
N a r z ę d z i a  d l a  p r a w d z i w y c h  p r o f e s j o n a l i s t ó w

KATALOG PRODUKTÓW 

w w w . b u d g u r u . p l



w w w.budguru .p l  |  te l .  +4 8 8 81 68 8 111 |  sk lep@budguru .p l2



3w w w.budguru .p l  |  te l .  +4 8 8 81 68 8 111 |  sk lep@budguru .p l

F o l i e ,  p a p i e r y ,  t a ś m y  o c h r o n n e 4

P a c e  i  t a r n i k i 1 1

S z l i f i e r k i  d o  g i p s u  i  g ł a d z i 1 5

M i e s z a r k i 1 8

N a r z ę d z i a  d o  p r a c  d o c i e p l e n i o w y c h 2 1

Ta p e t o m a t y 3 4

P ę d z l e 3 6

W a ł k i 3 7

N a r z ę d z i a  d o  p o s a d z k i 4 0

A g r e g a t y  m a l a r s k i e 4 2

M a l o w a n i e  n i s k o c i ś n i e n i o w e 5 3

K o m p r e s o r y 5 5

G w o ź d z i a r k i  i  w i ą z a r k i 5 7

W i l g o t n o ś c i o m i e r z e 5 9

O d k u r z a c z e 6 2

O ś w i e t l e n i e 6 4

M a s k i  o c h r o n n e 6 5

P o z o s t a ł e  u r z ą d z e n i a 6 6

P r e p a r a t y  d o  k o s t k i  b r u k o w e j 6 7

KATEGORIE PRODUKTÓW
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Cover Quick do małych powierzchni
Taśma maskująca z papierem ochronnym, szybkie rozwiązania maskujące 
dla maksymalnej produktywności, do małych powierzchni, takich jak 
parapety, listwy przypodłogowe 

Cover Quick - do średnich i dużych powierzchni
Taśma maskująca z elektrostatyczną folią, szybkie rozwiązanie maskujące 
dla maksymalnej produktywności, do średnich i dużych powierzchni, 
takich jak listwy przyokienne i przypodłogowe, okna, drzwi, meble itp.

18 cm / 20 m - kod prod.: 96718092

55 cm / 33 m - kod prod.: 96805692
110 cm / 33 m - kod prod.: 96811092
140 cm / 33 m - kod prod.: 96814092
210 cm / 20 m - kod prod.: 96821092
270 cm / 16 m - kod prod.: 96819092

CQ papier
Folia z bardzo cienką taśmą samoprzylepną SUNNYpaper Super cienka, 
do gładkich, chropowatych oraz lekko wilgotnych powierzchni. Wysoka 
odporność na wilgoć oraz rozerwania. Wysokiej jakości klej akrylowy, 
średnia siła klejenia, odporność na promieniowanie UV do 180 dni, idealna 
do farb i lakierów na bazie wody oraz do specjalnych technik lakierniczych 
i wykończeniowych.

CQ folia
Folia z bardzo cienką taśmą samoprzylepną SUNNYpaper Super cienka, 
do gładkich, chropowatych oraz lekko wilgotnych powierzchni. Wysoka 
odporność na wilgoć oraz rozerwania, wysokiej jakości klej akrylowy, 
średnia siła klejenia, odporność na promieniowanie UV do 180 dni, idealna 
do farb i lakierów na bazie wody oraz do specjalnych technik lakierniczych 
i wykończeniowych.

10 cm / 25 m - kod prod.: 487810
18 cm / 25 m - kod prod.: 487820
30 cm / 25 m - kod prod.: 487830

55 cm / 33 m - kod prod.: 486455
140 cm / 33 m - kod prod.: 486414
210 cm / 20 m - kod prod.: 486421
270 cm / 16 m - kod prod.: 486427

55 cm / 33 m - kod prod.: 486453
140 cm / 33 m - kod prod.: 486413

Folie, papiery i taśmy ochronne

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Zamiast tegoCover Quick - ochrona dedykowana dla trudnych powierzchni

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Zamiast tegoCover Quick - ochrona dedykowana dla trudnych powierzchni

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Nie folia tylkoPapier
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CQ folia ze złotą taśmą maskującą
Folia z bardzo cienką taśmą samoprzylepną SUNNYpaper.Do użycia 
na gładkich, delikatnych / problematycznych powierzchniach, takich 
jak plastik, aluminium, cyna itp., wysoka odporność na wilgoć, 
wysokiej jakości klej akrylowy, średnia siła klejenia, odporność 
na promieniowanie UV do 30 dni, idealna do lakierów i farb na bazie 
wody

55 cm / 33 m - kod prod.: 486355
140 cm / 33 m - kod prod.: 486314
210 cm / 20 m - kod prod.: 486321
270 cm / 16 m - kod prod.: 486327

55 cm / 33 m - kod prod.: 486353
140 cm / 33 m - kod prod.: 486313

CQ folia odporna na promieniowanie UV
Folia z cienką, wytrzymałą taśmą, odporną na promieniowanie 
UV do 3 dni, idealna do gładkich powierzchni, do prac wewnątrz 
i na zewnątrz.

CQ folia UVE
Folia z grubą, wytrzymałą taśmą, odporną na promieniowanie UV 
do 2 tygodni, idealna do gładkich  i chropowatych powierzchni, 
do prac wewnątrz i na zewnątrz.

CQ folia LDPE UVE 0,03 mm
Taka jak opisana powyżej lecz szersza i z folią LDPE

30 cm / 25 m - kod prod.: 489610
55 cm / 25 m - kod prod.: 489620

110 cm / 25 m - kod prod.: 489730
140 cm / 25 m - kod prod.: 489720
180 cm / 25 m - kod prod.: 489418
210 cm / 20 m - kod prod.: 489421
240 cm / 16 m - kod prod.: 489424
270 cm / 16 m - kod prod.: 489427

55 cm / 25 m - kod prod.: 489623
110 cm / 25 m - kod prod.: 489733
140 cm / 25 m - kod prod.: 489723 

55 cm / 16 m - kod prod.: 485520
110 cm / 16 m - kod prod.: 485522
210 cm / 16 m - kod prod.: 485524
270 cm / 12 m - kod prod.: 485570
320 cm / 16 m - kod prod.: 485532

55 cm / 16 m - kod prod.: 489810
160 cm / 16 m - kod prod.: 489820

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Cover Quick - rozwiązanie dedykowane  do ram okiennych, drzwiowych

Budguru
Podświetlony

Budguru
Podświetlony

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Cover Quick

Budguru
Notatka
Cover Quick

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Cover Quick
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CQ folia UVX
Folia z grubą, wytrzymałą taśmą, odporną na promieniowanie UV 
do 3 tygodni, idealna do chropowatych powierzchni, do prac 
wewnątrz i na zewnątrz.

CQ folia HDPE UVX 0,02 mm
Taka jak opisana powyżej lecz z szerszą taśmą i z grubszą folią HDPE. 

Dyspenser do folii CQ
Do łatwego oddzierania folii CQ.

CQ folia z taśmą dylatacyjną
Wysokiej jakości taśma dylatacyjna zintegrowana z folią ochronną.

30 cm / 16 m - kod prod.: 489500
55 cm / 16 m - kod prod.: 489510

110 cm / 16 m - kod prod.: 489520
140 cm / 16 m - kod prod.: 489530
180 cm / 16 m - kod prod.: 489560
210 cm / 16 m - kod prod.: 489540
240 cm / 16 m - kod prod.: 489550
270 cm / 16 m - kod prod.: 489527
320 cm / 16 m - kod prod.: 489532

55 cm / 16 m - kod prod.: 489513
110 cm / 16 m - kod prod.: 489523
140 cm / 16 m - kod prod.: 489533

55 cm / 14 m - kod prod.: 96745592
110 cm / 14 m - kod prod.: 96741192
140 cm / 14 m - kod prod.: 96741492
210 cm / 14 m - kod prod.: 96742192
240 cm / 14 m - kod prod.: 96742492

10 cm - kod prod.: 480210
20 cm - kod prod.: 480220

      55 cm / 10 m - kod prod.: 489805

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Cover Quick

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Cover Quick

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Cover Quick

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Cover Quick

Budguru
Notatka
i papieru

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Cover Quick
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SUNNYmask UV-plus
Extra cienka, wytrzymała taśma maskująca o niskiej 
rozciągliwości lecz jednocześnie łatwa do oderwania. 
Stworzona do tworzenia maskowania z foli lub papieru 
na gładkich lub chropowatych powierzchniach

Taśma maskująca - zielona
Taśma PVC o średniej przyczepności. Łatwa 
w odrywaniu. Odporna na promieniowanie UV 
do 1 miesiąca. Przydatna  do niewielkiego lub dużego 
maskowania z papieru lub folii. 

Taśma maskująca - niebieska
Taka jak opisana powyżej lecz o wysokiej sile klejenia.

Folia samoprzylepna, dwustronna
Folia Pe z samoprzylepnymi paskami, przezroczysta, 
odporna na promieniowanie UV do 8 tygodni.

Folia samoprzylepna ochronna
Do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Odporna na promieniowanie UV do 3 miesięcy. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Folia samoprzylepna ochronna, przezroczysta
Taka jak opisana powyżej, lecz przezroczysta.

25 mm / 25 m - kod prod.: 495525
35 mm / 25 m - kod prod.: 495535

25 mm / 25 m - kod prod.: 495925
30 mm / 25 m - kod prod.: 495930
35 mm / 25 m - kod prod.: 495935

25 mm / 25 m - kod prod.: 495725
35 mm / 25 m - kod prod.: 495735

15 cm / 100 m - kod prod.: 490015
33 cm / 100 m - kod prod.: 490033
55 cm / 100 m - kod prod.: 490050

25 cm / 100 m - kod prod.: 498025
50 cm / 100 m - kod prod.: 498050

100 cm / 100 m - kod prod.: 498099

50 cm / 100 m - kod prod.: 498051
75 cm / 100 m - kod prod.: 498075

100 cm / 100 m - kod prod.: 498096

Budguru
Notatka
Taśma obustronna SunnyMask UV-Plus

Budguru
Notatka
Taśma obustronna 

Budguru
Podświetlony

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Taśma obustronna 
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Storch EasyMasker Metall
Dyspenser do folii i taśmy malarskiej. Za pomocą 
dyspensera Storch EasyMasker Metall można w szybki 
i precyzyjny sposób przygotować całe pomieszczenie lub 
elewacje do malowania lub tynkowania.

Folia do Storch EasyMasker Metall
Rozmiary: 55 cm x 60 m, 140 cm x 40 m, 30 cm x 27 m

Ostrze do Storch EasyMasker Metall

Papier do dyspensera Storch EasyMasker Metall 
„mocny“
Rozmiary: 7,5 cm x 50 m, 15 cm x 50 m, 22,5 cm x 50 m, 
30 cm x 50 m, 45 cm x 50 m

Papier do dyspensera Storch EasyMasker Metall 
„standard“
Rozmiary: 15 cm x 50 m, 22,5 cm x 50 m, 30 cm x 50 m, 
45 cm x 50 m

kod prod.: 590400

długość 15 cm - kod prod.: 590401
długość 25 cm - kod prod.: 590402
długość 45 cm - kod prod.: 590403

55 cm x 60 m - kod prod.: 590310
140 cm x 40 m - kod prod.: 590320
270 cm x 27 m - kod prod.: 590330

15 cm x 50 m - kod prod.: 590215
22,5 cm x 50 m - kod prod.: 590222

30 cm x 50 m - kod prod.: 590230
45 cm x 50 m - kod prod.: 590088

7,5 cm x 50 m - kod prod.: 590073
15 cm x 50 m - kod prod.: 590076

22,5 cm x 50 m - kod prod.: 590079
30 cm x 50 m - kod prod.: 590082
45 cm x 50 m - kod prod.: 590088

Zestaw Storch EasyMasker Metall:
• dyspenser Storch EasyMasker Metall
• ostrza o długościach: 15, 25 i 45 cm
• 2x folie o szerokościach 55, 140 i 270 cm 
• 2x papiery ochronne o szczerokościach 15, 22,5, 30 i 45 cm
• 2x taśmy malaskie Storch Gold o szerokości 19 mm
• 2x taśmy malaskie Storch Gold o szerokości 50 mm
• 1x taśma malarska Color Expert o szerokości 36 mm
• 1x taśma malarska Color Expert o szerokości 48 mm

kod prod.: 590400-SET

Budguru
Notatka
, papieru

Budguru
Notatka
Oklejarka

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Błąd. Powinno być 270 cm x 27 m
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System osłonowy 
Quick®-Wall 
System umożliwiający oddzielenie przestrzeni 
roboczej od pozostałej części pomieszczenia.

Zapobiega rozpylaniu brudu i pyłu poza obszar 
roboczy.

• wytrzymała konstrukcja aluminiowa
• prosta konstrukcja do złożenia przez jedną 

osobę
• bezstopniowa zmiana wysokości 

i szerokości
• wielokrotnego użytku

Osłona typu podkowa: do 2,70 m 
wysokość x 3,40 m szerokości x  2,65 
m głębokości

Narożnikowa osłona z 
podstawowego zestawu:  do 2,70 
m wysokość x 3,40 m szerokości
x  2,15 m głębokości

Jedna ściana  z podstawowego 
zestawu: do wysokości 3,80 m x 4 m 
szerokości lub do 2,70 m wysokość x 
5,30 m szerokości

Osłona Cover-Wall - podstawowy zestaw 43-elementowy
Łatwa do ustawienia w pokoju do rozmiarów 2,70 m wysokości x 5,30 m szerokości lub 3,80 m x 4 m. W razie 
potrzeby, podstawowy zestaw może zostać rozbudowany. Zakres dostawy: drzwi foliowe, taśmy maskujące 
i folia składana o szerokości 270 cm, uchwyt do przenoszenia rur teleskopowych, torba transportowa.

kod prod.: 565500
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Drzwi foliowe z zamkiem
Szybki i łatwy montaż na taśmydo ościeżnic od 60 cm szerokości. 

Rozmiar: 2,10 x 1,10 m

Osłona na gniazdka elektryczne
Uniwersalna osłona na gniazdko elektryczne oraz włączniki światła. 
Wbudowany magnes wyklucza potrzebę przylepiania do ściany.

