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Структурни кабелни системи



Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

50057328
Cable Stripper S4-28 Multi - Инструмент за 

разделка на кабели и проводници

Диаметър на кабела: 4 - 28 мм; зачистване на проводници: 

0.5-0.6 мм2; регулиращ се нож във височина
бр. 1            33.84 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

50054328
Cable Stripper S4-28 H - Инструмент за 

разделка на кабелна изолация

Диаметър на кабела: 4 - 28 мм ; режещ нож с острие тип 

"кука"
бр. 1            28.65 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

51001000
Cable Stripper H.D 1000 - Нож за разделка 

на кабелна изолация до 185 мм2

Нож за външна кабелна изолация EN / IEC 60900, VDE 

1000 V
бр. 1            83.32 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

51000005
Wire Stripper 5 - Инструмент за зачистване 

на изолация на проводници

Размер на проводника: 0.2 - 6 мм2 ; регулиране дължината 

на зачистване: 5 - 12 мм; сменяеми остриета; ножица за 

напречно срязване

бр. 1            49.09 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

51000007

Wire Stripper 7 Magic - Инструмент за 

зачистване на изолация на кабели и 

проводници

Размер на гъвкав проводник: 0.5 - 16 мм2; твърд 

проводник: 0.5 - 10 мм2 ; дължина на зачистване: 8 - 24 

мм; ножица за напречно срязване

бр. 1            93.10 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

51001007
Wire Stripper 7-F - Инструмент за зачистване 

на изолация на плоски кабели

Размер на проводника: 0.75 - 4 мм2; дължина на 

зачистване: до 26 мм; ножица за напречно срязване
бр. 1            93.10 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

51000400
Multi-Stripper No.400 Мултифункционален 

инструмент с 4 функции

Диаметър на кабела: 8 - 13 мм; зачистване на проводници: 

0.5 - 6 мм2; равномерно зачистване на труднодостъпни 

участъци

бр. 1            44.98 лв. 

● Инструменти за зачистване на изолация



Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

51000100
Stripper No.100 Универсален инструмент за 

разделка от ф4-13

Диаметър на кабела: 4 - 13 мм; зачистване на проводници: 

0.5 - 16 мм2; подходящ за кабели на стени и тавани.
бр. 1            36.77 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

52000016
Quadro-Stripper 16 - Инструмент за разделка 

на кабели и проводници с комбиниран нож

Диаметър на кабела: 8 - 13 мм; зачистване на проводници: 

0.5 - 6 мм2; прибиращ се нож с острие тип "кука"
бр. 1            45.96 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

51000300

Duo-Crimp 300 - Инструмент за зачистване 

на изолация и кримпване на кабелни 

накрайници

Зачистване на изолацията и кримпване на проводници: 0.5-

6 мм2; ножица за напречно срязване
бр. 1            90.16 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

52001001
Coax - Stripper No.1 F Plus  - Инструмент за 

разделка на коаксиални кабели

Предназначен за кримпащи конектори с размер от 6,0-8,0 

mm.
бр. 1            36.97 лв. 

52000001

Coax - Stripper No.1 F-screw Plus  - 

Инструмент за разделка на коаксиални 

кабели

Предназначен за кримпащи и F конектори с размер от 6,0-

8,0 mm.
бр. 1            36.97 лв. 

52002001

Coax - Stripper No.1 F Plus Mini  - 

Инструмент за разделка на коаксиални 

кабели

Предназначен за кримпащи и F конектори с размер от 4,0-

5,0 mm.
бр. 1            36.97 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

52000002
Coax - Stripper No.2 - Инструмент за 

разделка на коаксиални кабели

Предназначен за кримпащи конектори с размер от 4,8 - 7,5 

мм; зачистване 0 - 17мм; подходящ за гъвкави кабели
бр. 1            30.71 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

52000010
Cat Cable - Stripper No.10 - Инструмент за 

разделка на Data кабели

Предназначен за информационни кабели тип усукана 

двойка Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7 (4,5 - 10mm)
бр. 1            32.86 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

52002002
Stripper 2 cat - Инструмент за разделка на 

data кабели

Предназначен за изолирани PVC информационни кабели 

тип усукана двойка Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7 (4,5 - 10mm)
бр. 1            32.86 лв. 

● Инструменти за разделка на коаксиални кабели

● Инструменти за разделка на Data кабели

● Инструменти за зачистване на изолация

● Инструменти за зачистване на изолация и кримпване

● Инструменти за зачистване на изолация и рязане



Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

52000030
Data-Strip No.30 Инструмент за зачистване 

външната изолация на data кабели

Размер на проводника: 0,05 - 0,5 мм² / 4 - 10 мм; 

употребява се и при многожилни проводници; вграден 

страничен резец

бр. 1            53.39 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

52000040
LSA Sensor 40 - Инструмент за терминиране 

на Пач-панели

Терминатор за проводници: 0.35 - 9/ 0.7 - 2.6 мм2; 

прибираща се "кука"; LSA sensor
бр. 1            60.44 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

52000025

Dismainting Tool 25 - Инструмент за 

зачистване на кабелна изолация на кабел с 

диаметър над 25 мм

за кабели с дебелина на външната изолация до 5 мм бр. 1          326.62 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

