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Model Symbol Opis Długość Średnica 
zew. węża

Rozstaw
kroplowników

DROPLINE 
Plus

3322100 DS wąż kroplujący IMET 100 mb

16 mm

33 cm

3322400 DS wąż kroplujący IMET 400 mb 33 cm

4022100 DS wąż kroplujący IMET 100 mb 40 cm

4022400 DS wąż kroplujący IMET 400 mb 40 cm

5022100 DS wąż kroplujący IMET 100 mb 50 cm

5022400 DS wąż kroplujący IMET 400 mb 50 cm

ZALETY
Zastosowanie linii pozwala na nawadnianie większych powierzchni.
Gwarantuje oszczędność czasu oraz pieniędzy.
Pozytywnie wpływa na zwiększenie plonów.

Grubość ścianki:  1,2 mm

Wydatek wody z kroplownika: 2,2 l/h  

Ciśnienie robocze:  4,6 bar

Ciśnienie rozrywające:  8 bar

ODPORNY NA

Promienie UV Środki chemiczne

WĄŻ KROPLUJĄCY

WĄŻ OGRODOWY

Linia kroplująca to idealne rozwiązanie problemów z czasochłonnym podlewaniem przydomowych ogrodów lub upraw sadowniczych (np. jabłoni, wiśni, gruszy). 

Nawadnianie dużych obszarów już nie sprawia trudności. Taki system linii kroplującej znacznie zwiększa uzyskane plony oraz obniża koszty nawadniania obszarów 
uprawnych.

Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV gwarantuje wysoka jakość tworzywa, z którego zostały wykonane nasze węże.
 
Różne rozstawy kroplowników umożliwiają precyzyjne doprowadzenie wody do roślin.

Wydajność wody z jednego kroplownika to 2,2 l/h. Dodatkowo szeroki prześwit węża  w miejscach osadzania kroplowników zapobiega ich zatykaniu.

Wąż ogrodowy do wody IMET z serii Professional + to 6-warstwowy wąż o zwiększonej szczelności i odporności na rozwarstwienie.

Wykonany z elastycznego PCW na bazie supresyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów poprawiających elastyczność w niskich temperatu-
rach, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym. 

Specjalny unikalny oplot tekstylny zabezpiecza przed skręcaniem i załamywaniem węża. Przeznaczony jest do tłoczenia wody oraz substancji spożywczych
(niezawierających tłuszczu) o ciśnieniu roboczym 12 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające powyżej 36 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -40°C do +70°C.

PORADA 
Linię kroplujacą należy połączyć
z wężem ogrodowym za pomocą
zestawu DSWA 04-3416L + GL5812

produkt dostępny w naszej ofercie

Model Symbol Opis Długość Średnica 
węża

PROFESSIONAL 
Plus

PP1/2"-20M Wąż ogrodowy Professional+  IMET     20 m

1/2"PP1/2"-30M Wąż ogrodowy Professional+ IMET     30 m

PP1/2"-50M Wąż ogrodowy Professional+ IMET     50 m

PP3/4"-20M Wąż ogrodowy Professional+ IMET     20 m

3/4"PP3/4"-30M Wąż ogrodowy Professional+ IMET     30 m

PP3/4"-50M Wąż ogrodowy Professional+ IMET     50 m

CZY WIESZ, ŻE?
Węże z linii Professional+
mają opatentowany oplot
tekstylny zabezpieczający przed
skręcaniem i załamywaniem się.

Węże nie zawierają:

ZALETY
Najwyższy model • Wysoka elastyczność • Mrozoodporny 
Długotrwały proces starzenia się • Zwiększona odporność
na rozwarstwianie, skręcanie i załamywanie

Materiał: PCW wzmocnione oplotem

Ilość warstw: 6

Ciśnienie pracy:  12 bar

Ciśnienie rozrywające: 36 bar

Temperatura pracy:  -40° C -  70° C

ODPORNY NA

Promienie UV Zmianę średnicy Skręcanie

Niskie Temperatury Osadzanie glonów
Cd

Kadmu
Br

Baru
Pb

Ołowiu
FDO

Ftalanu



zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Dom i Ogród    >    Nawadnianie    >    Węże ogrodowe
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PORADA 
Wężem można tłoczyć
wodę pitną, gdyż nie zawiera:

PORADA 
Wężem można tłoczyć
wodę pitną gdyż nie zawiera:

ZALETY
Niska cena • Wysoka elastyczność • Długotrwały proces starzenia się
Zwiększona odporność na rozwarstwianie

ZALETY
Stosunek jakości do ceny • Wysoka elastyczność • Odporny na niskie 
i wysokie temperatury i promienie UV • Długotrwały proces starzenia się
Zwiększona odporność na rozwarstwianie, skręcanie i załamywanie

Materiał: PCW wzmocnione oplotem

Ilość warstw: 4

Ciśnienie pracy:  8 bar

Ciśnienie rozrywające: 24 bar

Temperatura pracy:  -10° C -  60° C

Materiał: PCW wzmocnione oplotem

Ilość warstw: 4

Ciśnienie pracy:  10 bar

Ciśnienie rozrywające: 30 bar

Temperatura pracy:  -25° C -  60° C

ODPORNY NA

ODPORNY NA

Promienie UV

Promienie UV

Zmianę średnicy

Zmianę średnicy

Niskie temperatury

Niskie temperatury

Osadzanie glonów

Osadzanie glonów

WĄŻ OGRODOWY

WĄŻ OGRODOWY

Wąż ogrodowy do wody IMET z serii BLUEBOS Plus to 4-warstwowy wąż o zwiększonej szczelności i odporności  na rozwarstwienie.

Przeznaczony jest do tłoczenia wody w tym także wody pitnej o ciśnieniu roboczym 8 bar (w 20° C), ciśnienie rozrywające powyżej 24 bar (w 20° C).

Zakres temperatur od -10° C do +60° C. 

     Wąż ogrodowy do wody IMET z serii CARBON Plus to 4-warstwowy wąż o zwiększonej szczelności i odporności  na rozwarstwienie.

    Wykonany z elastycznego PCW na bazie supresyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów poprawiających elastyczność w niskich temperaturach,
dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym. 

    Przeznaczony jest do tłoczenia wody w tym także wody pitnej o ciśnieniu roboczym 10 bar (w 20° C), ciśnienie rozrywające powyżej 30 bar (w 20° C).
Zakres temperatur od -25° C do +60° C. 