1 opakowanie = 10 sztuk.

kod prod.: 562850

kod prod.: 499130
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Pace i tarniki

Paca z tworzywa sztucznego
miękka, rozmiar: 280 x 140 x 2 mm

Paca z tworzywa sztucznego
średnia twardość, rozmiar: 280 x 140 x 3 mm

Paca z tworzywa sztucznego
twarda, rozmiar: 280 x 140 x 3 mm

Paca z tworzywa sztucznego
średnia twardość, rozmiar: 280 x 140 x 3 mm

Paca z tworzywa sztucznego
średnia twarodść, rozmiar: 280 x 70 x 3 mm

Mała paca z tworzywa sztucznego
średnia twarość, rozmiar: 160 x 80 x 3 mm

kod prod.: 312728

kod prod.: 312828

kod prod.: 312928

kod prod.: 312814

kod prod.: 312870

kod prod.: 313002

kod prod.: 329010

Komplet szpachelek japonek ze stali nierdzewnej
4 sztuki o szerokościach: 5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm

kod prod.: 323600

Profesjonalny zestaw szpachelek do spoinowania silikonu
3 szerokości fazowania/promienia: 4 mm, 7 mm, 10 mm
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Mała paca z tworzywa sztucznego
średnia twardość, rozmiar: 160 x 40 x 3 mm

Paca metalowa z platikowym uchwytem

Tarnik Storch Expert
Mocna konstrukcja ze stali nierdzewnej, ergonomiczny uchwyt 
z tworzywa sztucznego.

Tarnik Storch Multi-Rabott Expert
Mocna konstrukcja ze stali nierdzewnej, ergonomiczny uchwyt 
z tworzywa sztucznego w kształcie U. Do usuwania dużych 
nierówności.

Tarnik Storch Gitter-Rabott Expert
Mocna konstrukcja ze stali nierdzewnej, ergonomiczny uchwyt 
z tworzywa sztucznego. Do usuwania dużych nierówności.

kod prod.: 313002

280 x 140 x 2 mm - kod prod.:  312228
280 x 140 x 3 mm - kod prod.:  312229

450 x 90 mm  - kod prod.:  310545

335 x 145 mm  - kod prod.:  310533

285 x 140 mm  - kod prod.:  310428
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Storch Flexogrip AluStar
Profesjonalna paca z wymiennym piórem

• ergonomiczny kształt, uchwyt do stosowania 
jedną lub dwiema rękami

• wysoka wydajność bez zmęczenia
• uchwyt szpachelki wykonany jest w kształcie 

lity „Z“ dzięki czemu łatwo jest ją trzymać 
oburącz

• elastyczne ostrze ze stali nierdzewnej 
z zaokrąglonymi narożnikami nierysującymi 
podłoża

• szybkie i skuteczne poziomowanie podłoża

Paca Storch Flexogrip AluStar 
Przeznaczona dla profesjonalnych wykonawców. Konstrukcja 
produktu jest zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności, 
co oznacza niezawodną jakość i doskonałą ergonomię.

Wymienne pióro do Storch Flexogrip AluStar
grubość: 0,3 mm

Wymienne pióro do Storch Flexogrip AluStar
grubość: 0,5 mm

                                                              szerokość:
5 cm - kod prod.: 326205

15 cm - kod prod.: 326215
25 cm - kod prod.: 326225
40 cm - kod prod.: 326240
60 cm - kod prod.: 326260
80 cm - kod prod.: 326280

100 cm - kod prod.: 326290
125 cm - kod prod.: 326292
150 cm - kod prod.: 326295

                                                   szerokość:
5 cm - kod prod.: 326305

15 cm - kod prod.: 326315
25 cm - kod prod.: 326325
40 cm - kod prod.: 326340
60 cm - kod prod.: 326360
80 cm - kod prod.: 326380

100 cm - kod prod.: 326390
125 cm - kod prod.: 326392
150 cm - kod prod.: 326395

                                                   szerokość:
5 cm - kod prod.: 326405

15 cm - kod prod.: 326415
25 cm - kod prod.: 326425
40 cm - kod prod.: 326440
60 cm - kod prod.: 326460
80 cm - kod prod.: 326480

100 cm - kod prod.: 326490
125 cm - kod prod.: 326492
150 cm - kod prod.: 326495
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Adapter do szpachelki Storch Flexogrip AluStar
Kompatybilny ze wszystkimi kijami teleskopowymi typu LOCK-IT

kod prod.: 326200

Szpachla Storch Flexogrip Classic
Precyzyjny produkt z najwyższej półki. Szpachla Storch Flexogrip Classic jest 
przeznaczona dla profesjonalnych wykonawców tynków i mas. Konstrukcja 
produktu jest zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności, co oznacza, 
niezawodną jakość produktów i doskonałą ergonomię.

Teleskop do Storch Flexogrip Classic
Z włókna szklanego oraz aluminium, ułatwia pracę podczas renowacji sufitów. 
Zakres 118-210 cm.

                                                                      szerokość:
10 cm - kod prod.: 326010
25 cm - kod prod.: 326025
45 cm - kod prod.: 326045
60 cm - kod prod.: 326060
80 cm - kod prod.: 326080

100 cm - kod prod.: 326099
120 cm - kod prod.: 326012

kod prod.: 326001
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kod prod.: 326001Specjalna szpachla paca z zakrzywionym ostrzem
6-krotnie spawana, rozmiar 305 x 120 mm

280 x 110 mm - kod prod.: 311728
350 x 110 mm - kod prod.: 311735

Paca wygładzająca Storch Doubleflex 
Szczególnie elastyczne podwójne ostrze. Dostępne 
rozmiary 280 x 110 mm, 350 x 110 mm 

kod prod.: 320215Szpachelka do gipsu ze stali nierdzewnej 
Uchwyt z bitem PH2

200/70-80 mm - kod prod.: 316320
240/90-110 mm - kod prod.: 316324

280/100-120 mm - kod prod.: 316328

Profesjonalna złota szpachla wenecka SupraGold 
Blacha ze stali chromowanej, nierdzewna, 
specjalnie zmiękczona na brzegach. Zaokrąglone 
narożniki, szlifowane krawędzie dla najbardziej 
wymagających technik wygładzania. Dostępne 
rozmiary: 200 x 70/80 mm, 240 x 90/110 mm, 
280 x 100/120 mm, grubość 0,6 mm

280 x 120 mm - kod prod.: 311328
355 x 120 mm - kod prod.: 311335

Profesjonalna złota szpachla SupraGold 
Blacha ze stali chromowanej, nierdzewna, 
specjalnie zmiękczona na brzegach. Zaokrąglone 
narożniki, szlifowane krawędzie dla najbardziej 
wymagających technik wygładzania. Dostępne 
rozmiary: 280 x 120 mm, 355 x 120 mm, grubość 
0,7 mm

kod prod.: 91402710

Szpachelka z podwójnym ostrzem 27 cm 
Regulowana elastyczność ostrza dla dowolnego 
ustawiania sztywności/elastyczności. Ostrze 
wykonane ze stali nierdzewnej, uchwyt z drewna.

kod prod.: 321105
Szpachelka ze sztywnym ostrzem Storch Expert 
Ostrze ze stali nierdzewnej, sztywne, nitowane, 
chwyt ekspercki.
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kod prod.: 326001

Paca ze stali nierdzewnej z 2 zaokrąglonymi 
rogami
Wykonana z niemieckiej stali nierdzewnej, posiada 
ergonomiczny drewniany uchwyt, wymiary 350 x 
130 mm

kod prod.: 320208

Multiszpachelka Storch Expert
Wielofunkcyjna szpachelka, dzięki której można 
wykonać szereg podstawowych prac na budowie 
zaczynając od zdzierania powłok, usuwania 
gwoździ, aż po otwarcie kapsla od napojów 
orzeźwiających. 

kod prod.: 452210
Podnośnik do podtrzymywania płyt gipsowych
Zakres wysokości od 170 do 325 cm, maksymalne 
obciążenie 70 kg, waga 3 kg

kod prod.: STORCH1604

Walizka transportowa do szpachelek, ostrzy, 
adaptera 
Wymiary 84 x 33 x 9 cm, wnętrze wyścielone pianką 
amortyzującą i ograniczającą przemieszczanie 
przedmiotów podczas przenoszenia, metalowe 
wzmocnienie zawiasów

Zestaw szpachelek Flexogrip Classic

Zestawy szpachelek, piór do gładzi
Kompletne rozwiązania do gładzi w najniższej cenie

Zestaw szpachelek Flexogrip Alustar

Zestaw zawiera:
• walizkę transportową o wymiarach 84 x 33 x 9 cm
• adapter do szpachelek Storch Flexogrip Alustar
• profesjonalny teleskop Storch LOCK-IT o długości 

od 74 do 120 cm
• 5 szpachelek Storch Flexogrip Alustar długościach: 

5 cm, 15 cm, 25 cm, 40 cm, 60 cm

Zestaw zawiera:
• walizkę transportową o wymiarach 84 x 33 x 9 cm
• 4 szpachelki Storch Flexogrip Classic o długościach: 

10 cm, 25 cm, 45 cm, 80 cm

kod prod.: STORCH326161kod prod.: STORCH326252
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Szlifierki do gipsu i gładzi 

STORCH Spider

• wszechstronna w zastosowaniu, idealna do suchej zabudowy
• czysty, pozbawiony rowków szlif na dużych powierzchniach
• duży zasięg do 3 m, oszczędność czasu i kosztów

łatwy dostęp 
do szczotek węglowych

kabel zasilający
zabezpieczony przed
wyrwaniem przewodu

2-stopniowa regulacja
prędkości szlifowania
ścian...

...i sufitów

Szlifierka Storch Spider
Dane techniczne: moc: 550W/230V/50Hz, prędkość bez obciążenia: 650-1600 obr/min, 
prędkość z obciążeniem: 280-950 obr/min, tarcza szlifierki ø: 225 mm, długość: 150 cm, waga: 
4,7 kg. Wyposażenie standardowe: szlifierka do ścian i sufitów SPIDER z tarczą szlifierską na 
rzep kod prod: 624500, wąż ssący dł. 4m z przyłączem bagnetowym, przewód zasilający 4m, 
torba transportowa, szczypce.

kod prod.: 625000
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Szlifierka Storch Spider XS
Dane techniczne: moc: 550W/230V/50Hz, prędkość bez obciążenia: 650-
1600 obr/min, prędkość z obciążeniem: 280-950 obr/min, tarcza szlifierki 
ø: 225 mm, długość: 150 cm, waga: 4,7 kg. Wyposażenie standardowe: 
szlifierka do ścian i sufitów SPIDER z tarczą szlifierską na rzep kod prod.: 
624500, wąż ssący dł. 4m z przyłączem bagnetowym, przewód zasilający 
4m, torba transportowa, szczypce.

kod prod.: 621500

Storch VacTec 25M
Odkurzacz do gipsu Storch VacTec 25 to profesjonalne, niemieckie 
urządzenie dla fachowców pracujących przy suchej zabudowie. Odkurzacz 
Vactec 25 posiada system filtrów chroniących urządzenie przed pyłem 
gipsowym. Posiadając odkurzacz do gipsu firmy Storch oraz szlifierkę 
do gipsu Spider firmy Storch mamy pewność, że żadna inwestycja nie 
zostanie przerwana przez nieuzasadnioną awarię urządzenia.

Wymienny żep do krążków szlifierskich do szlifierek Storch Spider, 
Spider S oraz Spider XS

Osłona ze szczotką do szlifierek Storch Spider oraz Spider S

kod prod.: 651550

kod prod.: 624505

kod prod.: 624510
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Paca na papier i siatkę ścienną
Rozmiar: 210 x 105 mm

Szlifierka ręczna na papier ścierny

Paca z tworzywa sztucznego
twarda, rozmiar: 280 x 140 x 3 mm

kod prod.: 312728

178 x 86 mm - kod prod.: 431150
212 x 105 mm - kod prod.: 431160

kod prod.: 312928

kod prod.: 431180
Szlifierka ręczna z odsysaniem pyłu
twarda, rozmiar: 280 x 140 x 3 mm

kod prod.: 431250
Ręczna szlifierka okrągła do montowania papieru 
z rzepem
średnica: 225 mm



w w w.budguru .p l  |  te l .  +4 8 8 81 68 8 111 |  sk lep@budguru .p l20

Wielorazowy krążek do wszystkich szlifierek z serii Storch 
Spider
Średnica: 225 mm

Wielorazowy krążek na żep do wszystkich szlifierek z serii 
Storch Spider
Średnica: 225 mm

Wielorazowy krążek do styropianu do wszystkich szlifierek 
z serii Storch Spider
Średnica: 225 mm

Wielorazowy krążek na żep do płyt karton-gipsowych do 
wszystkich szlifierek z serii Storch Spider
Średnica: 225 mm
Materiał: węglik krzemu

Wielorazowy krążek do płyt karton-gipsowych, do 
wszystkich szlifierek z serii Storch Spider
Średnica: 225 mm

                         gramatura:
P 40 - kod prod.: 475804
P 60 - kod prod.: 475806
P 80 - kod prod.: 475808

P 100 - kod prod.: 475810
P 120 - kod prod.: 475812
P 150 - kod prod.: 475815
P 180 - kod prod.: 475818
P 220 - kod prod.: 475822

                         gramatura:
P 40 - kod prod.: 476004
P 60 - kod prod.: 476006
P 80 - kod prod.: 476008

P 100 - kod prod.: 476010
P 120 - kod prod.: 476012
P 220 - kod prod.: 476022

                         gramatura:
P 16 - kod prod.: 475816

                         gramatura:
P 80 - kod prod.: 475908

P 100 - kod prod.: 475910

                         gramatura:
P 80 - kod prod.: 477408

P 100 - kod prod.: 477410
P 120 - kod prod.: 477412
P 180 - kod prod.: 477418
P 240 - kod prod.: 477424
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Mieszarki

• Wysoka wydajność mieszania: od 19 do 25 l / min. Oszczędność 
czasu i pieniędzy

• Specjalne konstrukcje wałów mieszania z krótkim i elastycznym 
mieszadłem zapewnia jednorodne rezultaty mieszania

• Wydajność wału napędowego pozwala na mieszanie materiałów 
o dużej gęstości

Storch DMS 25 
Profesjonalna mieszarka przepływowa do mas i zapraw. 
Idealna do efektywnego mieszania suchych zapraw. „Krótki“ 
wał mieszający zapewnia jednorodne resultaty  mieszania, 
łatwa w czyszczeniu oraz zapobiega przestojom. Moc: 
2,2 kW, 230 V / 50 Hz, 10 A, wymiary: 1180 x  640 mm, 
wysokość załadunku: 1035 mm, wysokość transportowa: 
835 mm, waga: 85kg

Storch DMS 15
Profesjonalna mieszarka przepływowa do mas i zapraw. 
Idealna do efektywnego mieszania suchych zapraw. Moc: 1.3 
kW, 230 V / 50 Hz, 6 A, wydajność mieszania do: 19 l / min, 
waga: 55 kg, wymiary 1500 x 700 x 880 cm, dostarczanie 
wody przynajmniej: 3/4“

