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OSTRZA/NARZĘDZIA
CENA 

ZŁ/SZT

S/20 Nóż 
segmentowy

9mm

Uniwersalny nóż z metalowym uchwytem. 
Skuwka pełni dodatkowo rolę odłamywacza segmentów. Ostrze zamocowane w suwaku, 

który pozwala na łatwe wysuwanie i chowanie ostrza, a równocześnie pewnie blokuje je w 
ustalonym położeniu. Przeznaczony do cięcia papieru, foliii, otwierania opakowań itp. 

Niezastąpiony zarówno w domu jak i w pracy.

ASB, ABB, AB-S, 
AB-SOL, DKB-5, SAB

6,20

180-BT Nóż 
segmentowy

9 mm

Najpopularniejszy nóż z lakierowanej blachy stalowej. 
Wyposażony w suwak ze sprężystą zapadką, który pozwala na łatwe wysuwanie 

i chowanie ostrza, żółta końcówka służy do bezpiecznego odłamywania zużytego segmentu 
ostrza. Dzięki możliwości chowania ostrza nóż jest bezpieczny a jego konstrukcja 

gwarantuje absolutną niezawodność.

AB, ABB, AB-S, 
AB-SOL, DKB-5, SAB

8,95

SVR-2 Nóż 
segmentowy

9 mm

Nóż wykonany w całości ze stali nierdzewnej 
Luksusowy nóż z ręcznie polerowaną powierzchnią i nierdzewnym ostrzem. 

Wygodny, szeroki suwak ułatwia wysuwanie i chowanie ostrza, a metalowa skuwka służy 
do odłamywania zużytych segmentów ostrza. Można nim pracować w środowisku 

chemicznie agresywnym i wilgotnym. Model dedykowany dla najbardziej wymagających 
użytkowników.

AB-S
AB, ABB, AB-SOL, 

DKB-5, SAB
23,20

300 Nóż 
segmentowy

9 mm

Nóż o poszerzonej rękojeści wykonanej z wysokiej jakości tworzywa (ABS). 
Prowadnica ze stali nierdzewnej i blokad ostrza przy pomocy pokrętła. Umożliwia cięcie z 

większą siłą- nożem można przecinać nie tylko pojedyncze arkusze papieru, ale także 
karton, tekturę czy gumę.

AB, ABB, AB-S, 
AB-SOL, DKB-5, SAB

17,85

A-1 Nóż 
segmentowy

9 mm

Nóż z rękojeścią z tworzywa ABS z trwałą, nierdzewną prowadnicą ostrza. 
Kształt wycięć umożliwia automatyczną blokadę ostrza w kolejnych położeniach. Dzięki 
zwiększonej ilości wycięć standardowe ostrze AB/ABB można wysuwać co 1/2 długości 

segmentu. Pozwala to na wysunięcie ostrza optymalne do wykonywanej pracy. Konstrukcja 
noża zapewnia wygodne posługiwanie się nim zarówno przez prawo jak i leworęcznych 

użytkowników.

AB, ABB, AB-S, 
AB-SOL, DKB-5, SAB

14,60

A-2 Nóż 
segmentowy

9 mm

Nóż z rękojeścią wykonaną z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Wyposażony dodatkowo w gumową nakładkę podnoszącą komfort pracy. Ostrze 

prowadzone jest w metalowej, nierdzewnej prowadnicy. Sprężysta zapadka suwaka 
umożliwia łatwe wysuwanie i chowanie ostrza, a jednocześnie z wystarczającą siłą blokuje 

położenie ostrza w czasie pracy. Stalowa skuwka na końcu noża zabezpiecza przed 
przypadkowym wysunięciem ostrza oraz służy do odłamywania zużytych segmentów. 

Uniwersalny nóż do cięcia papieru, folii itp.

AB, ABB, AB-S, 
AB-SOL, DKB-5, SAB

14,60

XMT-1
*Nowość

*Ostrza gratis

Nóż 
segmentowy

12,5 mm

Nóż z serii X-DESIGN z ostrzem szerokości 12,5mm. 
Wykonany z elastomeru i wzmocnionego włóknem szklanym polipropylenu, zapewnia 

maksymalną wygodę uchwytu. Rękojeść wyposażona w wielofunkcyjną, metalową płetwę 
nadającą się m.in. do otwierania puszek z farbą, podważania różnych plastikowych 

elementów np. kontaktów i gniazdek itp.  Uchwyt noża jest chemicznie odporny na farby i 
rozpuszczalniki.

MTB, MTBB 23,20

L-1 Nóż 
segmentowy

18 mm

Najpopularniejszy nóż z ostrzem segmentowym szerokości 18mm.
Ergonomiczny kształt rękojeści z wysokiej jakości ABS ułatwia pracę i ogranicza zmęczenie, 
ostrze można blokować przy dowolnym wysunięciu z prowadnicy. Znajduje zastosowanie 

zarówno w warsztacie domowym jak 
i w zakładach produkcyjnych.

LB, LBB, LBD, 
LB-SOL, LFB-5B, 

LWB-3B
24,70

L-2 Nóż 
segmentowy

18 mm

Uniwersalny nóż z ostrzem segmentowym szerokości 18mm. 
Rękojeść z trwałego, wysokiej jakości tworzywa ABS wyposażona dodatkowo 

w zwiększającą komfort pracy nakładkę z gumy. Niezawodna blokada ostrza pokrętłem 
pozwala na zatrzymanie ostrza na odpowiednią długość.

LB, LBB, LBD, 
LB-SOL, LFB-5B, 

LWB-3B
26,80

L-5 Nóż 
segmentowy

18 mm

Nóż z serii X-DESIGN z ostrzem 18mm przeznaczony do uniwersalnego użytku. 
Uchwyt z antypoślizgową rękojeścią z kompozytu wypełnionego włóknem szklanym, 

zapewnia maksymalną wygodę i odporność na kwasy, farby czy rozpiuszczalniki. 
Dodatkowo wyposażony w  wielofunkcyjną, metalową płetwę nadającą się m.in. do 

otwierania metalowych puszek, podważania różnych plastikowych elementów it. Ostrze 
blokowane za pomocą pokrętła pozwala na precyzyjne regulowanie wysunięcia ostrza. 

LB, LBB, LBD, 
LB-SOL, LFB-5B, 

LWB-3B
28,55

L-7
*Ostrza gratis

Nóż 
segmentowy

18 mm

Nóż z serii X-DESIGN z ostrzem 18mm przeznaczony do uniwersalnego użytku. 
Uchwyt z antypoślizgową rękojeścią z kompozytu wypełnionego włóknem szklanym, 

zapewnia maksymalną wygodę i odporność na kwasy, farby czy rozpiuszczalniki. 
Wyposażony w otwór do zamocowania linki bezpieczeństwa- zapobiegającej upadkowi 

narzędzia lub jego zagubieniu. Ostrze blokowane za pomocą pokrętła pozwala na 
precyzyjne regulowanie wysunięcia ostrza. 

LB, LBB, LBD, 
LB-SOL, LFB-5B, 

LWB-3B
27,55

NARZĘDZIA OLFA

NOŻE SEGMENTOWE


