
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
  
 



Nasz megamagazyn  

SZYBKO. NIEZAWODNIE. 
INDYWIDUALNIE.
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Zdolność realizacji dostaw 98 %

Częstotliwość występowania błędów < 0,2 % 

170 000 artykułów na liście

Jedyna w swoim rodzaju, dopasowana do klienta logistyka 

120 000 miejsc paletowych

72 000 miejsc na półkach

14 000 miejsc na półkach regałowych z windą

Każdego dnia wysyłka 4 000 paczek – 800 palet
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Wiodący na rynku partnerzy  

DLA CIEBIE 
NAJLEPSI SĄ
WYSTARCZAJĄCO  
DOBRZY
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W mgnieniu oka

*Informacje na temat poszczególnych okresów 
dostaw należy rozumieć jako szacowane czasy 
dotyczące dostaw na terenie Niemiec. NORD-
WEST współpracuje ze znanymi spedytorami, 
jednakże nie może udzielić gwarancji na czas 
dostawy. Dłuższe czasy dostawy obowiązują na 
przykład w przypadku zamówień, które wpły-
wają po godz. 16:00, dostaw poza Niemcy i 
dostaw na wyspy.  W przypadku dostaw poza 
Niemcy, usługi związane z dostawami mogą 
również trwać 48 godzin lub dłużej.

Podane ceny są niewiążące. Wszystkie wydru-
kowane ceny to niewiążące zalecenia cenowe.
Podane ceny rozumiane są jako ceny za sztukę, 
parę lub jednostkę opakowaniową netto, bez po-
datku VAT, o ile nie podano inaczej. Obowiązu-
jąca w danym wypadku opłata wg aktualnych 
cen stali jest obliczana osobno. 
Opublikowane w tym katalogu dane odpowi-
adają stanowi informacji z momentu zamknię-
cia redakcyjnego (04.2020 r.). Późniejsze dane 
nie mogą zostać uwzględnione z technicznych 
względów produkcyjnych. 

Informacje prawne

Katalog „Narzędzia Ręczne 
Wyposażenie Warsztatu“
Wydawca: 
©NORDWEST Handel AG 
Robert-Schuman-Str. 17
D-44263 Dortmund
info@nordwest.com 
www.nordwest.com
Zakres działalności: 
budownictwo - rzemiosło - przemysł

Stopka redakcyjna

Przedruk, także w postaci wyciągów, 
wyłącznie za pisemnym zezwoleniem 
wydawcy. 

Oferty obowiązują tylko dla profesjo-
nalnych odbiorców. Do wszystkich cen 
należy doliczyć ustawowy podatek VAT 
podatek VAT

10-cyfrowy numer artykułu i ilość zamówienia

Struktura tabeli:

Wszystko czego potrzebujesz do zamówienia:

Zmiany techniczne zastrzeżone.  Wykluczona 
jest odpowiedzialność za błędy w druku lub 
nieprawidłowe dane techniczne oraz ilustracje.   
Ilustracje mogą się różnić np. w przypadku 
modyfikacji produktów przez producenta.  
Częściowo pracujemy przy użyciu ilustracji, 
narzędzi/dekoracji, które nie są zawarte nie 
wchodząc w skład zestawu.

Obowiązują Ogólne Warunki Handlowe naszego 
przedsiębiorstwa, które zostały wydrukowane w 
naszym katalogu lub które zostały udostępnione 
Państwu przez naszą firmę w trakcie zawarcia 
umowy.
W przypadku art. 21, ust. 1 i 2 GDPR mają 
Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu da-
nych osobowych. Uzupełniająco obowiązują prze-
pisy w sprawie danych NORDWEST Handel AG 
(wglądu można dokonać na stronie 
www.nordwest.com/footer/Datenschutz).

Szer.  
[mm]

Wys.  
[mm]

Dł. w  
[mm]

Waga  
[kg]

J.
OP.

Nr art. EUR KS

 92 32 346 1,5 12 + 1234 567 890 2,15 1) ZX34
125 40 463 3,0   6 + 0123 456 789 4,20 1) ZJ08
160 50 618 30 2345 678 901 56,70 ZX34
200 60 634 44 9876 543 210 102,00 ZX34

Artykuł nie jest dostosowany 
do wysyłki w formie paczek. Dostawa realizowana jest przez spedycję. 

Wszystkie wydrukowane ceny to niewiążące zalecenia cenowe.

Informacje dotyczące dostawy      
Dostępny bez oznaczeń dostępne z magazynu* / 
   Zostanie zamówiony u dostawcy po otrzymaniu zamówienia. 
Anulowanie i Zwrot wykluczone.
   = Termin dostawy na zapytanie.

J. OP. = jednostki opakowaniowe  
Przy uwzględnieniu jednostek opakowaniowych 
otrzymają Państwo artykuły w oryginalnym opako-
waniu.

+ = Dopłata za transport  
lub komisjonowanie towaru  
W przypadku tych artykułów możliwe jest otwarcie  
jednostek opakowaniowych. Za to naliczany jest  
narzut w wysokości 15%.

ŁATWY PROCES 
ZAMÓWIEN

PL
Dostępność w danym kraju 
oznaczona jest na produkcie.

Ważność tego katalogu, nieza-
leżnie od tego, czy w wersji  
drukowanej lub w formie elektro-
nicznego ogłoszenia (z wyjątkiem 
cen), ogranicza się do okresu od 
01.10.2020 r. do 31.05.2022 r.