AutoMixx 50 L
Mieszarka kubełkowa do mieszania znacznych ilości 
materiałów o małej i dużej gęstości. Nadaje się do mieszania 
m.in. farb, materiałów 2 komponentowych (żywic), klei, 
suchych towarów, zapraw i tynków,  szpachli, szpachlówek, 
mas z włóknem szklanym,  żywic syntetycznych, mineralnych, 
tynków renowacyjnych,  betonu drobnoziarnistego 
i jastrychu. Moc 1000 W, napięcie: 230 V / 50 Hz, 5 A, 
prędkość bez obciążenia 60 obr/ min., moment obrotowy: 
105 Nm, pojemnik: 50 L, waga netto: 32 kg

kod prod.: 643500

kod prod.: 643400

kod prod.: 645500 

- wytrzymały silnik o wysokim momencie obrotowym (105 Nm) zapewnia bezawaryjną pracę
- urządzenie pozwala zaoszczędzić czas i siły 
- niewielkie rozmiary i niska waga zapewniają łatwy transport i czyszczenie
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Specjalny kubeł do mieszania dla mieszarki Storch Automixx 50 L kod prod.: 645505

QuickMixx powyżej 50 kg 
Mieszarka do mieszania na mokro i sucho materiałów o małej i 
dużej gęstości. Do farb, materiałów 2-K, klei, syntetycznych 
tynków żywicznych, suchych tynków,  zapraw gipsowych, tynków 
minerlanych i klei dyspersyjnych. Ergonomiczny kształt rękojeści z 
miękkim uchwytem. Moc: 1600 W, 230 V / 50 Hz, 8 A, prędkość: 
na pierwszym biegu: 180-350 obr/min., na drugim biegu: 280-550 
obr/min., moment obrotowy: 42,7 Nm, średnica głowicy: 160 mm, 
waga: 5,6 kg

QuickMixx do 50 kg 
Mieszarka do mieszania na mokro i sucho materiałów o niskiej 
i średniej gęstości. Do farb, materiałów 2-K, klei, syntetycznych 
tynków żywicznych, suchych tynków, zapraw gipsowych, tynków 
minerlanych i klei dyspersyjnych. Ergonomiczny kształt rękojeści z 
miękkim uchwytem. Moc: 1300 W, 230 V / 50 Hz, 6 A, prędkość: 
na pierwszym biegu: 150-400 obr/min., na drugim biegu: 250-700 
obr/min., moment obrotowy: 14,5 Nm, średnica głowicy: 140 mm, 
waga: 4,1 kg

QuickMixx do 25 kg 
Mieszarka do mieszania na mokro materiałów o niskiej gęstości. 
Do farb, materiałów 2-K, klei, syntetycznych tynków żywicznych. 
Ergonomiczny kształt rękojeści z miękkim uchwytem. Moc 1100 
W, 230 V / 50 Hz, 5 A, prędkość 250-700 U / min., moment 
obrotowy 13,5 Nm, średnica głowicy: 120 mm, waga 3,6 kg

kod prod.: 629950

kod prod.: 629800

kod prod.: 629700
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BUDGURU MIXER
Szybkie, dokładne mieszanie

Mieszarka o mocy 1800 W umożliwia łatwe mieszanie 
materiałów lepkich takich jak wypełniacz, gotowy tynk lub 
zaprawy tynkarskie.

Płynna regulacja prędkości mieszania bezpośrednio 
na uchwycie umożliwia pełną kontrolę i zapobiega 
rozpryskiwaniu materiału. Ergonomiczny uchwyt absorbuje 
drgania i umożliwia długą, niemęczącą pracę.

Dwa mieszadła poruszające się w
przeciwnych kierunkach dokładnie
mieszają materiał.

Dane techniczne BUDGURU Mixer

Moc 1800 W

Obroty na biegu 1: 0-430 / 0-590 min−1

Obroty na biegu 2: 0- 620 min−1

Objętość mieszania: do 90 L

Długość mieszadła: 590 mm

Średnica mieszadła: 210 mm

Waga: 7,5 kg

kod prod.: PB10560
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Stojak
BUDGURU EPS 33 PREMIUM+ 
dostarczany jest z solidnym, 
stabilnym stojakiem - można 
regulować nie tylko jego wysokość 
ale również szerokość.

 
 
 

Cięcie klinów
Regulowane końce drutu 
pozwalają na cięcie pod kątem 
od razu na całej długości płyty. 
Drut może zostać ustawiony pod 
dowolnym kątem. 

Dane techniczne Budguru EPS 33 Premium+ (na ilustracji z dodatkowym ramieniem tnącym)

Długość cięcia 1.350 mm

Głębokość cięcia 330 mm

Długość lewej podpory 1.000 mm

Długość prawej podpory 400 mm

Rama Spawana, malowane proszkowo aluminium

Główne ramię tnące Malowane proszkowo aluminium, z prowadnicą na łożyskach kulkowych

Prowadnica głównego ramienia Kąt ustawienia 0-45°

Waga 14 kg

Transformator lub akumulator 220 – 230 V / 50-60 Hz / 37 V, 160 VA / IP 68 / opcjonalny akumulator 36V-1.5AH

BUDGURU EPS 33 PREMIUM+
Stabilny, lekki, profesjonalny

Podpórka boczna
Boczna podpora zapewnia 
dodatkową stabilność podczas 
cięcia.

Dodatkowe ramię
Opcjonalne ramię do cięcia 
poprzecznego, w kształcie litery 
„L“.

Narzędzia do prac dociepleniowych
kod prod.: PB10540
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Mała waga i wysoka stabilność połączone w jednym 
urządzeniu

BUDGURU EPS 33 Premium+ to niezwykle lekkie 
urządzenie do cięcia płyt izolacyjnych. Pomimo niskiej 
wagi, urządzenie dzięki dołączonemu stojakowi jest 
niezwykle stabilne. 

Dodatkowe ramię pozwala na cięcia poprzeczne, w 
kształcie litery „L“.

Po zakończeniu cięcia poprzecznego odegnij dodatkowe 
ramię do tyłu, aby móc dalej swobodnie kontynuować 
docinanie za pomocą głównego ramienia.

Najwyższa jakość i precyzja
Cięcie poprzeczne i kliny

Możesz zamówić urządzenie EPS 33 Premium+ z dodatkowym 
ramieniem lub bez.

          Walizka                   Dodatkowe ramię z walizką Drut tnący Włącznik nożny

Cięcia z długości lub 
szerokości

Cięcia wgłębne Cięcia uciosów Cięcia uciosów

Cięcia uciosów Cięcie uciosów Wycinanie pod 
krokwie

Cięcia wgłębne

Cięcia całej płyty na 
wybraną grubość

Cięcia klinów, 
spadów

Wycinanie litery L

MOŻLIWOSCI CIĘCIA Z URZĄDZENIEM EPS 33 PREMIUM+

kod prod.: PB10552 kod prod.: PB10551 kod prod.: PB10541 kod prod.: PB10367

Akcesoria dodatkowe do maszyny Budguru EPS 33 Premium+
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Mocowanie na rusztowaniu
Specjalny uchwyt pozwa-
la na zawieszenie całego 
urządzenia na rusztowaniu 
- wystarczy dokręcić śruby 
i urządzenie jest gotowe do 
pracy.

Transforamtor
Zamontowany na stałe 
transformator sprawia, że 
urządzenie jest natychmiast 
gotowe do akcji.

Ograniczniki
Mała ale ważna rzecz: urządzenie 
wyposażone jest w ograniczni-
ki na prowadnicy. Dzięki temu 
można wykonywać wiele takich 
samych cięć.

Dane techniczne Budguru EPS 33 (z boczną podpórką oraz nóżką)

Długość cięcia 1.350 mm

Głębokość cięcia 330 mm

Długość głównej podpórki 1.000 mm

Długość dodatkowej podpórki 400 mm

Rama Spawana, malowane proszkowo aluminium

Główne ramię tnące Malowane proszkowo aluminium, z prowadnicą na łożyskach kulkowych

Prowadnica głównego ramienia Kąt ustawienia 0-45°

Waga 14 kg

Transformator z termo-ochroną 220 – 230 V / 50-60 Hz / 37 V, 160 VA / IP 68

BUDGURU EPS 33
Półprofesjonalne urządzenie tnące

kod prod.: PB10514
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Lekka lecz stabilna i odporna na korozję aluminiowa 
konstrukcja pozwala na swobodne podniesienie 
i zawieszenie na rusztowaniu.

To lekkie urządzenie można bez wysiłku przenosić 
na wyższe kondygnacje na placu budowy i zamontować 
na rusztowaniu, dzięki specjalnemu mocowaniu z tyłu. 

Przy pracy z dużymi płytami izolacyjnymi doskonale 
sprawdzi się dodatkowa boczna podpora, która 
zapobiegnie przypadkowemu ześlizgnięciu się płyty 
z urządzenia podczas cięcia.

Model EPS 33 można później wyposażyć w dodatkową 
podporę - niezbędne śruby są domyślnie zamontowane 
w podstawowej wersji urządzenia. Jeżeli okaże się, 
że dodatkowa podpora będzie ci potrzebna możesz ją 
później dokupić osobno.

Lekka aluminiowa konstrukcja
Większa wydajność dzięki swej lekkości

Zawieś urządzenie na rusztowaniu dzięki 
specjalnemu uchwytowi  i zacznij pracę

kod prod.: PB10552 kod prod.: PB10367 kod prod.: PB10367

Akcesoria dodatkowe do maszyny Budguru EPS 33 Premium
walizka transportowa drut tnący włącznik nożny

Budguru
Notatka
Nie to zdjęcie. Ma być takie jak na stronie wyżej.
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BUDGURU EPS AcuKnife
Niezwykle wydajny dzięki dwóm 
akumulatorom litowo-jonowym

W naszym obszernym asortymencie elektronarzędzi 
znajdziesz jedyny w swoim rodzaju akumulatorowy 
nóż do cięcia płyt izolacyjnych.

Zapomnij o ciągnących się przewodach elektrycznych 
i skup się na pracy!

  Baterie litowo-jonowe wielokrotnego ładowania 
są nie tylko kompaktowe ale również niezwykle 
pojemne. Nie ważne czy bateria jest pełna, w połowie 
czy pusta - możesz ją podłączyć do ładowarki kiedy 
chcesz. W bateriach litowo-jonowych nie występuje 
„efekt pamięci“ .

  Napięcie 36V-1.5 Ah

Dane techniczne Powerpack Pro

Akumulator 36 V / 10 Ah

Napięcie pojedynczej celi 3,2 V

Napięcie max. 42,5 V

Napięcie przebicia 
(ochrona przed całkowitym 
rozładowaniem)

30,0 V

Natężenie maksymalne 20 A

Waga 3,3 kg

Dop. temperatura pracy -15 ~ +60 C°

Temperatura 
przechowywania -20 ~ +55 C°

Przenośny akumulator który sprawi, że wszystkie nasze 
profesjonalne urządzenia do cięcia płyt izolacylnych staną 
się prawdziwie wolnostojącymi profesjonalnymi maszynami - 
wolnymi od przedłużaczy i gniazdek prądu. 

POWERPACK PRO                        Przewód XLR

POWERPACK PRO
Przenośny, potężny akumulator

kod prod.: PB10536

kod prod.: PB10512

Budguru
Notatka
Akumulatorowy nóż do cięcia styropianu/styroduru
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Temperatura
16-stopniowa regulacja 
temperatury cięcia

Ostrza
Za pomocą ostrzy można docinać płyty 
izolacyjne o maksymalnej grubości 250 mm. W 
sprzedaży dostępne są również ostrza o innych 
długościach.

Dane techniczne Budguru EPS Knife Premium+

Gotowość do pracy 10 sekund

Moc 250 Wat

Zasilanie 230 V - 50 Hz (110V - 60Hz)

Temperatura cięcia max. 500°C

Waga 1,025 kg

Przewód 3 m długości

Budguru EPS Knife Premium+
Docinaj bez żadnych przerw w pracy

Główną zaletą jest aktywne 
chłodzenie noża. Pozwala to 
na ciągłą pracę i zapobiega 
jego przegrzewaniu.

Przystawka do boniowania pozwala na 
dokładne prowadzenie i precyzyjne cięcia

BUDGURU EPS Knife Premium+ to kompaktowe urządzenie 
z aktywnym chłodzeniem do cięcia styropianu i styroduru.

Dzięki niemu możliwe jest dzielenie płyt izolacyjnych na mniejsze 
części lub wycinanie otworów wewnątrz nich np. przy docieplaniu 
wokół okien, kontaktów czy rur. Dzięki chłodzeniu, nóż nie 
przegrzewa się co umożliwia ciągłą pracę urządzenia - zaoszczędzisz 
dzięki temu czas, który możesz przeznaczyć na pracę, a nie na 
czekanie, aż nóż się schłodzi.

kod prod.: PB10582ZESTAW

Budguru
Notatka
Profesjonalny nóż do cięcia styropianu/styroduru

Budguru
Notatka
Jako jedyny przystosowany do pracy ciągłej.
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Elastyczna blaszka do samodzielnego wyginania kształtów 
pod bonie
Ostrze wymienne do wycinania boni w styropianie, styrodurze. 
Wykonane ze stopu stali nierdzewnej, naostrzone z jednej 
strony, odporne na wysokie temperatury i o odpowiednim 
przewodzeniu. Pasuje do urządzeń:
• Storch Hot Knife 250
• Budguru EPS Knife 
• Budguru EPS Knife Premium+
• Styrocutter

kod prod.: 436155

Ostrze do wycinania otworów w styropianie pod zaślepki, 
puszki
Ostrze do noża termicznego. Za pomocą ostrza można wycinać 
w styropianie/styrodurze otwory pod kołki do styropianu oraz 
puszki podtynkowe. Średnica otworu po wycięciu: ok. 68 mm, 
głębokość wycinania: 12-73 mm

kod prod.: PB10127

Ostrze proste do cięcia styropianu
Ostrze proste do cięcia styropianu metodą termiczną. Ostrze 
należy zamontować w nożu do cięcia styropianu. 

Hartowane ostrze przecina styropian i inne dostępne na rynku 
pianki. Ponieważ ostrze jest z hartowanej stali, nadaje się 
idealnie do zastosowania przy bardzo wysokich temperaturach.