52000035
Cable Scissors No.35 Ножици за рязане, 

зачистване и кримпване на кабел

Двукомпонентни дръжки, осигуряващи максимална 

безопасност при употреба
бр. 1            54.96 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

52000029
Cable Stripper No.4-29 Spiral - Инструмент за 

разделяне на кабели и проводници

Позволява различни посоки на рязане - надлъжно, 

спираловидно и кръгло; заключваща система.
бр. 1          148.47 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

52800001
Eazy Opener - Помощен инструмент за 

лесно отваряне на пластмасови компоненти

Предназначен за лицеви панели на ключове, контакти, 

осветителни тела и др.
бр. 1            17.50 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

10550024 Епоксидно минутно лепило , 24ml
Подходящ за залепване на  различни видове материали 

като метал, пластмаса, керамика, стъкло, дърво и др.
бр. 1            16.63 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

30020030 Лак маркиращ - 30g червен
Бързо изсъхване и е подходящ за покриване на множество 

материали; осигурява защита на електропроводниците.
бр. 1            29.14 лв. 

● Лепила и лакове

● Инструменти за терминиране на Пач-панели

● Инструменти за рязане

● Помощен изнструмент за лесно отваряне



Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

13353085
Лепило Flex+bond® температура от -40°C до 

+90°C, UV устойчиво 85ml

Устойчив на температура от 40°C до +90°C, UV защита, 

атмосферни влияния, солена вода; подходящ за 

свързване на различни материали - метал, дърво, 

пластмаса и др.

бр. 1            18.09 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

13600310
Лепило Speed-Flex® Флакон - моментно 

310ml

Не съдържа силикон и е  подходящ освен за слепване на 

материали, така и за употреба в хранително-вкусовата 

промишленост; UV защита.

бр. 1            32.47 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

10552024 Лепило алуминиево - минутно 24ml

Двукомпонентен продукт, без мирис; незабавно действие 

при стайна температура; приложение при алуминиеви и 

други леки метали.  

бр. 1            21.51 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

10539057
Лепило Стик за поправки - 

мултифункционален 57g

Универсален продукт с бързовтърдяващо действие; 

приложим в различни индустриални области.
бр. 1            23.57 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11251050
W44T Turbo-Power Spray 

Мултифункционален спрей 50ml

Защитава, съхранява и почиства всеки продукт; 

водоустойчив,влагоустийчив, смазочен ефект.
бр. 1              7.03 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11251400 Мултифункционален спрей W 44 T 400ml
Защитава, съхранява и почиства всеки продукт; 

водоустойчив,влагоустийчив, смазочен ефект.
бр. 1            11.83 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11210400
Спрей за почистване на електронни 

компоненти 400ml

Бързо и ефикасно почистване, обезмасляване на 

замърсените контакти.
бр. 1            20.93 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11206500 Спрей за премахване на етикети 500ml

Бързо премахва хартиени етикети и е приложим върху 

различни видове повърхности - дърво, метал, пластмаса, 

дърво и др.

бр. 1            20.93 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11215500
Спрей индустриален почистващ препарат 

500ml

Универсална употреба; почиства, обезмаслява и се 

изпарява без да оставя никакви следи.
бр. 1            14.57 лв. 



Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11200400 Спрей Универсална Пяна 400ml
Почиства без да оставя следи; безопасен за околната 

среда, биоразградим.
бр. 1            12.81 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11400400
Спрей за почистване на автомобилни табла 

400ml

Предпазва повърхности на автомобилите; предотвратява 

замърсяването и задържането на прахови частици; лесен 

за нанасяне и придава копринен блясък.

бр. 1            13.40 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11051400 Спрей Алуминиев A-400ml
Придава изключително силен бляскъв ефект и гарантира 

защита на всякакви метални повърхности.
бр. 1            26.99 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11350400 Спрей Силиконов 400ml
Запазва повърхностите и предотвратява натрупването на 

лепкави остатъци по тях.
бр. 1            19.56 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11000400 Спрей Цинков 400ml

Предотвратява образуването на корозия по всякакви 

метални повърхнсти с дълготрайност повече от 1050часа; 

устойчив на екстремни атмосферни условия.

бр. 1            27.58 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11590400 Спрей за неръждаема стомана 400ml

Почиства, защитава и се грижи за поддържане на 

матовите и полирани повърхности от неръждаема 

стомана на открито и закрито; антистатично действие

бр. 1            26.21 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11150400
Спрей за премахване на ръжда и по-добър 

контакт 400ml

Продуктът има защитен ефект срещу корозия, окисляване; 

подходящ за метални части, механични части, 

електрически системи; прониква дори и на трудностъпни 

бр. 1            10.86 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11551400
Спрей изолационен - прозрачен, 

диелектричен 400ml

Продуктът е устойчив на UV лъчи, влага, киселини и 

атмосферни влияния; антистатично действие.
бр. 1            33.05 лв. 

Реф. номер Описание на артикула, стоката: Техническа информация Мярка
К-во в 

опак.

Цена в лв/бр.

без ДДС 

11640150
Спрей за тестване на димо-оптични датчици 

150ml

Осигурява сигурност при проверка на димо-оптични 

датчици; изпарява се без да оставя следи и гарантира  

при употреба непрекъснат режим на работа на датчиците.

бр. 1            28.36 лв. 

● Спрейове за различни повърхности
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