Model Symbol Opis Długość Średnica węża

BLUEBOS Plus

BP1"-20M Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET 20 m

1"BP1"-30M Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET 30 m

BP1"-50M Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET 50 m

BP1/2"-20M Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET 20 m

1/2"BP1/2"-30M Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET 30 m

BP1/2"-50M Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET 50 m

BP3/4"-20M Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET 20 m

3/4"BP3/4"-30M Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET 30 m

BP3/4"-50M Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET 50 m

warstwy ciśnienie temperatura

Cd
Kadmu

Cd
Kadmu

Br
Baru

Br
Baru

Pb
Ołowiu

Pb
Ołowiu

FDO
Ftalanu

FDO
Ftalanu

Model Symbol Opis Długość Średnica węża

CARBON Plus

CP1"-25M Wąż ogrodowy Carbon+ IMET     25 m 
1"

CP1"-50M Wąż ogrodowy Carbon+ IMET     50 m 

CP1/2"-20M Wąż ogrodowy Carbon+ IMET     20 m 

1/2"CP1/2"-30M Wąż ogrodowy Carbon+ IMET     30 m

CP1/2"-50M Wąż ogrodowy Carbon+ IMET     50 m

CP3/4"-20M Wąż ogrodowy Carbon+ IMET     20 m

3/4"CP3/4"-30M Wąż ogrodowy Carbon+ IMET     30 m

CP3/4"-50M Wąż ogrodowy Carbon+ IMET     50 m
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Symbol Opis Ilość zębów

6480 Grabie mealowe spawane STRONG 10 zębów

6481 Grabie mealowe spawane STRONG 12 zębów

6482 Grabie mealowe spawane STRONG 14 zębów

6483 Grabie mealowe spawane STRONG 16 zębów

Symbol Opis Szerokość Oprawiona

6516 Motyczka 12 cm nie

6517 Motyczka 14 cm nie

6518 Motyczka 16 cm nie

6519 Motyczka 18 cm nie

6512 Motyczka 10 cm tak L=250 mm

6515 Motyczka TRAPEZ 10 cm tak L=250 mm

6513 Motyczka 12 cm tak L=250 mm

6514 Motyczka 2-pałąkowa 15 cm tak L=250 mm

6520 Motyczka 2-pałąkowa 16 cm nie

6523 Motyczka 2-pałąkowa 18 cm nie

Symbol Opis Trzonek

KS205 Łopata piaskowa metalowy

KS104 Szpadel ostry metalowy

KS103 Szpadel prosty metalowy

KS303 Widły 4-zębne metalowy

KS300 Widły ogrodowe do kopania metalowy

GRABIE

MOTYCZKI 

ŁOPATY /  SZPADLE / WIDŁY

POZNAJ NOWĄ TECHNOLOGIĘ
wykorzystane w produkcji szpadli z serii KS marki IMET.

ZALETY
Linia narzędzi KS marki IMET to produkty, 
które łączą cenę i jakość. Narzędzia te za-
projektowane zostały do pracy w różnych 
warunkach, a ergonomiczny kształt trzon-
ka i rączki ułatwia ich użytkowanie.

Trzonek: metalowy

Farba:  poliestrowa, matowa

Wygodna rączka: tak

Ergonomiczny trzonek: tak

nowa ergonomiczna
rączka zapewnia
lepszy chwyt

zwiększona ergonomia
trzonka poprawia
wygodę użytkowania

matowa farba
poliestrowa odporna
na czynniki atmosferyczne

nowa technologia łączenia trzonka
z częścią roboczą, zwiększa
wytrzymałość podczas prac

PORADA
Grabie do liści mają, inaczej niż meta-
lowe, dużo dłuższe zęby, które są licz-
niejsze i rozstawione na boki.

6517 6520

65156513

KS205 KS104 KS103 KS303 KS300
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Symbol Opis Pojemność

01-5 Wiadro budowlane tworzywo czarne 5 l

01-12 Wiadro budowlane tworzywo czarne 12 l

01-16 Wiadro budowlane tworzywo czarne 16 l

01-20 Wiadro budowlane tworzywo czarne 20 l

Symbol Opis Pojemność

01-45 Kastra budowlana prostokątna 45 l

01-65 Kastra budowlana prostokątna 65 l

01-90 Kastra budowlana prostokątna 90 l

01-44 Pojemnik okrągły 45 l

01-64 Pojemnik okrągły 65 l

01-89 Pojemnik okrągły 90 l

WIADRA BUDOWLANE

KASRTY BUDOWLANE

CIEKAWOSTKA
Rzymianie byli wielkimi
budowniczymi. Wielu
rzymskich wynalazków używamy
do dziś, a kastra jest jednym z nich.

PORADA
Dzięki szerokiej gamie rozmiarów i wy-
sokiej wytrzymałości wykorzystywane 
są jako wkłady do donic.

ZALETY
Jako że kastra budowlana przeznaczona jest nie tylko do mieszania 
zapraw, ale także ich przenoszenia, jej budowa jest solidna i przemy-
ślana. Zastosowania kastry budowlanej nie muszą oczywiście kończyć 
się na zaprawach – można w nich na przykład składować gruz, rozra-
biać farbę czy przygotowywać mieszankę betonową. Możliwości jest 
bardzo dużo.

Materiał: LDPE – polietylen

Odporne na niskie temp.:  -25° C

Profilowane uchwyty:  TAK

Odporne na środki chemiczne:  TAK

DO CZEGO SŁUŻĄ KASTRY BUDOWLANE?
Kastra budowlana to niewielki – w porównaniu z nowoczesnymi maszynami – element wyposażenia niezbędny podczas przeprowadzania prac budowlanych. 
Budowniczowie korzystają z nich od wieków. Do czego służą kastry budowlane? Z czego są wykonane i jakie mają właściwości? Jak współczesne modele różnią 
się od swoich antycznych przodków? Oto wszystko o kastrach.

KASTRA BUDOWLANA – POCZĄTKI
Łacińskie słowo „castra”, które do języka polskiego przeszło w prawie niezmienionej formie („kastra”), oznaczało początkowo obronny czworobok rzymskiego obozu 
wojskowego. Ze względu na podobieństwo kształtu tak samo zaczęto mówić na czworoboczną skrzynię używaną na budowach.

Kastra to pojemnik służący do wytwarzania i przechowywania zaprawy murarskiej. Ma charakterystyczny prostokątny kształt i płaskie dno. Przy krótszych bokach wy-
posażona jest w uchwyty. W starożytnych kastrach były one wystające. Mimo posiadania uchwytów kastra nie służyła do transportowania zaprawy – gotowy materiał 
jest zbyt ciężki, aby przenosić go w drewnianej skrzyni.

NOWOCZESNE KASTRY BUDOWLANE – CO SIĘ ZMIENIŁO?
Przez setki lat kastry były stopniowo udoskonalane wraz z pojawianiem się nowych materiałów i technik ich obróbki.
Dzisiejsze kastry budowlane różnią się znacznie od starożytnych pierwowzorów.
Są dostosowane do nowych technik mieszania i rodzajów przygotowywanych zapraw.

Największa zmiana to, oczywiście, materiał, z którego wykonywane są te pojemniki budowlane.
Drewno zastąpiono plastikiem. Jest on znacznie tańszy, a przy tym odporniejszy na wilgoć,
temperatury oraz działanie środków chemicznych. Łatwiej też o uformowanie pojemnika.
Był to zatem oczywisty i naturalny wybór.

