
                SALON TECHNICZNY             SKLEP INTERNETOWY

Przez cały miesiąc luty w firmie Brasner - Wyjątkowa promocja na 5-cio lecie sklepu 
internetowego COOLMARKET.pl! Specjalnie z tej okazji przygotowaliśmy -

 URODZINOWE HITY CENOWE! Chcąc świętować tę rocznicę razem ze swoimi klientami 
zapraszamy wszystkich na promocyjne zakupy zarówno w salonie technicznym firmy brasner jak

 i w sklepie internetowym www.coolmarket.pl 
DLA WSZYSTKICH NASZYCH DOTYCHCZASOWYCH KLIENTÓW ORAZ 

ZAREJESTROWANYCH W MIESIĄCU LUTY GWARANTUJEMY DODATKOWE 5% 
RABATU NA STAŁE!*

Giętarka kuszowa uniwersalna
do miedzianych rur metrycznych lub 
calowych 
Giętarka wyposażona jest w mechanizm zapadkowy. 
Gięcie rur wykonuje się bez użycia dużej siły w 
sposób profesjonalny. 

                                                             189zł brutto

POMPA PRÓŻNIOWA dwustopniowa
VALUE V-i220  z wakuometrem i zaworem 
elektromagnetycznym
wydajność 51l/min

                                                                                         489zł brutto

Stacja odzysku VALUE VRR12L
-duża wydajność 
-dedykowana do systemów z dużą ilością 
czynnika chłodniczego
-wyposażona w zabezpieczenie -wysokiego i 
niskiego ciśnienia

 
1890zł brutto

Giętarka sprężynowa, Zestaw 
sprężyn do gięcia rur 
miedzianych oraz 
aluminiowych 1/4" – 3/4"

38zł brutto

Termometr elektroniczny serwisowy WT-2
-zakres pomiaru.: - 50 do 300şC
-dokładność.: ±1şC (-20 do +80şC)
±2,5şC w pozostałym zakresie
-rozdzielczość.: 0,1şC
-wymiary sondy.: długość 110 mm, średnica: 3,5 mm

                                           

                                                                          35zł brutto

TERMOSTAT mechaniczny 
F2000/A2000 -30/+30
Przeznaczony jest do sterowania w instalacjach 
chłodniczych, sterowania wentylatorami, 
klimatyzatorem itp 

                                   

                                                              19zł brutto

 Uniwersalny zestaw do 
kielichowania i roztłaczania do 
rur calowych.

                                                                          74zł brutto

Nóż do rur VALUE  VTC-19: 
1/8” – 5/8” (3-16 mm)

                                            

                                                                       17,5zł brutto 

Zestaw do kielichowania rur 
calowych i metrycznych, 
kielicharka CF-808
Zestaw zawiera:
- obcinak do rur o średnicach 1/8 - 1 1/8" 
- Gradownicę 
- bloki zaciskowe cal/metr
- głowicę do kielichowania  

                                                                        139zł brutto

Zestaw podstawowych narzędzi do montażu oraz 
serwisu klimatyzatorów, klimatyzacji

w skład wchodzą:
- Pompa próżniowa TW-1A
- Zestaw manometrów VALUE 
R410
- Kielicharka cal/metr z 
nożykiem i gradownikiem w 
zestawie 

                                                                        650zł brutto



 
 * Rabat nie dotyczy produktów w promocji oraz Produktów firmy TESTO, dotyczy wszystkich klientów zarejestrowanych na sklepie internetowym 

COOLMARKET.pl  oraz dokonujących rejestracji w miesiącu luty 2013 i jest przydzielany bezterminowo.

Jesteśmy Firma Handlowo specjalizującą się w Chłodnictwie, Klimatyzacji Autoklimatyzacji oraz
Częściach AGD.
W naszej ofercie handlowej znajdują się produkty najwyższej jakości renomowanych firm polskich i 
zagranicznych:
- Narzędzia i akcesoria dla chłodnictwa i klimatyzacji: REFCO, VALUE, CPS, SHINEYEAR
- Automatyka chłodnicza: CASTEL, HONEYWELL, RANCO, IRD, ELIWELL, Danfoss
- Chłodnice ECO, LU-VE
- Klimatyzatory SINCLAIR, SAMSUNG, LG
- agregaty chłodnicze, sprężarki: EMBRACO L'unite Hermetique, Copeland
- narzędzia i akcesoria serwisowe do klimatyzacji samochodowej ERRECOM, Supercool
- zestawy i akcesoria do lutowania CASTOLIN
- czynniki chłodnicze
- i inne

Akceptujemy płatności kartami płatniczymi!

Podane ceny brutto zawierają podatek VAT 23%
Promocja ograniczona czasowo i ilościowo!

Więcej informacji na stronach www.coolmarket.pl  lub w salonie technicznym firmy BRASNER


