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Szlifierki i cążki do ząbków
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Szlifierki i cążki do ząbków
Do schowka [4]

[5]

Sieciowa szlifierka do ząbków Premium z elastycznym
przewodem [5] Nr kat. 226700 Sieciowa szlifierka do
ząbków Premium z elastycznym przewodem ułatwiającym
szybkie i bezbolesne szlifowanie ząbków u
Zobacz
nowonarodzonych prosiąt. Długotrwałe użytkowanie
produkt [5] Do
zapewnia głowica o podwójnej warstwie pyłu
schowka [6]
diamentowego oraz przewód o długości 100cm chroniący
samo urządzenie i jego silnik przed szkodliwymi czynnikami
np. śliną. Szlifierka wyposażona w...

Cążki do skracania kiełków u prosiąt, 15 cm [7]Nr kat.
240570 Cążki do skracania kiełków u prosiąt wykonane ze
stali nierdzewnej, 15 cm.

Zobacz
produkt [7] Do
schowka [8]

Cążki do skracania kiełków u prosiąt, 13 cm [9]Nr kat.
240566 Cążki do skracania kiełków u prosiąt wykonane ze
stali nierdzewnej, 13cm.

Zobacz
produkt [9] Do
schowka [10]

[7]

[9]

Sieciowa szlifierka do ząbków Premium [11]Nr kat. 22991

[11]

Sieciowa szlifierka do ząbków Premium Sieciowa
szlifierka do szybkiego i bezbolesnego szlifowania
ząbków u nowonarodzonych prosiąt. Długotrwałe
użytkowanie zapewnia głowica o podwójnej warstwie
pyłu diamentowego. Szlifierka wyposażona w
bezstopniowy regulator szybkości obrotów od 5 000
do 20 ...

Zobacz
produkt [11]
Do schowka
[12]

Cążki do kiełków [13]Nr kat. 22600 Cążki do skracania
kiełków u nowonarodzonych prosiąt. Stal nierdzewna,
najwyższa jakość.

Zobacz
produkt [13]
Do schowka
[14]

[13]

Akumulatorowa szlifierka do ząbków ProPig [15]Nr kat. 22655

[15]

[17]

Zobacz

Akumulatorowa szlifierka do ząbków ProPig Szlifierka akumulatorowa
pozwala na swobodną, wygodną pracę przez ok. 2 godziny przy obrotach produkt [15]
Do schowka
do 20 000/min. Specjalnie zaprojektowana diamentowa głowica
zapobiega zranieniu języka i dziąseł. Szlifierka połączona z
[16]
akumulatorem przewodem spiralnym. Czas...

Bezprzewodowa szlifierka do ząbków Premium [17]Nr kat.
226680 Bezprzewodowa szlifierka Premium do szybkiego i
bezbolesnego szlifowania ząbków u nowonarodzonych
prosiąt. Napęd akumulatorowy, niska waga oraz
ergonomiczny kształt umożliwiają wygodną pracę bez
względu na miejsce. Jedno naładowanie baterii pozwala na
obsłużenie 8-10 miotów. Długotrwałe użytkowanie
zapewnia głowica o podwójnej warstwie pyłu
diamentowego....

Zobacz
produkt [17]
Do schowka
[18]

tel./fax: 61 8220
121
Przedsiębiorstwo
kom.: +48 663
Handlowo-Usługowe
© Insatex 2018
48 47 12
INSATEX-MT
created by
kom.: +48 663
ul. Madziarska 38
netmachina.com
48 47 11
61-615 Poznań
e-mail:
biuro@insatex.pl

Link źródłowy: https://www.insatex.pl/produkty/szlifierki-i-cazki-do-zabkow
Linki
[1] https://www.insatex.pl/sites/default/files/products/88.jpg
[2] https://www.insatex.pl/sites/default/files/products/86.jpg
[3] https://www.insatex.pl/sites/default/files/products/999.jpg
[4]
https://www.insatex.pl/flag/flag/schowek/3120?destination=printpdf/3120&amp;token=f10529c401532ee597751d94f3
9851e4
[5] https://www.insatex.pl/produkty/sieciowa-szlifierka-do-zabkow-premium-z-elastycznym-przewodem
[6]
https://www.insatex.pl/flag/flag/schowek/3531?destination=printpdf/3120&amp;token=a4150c06a1585c376889b2298
e1715a9
[7] https://www.insatex.pl/produkty/cazki-do-skracania-kielkow-u-prosiat-15-cm
[8]
https://www.insatex.pl/flag/flag/schowek/3150?destination=printpdf/3120&amp;token=569e798a759205f54907f4271f
6696fc
[9] https://www.insatex.pl/produkty/cazki-do-skracania-kielkow-u-prosiat-13-cm
[10]
https://www.insatex.pl/flag/flag/schowek/3149?destination=printpdf/3120&amp;token=5506f25d10db2a12111c677ca
850340c

[11] https://www.insatex.pl/produkty/sieciowa-szlifierka-do-zabkow-premium
[12]
https://www.insatex.pl/flag/flag/schowek/974?destination=printpdf/3120&amp;token=b2714bfe72124b6f1ed52c59430
bbf88
[13] https://www.insatex.pl/produkty/cazki-do-kielkow
[14]
https://www.insatex.pl/flag/flag/schowek/491?destination=printpdf/3120&amp;token=78c303e6619f6dda37ccc9642d2
d9716
[15] https://www.insatex.pl/produkty/akumulatorowa-szlifierka-do-zabkow-propig
[16]
https://www.insatex.pl/flag/flag/schowek/433?destination=printpdf/3120&amp;token=8f5a7d9d2189e65daa2437a65b
30e076
[17] https://www.insatex.pl/produkty/bezprzewodowa-szlifierka-do-zabkow-premium
[18]
https://www.insatex.pl/flag/flag/schowek/293?destination=printpdf/3120&amp;token=2fde72830ea49703e9ca3ea22cf
037fc