Zmieniły się także kształty. Niektóre kastry, wbrew nazwie, nie są czworoboczne, lecz zbliżone do owalu.
Zmiana formy wynika z nowych technik mieszania zaprawy.
Robi to maszyna, a nie człowiek, a łopaty mieszalnika lepiej radzą sobie w okrągłym pojemniku.

Dzięki łatwości produkcji możliwe jest wprowadzanie zmian, które podnoszą odporność kastry
i wygodę korzystania z niej. Najczęściej spotkane są profilowane uchwyty,
dzięki którym skrzynia pewnie leży w dłoni podczas przenoszenia.
Stosuje się też wzmacniane dno, które nie urwie się, gdy trzeba będzie przenieść
wypełnioną zaprawą kastrę, i nie załamie się,
gdy odwrócona będzie służyła jako siedzisko podczas przerwy.

zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Narzędzia     >    Wiadra | Pojemniki
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Symbol Opis Pojemność

11155 Kolano kanalizacyjne uniwersalne zatrzaskowe 40k/40

11131 Kolano kanalizacyjne uniwersalne zatrzaskowe 50k/50

Symbol Opis Rozmiar

32.1000 Rura kanalizacyjna biała 32x1000

18131 Rura kanalizacyjna biała 40x315

18130 Rura kanalizacyjna biała 40x500

18105 Rura kanalizacyjna biała 40x1000

Symbol Opis Rozmiar

11093 Króciec kombinowany 32k-500

11150 Króciec redukcyjny elastyczny 50-32k

11045 Króciec redukcyjny elastyczny 50-40k

11042 Króciec redukcyjny elastyczny nieregularny 50-32

Symbol Opis Rozmiar

23061 Złącze wieloredukcyjne z kielichem 250x32-40-50x50k

23029 Złącze wieloredukcyjne z kielichem 350x32-40-50x50k

23020 Złącze wieloredukcyjne z kielichem 400x32-40-50x40k

23019 Złącze wieloredukcyjne z kielichem 500x32-40-50x32k

23028 Złącze wieloredukcyjne z kielichem 500x32-40-50x50k

Symbol Opis Rozmiar

23017 Złącze wieloredukcyjne 250x32-40-50-60

23009 Złącze wieloredukcyjne 350x32-40-50-60

23008 Złącze wieloredukcyjne 500x32-40-50-60

Symbol Opis Rozmiar

23014 Złącze wieloredukcyjne zatrzaskowe 32/40x32k 240-570mm

23026 Złącze wieloredukcyjne zatrzaskowe 40/50x50k 340-600mm

23007 Złącze wieloredukcyjne zatrzaskowe 50/50-0 350-590mm

23013 Złącze wieloredukcyjne zatrzaskowe 32/40-32

23022 Złącze wieloredukcyjne zatrzaskowe 40/50-40

Symbol Opis Rozmiar

23021 Złącze wieloredukcyjne zatrzaskowe z kielichem 40/50x40k

Symbol Opis Rozmiar

18010 Redukcja prosta 50k-50/40/32

18127 Redukcja wewnętrzna 50k-w50

KOLANA KANALIZACYJNE

RURY KANALIZACYJNE 

KRÓĆCE KANALIZACYJNE

18010

ZŁĄCZA WIELOREDUKCYJNE 

REDUKCJE KANALIZACYJNE

Wieloredukcyjne złącze kielichowe umożliwi Ci
sprawne połączenie dwóch odcinków systemu kanalizacyjnego.

Produkt z łatwością dostosujesz do rur zastosowanych w Twoim domu,
ponieważ został zaopatrzony w końcówkę stopniowo zwężającą się.

Dodatkowo łącze jest elastyczne,
dlatego będziesz mógł je łatwo dostosować do kąta,
pod jakim zbiegają się rury.

Złącze
wieloredukcyjne
z kielichem

Złącze
wieloredukcyjne
z kielichem

Złącze
wieloredukcyjne

11093
1104211045

CIEKAWOSTKI 
Rura kanalizacyjna umożliwi Ci stwo-
rzenie systemu odprowadzania ście-
ków. Aby jak najlepiej spełniała ona 
swoją funkcję, podczas produkcji wy-
korzystano polipropylen kopolimero-
wy. Dzięki niemu produkt cechuje się 
znakomitą trwałością.

zobacz całą gamę produktów na:   >  b2b.phuimet.pl   >  Instalacje  >  Instalacje wodne  >  Systemy instalacyjne  > System kanalizacyjny
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Symbol Opis Rozmiar

15-54 Zasuwa ryglowa ze sprężyną i drewnianą rączką, wąska 150 mm

15-53 Zasuwa ryglowa ze sprężyną i drewnianą rączką, wąska 200 mm

0266 Zasuwka drzwiowa odgięta ocynk 150 mm

0242 Zasuwka drzwiowa płaska/prosta ocynk 150 mm

15-51 Zasuwka uniwersalna 50 mm

15-58 Zasuwka uniwersalna 70 mm

15-57 Zasuwka uniwersalna 100 mm

00005 Zasuwka uniwersalna rygiel okrągły ocynk żółty 200 mm

1087 Zasuwka wspornikowa prosta 80 mm

1085 Zasuwka wspornikowa prosta 100 mm

1086 Zasuwka wspornikowa prosta 120 mm

Symbol Opis Rozmiar

5025 Zawias budowlany 50x25 mm

70600 Zawias budowlany 70x60 mm

1002 Zawias budowlany 100x25 mm

1003 Zawias budowlany 100x35 mm

10060 Zawias budowlany 100x60 mm

1502 Zawias budowlany 150x25 mm

1503 Zawias budowlany 150x35 mm

1504 Zawias budowlany 150x50 mm

1505 Zawias budowlany 150x60 mm

2003 Zawias budowlany 200x35 mm

1171 Zawias budowlany 200x70 mm

2504 Zawias budowlany 250x50 mm

3004 Zawias budowlany 300x50 mm

3005 Zawias budowlany 300x60 mm

3555 Zawias budowlany 350x60 mm

4005 Zawias budowlany 400x50 mm

5005 Zawias budowlany 500x60 mm

Symbol Opis Rozmiar

1169 Zawias budowlany gruby 100x100x2,5mm

1151 Zawias budowlany prosty 100x100 mm

1157 Zawias budowlany retro ozdobny 100x100 mm

ZASUWY

ZAWIAS BUDOWLANY

ZAWIASY

Zasuwa ryglowa
ze sprężyną

Zasuwka
wspornikowa
prosta

Zasuwka drzwiowa
odgięta

Materiał: stal

Kolor: ocynk żółty

Zastosowanie:  bramy, furtki

Symbol Opis Rozmiar

1160 Wrzeciądze MIKRO 90x20 mm

1158 Wrzeciądze MINI 110x25 mm

2850 Wrzeciądze duże 230x45 mm

WRZECIĄDZE

Zawias budowlany to element 
przydatny podczas samodzielnego 
tworzenia rozmaitych konstrukcji 
użytkowych.

