90703-mc

Lumină LED camping din plastic, cu intensitate 

reglabilă. Perfecta pentru a o pune pe masă, dar şi 

pentru a o agăţa în cort.Dimensiuni: ø 9 × 19,5 cm

Dimensiune personalizare: 2 × 2 cm

3.90  €        4.64  €        

81374-mc

Lampă de lucru COB cu iluminare frontală și laterală, 

stabila, cu mâner pentru cărat.Dimensiuni: 9,5 × 3,5 

× 13 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 3 cm

3.01  €        3.58  €        
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80832-mc

Torţă din aluminiu cu bază magnetică, clip, 

desfăcător sticle şi LED-uri COB. Cadou ideal pentru 

orice meşter. Personalizarea v-o recomandăm prin 

gravura laser.                                                                                       

Dimensiuni: 12,6 × ø 1,5 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 0,7 cm 

3.17  €        3.77  €        

 80585-mc

Lumină nocturnă în formă de stea. LEDURI care îşi 

schimbă culoarea .                                                         

Dimensiuni: 8 × 5 × 7,5 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1 cm

2.82  €        3.35  €        
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91183-mc

Lampă de cap COB, cu bandă elastică și putere de 

3W. Lampa are 3 funcții diferite: continuu, flash, și 

dimming.                                                                              

Dimensiuni: adjustable

Dimensiune personalizare: 3 × 0,cm

1.79  €        2.13  €        

Lanterne Multifuctionale 

83062-mc

Set, ce conţine lanternă masivă din metal cu 14LED-

uri şi cleşte multitool.                    Dimensiuni: 17,1 × 

13 × 3,8 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 0,5 cm

17.12  €      20.37  €      
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MO8901-03-

mob

Lanternă cu 9 funcții, ciocan de siguranță și cuțit, din 

plastic, cu finisaj cauciucat. 3 grade de intensitate 

lumină, cu funcție de apropiere. Funcționează cu 3 

baterii tip AAA, neincluse. Dimensiuni : Ø3,8X16 cm

9.60  €        11.42  €      

MO8559-18-

mob

COMBITOOL - Set de unelte cu lanternă din aluminiu 

cu 9 LEDuri şi unealtă multifuncţională din aluminiu 

sub formă de pix. Include 3 capete de şurubelniţă 

canelate şi 3 capete Philips interschimbabile. 3 baterii 

de tip AAA nu sunt incluse. Ambalat în cutie.                              

Dimensiuni: 14X8X3.9CM

5.38  €        6.40  €        
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81816-mc

Breloc metalic cu mai multe funcții, cu lumină LED, 

șurubelniță plată și Philips, deschizător de sticle și 

briceag.Dimensiuni: 9 × 2,9 × 1,5 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 0,8 cm

3.18  €        3.79  €        

Cutite Multifuctionale 

90817-mc

Briceag multifuncţional din metal cu următoarele 

funcţii: lumină LED, ciocan de urgenţă, tăietor de 

centură, şurubelniţă, cuţit, deschizător de sticlă, 

ferăstrău şi cheie, ambalate într-o cutie 

neagră.Dimensiuni: 15,1 × 5,6 × 2,3 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1 cm

14.65  €      17.43  €      
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81419-mc

Multitool din oţel inoxidabil cu mâner din lemn totul 

într-o husă.Dimensiuni: 5,6 × 3 × 12,8 cm

Dimensiune personalizare: 1,5 × 0,5 cm

14.06  €      16.73  €      

 F2400500AJ-

mc

Unealta multifuncționala Schwarzwolf 15 în 1, 

neagră elegantă, cu blocare de siguranță, în husă 

neoprenă neagră. Ambalat în cutie cadou 

Schwarzwolf. Material: scule din otel inoxidabil, 

maner din aluminiu Dimensiuni (inchis): 10 × 4,5 cm

11.83  €      14.08  €      
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F2400401AJ

3-mc

ARMADOR 10-in-1 multitool Unelte multifuncționale 

Schwarzwolf 10 în 1 cu blocare de siguranță în husă 

din neopren. Ambalat în cutie cadou Schwarzwolf. 

