Списък на материали за обувната промишленост
Код

C/B/economy
HY78
HY78
HY74
HY74
HY74
HY73
HY73
HY73
HY72
HY72
HY71/70
HY40
*забележка
Tecon
Tecon Star
Schwarzberg
Schwarzberg G
B/K/china

Стока

Дъска за щанeц 900х450х50/бяла/ много голяма твърдост
Дъска за щанeц 900х430х50/бяла/ за универсална употреба, твърда, материал за
рязане- текстил, филц, пеногуми, кожа, табани, гума, фолия и други меки материали
Дъска за щанeц 900х450х45/бяла/ за универсална употреба, твърда, материал за
рязане- текстил, филц, пеногуми, кожа, табани, гума, фолия и други меки материали
Дъска за щанeц 900х450х50/бяла/ за универсална употреба, средно твърда, материал
за рязане- текстил, филц, пеногуми, кожа, табани, гума, фолия и други меки матер.
Дъска за щанeц 1600х500х50/бяла/ за универсална употреба, средно твърда, матер.
за рязане- текстил, филц, пеногуми, кожа, табани, гума, фолия и други меки матер.
Дъска за ръчно кроене 1000х500х10/бяла/ за универсална употреба, средно твърда
Дъска за щанeц 750х450х50/мрамор - многоцветна/ за универсална употреба,
средно твърда, материали за рязане - кожа, табани
Дъска за щанeц 900х450х50/мрамор - многоцветна/ за универсална употреба,
средно твърда, материали за рязане - кожа, табани
Дъска за щанeц 1600х500х50/мрамор - многоцветна/ за универсална употреба,
средно твърда, материали за рязане - кожа, табани
Дъска за щанeц 900х450х50/червено-кафява/ за обувната промишленост, мека,
материали за рязане - кожа, меки материали
Дъска за щанeц 1600х500х50/червено-кафява/ за обувната промишленост, мека,
материали за рязане - кожа, меки материали
Дъска за щанец 900х450х50/зелена/ мека, материали за рязане - кожа,
листове рециклирана кожа, хартия, картон.
Дъска за ръчно кроене 1000х500х5/прозрачна/ за моделиерна, много мека
Цифрата след HY обозначава твърдост по Shore.
Нож за траш машина - Италия
Нож за траш машина - Италия - електронно заточен
Нож за траш машина - Германия
Нож за траш машина - Германия - електронно заточен
Нож за траш машина - Китай
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A05.1415400
A05.1419007
A05.1419009
A05.1419010
A05.1419011
A05.1419013
A05.1419014
A05.1419016
A05.1419019
A05.1419020
A05.1419021
A05.1419023
A05.1419024
A05.1419027
P/9901/0,8
P/9901/1,0
P/9901/1,1
P/9901/1,2
A05.1531150
A01.0116200
A01.0126100
A01.0126100P
A01.0170500
A01.0172600
A01.0175700
A01.0189300
A01.0192100
A01.0194400
A01.0194410
A01.0250150
A01.0265100
A01.0265400
A01.0267300

Шпалт нож 2590х40х06
Шпалт нож/OMSA 141, CAMOGA/- 2768 Х40Х05
Шпалт нож 2590х40х05 STEYER
Шпалт нож 2065х40х05 STEYER
Шпалт нож 2260х40х04
Шпалт тож 2590 x40 x06
Шпалт нож 2662х50х0,6
Шпалт нож 2790х50х06 STEYER
Шпалт нож 3500х50х0,7
Шпалт нож 3350х40х0,5
Шпалт нож 3570х50х08 STEYER
Шпалт нож 3600х50х0,8 /FORTUNA/
Шпалт нож 3350х50х0,8
Шпалт нож 3800х50х08 STEYER
Полиестерен конец навосъчен за мокасини 0,8мм, 500 метра
Полиестерен конец навосъчен за мокасини 1,0мм, 500 метра
Полиестерен конец навосъчен за мокасини 1,1мм, 500 метра
Полиестерен конец навосъчен за мокасини 1,2мм, 500 метра
Нож за рязане на ленти 70х1х40 В5
Лост за пирони/кози крак/
Клещи чукче/никелирано/
Клещи чукче/никелирано/ пластмасова дръжка
Чукче обущарско - средно
Чук със сменяем магнитен накрайник
Чукче обущарско с две глави
Резервно ножче за нож за кроене тип "VELOX"
Нож за кроене тип "VELOX"
Нож за кроене тип "ROSS"
Резервно ножче за нож за кроене тип "ROSS"
Малък дебеломер за кожа 20мм.
Ютийка 50V/ 220V,мод. F
Ютийка за мокасини 50V, 220 V
Нагревател за ютийка 220V
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A01.0267410
A01.0282100
A01.0282200
A01.0301210
A01.0301295
A01.0302600
A08.2024051
A09.2181200
A09.2181500
A09.2185120
A09.2185220
A09.2200200
A09.2200400
A09.2200600
A09.2200700
A09.2200800
A10.2562890
A11.2701300
A11.2701400
A11.2703636
A11.2730000
A12.2805400
A12.2840500В
A12.2840500
A12.2840510
A12.2860200
A12.2882200
A12.2911200
A12.2911300
A12.2911400
A12.2911500
A12.2911812
A12.2911814