Zastrzegamy sobie okres 
obowiązywania ceny do dnia 
31.05.2021 r. i dostosowanie  
cen na dzień 01.06.2021 r.

Ze względu na pandemię COVID19 w momencie drukowania w niektórych obszarach  
produktów, nie można wykluczyć odchyleń cen lub opóźnień w dostawach.

Umożliwiają szybki dostęp  
do dodatkowych informacji  
na smartfonie

Kody QR:

´
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Indeks haseł

1 – 44

Obróbka skrawaniem

1/1 – 1/210

Technika mocowania

2/1 – 2/64

Technika pomiarowa

3/1 – 3/76

4/1 – 4/126

Technika szlifowania

Narzędzia do dokręcania

5/1 – 5/276

Narzędzia ręczne

6/1 – 6/346

Lutowanie i spawanie

7/1 – 7/70

Produkty techniczne

8/1 – 8/240

Wyposażenie biura,  
magazynu, zakładu

9/1 – 9/382

Narzędzia i urządzenia  
elektryczne, pneumatyczne

12/1 – 12/58

Technika budowlana

10/1 – 10/112

Bezpieczenstwo
i higiena pracy

11/1 – 11/274

95 mm70 mm
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www.nordwest-promat.com

Wszechstronne urządzenie 
wśród grzechotek hybrydowych.
n 10 – 20 razy szybciej
n maks. 200 obrotów/min.
n maks. moment obrotowy w trybie elektrycznym 1 Nm
n maks. moment obrotowy w trybie ręcznym 610 Nm
n funkcja blokady gniazda
n elektryczny/ręczny
n przełączanie prawa/lewa
n czas pracy akumulatora do 2,5 godziny
n akumulator litowo-jonowy 3,6 V – 2 Ah
n czas ładowania tylko 45 min. (80% w 30 min.)

… znajdą Państwo na stronie 5/123

Ciekawe?

Marka ekskluzywna

PRZEŻYJ  
REWOLUCJĘ.
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§
Substancje niebezpieczne/ obowiązek udzielaniainformacji 
zgodnie z dyrektywą REACH
Jako profesjonalna firma handlowa podejmująca czynności w 
powiązaniu z NORDWEST Handel AG handlujemy między innymi 
produktami, podlegającymi prawom produktów chemicznych. W 
ten sposób podlegamy obowiązkom udzielania informacji zgodnie 
z artykułem 33 dyrektywy REACH, jeśli dostarczony przez nas 
produkt zawiera substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy 
(substancja SVHC) w stężeniu masowym większym niż 0,1%.  W 
celu zapewnienia zgodności produktów z tą dyrektywą REACH 
podjęto kompleksowe środki w celu zapewnienia zgodności 
produktów z REACH w ramach ogólnych warunków zakupów 
oraz standardów wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów. 
Z dzisiejszego punktu widzenia i zgodnie z informacjami dostarc-
zonymi przez naszych dostawców, nie jest nam wiadome, aby 
nasze produkty zawierały substancje SVHC o stężeniu masowym 
większym od 0,1%.

Ustawa o wprowadzniu do obrotu, przyjmowaniu do zwrotu 
i ekologicznej utylizacji baterii i akumulatorów (BattG) 
Jako użytkownicy końcowi są Państwo ustawowo zobowiązani 
do zwrotu zużytych baterii / akumulatorów. Baterii nie należy 
wyrzucać wraz z odpadami gospodarstw domowych / 
pozostałymi odpadami. Zużyte baterie mogą zawierać szkodliwe 
substancje, które, jeśli nie będą odpowiednio przechowywane 
lub utylizowane, mogą powodować szkody w środowisku natur-
alnym lub szkody zdrowotne. Oddawanie do punktów sprzedaży 
jest przy tym ograniczone do ilości, które są 
typowe dla użytkowników końcowych w ra-
mach ich utylizacji, a także do takich zużytych 
baterii, które firma dystrybucyjna posiada 
lub posiadała w swoim asortymencie jako 
nowe baterie. Zastosowane symbole mają 
następujące znaczenie:
 
Pb: bateria zawiera ołów
Cd: bateria zawiera kadm 
Hg: bateria zawiera rtęć

Ustawa o wprowadzaniu do obrotu, przyjmowaniu zwrotów 
i ekologicznej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronic-
znego
Europejska dyrektywa WEEE (Waste of Electrical and Electronic 
Equipment) została wdrożona do prawa niemieckiego przez 
ustawę o wprowadzaniu do obrotu, przyjmowaniu zwrotów i 
ekologicznej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(ElektroG).  Celem ustawy o wprowadzaniu do obrotu, zwrotach i 
racjonalnej ekologicznie utylizacji sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego jest ochrona zdrowia i środowiska przed szkodliwymi 
substancjami znajdującymi się w sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym oraz zmniejszenie ilości odpadów 
poprzez ponowne ich użycie lub recykling. 
Dlatego wszystkie produkty elektryczne i elek-
troniczne są oznaczone symbolem. Urządzenia z 
tym oznaczeniem nie mogą być utylizowane jako 
odpady resztkowe, ale muszą być zostać zwró-
cone w celu poddania ich recyklingowi.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej,/ karty danych technicznych / instrukcje użytkowania
Aktualne karty charakterystyki, arkusze danych technicznych lub instrukcje użytkowania dotyczące odpowiednich produktów można znaleźć na stronie pod adresem www.nordwest.com/downloads

Wskazówki dotyczące ustaw i  
rozporządzeń dotyczących produktów
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