Material: maner din aluminiu antiderapant, scule din 

otel inoxidabil. Brand recomandat: gravare cu 

laser.Dimensiuni: 10 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 0,8 cm

9.85  €        11.73  €      

MO8914-03-

mob

ALOQUIN -  Cuțit multifuncțional pliabil din oțel 

inoxidabil cu 9 funcții, în husă din poliester 

600D.Dimensiuni: 11X5X2 cm

8.80  €        10.47  €      
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MO8873-14-

mob

STRECH-TORCH SET - Set cu lanternă extensibilă din 

aluminiu cu 3 LEDuri de lumină și șurubelniță 

multifuncțională în formă de pix, cu capete Philips, 

ambalat în cutie individuală. Include 4 baterii tip 

LR44.Dimensiuni: 19,5X7,5X2,6 cm

7.99  €        9.51  €        

2400303AJ3-

mc  

PONY 13 în 1 mini

13 în 1 mini dispozitiv Schwarzwolf multifuncţional în 

husă neopren de mare capacitate. Ambalat în cutie 

cadou Schwarzwolf. Material: mâner din aluminiu 

antiderapant, scule din oţel inoxidabil. Dimensiuni: 7 

cm

Dimensiune personalizare: 2 × 0,5 cm

6.78  €        8.07  €        
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MO9144-03-

mob

ALOQUIN MINI - Mini cuțit multifuncțional pliabil din 

oțel inoxidabil cu 9 funcții, în husă din poliester 

600D.Dimensiuni : 7X3,3X1,6 cm

4.98  €        5.92  €        

MO9934-40-

mob

Briceag multifuncțional din inox cu mâner de 

bambus. 9 funcții. Bambusul este un produs natural, 

astfel pot apărea diferențe la personalizare.

Dimensiuni: 9X2X1,5CM

3.39  €        4.03  €        
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MO9145-03-

mob

Briceag multifuncțional pliabil, din inox, lame din 

inox, 11 funcții. Dimensiuni : 10.5X2X1 cm
3.25  €        3.87  €        

61476-mc

Briceag cu mâner din lemn

Briceag cu 11 funcții, cu mâner din lemn. Lemnul 

este material natural, și din acest motiv mici diferențe 

pot apărea în textură și culoare.                                                   

Dimensiuni: 9,2 × 2,3 × 1,8 cm

Dimensiune personalizare: 3,5 × 1,2 cm

3.07  €        3.66  €        
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KC2104-14-

mob

MCGREGOR - Briceag de buzunar, din oțel și 

suprafață din plastic ABS. 13 funcţii.Dimensiuni: 

8,5X2,3X1,8 cm

2.59  €        3.08  €        

59602-mc

Briceag din metal cu 7 funcţii. Personalizarea v-o 

recomandăm prin gravura laser.                        

Dimensiuni: 9,4 × 2,5 × 1,3 cm

Dimensiune personalizare: 3,5 × 1,2 cm

2.30  €        2.74  €        
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 59601-mc

Briceag din metal cu 5 funcţii. Personalizarea vă 

recomandăm prin gravura laser.                       

Dimensiuni: 5,9 × 1,9 × 1 cm

Dimensiune personalizare: 4,5 × 1 cm

1.64  €        1.95  €        

MO9057-03-

mob

TOOLIE - Cuțit multifuncțional de buzunar cu 11 

funcții, din oțel inoxidabil și husă PU.Dimensiuni : 

7X4,5X0.1CM

0.96  €        1.14  €        
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F2405700AJ

3-mc

Cutit multifuncțional Schwarzwolf conține 11 tipuri 

de instrumente

Instrumentul multifuncțional Schwarzwolf conține 11 

tipuri de unelte - un cuțit, un deschizător de bere, un 

deschizător de conserve, clești, despicatoare, un 

ferăstrău, o șurubelniță, o șurubelniță Phillips, o pilă, 

o unealtă de decapare. Setul de scule are o carabină 

și vine într-o cutie de neopren și este ambalat. 

