
 

 

 

2019. márciusi szerszám ajánlatunk 
 
Havi szerszám és alkatrész ajánlatunkban olyan termékeket mutatunk be, melyek hasznosak, 
hiszen mindennap vagy sűrűn előfordulnak egy órás kezében. A bemutató termékek 
megtekinthetők és megvásárolhatók irodánkban, de természetesen továbbra is lehetőség van 
a telefonon, emailben történő rendelésre. 

 
További kérdés esetén keressenek minket telefonon az +36-1/951-3301-es számon vagy 

emailben az info@oramu.hu címen. 
 

 
Szerkezet tartó doboz – 5 darabos (kerek) 

- Egymásra tehető dobozok 
- 1 db tetővel – külön rendelhető hozzá (B508777 – 1.555 Ft + Áfa) 
- Anyaga: műanyag 
- Méretei: 81x15mm 

 

Rendelési szám: B508772 
Ár: 12.180 Ft   
 
 

         
Szerkezet tartó doboz – 5 darabos (téglalap) 

- Egymásra tehető dobozok 
- 1 db tetővel – külön rendelhető hozzá (B508778 – 1.555 Ft + Áfa) 
- Anyaga: műanyag 
- Méretei: 120x53x15mm 

 
Rendelési szám: B508773 
Ár: 12.180  Ft 
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Szerkezet tartó doboz – 5 darabos (négyzet) 
- Egymásra tehető dobozok 
- 1 db tetővel – külön rendelhető hozzá (B508779 – 1.555 Ft + Áfa) 
- Anyaga: műanyag 
- Méretei: 74x74x15mm 

 
Rendelési szám: B508774 
Ár: 12.180 Ft  
 

 

 

 

 

Pamut kesztyű 
- Anyaga: pamut 
- Rendelhető méretek: S, M, L 

 
Rendelési szám: B507141 
Ár: 1.220 Ft 

  
 
 

 
 
 
Gumi ujj 

- Anyaga: latex 
- Antisztatikus/standard 
- Rendelhető méretek: M, L 
- 100 db/csomag 

 

Rendelési szám:  
- Antisztatikus (M/L/XL): B507187/ 

B507188/ B507189  
– Ár: 2.450 Ft 

- Standard (M/L): B507182/B507183  
– Ár: 2.450 Ft 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

Védőfólia 

Használata ajánlott mutató leszedéshez és 
visszahelyezéshez, illetve tok 
nyitáshoz/csukáshoz, a karcolások elkerülése 
érdekében. 

- Elasztikus 
- Átmérője: 85 mm 
- Minimum rendelhető mennyiség: 10 

db 
 

Rendelési szám: B508492 
Ár: 1.220 Ft  

 

 

 

Üvegvédő fólia  
- Elektrosztatikus 
- Rendelhető méretek: 30, 40, 45 mm 
- 100 db/csomag 

 

Rendelési szám: 
- 30 mm: B507976  

– Ár: 2.995 Ft 
- 40 mm: B507977  

– Ár: 4.250 Ft 
- 45 mm: B507978  

– Ár: 4.495 Ft 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Számlapvédő alátét 
Mutatóleszedéshez ajánlott a számlap 
sérülésének elkerülése érdekében. 
 

Rendelési szám: B507989 
Ár: 620 Ft 
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