10 cm - kod prod.: PB10537
15 cm - kod prod.: PB10356

20 cm - kod prod.: 436154
25 cm - kod prod.: 436153

Przystawka do cięcia pod kątem + prowadnica z podziałką kod prod.: 436175

Przystawka do wycinania boni, kanałów w styropianie kod prod.: PB10387

Małe sanki do cięcia kanałów w styropianie pod rury, 
ogrzewanie podłogowe + komplet ostrzy
Wycinanie termiczne kanału w styropianie metodą termiczną 
sprawia, że cięcia jest idealnie równe oraz ścianki cięcia są 
wstępnie utwardzone wysoką temperaturą.

kod prod.: PB10386
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Stroch ProCut Basic

• Profesjonalne urządzenie do cięcia płyt styropianowych
• Lekka konstrukcja
• Dokładne i szybkie cięcie 
• Dostępny w dwóch rozmiarach: 105 i 128 cm długości 

cięcia

Storch ProCut Basic / Basic 128
Urządzenie służące do profesjonalnej i wytężonej pracy przy cięciu płyt 
styropianowych, za pomocą drutu wolframowego - odpornego na wysokie 
temperatury. Można je zawieszać na rusztowaniu lub ciąć na stole. Za pomocą 
tego sprzętu można ciąć styropian o grubości do 25 cm. Długość cięcia: 105 
lub 128 cm, głębokość cięcia: 25 cm, ciężar: 9 kg, zintegrowany 1 – stopniowy 
transformator, zabezpieczenie przed wodą: IP 54, zasilane w prąd elektryczny: 
230 V, 50 Hz

Stojak do urządzeń Storch ProCut Basic 105 oraz Basic 128

Lewe ramię przedłużające do urządzeń ProCut Basic oraz Basic 128.

Zapasowy drut do ProCut Basic oraz ProCut 128
1 opakowanie = 5 sztuk

105 cm - kod prod.: 570070
128 cm - kod prod.: 570075

105 cm - kod prod.: 570046
128 cm - kod prod.: 570048

    kod prod.: 570016

    kod prod.: 570105

Drut wolframowy do cięcia styropianu
Długość: 10 mb, średnica 0,8 mm 105 cm - kod prod.: 570002

Budguru
Notatka
Ramię

Budguru
Notatka
Ramię
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Storch ProCut Mineral
• Urządzenie do precyzyjnego cięcia wełny mineralnej

• Szybkie i precyzyjne cięcie bez wysiłku za pomocą piły 

akumulatorowej

• Możliwość przycinania do najbardziej popularnych 

wymiarów

• Przycinanie do grubości 30 cm

składana konstrukcja ramiona do podparcia
izolacji

ProCut Mineral Plus z nożem akumulatorowym
Profesjonalne urządznie do cięcia wełny mineralnej.  
Precyzyjne cięcie wszystkich typowych materiałów, które 
nie mogą być cięte gorącym drutem. Cechy: nóż obrotowy, 
rama z suwmiarką, niska waga, szybki i prosty montaż, 
łatwy transport, dzięki solidnej i trwałej konstrukcji nadaje 
się do użytku na budowach, możliwe do wykonania 
rozmaite przekroje. Dane techniczne: głębokość cięcia 
przy 90°: 6-30 cm, głębokość cięcia pod kątem 45°: maks. 
20 cm, wysokość cięcia: 110 cm, waga: 14 kg, wymiary: dł. 
1,75 m, sz. 0,27 m, gł. 0,24 m

    kod prod.: 570198

stabilny podziałka do dokładnego 
wymierzania
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Akumulatorowa pilarka 10,8V
Pilarka akumulatorowa do urządzenia ProCut Mineral Plus 
z dołączonym ostrzem, 2 akumulatorami Li-Power (10.8V 
/ 2.0Ah) i ładowarką. Cechy: dioda led do oświetlenia 
miejsca pracy, ciężar z bateriami: 1,2 kg

Stół do cięcia płyt styropianowych i styroduru 
Do montowania na rusztowaniu. Stół posiada bolce, które uniemożliwiają 
zsuwanie się płyty styropianowej ze stelaża. Stelaż składa się z 2 elementów 
mocowanych do siebie na ruchomym zawiasie, dzięki czemu cały panel 
można obracać dookoła lub zablokować przed przesuwaniem się. Dane 
techniczne: materiał: stal nierdzewna, pokryty farbą proszkową, odporną na 
zarysowania, mocowanie na rusztowaniu, wymiary: 80 x 40 cm, wysokość 
60 cm

Storch Hot Knife - wersja akumulatorowa 
Pozwala na większą mobilność podczas pracy przy przycinaniu płyt 
styropianowych. Zasilaja go wydajny akumulator litowo-jonowy. Szybki czas 
ładowania baterii (około 60 minut) pozwala zdecydowanie skrócić przerwy w 
pracy. Dane techniczne: moc 180 W, max. temperatura pracy 350 C, kontrola 
temperatury: 16-stopniowa, waga z baterią: 1,1 kg. W opakowaniu znajdują 
się: po jednym ostrzu 150 oraz 200 mm, narzędzia do montażu, szczoteczka 
do czyszczenia urządzenia, dwie baterie 36V/1,5Ah Li-Ion, szybka ładowarka, 
solidna walizka do bezpiecznego trasportu urządzenia z tworzywa sztucznego.

Ostrze do pilarki 10,8V dla ProCut Mineral Plus
Dostępne w długościach: 30 cm, 45 cm

    kod prod.: 570195

    kod prod.: 435850

    kod prod.: 436120

    30 cm - kod prod.: 570197
45 cm - kod prod.: 570196
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Storch Hot Knife 250 
Profesjonalny nóż elektryczny do cięcia styropianu, styroduru.  Zapewnia szybsze 
i precyzyjniejsze cięcie sztywnych płyt styropianowych. Cechy: duża moc i 
szybka gotowość do pracy, aż 16 – stopniowy regulator temperatury, w zestawie 
z regulowanym wykrojnikiem profili, łatwa obsługa i duże tempo pracy, zmienna 
szybkość cięcia, precyzyjne docinanie, do wykonywania cięć profili, głębokich i 
skośnych, mały ciężar – wygoda dla użytkownika, szybka i łatwa wymiana ostrzy. 
Dane techniczne: długość ostrzy: 22,5 cm i 26,5 cm, moc: 190W, napięcie: 230 
V/50 Hz, ciężar: 300 g, temperatura max.: 360 st. C, głębokość cięcia: 20 lub 25 
cm, długość kabla: 3 m.

       długość ostrza:
bez ostrza - kod prod.: 436150

200 mm - kod prod.: 436154
250 mm - kod prod.: 436153
300 mm - kod prod.: 436153

Elastyczna blaszka do samodzielnego wyginania kształtów 
pod bonie kod prod.: 436155

Ostrze do wycinania otworów w styropianie pod zaślepki, 
puszki kod prod.: PB10127

Ostrze proste do cięcia styropianu
10 cm - kod prod.: PB10537
15 cm - kod prod.: PB10356

20 cm - kod prod.: 436154
25 cm - kod prod.: 436153

Przystawka do cięcia pod kątem + prowadnica z podziałką kod prod.: 436175

Przystawka do wycinania boni, kanałów w styropianie kod prod.: PB10387

AKCESORIA DODATKOWE DLA HOT KNIFE 250 (więcej informacji na stronie 27)
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BUDGURU STYROGRIP
Do łatwego łączenia płyt izolacyjnych

Łączniki BUDGURU Styrogrip umożliwiają spajanie płyt 
izolacyjnych nie pozostawiając szpar. Użyteczne w szczególności 
przy nadprożach okiennych, drzwiowych i ościeżnicach. 

• Świeżo naniesione spoiwo nie jest 
wystarczająco mocne aby dobrze 
skleić ze sobą płyty

• Styrogrip został stworzony aby 
dobrze połączyć i wypoziomować 
płyty izolacyjne. Po stwardnięciu 
kleju należy usunąć łączniki.

• Cechy charakterystyczne łączników 
STYROGRIP: z blachy stalowej 
malowanej proszkowo o grubości  1 
mm gwarantuje dobre spajanie przy 
niskiej wadze własnej.

Dyspenser do siatki zbrojeniowej
Szybkie docinanie siatki

Nasz dyspenser do siatki zbrojeniowej pozwala na szybkie jej cięcia w 
warunkach budowlanych. Urządzenie skonstruowano tak, aby można je 
było zarówno zawiesić na rusztowaniu lub postawić na stole i od razu 
przystąpić do pracy.

Dołączony licznik pomoże ci dokładnie odmierzyć wymaganą długość 
siatki, a dzięki specjalnej rolce szybko założysz nową siatkę.

Długość siatki od 10 do 1.200 mm
Średnica siatki do 280 mm
Waga: 6,7 kg

    kod prod.: PB10196

    kod prod.: PB10194
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Nasz stojak na kubeł, tak jak reszta naszych urządzeń, został 
skonstruowany, aby można było go zamontować na rusztowaniu. 
Stojak można swobodnie przesuwać wzdłuż poręczy rusztowania 
wraz z postępem prac. Dzięki takiemu rozwiązaniu kubeł jest 
zawsze tam, gdzie go potrzebujesz! 

Waga: 4 kg | Udźwig do 28 kg

Obrotowy stół jest dostosowany do większości typów 
rusztowań. Zawieszany na górnej poręczy rusztowania i pod-
pierany na dolnej.

Stabilność płyty zapewniają cztery małe trzpienie na końcu 
każdego ramienia stołu. Wykonany z malowanego proszkowo 
metalu.

Stojak na kubeł
Niezastąpiona pomoc podczas klejenia

Stół obrotowy
Przygotowywanie płyt do klejenia

 kod prod.: PB10190

    kod prod.: PB10192
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Tapetomaty

Maszyna do tapetowania, rozwijania tapet 110 cm
Maszyna do tapetowania marki Storch o szerokości 
110 cm: doskonała do szybkiego tapetowania na 
ścianę pokrytą klejem, do obróbki tekstyliów, włókien 
szklanych, ze zintegrowanym nożem.

Maszyna do tapetowania, rozwijania tapet Storch, 
wersja z kółkami
Maszyna do tapetowania marki Storch o szerokości 
110 cm: doskonała do szybkiego tapetowania 
na ścianę pokrytą klejem, do obróbki tekstyliów, 
włókien szklanych, ze zintegrowanym nożem, kółka 
ułatwiające transport. Wersja na kółkach.

Licznik do urządzenia do rozwijania tapet 217010 i 
217020

 kod prod.: 217010

kod prod.: 217020

    kod prod.: 217005

Paca do tapetowania
Pióro ze stali nierdzewnej, szerokość 60 cm.

Paca do tapetowania
Pióro ze stali nierdzewnej, rączka z tworzywa 
sztucznego, szerokość 60 cm.

    kod prod.: 213960

    kod prod.: 262060

Storch Tapetomat E pełny zestaw
• tapetomat o wybranej szerokości
• podwozie do tapetomatu umożliwiające 

przemieszczanie
• stół do odmierzania i składania tapety
• licznik
• nóż do cięcia wraz ze stelażem umożliwiającym 

równe cięcia tapety

60 cm - kod prod.: 216106SET
85 cm - kod prod.: 216108SET

110 cm - kod prod.: 216110SET

Stół do tapetowania Storch
wysokiej jakości stół do tapetowania niemieckiej firmy 
Storch. Stół posiada blat o grubości 3 mm z powłoką 
ochronną. Na całej powierzchni roboczej znajduje się 
skala pomiarowa do szybkiego odmierzania potrzebnej 
tapety. 

    kod prod.: 550800
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Nowa seria wózków transportowych Stanley

Wózek transportowy składany
Ładowność: 60 kg

Materiał: aluminium
Wymiary: 40 x 41 x 100 cm

Podest ładunkowy: 39 x 28 cm
Wymiary kół: 12,7 x 4 cm

Waga: 3,34 kg

Wózek transportowy schodowy
Ładowność: 120 kg

Materiał: stal
Wymiary: 61 x 48 x 112 cm

Podest ładunkowy: 30 x 29 cm
Średnica kół: 15 cm

Waga: 15 kg

Wózek transportowy składany
Ładowność: 70 kg

Materiał: aluminium
Wymiary: 40 x 41 x 104 cm

Podest ładunkowy: 39 x 28 cm
Wymiary kół: 12,7 x 4 cm

Waga: 3,55 kg

Wózek transportowy składany
Ładowność: 90 kg

Materiał: stal
Wymiary: 50 x 45 x 98 cm

Podest ładunkowy: 49 x 28 cm
Wymiary kół: 17,5 x 4,5 cm

Waga: 5,45 kg

kod prod.: SXWTD-FT501 kod prod.: SXWTD-FT521

kod prod.: SXWTD-FT502 kod prod.: SXWTD-FT582
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Wózek transportowy
Ładowność: 250 kg

Materiał: stal
Wymiary: 50,5 x 49 x 118 cm

Podest ładunkowy: 30,8 x 20,8 cm
Średnica kół: 26 cm

Waga: 10,5 kg

Wózek transportowy
Ładowność: 300 kg

Materiał: stal
Wymiary: 55 x 47 x 114 cm

Podest ładunkowy: 40 x 19 cm
Średnica kół: 26 cm

Waga: 11 kg

Wózek transportowy
Ładowność: 250 kg

Materiał: stal
Wymiary: 57 x 54 x 130 cm

Podest ładunkowy: 30 x 29,5 cm
Średnica kół: 26 cm

Waga: 12 kg

Składana platforma transportowa
Ładowność: 300 kg

Materiał: stal
Podest ładunkowy: 90 x 61 cm

Średnica kół: 12 cm
Waga: 14,5 kg

kod prod.: SXWTD-HT524 kod prod.: SXWTD-HT526

kod prod.: SXWTD-HT536

kod prod.: SXWTD-PC528
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Pędzle

Pędzel płaski Strorch LasurSTAR
Unikatowa mieszanka syntetycznego i naturalnego włosia. 
Mocowanie z tworzywa sztucznego, rączka z nielakierowanego 
drewna.

Pędzel fasadowy płaski Storch LasurSTAR
Unikatowa mieszanka syntetycznego i naturalnego włosia. 
Mocowanie z tworzywa sztucznego, rączka z nielakierowanego 
drewna.

Pędzel płaski Storch LasurSTAR
Unikatowa mieszanka syntetycznego i naturalnego włosia. 
Mocowanie z tworzywa sztucznego, rączka z nielakierowanego 
drewna.

Pędzel pierścieniowy Storch AquaSTAR
Unikatowa mieszanka syntetycznego niebiesko-białego włosia. 
Mocowanie ze stali nierdzewnej, rączka z lakierowanego drewna.

Pędzel kapslowy Storch AquaSTAR
Unikatowa mieszanka syntetycznego niebiesk-białego włosia. 
Mocowanie ze stali nierdzewnej, rączka z lakierowanego drewna.