Znajdzie zastosowanie we wszyst-
kich przedmiotach, które wymagają 
wykonania ruchomego połączenia 
pomiędzy dwiema częściami, co 
ma najczęściej miejsce w różnego 
rodzaju meblach.

Produkt powstał z ocynkowanej 
stali, przez co wykazuje doskonałe 
właściwości wytrzymałościowe – 
jest odporny nie tylko na uszkodze-
nia mechaniczne, lecz również na 
szkodliwe działanie wilgoci, więc 
z powodzeniem może być wyko-
rzystany w konstrukcjach znajdują-
cych się na świeżym powietrzu. 

Mocuje się go poprzez przykręce-
nie, a zatem zadanie to jest nie-
skomplikowane. 
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Symbol Opis Rozmiar

5828 Zawias krzyżowy czarny z zaczepem 90x20 mm

Symbol Opis Rozmiar

0041 Zawias okiennic kątowy ozdobny czarny

0042 Zawias okiennic kątowy ozdobny ocynk

Symbol Opis Kolor Dodatkowe informacje

ZSP2 Zawias splatany ocynk żółty

Sprzedawane
w opakowaniach po 100 szt

ZSP3 Zawias splatany ocynk żółty

3235 Zawias splatany ocynk żółty

ZSP4 Zawias splatany ocynk żółty

ZSP5 Zawias splatany ocynk żółty

ZSP6 Zawias splatany ocynk żółty

ZSP7 Zawias splatany ocynk żółty

80801 Zawias splatany ocynk żółty Sprzedawane
w opakowaniach po 50 szt

Symbol Opis Kolor Dodatkowe informacje

ZSP8 Zawias splatany ozdobny ocynk żółty Sprzedawane
w opakowaniach po 50 szt

ZAWIASY KRZYŻOWE

ZAWIASY OKIENNICOWE

ZAWIASY SPLATANE

ZAWIASY SPLATANE OZDOBNE

Symbol Opis Rozmiar

5826 Zawias kątowy czarny (4części) 300x350 mm

5827 Zawias kątowy czarny (4części) 600x300 mm

ZAWIASY KĄTOWE

Zastosowanie:  montaż okiennic

Sposób montażu: wkręty, śruby

Matriał: stal

Kolor:  czarny, żółty ocynk

Zawias okiennicowy jak sama nazwa skazuje przeznaczony jest do mocowania okiennic – wykorzystasz go zatem podczas wykańczania swojego domu lub różnych 
budynków publicznych.

Produkt charakteryzuje się niebanalnym wyglądem, dlatego z powodzeniem może być stosowany na zabytkowych kamienicach – jego kolory oraz ciekawe zdobnictwo 
idealnie pasują do klasycznej stylistyki.

CIEKAWOSTKA 
Drewniane okiennice służyły jako 
zabezpieczenie przed warunkami 
pogodowymi, chłodem oraz intruzami.
Dziś pełnią rolę głównie dekoracyjnego 
akcentu.

zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Dom i Ogród    >    Akcesoria do okien, drzwi i bram    >    Zasuwy i zasuwki



zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Dom i Ogród    >    Akcesoria do okien, drzwi i bram    >    Zasuwy i zasuwki

9 / 24

04.

O
K

U
C

IA

linia polskich produktów marki IMET

Symbol Opis Długość Średnica

0250 Hak budowlany 150 mm 7 mm

0251 Hak budowlany 200 mm 7 mm

0252 Hak budowlany 250 mm 7 mm

0253 Hak budowlany 300 mm 8 mm

0254 Hak budowlany 400 mm 8 mm

Symbol Opis Długość

9413 Uchwyt do skrzyni, ocynk żółty 110 mm

HAKI BUDOWLANE

UCHWYTY DO SKRZYŃ

Symbol Opis Rozmiar Kolor

2921 Zawias pasowy + zaczep do przykręcenia 400x45x4 mm ocynk żółty

2922 Zawias pasowy + zaczep do przykręcenia 500x45x4 mm ocynk żółty

2923 Zawias pasowy + zaczep do przykręcenia 600x45x4 mm ocynk żółty

ZAWIASY PASOWE Z ZACZEPEM

Symbol Opis Rozmiar Kolor

6288 Zawias pasowy bez zaczepu 300x30x4 mm czarny

6244 Zawias pasowy bez zaczepu 400x30x5 mm czarny

6246 Zawias pasowy bez zaczepu 600x30x5 mm czarny

6247 Zawias pasowy bez zaczepu 800x40x5 mm czarny

6242 Zawias pasowy bez zaczepu 1000x50x6 mm czarny

6243 Zawias pasowy bez zaczepu 1200x60x6 mm czarny

ZAWIAS PASOWY

Symbol Opis Rozmiar Kolor

0064 Zaczep do wmurowania do zawiasa pasowego L - 600, 400, 300 mm średnica 14 mm czarny

0066 Zaczep do wmurowania do zawiasa pasowego L - 800 mm średnica 16 mm czarny

0068 Zaczep do wmurowania do zawiasa pasowego L - 1000 mm średnica 18 mm czarny

0070 Zaczep do wmurowania do zawiasa pasowego L - 1200 mm średnica 20 mm czarny

Symbol Opis Rozmiar Kolor

0072 Zaczep do przykręcenia średnica 14 mm ocynk

00641 Zaczep do przykręcenia do zawiasa pasowego L - 600, 400, 300 mm średnica 14 mm czarny

00661 Zaczep do przykręcenia do zawiasa pasowego L - 800 mm średnica 16 mm czarny

0067 Zaczep do przykręcenia do zawiasa pasowego L - 1000 mm średnica 18 mm czarny

0069 Zaczep do przykręcenia do zawiasa pasowego L - 1200 mm średnica 20 mm czarny

ZACZEP DO WMUROWANIA

ZACZEP DO PRZYKRĘCANIA

PORADA 
Haczyk budowlany dzięki swojej prostocie
posiada bardzo uniwersalne zastosowania.
Nada się do zamknięcia drzwi łazienkowych,
skrzyń, furtek czy do zamontowania w przymierzalniach.
Odporny na czynniki atmosferyczne zagwarantuje
trwałość i długi czas użytkowania. 

Materiał: stal

Kolor: żółty ocynk

Odpornośc na korozję:  tak

Zastosowanie: drzwi, okiennice

Haczyk budowlany doskonale sprawdzi się w każdym mieszkaniu oraz w rozmaitych lokalach użyteczności publicznej. Za pomocą tego elementu możesz skutecznie 
zamykać swoje pomieszczenia od wewnątrz – rozwiązanie takie przydaje się, gdy chcesz zapewnić sobie prywatności we własnym pokoju lub w łazience.