Dimensiuni: inchis 10.5 × 4 × 2 cm

Pret la cerere 

Rulete 

MO6521-03-

mob 

Ruletă 5M cu carcasă din cauciuc rezistentă la șocuri 

și blocare automată. Include clemă metalică argintie 

la spate și curea pentru încheietura mâinii. Un 

instrument indispensabil pentru amatorii sau 

profesioniștii de bricolaj. Un instrument simplu 

pentru a măsura tot ceea ce aveți nevoie.Dimensiuni : 

7,4X7,2X3,6 cm

5.46  €        6.49  €        
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81735-mc

Ruletă masivă de 5m cu înveliş din plastic, cu 

numere mari şi funcţie de fixare. Dimensiuni: 8,5 × 

3,7 × 6,6 cm ; Dimensiune personalizare: 2,5 × 1,8 cm

3.89  €        4.63  €        

81734-mc

Ruletă masivă de 3m cu înveliş din plastic, cu 

numere mari şi funcţie de fixare.Dimensiuni: 7,5 × 

3,3 × 5,9 cm

Dimensiune personalizare: 2,5 × 1,5 cm

2.79  €        3.32  €        
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MO8238-03-

mob 

MIA - Ruletă de măsurat profesională de 5 m în 

carcasă  din ABS .Include curea de mână și clemă 

metalică argintie lucioasă.Dimensiuni: 6,5X6,5X3,5 

CM

2.71  €        3.22  €        

MO8237-03-

mob

Ruleta pentru măsurat 3m, în carcasă argintie din 

ABS. Include baretă de mână și clips lucios din metal 

argintiu.Dimensiuni : 7X5X3 cm

2.29  €        2.73  €        
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MO8239-16-

mo

Ruleta cu bandă de 2m, în carcasă argintie mată. 

Include o baretă de mână și un clips lucios din metal 

argintiu.Dimensiuni : 6X5,5X2,3 cm

1.63  €        1.94  €        

KC2182-03-

mob

COLINDALES - Ruletă 2 metri cu notițe, pix și 

boloboc.Dimensiuni : 8X6X3 cm
1.63  €        1.94  €        
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91355-mc

Breloc tip metru de 0,5m. Personalizarea v-o 

recomandăm prin tampografie.                         

Dimensiuni: 6,4 × 2,4 × 1,3 cm

Dimensiune personalizare: 4,5 × 2,1 cm

1.42  €        1.69  €        

88809-mc

Ruletă de 2m cu boloboc, pix şi bloc 

notes.Dimensiuni: 8 × 3,2 × 6,2 cm

Dimensiune personalizare: 3,5 × 3,5 cm

1.42  €        1.69  €        
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KC6751-23-

mob

METRICA - Ruletă cu carabină. 1,78 m;Dimensiuni: 

8,5X4,7X1 CM
1.27  €        1.51  €        

88808-mc

Ruletă din plastic de 1m cu breloc , disponibilă în mai 

multe culori. Personalizarea v -o recomandăm prin 

tampografie.Dimensiuni: 4 × 4 × 1 cm, Dimensiune 

personalizare: 3 × 3 cm

0.71  €        0.85  €        
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MO8219-06-

mob

JEN - Ruletă croitorie în carcasă din plastic ABS, cu 

buton pentru deschidere și închidere. Măsură în cm 

și inch.Dimensiuni: Ø5X1,4 CM

0.70  €        0.83  €        

82299-mc

Bandă de măsurat, 1,5m - Bandă de măsurat 

cauciucata, de 1,5m lungime, legata cu bandă de 

hârtie.Dimensiuni: 9 × 1,3 × 1,3 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 1 cm