Pędzel płaski Storch AquaSTAR
Unikatowa mieszanka syntetycznego niebiesko-białego włosia. 
Mocowanie ze stali nierdzewnej, rączka z lakierowanego drewna.

50/20 x 63 mm - kod prod.: 042250
75/20 x 68 mm - kod prod.: 042275

75/20 x 68 mm - kod prod.: 048275

100/30 x 68 mm - kod prod.: 082210

4/68 mm - kod prod.: 022004
6/74 mm - kod prod.: 022006
8/80 mm - kod prod.: 022008

10/86 mm - kod prod.: 022010
12/86 mm - kod prod.: 022012

15 x 58 mm - kod prod.: 022715
19 x 58 mm - kod prod.: 022719
23 x 58 mm - kod prod.: 022723
25 x 64 mm - kod prod.: 022725
27 x 69 mm - kod prod.: 022727

30/19 x 48 mm - kod prod.: 041930
40/20 x 53 mm - kod prod.: 041940
50/21 x 58 mm - kod prod.: 041950

 60/22 x 66 mm - kod prod.: 041960
75/23 x 72 mm - kod prod.: 041975



41w w w.budguru .p l  |  te l .  +4 8 8 81 68 8 111 |  sk lep@budguru .p l

Pędzel płaski przycięty Storch AquaSTAR
Unikatowa mieszanka syntetycznego niebiesko-białego włosia. 
Mocowanie ze stali nierdzewnej, rączka z lakierowanego drewna.

Pędzel płaski Storch AquaSTAR
Unikatowa mieszanka syntetycznego niebiesko-białego włosia. 
Mocowanie z tworzywa sztucznego, rączka z nielakierowanego drewna.

Duży wałek poliamidowy, Ø rdzenia 69 mm
Duży wałek, szyty, wyściełany, idealny do nierównych powerzchni.

Duży wałek poliamidowy, Ø rdzenia 69 mm
Duży wałek, szyty, z dodatkową miękką wyściółką, idealny do 
chropowatych powierzchni.

40/13 x 51 mm - kod prod.: 040140
50/15 x 60 mm - kod prod.: 040150

70/30 x 75 mm - kod prod.: 082807
100/30 x 75 mm - kod prod.: 082810

  40/20 x 53 mm - kod prod.: 041940
50/21 x 58 mm - kod prod.: 041950

 60/22 x 66 mm - kod prod.: 041960
75/23 x 72 mm - kod prod.: 041975

18 cm - kod prod.: 144818
25 cm - kod prod.: 144825

18 cm - kod prod.: 144918
25 cm - kod prod.: 144925

Wałki

Wałek, rolka do narożników Storch Multicolor
Wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałego, tkanego pluszu 
poliamidowego odpornego na ścieranie i strzępienie. Materiał zapewnia 
wysoki poziom absorpcji i dystrybucji farby. Runo: 21 mm

kod prod.: 86805092
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Mały wałek, Ø rdzenia 30 mm
Do gładkich oraz lekko szorskich powierzchni.

Mały wałek, Ø rdzenia 16 mm
Do gładkich oraz lekko szorskich powierzchni.

Mały wałek poliestrowy, Ø rdzenia 30 mm
Niewyściełany, skośne boki, do gładkich i lekko chropowatych 
powierzchni. Szerokość 12 cm.

Mały wałek poliestrowy, Ø rdzenia 16 mm
Niewyściełany, skośne boki, do gładkich i lekko chropowatych 
powierzchni. Szerokość 10 cm

16 cm - kod prod.: 153716

10 cm - kod prod.: 150610

12 cm - kod prod.: 155012

10 cm - kod prod.: 151510
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SuperFlock, Ø zewnętrzna 35 mm
Prosty, szerokość 5 cm

SuperFlock, Ø zewnętrzna 35 mm
Zaokrąglone brzegi, szerokość 11 cm

SuperFlock, Ø zewnętrzna 35 mm
Zaokrąglone brzegi.

Flock SoftForm, Ø zewnętrzna 35 mm
Brzegi wklęsłe do wewnątrz wałka

Flock, Ø zewnętrzna 35 mm
Zaokrąglone brzegi, szerokość 11 cm.

Flock, Ø zewnętrzna 35 mm
Zaokrąglone brzegi.

5 cm - kod prod.: 156605

11 cm - kod prod.: 156614

11 cm - kod prod.: 156615
16 cm - kod prod.: 156618

 12 cm - kod prod.: 156912
2 x 12 cm - kod prod.: 156931

 11 cm - kod prod.: 156514

 11 cm - kod prod.: 156515
 2 x 11 cm - kod prod.: 156514

16 cm - kod prod.: 1565184
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Wałek do gładzi gipsowej, szpachlowania Storch Polyamid-Multicolor
Długość: 25 cm, Rdzeń: 69 mm, Rączka: 8 mm, Wysokość runa: 21 mm

kod prod.: 144825

Uchwyt do wałków malarskich Clip on "LOCK-IT", stal nierdzewna
Grubość trzpienia: 8 mm

kod prod.: 146025

Uchwyt do wałków malarskich Clip on "LOCK-IT", stal ocynkowana
Grubość trzpienia: 8 mm

kod prod.: 145225

Uchwyt do wałków malarskich Storch LOCK-IT® ErgoKnick, stal ocynkowana
Grubość trzpienia: 8 mm
Dostępne długości: 18 cm, 25 cm

18 cm - kod prod.: 146118
25 cm - kod prod.: 146125

Wałek do betonu architektonicznegoWałek sznurkowy do tworzenia na ścianie 
efektu betonu architektonicznego.

kod prod.: RC119
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Teleskop z systememLOCK-IT®
Teleskop aluminiowy jakości premium, z systemem LOCK-IT® do rączek 
do wałków Storch, pasuje również do standardowych rączek, z klipsem 
mocującym do standardowych rączek - nigdy więcej problemów z 
mocowaniem z ergonomicznymi elementami 2K

50-70 cm - kod prod.: 194607
74-120 cm - kod prod.: 194612

124-220 cm - kod prod.: 194622
164-300 cm - kod prod.: 194630
214-400 cm - kod prod.: 194640

Narzędzia do posadzki

Jumbo-Bügel
Metalowa rączka do wałków z ruchomym rozstawem, zakres: 30-61 cm

Wałek Jumbo, poliamid, wyraźna tekstura
Metalowa konstrukcja z magnesem. Do wałków o szerokości: 
30-61 cm, do Jumbo-Bügel.

Wałek Jumbo, poliamid, tekstura
Szczególnie odpowiedni do rozpuszczalnikowych 2-składnikowych powłok, 
do Jumbo-Bügel

    kod prod.: 145500

     40 cm - kod prod.: 141840
60 cm - kod prod.: 141860

     40 cm - kod prod.: 142240
60 cm - kod prod.: 142260
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Wałek Jumbo, odpowietrzający
Posiada 11 mm kolce, które przebijają pcherze powietrza. Do  
materiałów o wysokiej gęstości, do Jumbo-Bügel

Wałek odpowietrzajcy
Posiada 11 mm kolce które przebijają pcherze powietrza. Do  
materiałów o wysokiej gęstości. Zestaw z rączką.

Kielnia ze stali nierdzewnej 
Rozmiar: 500x80x100x1,0 mm

Raki
Buty wykonane z wysokiej jakości, wytrzymałego elastomeru. 
Rozmiar 41-46, długość kolców: 21 mm

Raki
Tworzywo polipropylenowe z 13 hartowanymi
kolcami stalowymi, rozmiar 41-45, długość kolców: 33 mm

     40 cm - kod prod.: 178240
60 cm - kod prod.: 178260

     19 cm - kod prod.: 178219
24 cm - kod prod.: 178224

     kod prod.: 310850

     kod prod.: 369010

     kod prod.: 369000
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Agregaty malarskie
Storch Airless Duomax 9000

• Hydrauliczna technologia tłokowa długiego posuwu
• Do praktycznie wszystkich materiałów do natryskiwania 

przystosowanych do technologii Airless
• Do nowych budynków, obiektów średniej i dużej wielkości
• Idealny do obróbki materiałów wiskozowych
• Podwójny napęd: do wyboru z silnikiem elektrycznym lub 

Diesla, wymienny silnik dostępny opcjonalnie

Airless Duomax 9000 elekt.
Wielkości dysz:
• przy jednym pist. maks.. 0,041"
• przy dwóch pist. maks.. 0,026"
• przy trzech pist. maks.. 0,021"

Dane techniczne:
• moc 2,2 kW / 230 V/50 Hz, 10 A 
• maks. ciśn. hydr. 228 bar, 
• moc tłocz. pod ciś. 5,7 l/min. 
• masa 70 kg

Airless Duomax 9000 benzyna
Wielkości dysz:
• przy jednym pist. maks.. 0,045"
• przy dwóch pist. maks.. 0,038"
• przy trzech pist. maks.. 0,031"
• przy czter. pist. maks. 0,026"

Dane techniczne:
• moc 6,5 PS 
• max. ciśn. hydr. 228 bar, 
• moc tłocz. pod ciś. 9,2 l/min. 
• masa 70 kg

Zawartość zestawu STORCH Airless Duomax 9000 Elektr./ benzyna: 
• Manometer 
• Wąż Airless 3/8" 15 m  
• Filtr węża 1/4"
• Mastic Pistolet razem z mocowaniem dysz 
• Dwie dysze zwrotne: 521, 635 
• Filtr urządzenia, zestaw do czyszczenia i konserwacji 
• Adapter do czyszczenia QuickClean 
• Torba na akcesoria

Storch Airless Duomax 9000 Elektro

Storch Airless Duomax 9000 Benzin

kod prod.: 696000
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STORCH Airless ST 1700+ i ST 1700

• inteligentna elektronika: czas eksploatacji, 
ciśnienie robocze, zużycie materiału i więcej na 
wyświetlaczu LED

• prosty montaż i demontaż pojemnika kolorów
• uszczelki z możliwością poziomowania
• do większych prac renowacyjnych: nowe budynki, 

średnie i duże obiekty
• idealny do obróbki szpachli natryskiwanej

Airless ST 1700+ / ST 1700
Wielkości dysz:
• przy jednym pistolecie z dyspersją maks. 0,035"
• przy dwóch pistoletach z dyspersją maks. 0,021"
• przy jednym pistolecie z masą szpachli maks.. 0,037"

Dane techniczne:
• moc 2,1 kW / 230 V/50 Hz, 10 A
• max. Ciśn. hydr. 227 bar
• moc tłocz. pod ciś. 5,5 l/min. 
• masa 64 kg / 59 kg

Zawartość zestawu Airless ST1700+:
• Wąż Airless 3/8" 15m na 

zintegrowanym bębnie węża, 
• Przegub obrotowy 1/4"
• Mastic Pistolet razem z 

mocowaniem dysz
• Cztery dysze zwrotne: 521, 623, 

631, 635
• Zestaw do czyszczenia i 

konserwacji QuickClean
• Torba na akcesoria

Zawartość zestawu Airless ST1700:
• Wąż Airless 3/8" 15 m
• Przegub obrotowy 1/4"
• Mastic Pistolet razem z
• Mocowaniem dysz
• Dwie dysze zwrotne: 631, 635
• Zestaw QuickClean do czyszczenia 

i konserwacji
• Torba na akcesoria

Storch Airless ST 1700+

kod prod.: 695018

kod prod.: 695017

Storch Airless ST 1700
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STORCH Airless ST 900

STORCH Airless ST 800

• solidne urządzenie uniwersalne
• inteligentna elektronika: czas eksploatacji, ciśnienie 

robocze, zużycie materiału i więcej na wyświetlaczu LED
• prosty montaż i demontaż pojemnika kolorów
• uszczelki z możliwością poziomowania
• również do obsługi przez dwie osoby
• do większych prac renowacyjnych, nowych budynków i 

obiektów średniej wielkości
• idealny do obróbki materiałów dyspersyjnych

• solidne urządzenie uniwersalne
• inteligentna elektronika: czas eksploatacji, ciśnienie 

robocze, zużycie materiału i więcej na wyświetlaczu LED
• prosty montaż i demontaż pojemnika kolorów
• uszczelki z możliwością poziomowania
• również do obsługi przez dwie osoby
• do większych prac renowacyjnych, nowych budynków i 

obiektów średniej wielkości
• idealny do obróbki materiałów dyspersyjnych

Airless ST 900
Wielkości dysz:
• przy jednym pist. maks.. 0,031"
• przy dwóch pist. maks.. 0,021"

Airless ST 900
Wielkości dysz:
• max. 0,025"

Dane techniczne:
• moc 1,5 kW / 230 V/50 Hz, 7 A
• max. Ciśn. hydr. 227 bar
• moc tłocz. pod ciś. 3,6 l/min.
• masa 43 kg

Dane techniczne:
• moc 0,75 kW / 230 V/50 Hz, 4 A 
• max.Ciśn. hydr. 227 bar 
• moc tłocz. pod ciś.2,5 l/min. 
• masa 30 kg

Zawartość zestawu Airless ST900 / ST800:
Wąż Airless 1/4" 15 m, pistolet 009 ST wraz z mocowaniem dysz, dysza zwrotna 517, 
zestaw do czyszczenia i konserwacji, zamontowany system pomp QuickReload (przy ES 
300 do ST 800), adapter do czyszczenia QuickClean, torba na akcesoria

kod prod.: 695090

kod prod.: 695080
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STORCH Airless ST 700

STORCH Airless ST 550

• szybsza i prostsza wymiana pojemnika kolorów 
z użyciem systemu QuickReload

• inteligentna elektronika: czas eksploatacji, ciśnienie 
robocze i więcej na wyświetlaczu cyfrowym

• niska wysokość konstrukcyjna i elastyczny system 
zasysania

• do małych i średnich prac renowacyjnych i nowych 
budynków

• szybsza i prostsza wymiana pojemnika kolorów 
z użyciem systemu QuickReload

• inteligentna elektronika: czas eksploatacji, ciśnienie 
robocze i więcej na wyświetlaczu cyfrowym

• do małych i średnich prac renowacyjnych

Airless ST 900
Wielkości dysz:
• max. 0,025"

Airless ST 900
Wielkości dysz:
• max. 0,023"

Dane techniczne:
• Moc 0,74 kW / 230 V/50 Hz, 4 A 

maks.ciśn. hydr. 227 bar 
• Moc tłocz. pod ciś. 2,5 l/min. 
• Masa 29 kg

Dane techniczne:
• moc 0,65 kW / 230 V/50 Hz, 3 A 
• max. ciśn. hydr. 227 bar 
• moc tłocz. pod ciś. 2,0 l/min. 
• masa 23 kg