Stosowane jest również w toaletach publicznych oraz przymierzalniach w butikach. Produkt charakteryzuje się nie tylko łatwym sposobem użycia, ale również montażu 
dlatego z łatwością umieścisz go na swoich drzwiach samodzielnie.

Całość utrzymana w eleganckim kolorze niklu będzie się idealnie prezentowała na skrzydłach drewnianych.

W ofercie znajdziesz także inne rodzaje zamknięć do pomieszczeń, więc z łatwością dopasujesz je do swoich potrzeb.
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Symbol Opis Materiał

65501 Szczotka ręczna (ESKA) bassina

6550 Szczotka ręczna (ESKA) nylon

Symbol Opis Materiał

65511 Szrober bassina

6551 Szrober nylon

Symbol Opis Włosie Rozmiar

3324 Zmiotka ręczna miękka mieszanka szczotkarska 35 cm

3326 Zmiotka ze szczeciny naturalne 35 cm

3325 Zmiotka ze szczeciny naturalne 30 cm

Symbol Opis Rozmiar Okucie

0901 Szczotka ulicówka 300 mm metalowe

0899 Szczotka ulicówka 350 mm metalowe

0900 Szczotka ulicówka 400 mm metalowe

0898 Szczotka ulicówka 450 mm metalowe

0903 Szczotka ulicówka 500 mm metalowe

690 Szczotka ulicówka 600 mm metalowe

691 Szczotka ulicówka 800 mm metalowe

692 Szczotka ulicówka 1000 mm metalowe

Symbol Opis Rodzaj Oprawione

01262 Miotła SORGO syntetyczne nie

6207 Miotła SORGO syntetyczne tak

01261 Miotła żółta trawa tak

Symbol Opis Rozmiar

309 Zamiatacz 300 mm

2235 Zamiatacz 350 mm

302 Zamiatacz 400 mm

310 Zamiatacz 500 mm

307 Zamiatacz 600 mm

3078 Zamiatacz 800 mm

Symbol Opis Rozmiar Włosie

300 Zamatacz ze szczeciny, 
naturalny 350 mm naturalne

SZCZOTKI RĘCZNE

SZROBERY

ZMIOTKI

SZCZOTKI ULICÓWKI

MIOTŁY

ZAMIATACZE

ZAMIATACZE

CIEKAWOSTKA 
Materiał włosia typu bassina
pozyskiwany jest z włókien liści palmowych

ZALETY
Kształt S ułatwia chwyt, co zapewnia większy komfort
użytkowania. Szczotki ręczne i szrobery służą
do czyszczenia powierzchni, który ciężko doszorować,
także w trudno dostępnych miejscach. 

Włosie: mieszanka szczotkarska

Oprawione: nie

Okucie:  nie

We wszelkich pracach ogrodniczych niezwykle przydatna okazuje się miotła, przeznaczona do oczyszczania trudnych i uporczywych powierzchni.

Oferowane przez nas miotły pozwalają na swobodne, dokładne i komfortowe doczyszczanie różnego rodzaju powierzchni. Są to produkty niezwykle trwałe, nadają-
ce się doskonale do wszelkich prac porządkowych, zarówno w domu, jak i w ogrodzie, na chodniku, czy też na podjeździe. 

Szczotki ulicówki wykonane z wyjątkowo sztywnego, syntetycznego włosia, zapewniają długotrwałą odporność na ścieranie się. Dodatkowym plusem jest metalowe 
okucie dające mocne i pewne mocowanie szczotki z kijem.

01261

zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Dom i Ogród    >    Czyszczenie | Porządkowanie
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Produkty marki IMET - POZIOMICE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.
Poziomice, które przedstawiamy, są produktem polskim – gwarantuje to najwyższą jakość. Wykonane z utwardzanych profili aluminiowych 
i zaślepiane tworzywem sztucznym wysokiej jakości. Poziomice IMET to wysokiej klasy narzędzia, które swoje zastosowanie znajdą 
w profesjonalnych pracach.

Możemy się pochwalić, że nasze poziomice cechują się chirurgiczną wręcz precyzją (0,4 mm/m), co potwierdzone zostało Certyfikatem 
Głównego Urzędu Miar. Za sprawne działanie poziomicy odpowiadają aż 3 wstrząsoodporne libelle, które posiadają dożywotnią 
gwarancję. Specjalna konstrukcja sprawia, że odczyt z poziomicy jest łatwy nawet pod różnymi kątami.

Nasza poziomica jest dodatkowo wzmacniania, co zapewnia jej dużą odporność na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. 
Posiadamy w swojej ofercie pełną gamę rozmiarów od 30 cm do 200 cm. W poziomicy został wykorzystany efekt szkła powiększającego, 
który zwielokrotnia wielkość pęcherzyka. Poziomica posiada przetłoczenia zwiększające sztywność profilu — zapewnia to dodatkową 
ochronę przed uszkodzeniami

PORADA 
nie zaleca się wyginania
poziomicy, ponieważ pomiar
nie będzie precyzyjny.

PORADA 
Poziomice są poręczniejsze niż łaty murarskie, dlatego do lekkich
prac remontowych lepiej używać właśnie poziomic.

ZALETY
Dożywotnia gwarancja na libelle oznacza dożywotnią precyzję

Nasze produkty cechują się chirurgiczną precyzją pomiaru.
DOKŁADNOŚĆ POMIARU (0,4 mm/m)

Materiał: aluminium

Wskaźniki wstrząsoodporne:  tak

Wzmacniana konstrukcja:  tak

Ilość libeli: 2

Symbol Opis Długość

1347 Poziomica aluminiowa czerwona 30 cm

1349 Poziomica aluminiowa czerwona 40 cm

1350 Poziomica aluminiowa czerwona 50 cm

1767 Poziomica aluminiowa czerwona 60 cm

1768 Poziomica aluminiowa czerwona 80 cm

2185 Poziomica aluminiowa czerwona 100 cm

2186 Poziomica aluminiowa czerwona 120 cm

2187 Poziomica aluminiowa czerwona 150 cm

3544 Poziomica aluminiowa czerwona 200 cm

POZIOMICE
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Symbol Opis Długość