0.51  €        0.61  €        
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MO9592-06-

mob 

2 METER - Metru pliabil de tâmplărie 2M, din fibră 

de sticlă. Bandă de măsurare în 

centimetri(cm).Dimensiuni: 23X1,3X2,6 CM 

2.35  €        2.80  €        

80895-mc
Metru de 2 m (in cm).Dimensiuni: 23 × 3 × 1,5 cm

Dimensiune personalizare: 6 × 2 cm
2.12  €        2.52  €        
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MO9591-06-

mob 

METER - Metru pliabil de tâmplărie 1M, din fibră de 

sticlă. Bandă de măsurare în centimetri 

(cm).Dimensiuni: 13X1,3X2,6 CM

1.71  €        2.03  €        

Cutit & Briceag 

F1900200SA

3-mc

Schwarzwolf cuţit de cules ciuperci. Material: oţel 

inoxidabil şi lemn. Dimensiunea cuţitului (închis): 11 

cm.Dimensiunea cutiei: 15 x 6 x 3 cm

10.42  €      12.40  €      
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1901200SA3-

mc

GARMISCH cuţit unt

Cuţit de unt Schwarzwolf. Este ideal pentru călătorii, 

pentru că este pliabil. Puteţi pregăti uşor şi 

confortabil mâncăruri cu unt, pate sau brânză topită 

pe drum.  Material: oţel inoxidabil, mâner lemn 

pakka.  Dimensiuni: deschis 21,7 cm, inchis 12,1 cm

8.20  €        9.75  €        

 1901004SA3 

-mc

Cuţit de buzunar cu mâner din aluminiu, cu clemă 

pentru curea. Material din aluminiu / oţel inoxidabil. 

Ambalat într-o cutie cadou Schwarzwolf.Dimensiuni: 

11,5 × 3,1 × 1,6 cm

8.03  €        9.55  €        
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1901002SA3 -

mc

Cuţit de buzunar cu mâner din aluminiu, cu clemă 

pentru curea. Material din aluminiu / oţel inoxidabil. 

Ambalat într-o cutie cadou Schwarzwolf.Dimensiuni: 

11,5 × 3,1 × 1,6 cm

8.03  €        9.55  €        

1901000SA3-

mc

Cuţit de buzunar cu mâner din aluminiu, cu clemă 

pentru curea. Material din aluminiu / oţel inoxidabil. 

Ambalat într-o cutie cadou Schwarzwolf.Dimensiuni: 

11,5 × 3,1 × 1,6 cm

8.03  €        9.55  €        

33498/9/20222:25 PME:\pc-tester\promo-1\New folder\Agentie\Agentie\2022\Oferte\oferte Tester\Promotionale -BRICOLAJ-11Promotionale -

BRICOLAJ-11Unelte & Lampi 



TESTER LMD CONSULTING 
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

 1901003SA3-

mc

Cuţit de buzunar cu mâner din aluminiu, cu clemă 

pentru curea. Material din aluminiu / oţel inoxidabil. 

Ambalat într-o cutie cadou Schwarzwolf.Dimensiuni: 

11,5 × 3,1 × 1,6 cm

8.03  €        9.55  €        

1900100AJ3-

mc

JAGUAR cuţit de buzunar

Cuţit de buzunar Schwarzwolf pliabil, cu închizător de 

siguranţă. Fabricat din oţel inoxidabil şi lemn. Livrat în 

cutie cadou Schwarzwolf Outdoor.Dimensiuni: 

Medium: 11 cm

7.11  €        8.46  €        

34498/9/20222:25 PME:\pc-tester\promo-1\New folder\Agentie\Agentie\2022\Oferte\oferte Tester\Promotionale -BRICOLAJ-11Promotionale -

BRICOLAJ-11Unelte & Lampi 



TESTER LMD CONSULTING 
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

82692 -mc

Briceag cu maner din bambus

Briceag din oțel inoxidabil cu zonă de prindere din 

bambus, blocare de siguranță și buclă de 

agățare.Dimensiuni: 9,9 × 1,2 × 2,2 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 1 cm

4.51  €        5.36  €        

61476-mc

Briceag de calitate fabricat din oțel inoxidabil, cu 

siguranță pentru închidere și mâner din lemn. 