Нагревател за ютийка 50V
Моливи за кожа /Сребрин/
Моливи за кожа /Сребрин/ - пълнител
Контейнер за лепило,мод.MINOR, 0.4л./без четка и опаковка/
Контейнер за лепило,мод.MEDIUM, 0.9л./без четка и опаковка/
Ръчен пистолет /шприц/ за лепило 200гр.
Дунапрен + латекс GIAPPONESE 3мм; самозалепващ
Шлайф диск за траш машина - розов, червен
Шлайф диск за траш машина - розов, червен /с фланец/
Транспортен вал за траш машина 34 MM - едр. 2,3
Транспортен вал за траш машина - едр. 1,2,3
Шлайф диск за шпалт м-на "Camoga"400, 80х9х12
Шлайф диск за шпалт машина 120х50х9
Шлайф диск за шпалт 100х8х15
Шлайф диск за шпалт нож 102x8x40
Шлайф диск за шпалт машина 110х51х08-червен/SVIT,CAMOGA/
Абразивен кръг/шкурка/ 440х35мм, едрина 24,36,40, 120 червена
Гумирано колело-четка със стоманени нишки 120х15 F40
Гумирано колело-четка със стоманени нишки 120х8 F40
Гумирано колело-четка със стоманени нишки "DESMA" 160х35
Гумено шлайф колело/шайба за шкурка 140х35 F30
Кръгла четка ест. косъм GRIG. 50
Кръгла четка ест. косъм, D80мм,/за почистване на лепило/ бяла
Кръгла четка ест. косъм, D80мм,/за почистване на лепило/
Четка за поч. на лепило с мет. нишки D80
Кръгла четка вълна/конци/ за финиш 75х300
Кръгла четка текстил за вакса 75х300
Четка за лепило и халоген №6
Четка за лепило халоген №8
Четка за лепило халоген №10
Четка за лепило халоген №12
Четка за лепило №8- с метален обков
Четка за лепило №10 /с метален обков/
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A12.2911816
A12.2914000
A12.2951500/80/120
A17.5120132
A17.5120133
A17.5120333
A19.5300110
A19.53001100765
A19.5300110T640
A19.5300205
A19.53005170650
A19.53005250650
A19.5352200
A19.5358100
A20.5450900/16
A20.5450900/19
A20.5450900/20
A20.5450900/48
A20.5450900/49
A20.545094901
A20.5559800KG
G11
F34
F62N/ F61FN
L11
G60
A22.5860500
A22.5860515