Zawartość zestawu Airless ST 700 / ST 550 / ST 450:
Wąż Airless 1/4" 15 m, pistolet 009 ST wraz z mocowaniem dysz, dysza zwrotna 517, 
zestaw do czyszczenia i konserwacji, zamontowany system pomp QuickReload, adapter 
do czyszczenia QuickClean, torba na akcesoria

kod prod.: 695070

kod prod.: 695055
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STORCH Airless ST 450

STORCH Airless ES 300

• szybsza i prostsza wymiana pojemnika kolorów 
z użyciem systemu QuickReload

• do małych i średnich po duże prace lakiernicze
• mechaniczne ustawienie ciśnienia manometrem

• idealny jako drugie urządzenie lub dla 
początkujących

• szybka i prosta wymiana pojemnika kolorów 
z użyciem systemu QuickReload

• niewielka masa
• do drobnych, średnich, po duże prace 

renowacyjne

Airless ST 450
Wielkości dysz:
• max. 0,021"

Airless ES 300
Wielkości dysz:
• max. 0,019"

Dane techniczne:
• moc 0,47 kW / 230 V/50 Hz, 3 A 

max. ciśn. hydr. 227 bar 
• moc tłocz. pod ciś. 1,8 l/min. 
• masa 17 kg

Dane techniczne:
• moc 0,65 kW / 230 V/50 Hz, 3 A 
• max. ciśn. hydr. 207 bar
• moc tłocz. pod ciś. 1,5 l/min. 
• masa 12 kg

Zawartość zestawu Airless ES 300 
(z LeOS Basic - kod prod.: 695017):
• LeOS SprayRoller basic
• Wąż Airless 1/4" 15 m
• Pistolet 009 ST wraz z mocowaniem dysz
• Dysza zwrotna 517
• Zamont. system pompowania QuickReload

Zawartość zestawu Airless ES 300 (bez LeOS Basic):
• Wąż Airless 1/4" 15 m
• Pistolet 009 ST wraz z mocowaniem dysz
• Dysza zwrotna 517
• Zamont. system pompowania QuickReload

kod prod.: 695017

kod prod.: 695045
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STORCH Airless Duomax 9000 Elektro

STORCH Airless ST 1700+/ST 1700

STORCH Airless ST 900

STORCH Airless ST 800

STORCH Airless ST 700

STORCH Airless ST 550

STORCH Airless ST 450

STORCH Airless ES 300

STORCH Airless Duomax 9000 BenzinNowe budynki, 
obiekty średniej i 
dużej wielkości

Duże prace 
renowacyjne,
nowe budynki, 
obiekty średniej 
wielkości

średnie i duże 
prace renowacyjne, 
nowe budynki, 
mniejsze obiekty

mniejsze prace
renowacyjne, 
średnie i duże 
lakierowanie

maks. otwór na 
dyszę w 1/1000"

maks. przepływ
materiału w l\min.

Glazury
Lakiery żywiczne
Lakiery akrylowe

Grunty, lakiery
wierzchnie

Środki 
zmniejszające 
palność, materiał
bitumiczny, lekka 
szpachla

Dyspersja, klej do
tapet z włókna
szklanego

Inne szpachle
natryskowe

Wybierz model najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb
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Storch Airless LeOS SprayRoller w Systainerze
System do szybkiego nakładania powłok malarskich 
w wariantach dla jednej lub dwóch osób. Połączenie 
25 cm wałka malarskiego z układem natryskowym, 
w zależności od materiału i stanu podłoża mogą być 
stosowane osobno. Dostarczany w praktycznym 
Systainerze z produktami: adapter kątowy, pistolet 
Combo Gun, uchwyt dyszy, pręty przedłużające 30 
cm i 45 cm, głowica obrotową wraz z wałkiem 25 cm, 
dodatkowa głowica skrętna do pracy 2-osobowej, 
odwracalna końcówka 1227 do pracy na zewnątrz oraz 
1221 i 1219 do pracy wewnątrz.

Wałek natryskowy LeOS SprayRoller

kod prod.: 694525

kod prod.: 694520

Storch Turbo-Wash
Profesjonalne narzędzie do czyszczenia wałków malarskich.
Solidne wykonanie z blachy ze stali nierdzewnej. Można je 
podłączyć do myjki wysokociśnieniowej lub zwykłej linii 
wodnej. Waga: 4.5 kg, wymiary: 45 cm x 30 cm x 25 cm

Stoch Tornado
Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, narzędzie 
służy do czyszczenia wałków malarskich z farb, lakierów itp. 
Urządzenie wystarczy podłączyć do źródła wody i umieścić 
wałek malarski wewnątrz bębna czyszczącego. Wodę można 
wylać lub poddać oczyszczeniu za pomocą  narzędzia do 
oczyszczania wody np. Storch WAMAB lub Storch Color 
Free.

kod prod.: 195200

kod prod.: 195000
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System Quick-Reload do Storch ES 300
Do szybkiej wymiany pojemników na farbę

System Quick-Reload
Do szybkiej wymiany pojemników na farbę. 
Do modeli ST 450, 550, 700 oraz 900.

kod prod.: 695001

kod prod.: 690564

kod prod.: 696020

Wózek na szpachle do agregatu 
Storch Duomax 9000
Pojemnik 90L na szpachle na wózku 
ułatwiającym transport, wyciskarka do 
worków z korbą, otwór do montażu 
agregatu Storch Duomax 9000

Profesjonalny agregat tynkarski 
szpachlarski Storch PS 12
Agregat umożliwia natryskowe nakładanie 
tynku i szpachli o granulacji do 3 mm.

kod prod.: 640600
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Pistolet Mastic do agregatu 
Storch Duomax 9000
mocowanie na wąż 1/4“, do materiałów o 
dużej gęstości.

Środek do czyszczenia dysz, filtrów i innych 
drobnych elementów, 500 ml
Płyn rozpuszcza farby, lakiery na bazie 
wody oraz rozpuszczalnika

Filtr do pistoletów Combo Gun oraz 
Airless-Airmix
Dostępne rozmiary: 60 MW, 100 MW 
1 opakowanie = 2 sztuki

Pistolet Combo Gun
Pistolet do prętu przedłużającego. W 
zestawie: filtr zgrubny do dyspersji, 4 
palcowy spust, wąż 1/4“, obrotowy przegub

Filtr do pistoletu 009
Filtr do pistoletu 009 Airlessco o długości 
113mm do lakierów 50 MW lub 100 MW

Pistolet bezpowietrzny 009
Pistolet 009 do profesjonalnego agregatu 
malarskiego, z obrotowym mocowaniem 
do  węża 1/4“, z obrotową dyszą 517, 
4-palcowy spust

kod prod.:690609

50 MW - kod prod.:  690623
100 MW - kod prod.:  690624

kod prod.: 690635

60 MW - kod prod.: 672081
100 MW - kod prod.: 672081

kod prod.: 690650

kod prod.: 699505
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HotFlow Airless
Wąż grzewczy pozwalający na stałe podgrzewanie materiału 
do 80 stopni, w celu zmniejszenia jego lepkości. Nadaje się 
do materiałów na bazie wody i rozpuszczalnika. Do pracy 
niskomgłowej zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Dane 
techniczne: 230 V / 50 Hz / 16 A / 600-3200 watów / Temp.: 
20 ° - 80 ° C, max. długość węża 7,5 m / max., ciśnienie 
robocze 250 bar. Zakres dostawy: 7,5 m wąż z elementem 
grzewczym, termostat, wąż bata 1/4”.

Elastyczny wąż 1/4" do agregatu malarskiego
Może służyć jako połączenie pomiędzy wężem 3/8", 
a pistoletem do agregatu (w tym celu niezbędna jest 
przejściówka kod prod.: 674015 ). Długość 1,5 m.

Wąż do agregatu malarskiego 1/4"
Do materiałów o małej i średniej gęstości takich jak farby 
dyspersyjne.

Wąż do agregatu malarskiego 3/8"
Do materiałów o średniej i dużej gęstości takich jak farby 
dyspersyjne i szpachle w sprayu. Długość 15 m

kod prod.: 691505

kod prod.: 690705

15 m - kod prod.: 690705
7,5 m - kod prod.: 690709

kod prod.: 690720
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Zestaw wąż 1/2’’ do agregatu malarskiego
Wąż 1/2" do materiałów o wysokiej lepkości. Znacznie 
lżejszy przepływ materiałów dzięki dużej średnicy węża. 
Do agregatów Duomax 9000 oraz SL 1700+/1700 oraz 
SL 1600 HD/1500 oraz do wszystkich innych urządzeń 
wykorzystujących węże 3/8 " lub 1/2". W zestawie: wąż 1/2", 
wąż 3/8", przejściówka 3/8" na 1/2".

Pręt przedłużający do pistoletów bezpowietrznych

Pręty przedłużające do pistoletu Combo Gun i zestawu LeOS

Preparat antykorozyjny „Coro Check” do agregatu 
malarskiego, 1 litr

Olej do tłoka agregatu malarskiego

kod prod.: 690725

30 cm - kod prod.: 674100
45 cm - kod prod.: 674104
90 cm - kod prod.: 674103

180 cm - kod prod.: 674102

15 cm - kod prod.: 690815
30 cm - kod prod.: 690830
45 cm - kod prod.: 690845
60 cm - kod prod.: 690860
90 cm - kod prod.: 690890

kod prod.: 690910

0,2l - kod prod.: 690915
1l - kod prod.: 690920
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Storch Eco Finish
System natryskowy Storch EcoFinish to urządznie 
nadające się szczególnie do pracy z materiałami na bazie 
rozposzczalnika oraz na bazie wody takimi jak: lakiery, farby 
oraz grunty. Płynna regulacja prędkości natrysku znacząco 
ułatwia i przyspiesza pracę. Dane techniczne: 230 V / 50 Hz, 
6.1 A, wydajność : 2800 l/min, maksymalne ciśnienie: 0,41 
bar, waga 8,5 kg.

System natryskowy Storch HVLP Smart Finish
Urządzenie do niskociśnieniowego malowania powierzchni 
marki Storch. Zapewnia efektywne pokrywanie powierzchi 
oraz niski poziom mgły podczas malowania. W zestawie: 
pistolet HVLP z dyszami 1.3 oraz 1,8 mm, 9 m wąż powietrza. 
Dane techniczne: moc: 230 V / 50 Hz, ciśnienie powietrza: 
0,6 bar, waga: 14,5 kg

kod prod.: 680500

kod prod.: 644500

Malowanie niskociśnieniowe

• Optymalne wykończenie i łatwość użycia
• Łatwe w transporcie
• Regulacja szerokości natrysku
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Kompresor Storch KeKo 200 
Nadaje się idealnie do narzędzi pneumatycznych, pistoletów 
lakierniczych, jak również do rozpylania materiałów dekoracyjnych 
i tynków z pistoletów do tynkowania lub pomp. Dane techniczne: 
pojemność kompresora: 3 l, ssanie: 330 l/min, moc wyjściowa: 
200 l/min, ciśnienie maksymalne: 5,5 bar, wydajność: 2.05 kW, 
230 V / 50 Hz, 16A, głoścność: 80 dB, waga: 35 kg.

Pistolet do tynkowania Storch
Do nakładania tynków strukturalnych, do farb strukturalnych, 
nakładania szpachli i mas. Narzędzie posiada dyszę obrotową 
w formie tarczy z 9 otworami o średnicy od 4 do 13 mm (co 
pozwala na szeroki zakres zastosowania narzędzia. Można  
stosować go m.in. do tynku o grubości 1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 
mm, 4.0 mm). Dane techniczne : zbiornik: wytrzymałe tworzywo 
sztuczne, pojemność 6 L, ciśnienie robocze: 2-6 bar w zależności 
od materiału roboczego, pistolet - odlew ze stali nierdzewnej.

Storch Flockrohr 
Specjalny zestaw przeznaczony do nakładania płatków 
dekoracyjnych na ściany i sufity. Można go podłączyć do kopresora 
Storch KeKo 200. W zestawie: pojemnik na płatki dekoracyjne 
z paskiem na ramię, wąż 1 m, mikrometr powietrza z zaworem.

kod prod.: 644500

kod prod.: 631801

kod prod.: 644010
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W skład zestawu wchodzą::
• gazowy osadzak do betonu i stali R-RAWL-SC40
• 2 akumulatory
• ładowarka
• zasilacz sieciowy
• instrukcja obsługi
• okulary ochronne i ochraniacze słuchu

• walizka
• zestaw do czyszczenia osadzaka
• 3 tuby gazu
• 1000 gwoździ do betonu dł. 22 mm, średnica 2.7 mm
• 1000 gwoździ do betonu dł. 25 mm, średnica 2.7 mm

Nabój gazowy do gwoździarki RAWLPLUG WW90CH
Gaz o wysokiej czystości zapobiega pozostawaniu zanieczyszczeń 
w maszynie. Gaz o wysokiej wydajności co zapewnia mniejszą ilość czasu 
potrzebną na przezbrojenia. Smarowany w pełni syntetycznym olejem, co 
gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia

kod prod.: R-RAWL-GP1

kod prod.: R-RAWL-GP2

Gwoździarki i wiązarki
Gwoździarka do betonu i stali angielskiej marki RawlPlug 
cechuje wysoka jakość. Dlatego też producent daje na 
urządzenie 3 lata gwarancji. Gwoździarka sprawdza 
się w bardzo ciężkich warunkach. W naszym sklepie 
internetowym budguru.pl można zakupić wszystkie 
akcesoria do sprzedawanych narzędzi.

Zastosowanie:
• montaż konstrukcji systemów suchej zabudowy
• montaż koryt i kanałów kablowych
• montaż uchwytów do kabli i rurek instalacyjnych

W skład zestawu wchodzą:
• gwoździarka gazowa R-RAWL-WW90CH
• 2 akumulatory
• ładowarka
• zasilacz sieciowy
• instrukcja obsługi
• okulary ochronne i ochraniacze słuchu

• walizka
• zestaw do czyszczenia gwoździarki
• 5 naboi gazowych
• 2200 gwoździ pierścieniowych do drewna dł. 90 mm, 

średnica 3.1 mm
• 2200 gwoździ pierścieniowych do drewna dł. 75 mm, 

średnica 3.1 mm

Profesjonalna gwoździarka gazowa do drewna RawlPlug 
WW90CH jest przeznaczona do prac dekarskich i 
konstrukcyjnych. Jej wysoka jakość i niskie koszty 
eksploatacji (gwoździe, gaz) sprawiają, że jest bardzo 
popularna wśród dekarzy. Gwoździarka napędzana jest 
przez prąd wytwarzany przez akumulator. Gwoździe 
natomiast wystrzeliwane są przy pomocy gazu dołączanego 
do gwoździ w zestawie.