Personalizarea vă recomandăm prin gravura laser.                                                        

Dimensiuni: 9 × 1,3 × 2,9 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1 cm 

4.51  €        5.36  €        
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50681-mc

Briceag de înaltă calitate, pliabil, din oţel inoxidabil, 

cu blocare de siguranţă. Personalizarea v-o 

recomandăm prin gravura laser. Dimensiuni: 10 × 3,3 

× 0,6 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 2 cm

1.76  €        2.09  €        

Cutter 

89005-mc

Cutter profesional cu 4 lame, design CrisMa. 

Personalizarea v-o recomandăm prin tampografie.                                                      

Dimensiuni: 15,1 × 2,2 × 4,5 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1 cm

4.26  €        5.07  €        
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MO6343-14-

mob

BOWIE - Cuțit retractabil din aluminiu cu 8 lame din 

oțel carbon. Acest cuțit poate fi util la serviciu și 

acasă. Ideal pentru a tăia cutii de carton, bandă 

adezivă și alte materiale. Retrageți cuțitul și blocați-l 

atunci când nu îl folosiți, pentru siguranță. Lamele din 

oțel carbon sunt puternice și ascuțite.Dimensiuni: 

15,5X4X2 cm

2.97  €        3.53  €        

82095-mc

Cutter

Cutter cu mâner robust, cu buton de blocare a lamei, 

cu lamă fracționabilă, ca tot timpul să aveți lamă 

ascuțită. Personalizarea vă recomandăm prin 

tampografie.                                                               

Dimensiuni: 15,2 × 1,7 × 3,7 cm

Dimensiune personalizare: 4,5 × 1,2 cm

1.17  €        1.39  €        
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IT3011-03-

mob 

Cuțit retractabil cu carcasă transparentă colorată din 

plastic.Dimensiuni: 12,5X2,5X1,5 CM
0.67  €        0.80  €        

89001-mc

Cutter mare, disponibil în mai multe culori moderne, 

cu lamă înlocuibilă. Absolut necesar în orice 

gospodărie. Personalizarea v-o recomandăm prin 

tampografie.                                                         

Dimensiuni: 15,3 × 3 × 1,4 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 1 cm

0.57  €        0.67  €        
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89002-mc

Cutter SNICCER în diverse culori cu lamă înlocuibilă. 

Este absolut necesar în orice gospodărie. 

Personalizarea v-o recomandăm prin 

tampografie.Dimensiuni: 15,5 × 3 × 1,4 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 1cm

0.56  €        0.67  €        

89003-mc

Cutter  cu lama detasabila- este binevenit în orice 

gospodărie şi birou, disponibil în mai multe culori. 

Personalizarea v-o recomandăm prin 

tampografie.Dimensiuni: 13,4 × 1,4 × 1,4 cm

Dimensiune personalizare: 5 × 0,6 cm

0.49  €        0.59  €        

39498/9/20222:25 PME:\pc-tester\promo-1\New folder\Agentie\Agentie\2022\Oferte\oferte Tester\Promotionale -BRICOLAJ-11Promotionale -

BRICOLAJ-11Unelte & Lampi 



TESTER LMD CONSULTING 
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

Set unelte multifunctionale 

80621-mc

Calendar ADVENT  "Instrumente". Calendarul include 

un instrument pentru fiecare zi de Advent (include 2 

cleşti, şurubelniţe în diverse dimensiuni şi o pensetă 

ascuţită.                                              Dimensiuni: 42,5 × 

4,5 × 30,5 cm

Dimensiune personalizare: 11 × 8 cm

15.66  €      18.64  €      

MO6496-40-

mob

GALLAWAY - Set de unelte practice de 21 de piese, 

prezentat într-o cutie din bambus cu aspect natural. 