3546 Poziomica z magnesem 60 cm

3547 Poziomica z magnesem 80 cm

3548 Poziomica z magnesem 100 cm

Symbol Opis Wymiary

1345 Poziomica kątowa, 2 libelki 50x100 cm

POZIOMICE Z MAGNESEM

POZIOMICE KĄTOWE

Symbol Opis Długość

2126 Łata z poziomicą, bez uchwytu 1,5 m

2123 Łata z poziomicą, bez uchwytu 2,0 m

2124 Łata z poziomicą, bez uchwytu 2,5 m

2125 Łata z poziomicą, bez uchwytu 3,0 m

4431 Łata z poziomicą, bez uchwytu 4,0 m

ŁATY Z POZIOMICĄ

Symbol Opis Długość

4414 Łata z poziomicą z uchwytami 1,5 m

4418 Łata z poziomicą z uchwytami 2,0 m

4425 Łata z poziomicą z uchwytami 2,5 m

4430 Łata z poziomicą z uchwytami 3,0 m

Symbol Opis Długość

4415 Łata tynkarska trapezowa skośna 1,0 m

4416 Łata tynkarska trapezowa skośna 1,2 m

4420 Łata tynkarska trapezowa skośna 1,5 m

4419 Łata tynkarska trapezowa skośna 2,0 m

598 Łata tynkarska trapezowa skośna 2,4 m

5981 Łata tynkarska trapezowa skośna 3,0 m

ŁATY Z POZIOMICĄ

ŁATY Z POZIOMICĄ

Gdy poziomica to za mało i potrzeba równie precyzyjnego narzędzia, ale o większych wymiarach to warto rzucić okiem na łaty murarskie. Tego typu narzędzie sprawdzi się 
idealnie przy pracach glazurniczych - pozwoli ona na ustalenie linii startowej nakładanego materiału.

W przypadku fachowców ciężko jednak wyobrazić sobie ich pracę przy pomocy samej poziomicy. Mozolne zaznaczanie, poprawianie, sprawdzanie czy na pewno jest 
równo za pomocą 60 centymetrowego narzędzia? Brzmi jak koszmar. Dlatego też stosuje się łaty, które gwarantują również większą dokładność przy mierzeniu. 
Łaty murarskie mają jeszcze inne zastosowanie - ich długość pozwala również na równanie płaszczyzn budowlanych.

Prezentowane przez nas łaty murarskie wykonane są z aluminium, które nie odkształca się i jest lekkie, co poprawia komfort pracy. Nasze łaty mają dodatkowe 
zabezpieczenia z tworzywa sztucznego, niweluje to jakąkolwiek szansę na błędy pomiarowe. Przy zakupie łat czy poziomic trzeba jednak zwracać dużą uwagę na ich 
budowę; czy pozbawione są rys lub pęknięć, co może wpływać na błędy przy pracy.

W swojej ofercie mamy łaty i poziomice wytwarzane z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły.Niezwykle precyzyjne libelle, trwały materiał i gwarancja, że narzę-
dzia produkowane są w Polsce. Zaserwuj sobie dawkę solidności i przestań myśleć o tym, czy Twoja poprzednia poziomica na pewno jeszcze dobrze mierzy - kupując 
w Imecie masz pewność, że nie spotka Cię żadna niemiła niespodzianka.

zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Narzędzia    >     Łaty | Pace | Poziomice
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PORADA 
Należy zwrócić uwagę na to, by łata pozbawiona była wszelkiego
rodzaju pęknięć lub uszkodzeń – może to negatywnie wpłynąć
na komfort pracy i na dokładność pomiarów. 

ZALETY
Ranty i krawędzie otworów uchwytów są zabezpieczane
tworzywami sztucznymi, ponieważ jest to najłatwiejszy
sposób na ich osłonięcie, a dodatkowo nie ograniczają
one funkcjonalności łaty.

Materiał: aluminium

Wskaźniki wstrząsoodporne: tak

Wzmacniana konstrukcja: tak

Ilość libeli: 2

Symbol Opis Długość

4450 Łata murarska typ H 1,5 m

4451 Łata murarska typ H 2,0 m

4452 Łata murarska typ H 2,4 m

Symbol Opis Długość

2429 Łata aluminiowa bez wskaźników 2,0 m

2430 Łata aluminiowa bez wskaźników 2,5 m

24312 Łata aluminiowa bez wskaźników 3,0 m

24313 Łata aluminiowa bez wskaźników 4,0 m

ŁATY MURARSKIE

ŁATY ALUMINIOWE
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Symbol Opis Typ Szerokość Średnica otworu Materiał Opakowanie

W518SI Wkład wałka do siatki 18 cm 6 mm pianka poliestrowa 1 sztuka

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica otworu Średnica wałka Materiał Opakowanie

W5F Wkład wałka flokowany 5 cm 6 mm 35 mm

pianka pokryta 
flockiem poliami-
dowym

10 sztuk

W7F Wkład wałka flokowany 7 cm 6 mm 35 mm 10 sztuk

W35X10F Wkład wałka flokowany 10 cm 6 mm 35 mm 10 sztuk

W50X16F Wkład wałka flokowany 16 cm 6 mm 50 mm 1 sztuka

W35X16F Wkład wałka flokowany 16 cm 6 mm 35 mm 5 sztuk

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica otworu Średnica wałka Materiał Opakowanie

W7GIR10 Wkład wałka girpaint 7 cm 6 mm 10 mm + włosie

poliamidowo - 
akrylowy

10 sztuk

W10GIR30 Wkład wałka girpaint 10 cm 6 mm 30 mm + włosie 1 sztuka

W10GIR10 Wkład wałka girpaint 10 cm 6 mm 10 mm + włosie 10 sztuk

W14GIR30 Wkład wałka girpaint 14 cm 6 mm 30 mm + włosie 1 sztuka

W18GIR50 Wkład wałka girpaint 18 cm 6 mm 50 mm + włosie 1 sztuka

W25GIR50 Wkład wałka girpaint 25 cm 6 mm 50 mm + włosie 1 sztuka

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica otworu Średnica wałka Materiał Opakowanie

W18ROZ50 Wkład wałka IRCHA 18 cm 6 mm 50 mm + ircha ircha 1 sztuka

WKŁADY WAŁKA DO SIATKI

WKŁADY WAŁKA FLOKOWANY

WKŁADY WAŁKA GRIPAINT

WKŁADY WAŁKA IRCHA

Wałek gąbkowy nacinany do malowania siatki ogrodzeniowej

Zalecany do nakładania powłok malarskich i lakierniczych na większych powierzchniach.
Idealny do farb i lakierów akrylowych, a także rozpuszczalnikowych. 

Przeznaczony do malowania gładkich powierzchni.
Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, tiksotropowymi i silikatowymi.