A22.5889716
A22.5889718
A22.5889720

Четка за лепило №12 /с метален обков/
Четка за ръчен пистолет/шприц/ за лепило
Четка с абразивна лента едрина 80, 120
Материали за бомбета и фортове-PITEX,мод.EVOLUTION S2;100х140 листове,мм0,35
Материали за бомбета и фортове-PITEX,мод.EVOLUTION S3;100х140 листове,мм0,45
Материали за бомбета и фортове-PITEX,мод.EVOLUTION V3;100х140 листове,мм0,45
Лента за топъл печат - алуминиева - 122м., 670мм.
Лента за топъл печат ,сребриста ,765мм, 122 мт
Лента за топъл печат Alobrill mt. 122, 640mm
Лента за топъл печат - златна - 122м., 670мм.
Лента за топъл печат сребриста, 122м, 650мм
Лента топъл печат - кафява
Платно напоено със сребрин, см 33 х 6 Мт.
Профил за модели 1 ролка = 100 л.м.
Пастел за репаратура на кожа - бежово кафяв №16
Пастел за репаратура на кожа - шоколадово кафяв №19
Пастел за репаратура на кожа - махагоново кафяв №20
Пастел за репаратура на кожа - бял №48
Пастел за репаратура на кожа - черен №49
Маркер за ходила
Финиш кремообразен безцветен DC4000/54-5кг
Лепило термопластично, гранули/за подгъвачка/,1чувал=20кг.
Лепило термопластично жълто, бобина/за шпиц/,1бобина=2,083кг.
Лепило термопластично бяло, бобина/за пат/,1бобина=2,083кг.
Лепило термопластично ,цилиндър /за странично теглене/, 1цил.=1.889кг.
Лепило термопластично, полиестерно, гранули за шпиц, 1 чувал = 25 кг.
Пирончета гладки "GRUPPINO", 6х22 кутия=2,5кг.
Пирончета гладки "Gruppino" 4x18, кутия= 2,5 кг.
Пирончета гладки "Gruppino" 5x18, кутия= 2,5 кг.
Пирончета за ток 14мм , кутия= 2,5 кг.
Пирончета за ток 16мм , кутия= 2,5 кг.
Пирончета за ток 18мм , кутия= 2,5 кг.
Пирончета за ток 20мм , кутия= 2,5 кг.
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A22.5889722
A22.5889724
A22.5902400
A22.5902500
A22.5902600
A22.5902700
A22.5930100
A22.5930200
A22.5930300
A22.5930400
A22.5930500
A22.6082552
A24.8010671
A24.8204001
A24.8205210
A24.8205218
A24.8205240
A25.8559110
A25.8559220
A25.8559410
A26.8611050
A26.8620501
A26.8640200
A26.8640201
A26.8661001
A26.8663513
A28.9101300
A28.9101500
A40.1799940

Пирончета за ток 22мм
Пирончета за ток 24мм
Винт за ток 3х18мм, кутия=2500бр.
Винт за ток 3х14мм, кутия=2500бр.
Винт за ток 3х16мм, кутия=2500бр.
Винт за ток 3х25мм, кутия=1000бр.
Пирони за пат 6мм
Пирони за пат 7мм
Пирони за пат 8мм
Пирони за пат 9ММ
Пирони за Пат 10мм
Кламери за табани SJK-9/16", 10000бр./кутия
Хастар мод.AGOTEX 500S,деб.0,7,антрацит,противоплъзгащ,L=50м
Хастар мод.AFRICA,200гр./кв.м.,Н.158/памук/,L=50м
Термоподлепка мод.MYSTI,175гр./кв.м.,Н=150,с термолепило,L=50м
Термоподлепка мод.NEVEGAL,230гр./кв.м.,Н=150,с термолепило,L=50м
Термоподлепка мод.PORDOI,270гр./кв.м.,Н=150,с термолепило,L=50м
Ширит за подгъвачка - ласе, мод.501, 1,6мм, 2000м./Н/
Ширит за подгъвачка - ласе, мод.501, 1,6мм, 500м./Н/
Ширит за подгъвачка - ласе, мод.520, 1,2мм, 2000м./Н/
Ширит за подгъвачка - ласе, мод.502, 2,2мм, 1000м./Н/
Самозалепваща лента за разглаждачка 100,бяла,50х15мм,деб.0,27мм/П/
Самозалепваща лента за разглаждачка 600,черна,50х16мм,деб.0,30мм/ПЕ/
Самозалепваща лента за разглаждачка 400,бяла,25х4мм,деб.0,35мм/Н+П/
Самозалепваща лента за разглаждачка 400,бяла,50х4мм,деб.0,35мм/Н+П/
Самозалепваща лента за разглаждачка 400,черна,25х4мм,деб.0,35мм/Н+П/
Самозалепваща лента за разглаждачка 300,черна,50х12мм,деб.0,18мм/Н/
Стъклена вълна самозалепваща 200гр. /кв.м.
Шнур PVC 1.5мм./за декоративен шев на мокасини/
Шнур PVC 2.5мм./за декоративен шев на мокасини/
Термоподлепваща водонепропусклива лента 20мм, 1ролка=250л.м.
Маркер с четка за корекции
Ролер за кожа жълт и розов
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A80.18200016
4900PD
1128PD
1130PD

Ролер за кожа бял, сребро, злато
Ластици бели 60х1,6х1,6мм
Пистолет за кламери T100A SJK.16
Балон 1-ви за балонна преса 522/В /гума за функ преса Iron Fox/
Балон 1-ви за балонна преса 522/В гладък /гума за функ преса Iron Fox/
Балон 2-ри за балонна преса 523 /гума за функ преса Iron Fox/
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