Cadoul perfect pentru un meșter DIY sau pentru un 

tâmplar amator. Această cutie utilă conține toate 

uneltele esențiale pe care cineva ar trebui să le aibă 

în casă în cazul în care sunt necesare reparații sau 

apar mici proiecte. Include 3 șurubelnițe, 10 biți în 

suport, 3 chei Torx și 1 adaptor, 4 tubulare , 1 cutter, 

1 mâner și 1 conector. Bambusul este un produs 

natural, pot exista ușoare variații de culoare și 

dimensiune pentru fiecare articol, care pot afecta 

rezultatul final al decorului. Dimensiunea cutiei 

19,5x11,8x3 cm.

14.29  €      17.01  €      
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81943-mc

Set unelte în cutie din carton, conține un multitool și 

un breloc cu mai multe funcții.Dimensiuni: 12,9 × 20 

× 2,9 cm

Dimensiune personalizare: 4,5 × 1,2 cm

12.49  €      14.86  €      

MO8241-03-

mob

PAUL - Set unelte  în cutie de aluminiu cu patent, un 

cleștișor, 1 șurubelniță, un prelungitor, 10 buc. capete 

de șurubelniță, o pensetă și 6 șurubelnițe de 

precizie.Dimensiuni : 18X13,5X3 cm.

11.83  €      14.08  €      
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MO8471-03-

mob

RUEDA TOOL - Set cu 25 unelte în cutie sub formă de 

anvelopă, ce include 1 soclu șurubelniță, 1 patent, 5 

mufe, 3 imbuşi, 10 capete interschimbabile, 2 cleşti şi 

o bandă izolatoare.Dimensiuni : Ø16X5.5 cm

9.49  €        11.29  €      

KC3525-14-

mob

GUILLAUME - Set pliabil cu 25 de scule în cutie de 

plastic.  Conține pensete, set cu 6 șurubelnițe, mâner 

prelungitor, set cu 4 mufe, clește de tăiat și patent și 

set cu 10 capete interschimbabile pentru 

șurubelniță.Dimensiuni: 15,5X10X4,9 CM

9.43  €        11.22  €      
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 87823-mc

Set scule din 25 piese totul într-o cutie din 

aluminiu.Dimensiuni: 20 × 13,5 × 3 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 2 cm

9.40  €        11.19  €      

88002-mc

Set scule din 25 piese. Astfel veţi avea la îndemână 

toate sculele necesare.                                              

Dimensiuni: 15,5 × 10 × 5 cm

Dimensiune personalizare: 4 × 2cm                           

8.15  €        9.70  €        
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MO6682-40-

mob 

Set de chei hexagonale în suport din bambus.Conține 

chei hexagonale din oțel carbon nichelat, cu 

următoarele dimensiuni: 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 

mm - 4 mm - 5 mm - 5,5 mm - 6 mm. Un set ideal de 

avut acasă pentru lucrările de bricolaj. Suportul din 

bambus natural îi conferă o notă elegantă și îl face o 

opțiune excelentă de cadou personalizat. Bambusul 

este un produs natural, în consecință pot apărea 

diferențe de culoare, dimensiune sau 

desen.Dimensiuni : 7,5X14X2CM

6.66  €        7.92  €        

MO9568-03-

mob

TOOLBOX - Set șurubelnițe mici, de precizie, în cutie 

ABS cu magnet, cu deschidere prin 

apăsare.Dimensiuni: 6X16X1.5CM

5.62  €        6.69  €        
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MO6568-18-

mob

Unealtă multifuncțională 17 în 1 din oțel inoxidabil 

în formă de fulg de zăpadă. Inel metalic opțional 

inclus. Această unealtă multifuncțională este perfectă 

pentru proiectele de bricolaj și pentru meșterii 

amatori. Inelul metalic vă permite să îl atașați la 

centura de scule sau chiar la alte scule.Dimensiuni : 

6,3X6,3X0,7 cm

2.91  €        3.46  €        

IT3874-27-

mob

ALUTOOL - Suport cu şurubelnita și lanternă cu LED. 