Wałek IRCHA do nakładania struktur tynków i gładzi.

zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Narzędzia    >    Narzędzia malarskie
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Symbol Opis Typ Szerokość Średnica otworu Średnica wałka Materiał Opakowanie

W35X5T Wkład wałka moltopren 5 cm 6 mm 35 mm

pianka polie-
strowa

10 sztuk

W35X7T Wkład wałka moltopren 7 cm 6 mm 35 mm 10 sztuk

W35X10T Wkład wałka moltopren 10 cm 6 mm 35 mm 10 sztuk

W50X10T Wkład wałka moltopren 10 cm 6 mm 50 mm 1 sztuka

W50X13T Wkład wałka moltopren 13 cm 6 mm 50 mm 1 sztuka

W35X13T Wkład wałka moltopren 13 cm 6 mm 35 mm 10 sztuk

W50X16T Wkład wałka moltopren 16 cm 6 mm 50 mm 1 sztuka

W35X16T Wkład wałka moltopren 16 cm 6 mm 35 mm 5 sztuk

W50X19T Wkład wałka moltopren 19 cm 6 mm 50 mm 1 sztuka

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica otworu Średnica wałka Materiał Opakowanie

W18MUL50 Wkład wałka multikolor 18 cm 6 mm 50 mm + włosie poliamidowo - 
akrylowy

1 sztuka

W25MUL50 Wkład wałka multikolor 25 cm 6 mm 50 mm + włosie 1 sztuka

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica otworu Średnica wałka Materiał Opakowanie

W10NYL30 Wkład wałka nylon 10 cm 6 mm 30 mm + włosie

włókna nylonowe

1 sztuka

W14NYL30 Wkład wałka nylon 14 cm 6 mm 30 mm + włosie 1 sztuka

W18NYL50 Wkład wałka nylon 18 cm 6 mm 50 mm + włosie 1 sztuka

W25NYL50 Wkład wałka nylon 25 cm 6 mm 50 mm + włosie 1 sztuka

WKŁADY WAŁKA GRIPAINT

WKŁADY WAŁKA MULTIKOLOR

WKŁADY WAŁKA NYLON

Wałek z pianki poliestrowej modyfikowanej do stosowania z farbami emulsyjnymi, olejnymi, lakierami i masami szpachlowymi.

Przeznaczony do malowania gładkich powierzchni. Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, tiksotropowymi i silikatowymi.

Wałek z włókien nylonowych o krótkim runie 7mm, odporny na działanie rozpuszczalników. Do malowania farbami olejnymi 
nitro, chlorokauczukowymi, poliwinylowymi, antykorozyjnymi, podkładowymi, a także żywicami.

WAŁKI I PĘDZLE
Warto zacząć od tego, że faktycznie wałków i pędzli jest dużo i można się w tym pogubić. Zaczniemy od wałków. Można spotkać się z wałkami, gdzie sprecyzowana 
została długość runa – krótka lub długa. Runo wałka to nic innego jak włosie, które się na nim znajduje. Wałki z krótkim runem (6-9 mm) nadają się do gładkich 
powierzchni: płyt gipsowo-kartonowych, sklejek czy metalu. Nadają się do farb, które nakłada się zaledwie cienką warstwę. W przypadku wałków z długim runem 
(1-2,5 cm) jest inaczej, nadają się do powierzchni chropowatych: wykończonych tynkiem tradycyjnym, strukturalnym czy też drewnem.

Gdy do pomalowania mamy bardzo równą powierzchnię, to najlepiej sprawdzą się wałki gąbkowe. Zrobione są one z wytrzymałej pianki, która dobrze chłonie farbę. 
Wałki gąbkowe sprawdzają się w pracach, w których farba musi być nałożona równomiernie na podłoże. Zdania są podzielone w przypadku malowania nimi przy 
użyciu farb rozpuszczalnikowych. W skrajnych przypadkach mogą one nie wytrzymywać i rozpuszczać się, a drobiny pianki pozostawać na ścianie, tworząc „wzorki”.
Pozostając w temacie wzorków – istnieją wałki malarskie, które służą do dekorowania. Producentów takich wałków ogranicza jedynie wyobraźnia. Na tego typu 
produktach znajdują się różne wzorki, które swobodnie można nanieść na malowaną powierzchnię. Efekty „marmurku” czy kamienia można nanieść właśnie za ich 
pomocą. Proste? Jasne, że tak. Niestety potencjalnych kupców może odstraszać cena. Nie oszukujmy się, tego typu artykułów nie będzie się często używało. W wielu 
przypadkach zostaną użyte raz i.. tyle.

Typów pędzli jest mniej, ale wydają się być bardziej uniwersalne. Zdecydowanie do najpopularniejszych należą pędzle „ławkowce” i płaskie. Te pierwsze są szerokie, 
o naturalnym lub syntetycznym włosiu. Bardzo dobrze nadają się do malowania większych powierzchni, zwłaszcza gdy są one niekoniecznie równe. „Ławkowce” 
przydadzą się przy malowaniu zewnętrznych ścian domu lub przy gruntowaniu przed właściwym malowaniem. Na pewno niejednokrotnie napotkaliście w filmach 
ludzi, którzy takimi pędzlami nakładali też klej, by później nakleić na powierzchnię jakiś plakat lub tapetę.

Pędzle płaskie zwane są też „angielskimi”, nadają się do każdej powierzchni. Przy doborze pędzli i wałków warto zwrócić również uwagę na farbę, która będzie 
używana do malowania. Innych narzędzi używać będziemy bowiem przy farbach gęstych, a innych przy rzadkich. Farby lateksowe są bardzo gęste, dlatego przy pracy 
z nią należy zaopatrzyć się w wałek z krótkim włosiem. Zapobiegnie to tworzeniu zacieków na ścianie. Warto pomyśleć nad wałkiem z twardą podstawą, który pokryty 
jest welurem.

Przy farbach emulsyjnych najlepiej użyć wałków syntetycznych z krótkim włosiem, by struktura była wystarczająco gładka. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że farby 
akrylowe kryją powierzchnię słabiej niż lateksowe, dlatego trzeba malować grubszą warstwę. Po malowaniu powinniście poczekać aż farba wyschnie, dopiero wtedy 
będą widoczne pełne efekty pracy. “Akrylówki” przy schnięciu zmieniają swój kolor, dlatego warto mieć to z tyłu głowy.

Wałki gąbkowe lub welurowe najlepiej sprawdzą się przy emaliach akrylowych. Właściwie większość wałków z krótkim runem nadadzą się do pracy z tego typu emalią. 
Jeśli chodzi o pędzel, to można pomyśleć o jakimś miękkim, by na ścianie nie zostawiać zbędnych struktur.

Do emalii rozpuszczalnikowych zaleca się używanie wałków syntetycznych włóknistych, a nie gąbkowych. Powód jest całkiem prosty przy kontakcie z mocnym 
rozpuszczalnikiem gąbka może zacząć się rozpuszczać i na malowanej powierzchni mogą pojawić się jej kawałki. Można używać specjalnego pędzla, ale może to być 
uciążliwe przy dużych powierzchniach. Po malowaniu taką farbą lepiej jest wyrzucić wałek, ponieważ nawet po dokładnym czyszczeniu nie uda się usunąć całej farby.
W świecie farb rozróżniamy jeszcze farby elewacyjne, do których najlepiej nadają się wałki sznurkowe, futrzane, które charakteryzują się duża ilością grubego włosia. 
Tego typu wałki bez problemów „wcisną” farbę w każde zagłębienie.
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Symbol Opis Typ Szerokość Średnica otworu Średnica wałka Materiał Opakowanie