Nabój gazowy do gwoździarki RAWLPLUG SC40
Gaz do osadzaka R-RAWL-SC40 zapewniający najlepsze parametry pracy 
w połączeniu z wysoką wydajnością. Gaz o wysokiej wydajności co 
zapewnia mniejszą ilość czasu potrzebną na przezbrojenia. Smarowany 
w  pełni syntetycznym olejem, co gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia.

kod prod.: R-RAWL-SC40 zestaw

kod prod.: R-RAWL-WW90CH zestaw

Budguru
Podświetlony

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
To usuwamy

Budguru
Podświetlony

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
To usuwamy
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Wilgotnościomierze

• Wilgotnościomierze HPM zapobiegną 
kosztownym poprawkom spowodowanym 
nadmiarem wilgoci w drewnie, tynku, murze i 
jastrychu. 

• Łatwa identyfikacja źródła wilgoci
• Intuicyjna obsługa
• Uniknięcie problemów związanych z wpływem 

klimatu

Następujące zakresy stosuje się do wszystkich wilgotnościomierzy:
- drewno : 5-80%, w zależności od wybranego rodzaju drewna 
- tynk i mur: 0-10%, w zależności od budowy wybranego materiału 
- dokładność pomiaru +/-1%

Storch HPM Touch Pro 
Uniwersalny miernik wilgoci. Dokładnie wskazuje poziom 
wilgoci drewna, tynku i muru. Cechy: 3,2 " ekran dotykowy 
dla wygodnej obsługi, wyświetla wilgotność absolutną 
materiału, pomiar z uwzględnieniem temperatury otoczenia 
(czujnik ClimaCheck), optyczne i akustyczne ostrzeżenia w 
przypadku nieprawidłowych wyników, opcja przechowywania 
zmierzonych wyników w pamięci (pamięć wewnętrzna na 100 
pomierów), możliwość eksportu danych w tabeli w formacie 
CSV przy użyciu USB 2.0. W zestawie: kabel Micro USB do 
eksportu danych, 2 x baterie AA, pokrowiec

Storch HPM Touch Pro z sondami Contact- i ClimaCheck 
w Systeinerze

Storch HPM Touch Pro z sondą ContactCheck w 
Systeinerze

kod prod.: 608300

kod prod.: 608312

kod prod.: 608313
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HPM Contact
Miernik wilgotności do wstępnego określenia dojrzałości 
jastrychów, betonu, gipsu i drewna do głębokości 5 cm. Cechy: 
podświetlany wyświetlacz LCD, wyświetlacz wilgotności 
bezwzględnej materiału, automatyczne ostrzeżenia dotyczące 
nadmiernych, wyników pomiarów. W zestawie: torba 
transportowa, 2 baterie AA.

HPM Basic 
Miernik wilgotności oparty na modelu pomiaru rezystencji. 
Cechy: ekran LCD z wygodnym kątem patrzenia w pionie 
oraz poziomie, określa absolutną wilgotność drewna, gipsu 
i betonu, uwzględnia temperaturę otoczenia podczas pomiaru, 
automatyczne ostrzeżenia dotyczące, nadmiernych wyników 
pomiarów. W zestawie: torba transportowa, 2 baterie AA.

HPM Clima
Profesjonalny miernik powietrza. Dla łatwego i automatycznego 
wyznaczania punktu rosy w oparciu o wilgotność, temperaturę 
powietrza oraz wyznaczania  obszarów zagrożonych 
wystąpieniem pleśni. Cechy: podświetlany wyświetlacz LCD, 
czujnik temperatury (NTC), zakres pomiarowy: -20 ° C do +50 ° 
C, rozdzielczość: 0,1 ° C, czujnik wilgotności (pojemnościowy), 
zakres pomiarowy: 0 do 100% rel. wilgotność. W zestawie: 
torba transportowa, 2 baterie AA
 

kod prod.: 808302

kod prod.: 808301

kod prod.: 806303
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Pozostałe narzędzia pomiarowe

• Rozszerz funkcjonalność twojego wilgotnościomierza HPM Touch Pro
• Szybki i łatwy pomiar powierzchni, powietrza i temperatury punktu rosy oraz wilgotności. 
• Bezinwazyjny pomiar wilgotności jastrychu

ContactCheck
Czujnik mierzy wilgotność zgodnie z zasadą pojemnościowego 
pomiaru pola rozproszonego. Pozwala na wiarygodne i 
nieniszczące wstępne badania dojrzałości jastrychów, betonu 
i tynków na głębokość 5 cm.

ClimaCheck 
Pozwala na łatwe określenie punktu rosy w oparciu o wilgotność 
oraz temperaturę powietrza i powierzchni, dzięki czemu można 
uniknąć uszkodzeń i kosztownych napraw. Określenie ryzyka 
wystąpienia pleśni następuje poprzez powierzchniowy pomiar 
w podczerwieni. Cechy: zakres pomiarowy: -20 ° C do +50 ° 
C, rozdzielczość: 0,1 ° C, czujnik wilgotności (pojemnościowy), 
zakres pomiarowy: 0 do 100% rel. wilgotności, rozdzielczość: 
0,1% wzgl. wilgotności

Tiefen-Messonde 
Sonda mierząca wilgotność do 23 cm głębokości. Zastosowanie: 
do określania wilgoci wewnątrz muru i betonu, może być 
również stosowany w elewacyjnych na głębokości około 23 
cm.

Hammerelektrode
Czujnik służący do określania wilgoci wewnątrz drewna 
twardego na głębokość do około 5 cm.

Urządzenie do mierzenia grubości powłok malarskich
Szybki pomiar grubości powłok malarskich. Zakres pomiarowy: 
od 25 do 2000 µm. Wykonane ze stali nierdzewnej.

kod prod.: 608246

kod prod.: 608245

kod prod.: 608010

kod prod.: 608012

kod prod.: 609500

Sondy do wilgotnościomierza Storch HPM Touch Pro

Sondy do wilgotnościomierzy Storch HPM Touch Pro i Basic
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Odkurzacz przemysłowy Bautec  3000W
Odkurzacz posiada 100 litrowy zbiornik ze stali 
nierdzewnej. Duża moc ssąca jest osiągana przez 3 
silniki wolnossące o mocy 1000W każdy. Każdy silnik ma 
regulację obrotów. Dane techniczne: moc: 3000W, ilość 
silników napędzających: 3, Pmax: 3400 watów, ciąg: 250 
hPa, wyjście powietrzać: 120 litrów / sekundę, zasilanie: 
220-240V / 50Hz, głośność: 75 dB, średnica zbiornika: 44 
cm, pojemność zbiornika: 100 litrów, wąż ssący: 3 metry, 
wysokość: okolo 109 cm, waga: 30 kg, długość kabla 
zasialającego: 10 m.

Zestaw filtrów do VacTec 25, kategoria M

Zestaw worków filtrujących do VacTec 25, 
kategoria M, (1 paczka = 10 sztuk)

Storch VacTec 25
Odkurzacz do gipsu Storch VacTec 25 to profesjonalne, 
niemieckie urządzenie dla fachowców pracujących przy suchej 
zabudowie. Odkurzacz Vactec 25 posiada system filtrów 
chroniących urządzenie przed pyłem gipsowym. Posiadając 
odkurzacz do gipsu firmy Storch oraz szlifierkę do gipsu Spider 
firmy Storch mamy pewność, że żadna inwestycja nie zostanie 
przerwana przez nieuzasadnioną awarię urządzenia. Moc 
znamionowa: 1200 W, maks. moc: 1400 W, przewód zasilający 
w przypadku urządzeń bez gniazdka: H05W F 2x1, przewód 
zasilający w przypadku urządzeń z gniazdkiem: H05W F3x1,5, 
typowy poziom hałasu: 65 dB.

kod prod.: 10527v3000W

kod prod.: 651530

kod prod.: 651533

kod prod.: 651500

Odkurzacze
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Profesjonalny odkurzacz przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń 
suchych i mokrych. Wysoka siła ssania oraz 60-litrowy zbiornik 
ze stali nierdzewnej umożliwiają długi okres nieprzerwanej 
pracy. Idealny odkurzacz do profesjonalnej pracy w warsztatach 
i zakładach. Do odkurzania na mokro jak i na sucho.

BUDGURU Vac 3000
Potężna moc, niezbędna podczas prac

Dane techniczne BUDGURU Vac 3000
Moc 1.400 / 3.000 W
Napięcie 230 Volt - 50 Hz
Pojemność zbiornika 60 litrów
Długość węża 
ssącego

4 metry

Waga: 11,6 kg

Bogaty zestaw akcesoriów

Filtry, ssawy, wąż ssący. Wąż o długości 
4 metrów i rura teleskopowa umożliwia 
długi czas nieprzerwanej pracy.

Kompatybilny z innymi urządzeniami

Gniazdo i gumowy adapter do podłączenia 
elektronarzędzi. Wąż jest kompatybilny 
ze standardowymi wyjsciami pił, 
szlifierki i podobnych urządzeń. Rysunek 
przedstawia możliwości zastosowania 
z piłą oraz urządzeniem Budguru Mineral 
Wool Cutter. 

kod prod.: 10527



w w w.budguru .p l  |  te l .  +4 8 8 81 68 8 111 |  sk lep@budguru .p l66

Oświetlenie

Storch Lampa energooszczędna 3 x 36 W
Praktyczna energooszczędna lampa, która sprawdzi 
się podczas prac budowlanych. Kierunek lampy można 
dostosowywać indywidualnie dzięki stojakowi. Klasa 
energetyczna A, żywotność lampy 8000 godzin, IP 54, dwa 
gniazda zasilające, długość przewodu 5 m.

Storch Wieża LED 72 W
Oświetlenie 360° przy wysokości 180 cm. Zawiera jedno 
gniazdko elektryczne. Idealnie nadaje się do trudnych zadań. 
Klasa energetyczna A, do 30 000 godzin pracy, IP54, długość 
przewodu 3 m.

Storch Power LED 48 W LIGHT
Lekka, odporna na wstrząsy. Posiada dwa gniazdka 
elektryczne, klasa energetyczna A+, do 50 000 godzin pracy,  
IP 54, długość przewodu 5 m.

Storch Power LED 50 W PRO
Solidna, odporna na wstrząsy lampa LED. Klasa energetyczna 
A+, do 36 000 godzin pracy, IP 65, długość przewodu 5 m.

kod prod.: 601005

kod prod.: 601160

kod prod.: 601170

kod prod.: 601150

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Tower
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Maska ochronna FFP3
Wysoki komfort pracy, idealne dopasowanie, z zaworkiem 
i specjalną technologią ochronną low-breathing: zapewnia 
świeżość i komfort użytkowania, regulowane paski mocujące, 
ochrona przed stałymi, mało toksycznymi cząstkami oraz 
drobnympyłem, higieniczne pojedyncze opakowanie.

Maska ochronna FFP2
Wysoki komfort pracy, idealne dopasowanie, z zaworkiem 
i specjalną technologią ochronną low-breathing: zapewnia 
świeżość i komfort użytkowania, regulowane paski mocujące, 
ochrona przed stałymi, mało toksycznymi cząstkami oraz 
drobnympyłem, higieniczne pojedyncze opakowanie

Maska do malowania natryskowego
Lekka, wygodna, niski opór podczas oddychania, duże 
pole widzenia. Zawiera 1 parę filtrów A2 (ochrona przed 
organicznymi gazami i oparami), oraz 1 parę filtrów P2 (ochrona 
przed kurzem i dymem).

Maska do malowania natryskowego
Lekka, wygodna, niski opór podczas oddychania, duże 
pole widzenia. Zawiera 1 parę filtrów A2 (ochrona przed 
organicznymi gazami i oparami), oraz 1 parę filtrów P2 (ochrona 
przed kurzem i dymem). Możliwość wyboru modelu z samym 
filtrem A2 (10 par - kod prod.: 514055) lub z samym filtrem P2 
(10 par - kod prod.: 514925)

kod prod.: 514713

kod prod.: 514712

kod prod.: 514580

kod prod.: 514532

Storch Akku LED 30 W PRO
Stabilna, odporna na wstrząsy bezprzewodowa lampa LED. 
Klasa energetyczna A+, do 40 000 godzin pracy, IP 65, czas 
ładowania 5 godzin.

kod prod.: 601130

Maski ochronne
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Nitownica akumulatorowa 14.4V BAUTEC
Nitownica pracuję z siłą wiązania 9000 
N. Nity montowane są w płynny sposób, 
co daje ładny efekt wizualny łączenia. 
Nitownica akumulatorowa Bautec 
jest wyważona i dobrze leży w dłoni. 
Podświetlenie LED, zapewnia doskonałe 
światło dzięki zastosowaniu nowatorskiej 
technologii baterii i umożliwia niemęczącą 
pracę, nawet w ciasnych miejscach.

Osuszacz powietrza BAUTEC PROFI-
BAUTROCKNER 1200M3/H
Profesjonalny osuszacz powietrza 
niemieckiej firmy Bautec. Kontrola 
poziomu wilgotności powietrza: 30-90%. 
Wyświetlacz pokazujący czas pracy, czas 
do zakończenia uzyskania odpowiedniego 
efektu, odświeżanie co 10 min. 
Przetestowany przez TUV.

kod prod.: Profi-Bautrockner

kod prod.: PB10576

BUDGURU HAMMER
Młot do zadań specjalnych

Poczuj moc z naszym młotem pneumatycznym BUDGURU 
Hammer. Potężna moc oraz energia udarowa zapewnia wysoką 
efektywność pracy. Wyprofilowany uchwyt gwarantuje wygodną 
pracę przez długi czas.

W zestawie waliza transportowa ułatwiająca transport urządzenia 
i pomieszczenie wszystich elementów.

Dane techniczne BUDGURU Hammer
Moc 3 500 Wat
Napięcie 230 Volt / 50 Hz
Energia udarowa 55 Dżuli
Uchwyt SDS HEX: Ø 21 mm
Wymiary 64 x 15 x 25 cm
Waga 17,5 kg

Pozostałe urządzenia

kod prod.: PB10567

Budguru
Podświetlony

Budguru
Podświetlony

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Wywalić
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Rozpuszczalnikowy impregnat do kostki brukowej FEDA, 
efekt „mokra kostka“
Specjalistyczny preparat impregnujący kostkę brukową i 
beton. Jest to produkt na bazie roztworu silanu i siloksanu 
w rozpuszczalniku organicznym. Po zastosowaniu tego 
impregnatu uzyskujemy na kostce tzw. efekt „mokrej kostki“, 
czyli ożywienie koloru, kostka wygląda jak nowa. 