Carcasă ABS. Include o șurubelniță și 6 capete 

interschimbabile. 3 baterii tip celulă, 

incluse.Dimensiuni: 10X3,2X1,6 CM

1.68  €        1.99  €        
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90734-mc

Kit supravieţuire pe valiză. Etichetă de bagaj şi kit 

supravieţuire din aluminiu cu deschizător de scrisori, 

riglă, deschizător de sticle, deschizător de conserve, 

şurubelniţă, busolă. Setul perfect de instrumente de 

supravieţuire. Personalizarea v-o recomandăm prin 

gravura laser.                                                              

Dimensiuni: 8,6 × 5,5 × 0,2 cm

Dimensiune personalizare: 3 × 1,5 cm 

1.46  €        1.74  €        

Nivele

MO6495-40-

mob 

SPIREN - Nivela cu bulă de aer realizata din bambus, 

cu un deschizător de sticle încorporat. O unealtă de 

lucru foarte utilă pentru orice meșter. Asigură-te că 

proiectele tale de bricolaj sunt perfect nivelate. Odată 

lucrarea terminată, vă puteți răsplăti cu o băutură 

proaspătă pe care o puteți deschide cu desfăcătorul 

de sticle. Bambusul este un produs natural, pot exista 

ușoare variații de culoare și dimensiune pentru 

fiecare articol, ceea ce poate afecta rezultatul final al 

decorului. Dimensiune 15x4,5x2 cm.

4.81  €        5.72  €        
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91356-mc

Breloc nivelă din plastic. Așa nivela  va fi totdeauna la 

indemână. Personalizarea v-o recomandăm prin 

tampografie.Dimensiuni: 4 × 1,5 × 1,5 cm,Dimensiune 

personalizare: 3,5 × 1 cm

0.68  €        0.81  €        

Trusa reparat biciclete 

 88001-mc

Trusă de reparat bicicleta din 17 piese. 

Personalizarea v-o recomandăm prin serigrafie.          

Dimensiuni: 8,2 × 4,4 × 10,9 cm

Dimensiune personalizare: 5,5 × 3,5 cm

6.54  €        7.78  €        
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5200100AJ3-

mc

Instrument pentru biciclete TIBESTI

Set practic de instrumente Schwarzwolf pentru 

motocicliști. Setul include o cheie cu șurub cu cap 

hexagonal (7 dimensiuni), șurubelniță cu cap cu fantă, 

șurubelniță Phillips și torx. Ambalat într-o cutie cadou 

Schwarzwolf.Dimensiuni: deschis : 12,7 × 2 × 3,8 cm, 

închis: 7,3 × 2 x 3,8 cm

4.74  €        5.64  €        

82657-mc

Trusa reparat bicicleta. O trusa pentru bicicleta ce 

contine diverse scule de reparat,mica, intr-o carcasa 

de lemn, nu ar trebui sa lipseasca la urmatorul tur de 

bicicleta. Dimensiuni: 9,5 × 3,3 × 1,7 cm, Dimensiune 

personalizare: 4 × 0,7 cm

4.65  €        5.54  €        
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92693-mc

Trusa reparatii bicicleta. Trusă de reparare a 

bicicletei constând din 2 supape, 1 șmirghel, 2 

manete pentru anvelope, 2 capace de supape, 5 

petice și o cheie.Dimensiuni: 12,8 × 6,5 × 2,3 

cm,Dimensiune personalizare: 4 × 2 cm

2.86  €        3.40  €        

Pentru comenzi de  peste 2500 euro se aplica preturile   en gros . 

Livrare pe baza de comanda ferma  confirmata , plata avans pe baza de factura proforma 

Contact: Domokos Lucretia, office@tester-consulting.ro ,  0749 198831

La cerere se asigura personalizarea 
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