Preparat do mycia kostki FEDA
Feda preparat do mycia kostki brukowej to specjalistyczny 
produkt służący do odświeżania i czyszczenia: kostki 
brukowej, kostki betonowej, płyt chodnikowych, barwionych 
w masie płytek betonowych, kamienia dekoracyjnego z 
betonu, barwionego w masie, spoin cementowych, usuwa 
uporczywe zabrudzenia z kostki i przywraca estetyczny 
wygląd.
• Odświeża i ożywia kolor kostki.

Wodny impregnat do kostki brukowej FEDA, efekt „mokra 
kostka“
Specjalistyczny, wodny preparat na bazie roztworu silanu i 
siloksanu, który po zastosowaniu daje efekt mokrej kostki, 
czyli ożywia kolor. Trwale chroni beton i kostkę brukową 
tworząc wytrzymałą, odporną warstwę zabezpieczającą 
przed wilgocią czy porostem mikroorganizmów.

Zmywacz plam olejowych z kostki i betonu FEDA
Specjalistyczny produkt rozpuszczalnikowy do czyszczenia 
kostki brukowej z plam olejowych, tłuszczu i innych 
zabrudzeń. Umożliwia szybkie i dokładne usunięcie nawet 
starych plam po olejach silnikowych hydraulicznych, 
spożywczych oraz śladów po oponach.

Czyścik do kostki FEDA
Feda czyścik do kostki, do usuwania białych wykwitów/
nalotów z kostki.Do kostki brukowej, elementów 
betonowych (naturalnych i barwionych) i spoin 
cementowych. Usuwa naloty wapienne, osady kamienia, 
plamy po wodzie oraz inne uciążliwe zabrudzenia.

kod prod.: 5906340605149

kod prod.: 5906340605071

0,5 L - kod prod.: 5906340605002
1 L - kod prod.: 5906340605019
5 L - kod prod.: 5906340605026

kod prod.: 5906340605163

kod prod.: 5906340605095

Preparaty do kostki brukowej
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Czyścik do klinkieru Feda 5L
Do usuwania białych wykwitów węglanowych z cegły 
klinkierowej, płytek klinkierowych. Usuwa naloty wapienne, 
osady kamienia i rdzy, plamy po wodzie oraz inne uciążliwe 
zabrudzenia. Usuwa zabrudzenia z zapraw murarskich i 
betonu. Skuteczny wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Impregnat do płyt tarasowych Feda 5L
Impregnat chroni przed wpływem warunków 
atmosferycznych zarówno nowe, jak i stare płyty tarasowe. 
Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w podłoże. Wytwarza 
wysokoodporną warstwę odporną na zabrudzenia z 
żywności takie jak olej, kawa, herbata, soki, wino itp. Pomaga 
w utrzymaniu i czyszczeniu zabezpieczonej powierzchni. 
Preparat nie zmienia koloru powierzchni płyt.

Impregnat do klinkieru Feda 5L
Impregnat do klinkieru firmy Feda, to płynny środek na bazie 
żywic silanu i siloksanu w rozpuszczalniku. Preparat służy do 
impregnowania klinkieru, okładzin z kamienia naturalnego, 
płytek elewacyjnych czy cegieł.

mpregnat do ogrodzeń betonowych 5L
Specjalistyczny produkt rozpuszczalnikowy do czyszczenia 
kostki brukowej z plam olejowych, tłuszczu i innych 
zabrudzeń. Umożliwia szybkie i dokładne usunięcie nawet 
starych plam po olejach silnikowych hydraulicznych, 
spożywczych oraz śladów po oponach.

Feda impregnat do kamienia dekoracyjnego 1L
Preparat trwale chroni zarówno nowe jak i stare 
powierzchnie kamienia dekoracyjnego. Stosowany jest do 
materiałów bardzo chłonnych. Zalecany do zabezpieczenia 
okładzin ściennych, powierzchni wykonanych z płytek 
kamieniopodobnych, bloczków gipsowych i innych wyrobów 
z gipsu. Stosowany do impregnacji wewnątrz budynków.

kod prod.: 5906340605187

kod prod.: 5906340605378

kod prod.: 5906340605422

kod prod.: 5906340605057

kod prod.: 5906340605354

Preparaty do kostki brukowej
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Zestaw do tynkowania, szpachlowania Budguru Standard

Zestaw do tynkowania, malowania, 
szpachlowania przeznaczony dla 
firm budowlanych. Kompresor 
do zestawu został dobrany w taki 
sposób, aby spełniał wymagania 
wydajnościowe obsługiwanych 
narzędzi pneumatycznych. Dodatkowo 
kompresor nie ma dużych gabarytów i 
można go zasilać prądem o napięciu 
230 V (najczęściej dostępny).

Zestaw zawiera:
• kompresor olejowy 50L, dwutłokowy, dwucylindrowy Stanley STN033 - 1 szt.
• pistolet do tynkowania, szpachlowania Storch Putz-Pistolete - 1 szt.
• wąż pancerny 20 m Stanley - 1 szt.
• profesjonalną szpachelką do ścian Storch Flexogrip Alustar 40 cm - 1 szt.

kod prod.: 15567

Zestaw do tynkowania, szpachlowania Budguru Premium

Zestaw do tynkowania, szpachlowania 
Budguru Premium o numerze 
katalogowym 15568 zawiera elementy, 
które są potrzebne przy intensywnej 
pracy podczas natryskiwaniu tynków, 
szpachli, tapet, mas.

Zestaw zawiera:
• profesjonalny kompresor firmy Nuair o pojemności zbiornika 100 L, dedykowany do narzucania tynków i 

szpachli na ścianę
• profesjonalny pistolet do tynków i szpachli Storch Putz-Pistolete ze zbiornikiem 6 L
• profesjonalną szpachelkę, pióro Storch Flexogrip Alustar do wygładzania ścian i perfekcyjnego 

przygotowywania podłoża
• olej do kompresora 1 L
• wąż pancerny z szybkozłączkami o długości 20 m i przekroju 6x11 mm
• pistolet do przedmuchiwania sprzętu z zanieczyszczeń, po zakończeniu pracy
• wiertarkę pneumatyczną wraz z osprzętem

kod prod.: 15568

Budguru
Notatka
Znaczek:"Dla początkujących"

Budguru
Notatka
Znaczek:"Na duże budowy"
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Zestaw do tynkowania, szpachlowania Budguru Top

Marka Budguru ma zaszczyt 
zaprezentowania najlepszego zestawu 
do natryskowego nakładania tynków, 
szpachli oraz innych mas budowlanych 
w technologii niskociśnieniowej. 
Budguru Top to najwyższa jakość, 
mobilność i duże tempo pracy. 
Decydując się na producenta maszyn 
Storch chcieliśmy dostarczyć zestaw 
z najwyższej półki. Firma Storch jest 
znana z wysokiej jakości produktów, 
które są na rynku już od 115 lat i znane 
wśród najlepszych firm budowlanych. 
Zestaw do tynkowania, szpachlowania 
Budguru Top ma służyć naszym 
klientom przez wiele lat bezawaryjną 
pracą. Szanujemy czas naszych 
klientów i zależy nam przede wszystkim 
na ich zadowoleniu z zakupów.

Wybierz zestaw do tynkowania, 
szpachlowania Budguru Top jeśli 
szukasz najlepszego rozwiązania, z 
którego korzystają profesjonaliści. Cały 
zestaw (kompresor + wąż + pistolet) 
waży 37 kg i zajmuje tyle miejsca w 
bagażniku co odkurzacz budowlany.

Zestaw zawiera:
• Profesjonalny kompresor do tynkowania Storch KeKo 200
• profesjonalny pistolet do tynków i szpachli Storch Putz-Pistolete 

ze zbiornikiem 6 L
• profesjonalną szpachelkę, pióro Storch Flexogrip Alustar do 

wygładzania ścian i perfekcyjnego przygotowywania podłoża
• wąż pancerny z szybkozłączkami o długości 20 m i przekroju 

6x11 mm

kod prod.: 15569

Budguru
Notatka
Znaczek:"Dla wymagających profesjonalistów"
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kod prod.: 8221580STN

Wąż ciśnieniowy do kompresorów/sprężarek 
Stanley - 6x11 (20 bar)
Wąż wysokociśnieniowy, pancerny do podłączania 
narzędzi pneumatycznych do kompresorów. Wąż 
posiada już standardowe szybkozłączki i jest 
gotowy do pracy.

kod prod.: 170020XSTN
Wąż spiralny Stanley 
Wąż spiralny do kompresorów, sprężarek Stanley. 
Przekrój 6 x 8 mm, długość 15 m 

kod prod.: 9045698STN
Wąż na bębnie zwijany Stanley
Posiada wbudowaną sprężynę powrotną. Przekrój 
6,5 x 10 mm, długość 9 m

kod prod.: 95652010Nóż łamany Storch
Odlew aluminiowy, szerokość 18 mm

kod prod.: 356330Ostrza wymienne do noża łamanego Storch 
1 opakowanie = 10 sztuk

kod prod.: 295900

Torba na narzędzia Storch 
Wykonana z wytrzymałej tkaniny nylonowej, 
posiada uchwyty, odpinany pasek na ramię, a także 
wzmocnione podłoże. Wymiary 43 x 24 x 28 cm
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Rawl R-RAWL-C6 to kompresor bezolejowy 
angielskiej firmy RawlPlug. Wybierany 
przez klientów ze względu na wysoką 
jakość wykonania, bezawaryjność i niski 
hałas podczas użytkowania. Kompresor 
bezolejowy 6L szczególnie polecany 
jest w miejscach, gdzie potrzebne jest 
dostarczenie czystego powietrza, bez 
zanieczyszczeń. Kompresor RawlPlug C6 to 
jeden z najcichszych kompresorów na rynku, 
wytwarza hałas na poziomie około 68 dB 
(dla porównania inne kompresory hałasują 
na poziomie 98 dB).

Zakres dostawy:
• kompresor Rawlplug R-RAWL-C6
• pistolet do przedmuchiwania z krótką 

końcówką
• pistolet do pompowania kół z 

manometrem
• wąż spiralny 5 m
• 3 końcówki do pompowania

Dane techniczne:
• moc silnika: 1.5 KM
• zbiornik: 6 L
• zasilanie: 230V, 50Hz, jednofazowe
• silnik: bezszczotkowy (indukcyjny)
• obroty: 2450 obr./min
• maks. ciśnienie robocze: 8 bar
• wydatek powietrza: 160 l/min
• liczba stopni sprężania: 1
• poziom hałasu: około 68 dB
• waga: 9 kg

Przenośny kompresor bezolejowy markowej 
firmy Black&Decker BND305 świetnie 
przyda się przy drobnych pracach np. 
do pompowania i przedmuchiwania. 
Kompresor jest o około 20 dB cichszy 
niż podobne kompresory konkurencji. 
Kompresor Black&Decker jest polecany 
przede wszystkim dla osób, które 
szukają niezawodnego narzędzia do 
przedmuchiwania narzędzi np. w serwisie 
oraz pompowania kół samochodowych, 
materacy itp. Obniżona głośność 
kompresora Black&Decker sprawia, że może 
być używany w miejscach, gdzie poziom 
hałasu ma duże znaczenie.

Zakres dostawy:
• kompresor Black&Decker BND305
• pistolet do pompowania z manometrem
• pistolet do przedmuchiwania
• przewód spiralny 5 m
• końcówki do pompowania 3 szt.

Dane techniczne:
• pojemność zbiornika: 6 l
• ciśnienie maksymalne: 8 Bar
• wydajność: 55 l/min
• moc silnika: 0,5 kM/375W
• ilość cylindrów: 1
• rodzaj napędu: bezpośredni
• napięcie zasilania: 230 V - 50 Hz
• wymiary produktu: 36x26x26 cm
• waga: 6 kg

kod prod.: R-RAWL-C6-SET

kod prod.: 8213295BND305-SET

Kompresor bezolejowy 6L 8bar Black&Decker BND305 

Kompresor bezolejowy 6L 8bar Rawlplug R-RAWL-C6
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PRODUCENCI W OFERCIE BUDGURU
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Budguru to nowa jakość w dziedzinie specjalistycznych urządzeń dla profesjonalnych 
aplikatorów systemów dociepleń w Polsce. Przez pięć lat działalności 
daliśmy się poznać jako innowacyjny sklep internetowy z materiałami 
budowlanymi oraz sprawny i fachowy dystrybutor jednej z najbardziej 
renomowanych marek w dziedzinie narzędzi dla profesjonalistów STORCH. 

Od tego roku wprowadzamy do sprzedaży najwyższej jakości urządzenia i akcesoria dla 
dociepleniowców pod własną marką. Dobór optymalnej oferty jest poparty wieloletnim 
doświadczeniem, owocem tysięcy sprzedanych produktów, setek godzin szkoleń 
i rozmów z wykonawcami, dziesiątek odwiedzin w fabrykach i negocjacji z producentami.

Oferujemy bezawaryjne i przemyślane produkty z europejskich fabryk znacznie 
przewyższające parametrami i wytrzymałością inne narzędzia renomowanych marek.
Gwarantujemy zadowolenie państwa klientów - nieporozumienie wykluczone!

Kod rabatowy ważny przy zakupach od 5 000 zł: 

Budguru2017

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Wywalamy, kody rabatowe będziemy osobno przyznawać.
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ul. Żernicka 296
54-510 Wrocław

tel.:   +48 71 37 37 780                 
kom: +48 88 16 88 111

sklep@budguru.pl 
www.budguru.pl

Dział serwisowy:
serwis@budguru.pl
tel.:   +48 71 35 45 971

Dział reklamacji:
reklamacje@budguru.pl
tel.: +48 883 772 750

Mapa bez nazwy

Warstwa bez nazwy

• Aktualne ceny sprzedaży oraz promocje można znaleźć na stronie www.budguru.pl
• Dodatkowe rabaty dla stałych klientów
• Dogodne formy płatności: m.in. płatność przy odbiorze, leasing, raty, kredyt kupiecki
• Narzędzia za 1 zł dla firm współpracujących w ramach "PDW Budguru" *
• Dostawy towaru na terenie Polski i Europy
• Współpraca z firmami zagranicznymi oraz firmami starającymi się o otrzymanie dotacji z UP

*PDW Budguru - wyjątkowy program wsparcia dla najlepszych firm budowlano-wykończeniowych 
zaopatrujących się w firmie Propman Marcin Stępiński. Szczegóły u sprzedawców, kontakt przez 
stronę www.budguru.pl

Budguru
Podświetlony

Budguru
Notatka
Wywalić ten numer telefonu