W18SYN50 Wkład wałka syntex 18 cm 6 mm 50 mm + włosie włókna synte-
tyczne

1 sztuka

W25SYN50 Wkład wałka syntex 25 cm 6 mm 50 mm + włosie 1 sztuka

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica otworu Średnica wałka Materiał Opakowanie

W18SYN50 Wkład wałka syntex 18 cm 6 mm 50 mm + włosie włókna synte-
tyczne

1 sztuka

W25SYN50 Wkład wałka syntex 25 cm 6 mm 50 mm + włosie 1 sztuka

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica
otworu

Średnica
wałka Materiał Opakowanie

W18STG Wkład wałka strukturalny gładki 18 cm 6 mm 80 mm
pianka
poliestrowa

1 sztuka

W18STP Wkład wałka strukturalny szorstki 18 cm 6 mm 80 mm 1 sztuka

W825STP Wkład wałka strukturalny szorstki 25 cm 6 mm 80 mm 1 sztuka

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica 
otworu Średnica wałka Materiał Opakowanie

W18B50 Wkład wałka westan, biały 18 cm 6 mm 50 mm + włosie

mechata
przędza
poliestrowa

1 sztuka

W25B50 Wkład wałka westan, biały 25 cm 6 mm 50 mm + włosie 1 sztuka

W18Ż50 Wkład wałka westan, żółty 18 cm 6 mm 50 mm + włosie 1 sztuka

W25Ż50 Wkład wałka westan, żółty 25 cm 6 mm 50 mm + włosie 1 sztuka

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica otworu Średnica wałka Materiał Opakowanie

W7WEL10 Wkład wałka welur 7 cm 6 mm 10 mm + welur

welur

10 sztuk

W10WEL30 Wkład wałka welur 10 cm 6 mm 30 mm + welur 1 sztuka

W10WEL10 Wkład wałka welur 10 cm 6 mm 10 mm + welur 10 sztuk

W14WEL30 Wkład wałka welur 14 cm 6 mm 30 mm + welur 1 sztuka

W18WEL50 Wkład wałka welur 18 cm 6 mm 50 mm + welur 1 sztuka

W25WEL50 Wkład wałka welur 25 cm 6 mm 50 mm + welur 1 sztuka

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica otworu Średnica wałka Materiał Opakowanie

W18POL50 Wkład wałka polar 18 cm 6 mm 50 mm + włosie
polar

1 sztuka

W25POL50 Wkład wałka polar 25 cm 6 mm 50 mm + włosie 1 sztuka

WKŁADKA WAŁKA SYNTEX

WKŁADKA WAŁKA - SYNTEX

WKŁADKA WAŁKA - POLAR

WKŁADKA WAŁKA - WELUR

WKŁADKA WAŁKA - WESTAN

WKŁADKA WAŁKA STRUKTURALNA

Przeznaczone do ekonomicznego malowania dużych powierzchni farbami emulsyjnymi i lateksowymi.

Przeznaczone do ekonomicznego malowania dużych powierzchni farbami emulsyjnymi i lateksowymi.

Przeznaczone do ekonomicznego malowania dużych powierzchni farbami emulsyjnymi, lateksowymi i silikatowymi.

Przeznaczony do wszelkich prac lakierniczych, odporny na działanie rozpuszczalników.
Do stosowania z lakierami rozpuszczalnikowymi i na bazie wody, gęstymi lakierami.

Przeznaczony do prostych prac malarskich do stosowania z farbami emulsyjnymi i lateksowymi.

Wałek wykonany z pianki poliestrowej ze strukturą z „dziurami”, przeznaczony do malowania dekoracyjnego.
Zalecany do farb strukturalnych do mas szpachlowych, pozostawia grubszą fakturę na powierzchni malowanej.

SZORSTKI
STP

GŁADKI
STG

Jak dobrać odpowiedni wałek:
Najlepszym przyjacielem farb wodorozcieńczalnych są 
wałki z mikrofibry, nie będą one rozchlapywać farby.  
W przypadku farb rozpuszczalnikowych warto zwrócić 
uwagę na to, by drobiny materiału nie zostawały na 
ścianie wraz z farbą. Użyj do tego wałków welurowych, 
akrylowych lub wełnianych.

Wałki z krótkim runem (6-9 mm)
nadają się do gładkich powierzchni:
• płyt gipsowo-kartonowych,
• sklejek, • metalu.

Stosuje się do farb wymagających
nałożenia cienkiej warstwy.

W przypadku wałków z długim runem(1-2,5 cm) jest inaczej,
nadają się do powierzchni chropowatych:
• wykończonych tynkiem tradycyjnym,
• strukturalnym, • drewnem.

Wałkami gąbkowymi najlepiej nakładać farby olejne.
Do kleistych farb lateksowych użyj wałków sznurkowych.

zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Narzędzia    >    Narzędzia malarskie
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Symbol Opis Typ Szerokość Średnica rączki Średnica wałka Materiał

10GIR30 Wałek + rączka girpaint 10 cm 6 mm 30 mm + włosie

poliamidowo - 
akrylowy

14GIR30 Wałek + rączka girpaint 14 cm 6 mm 30 mm + włosie

18GIR50 Wałek + rączka girpaint 18 cm 6 mm 50 mm + włosie

25GIR50 Wałek + rączka girpaint 25 cm 6 mm 50 mm + włosie

WAŁEK Z RĄCZKĄ GIRPAINT

WAŁEK Z RĄCZKĄ MICROFAZA

WAŁEK Z RĄCZKĄ MULTIKOLOR

WAŁEK Z RĄCZKĄ NYLON

WAŁEK Z RĄCZKĄ POLAR

WAŁEK Z RĄCZKĄ SYNTEX

WAŁEK Z RĄCZKĄ WESTAN

Przeznaczony do malowania gładkich powierzchni. Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, tiksotropowymi i silikatowymi.

Najwyższej jakości mikrofaza nie pozostawia strzępków, perfekcyjny efekt malowania, do wszystkich płynnych materiałów, środ-
ków ochrony drewna i lakierów wodnych, bejc, podkładów, farb emulsyjnych, lateksowych. 

Przeznaczone do ekonomicznego malowania dużych powierzchni farbami emulsyjnymi, lateksowymi i silikatowymi.

Odporny na działanie rozpuszczalników. Do malowania farbami olejnymi nitro, chlorokauczukowymi, poliwinylowymi, antykorozyj-
nymi, podkładowymi, a także żywicami.

Przeznaczone do ekonomicznego malowania dużych powierzchni farbami emulsyjnymi, lateksowymi i silikatowymi.

Przeznaczone do ekonomicznego malowania dużych powierzchni farbami emulsyjnymi i lateksowymi.

Przeznaczony do prostych prac malarskich do stosowania z farbami emulsyjnymi i lateksowymi.

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica rączki Średnica wałka Materiał

18MIKRO50 Wałek + rączka microfaza 18 cm 6 mm 50 mm + włosie
mikrofaza

25MIKRO50 Wałek + rączka microfaza 25 cm 6 mm 50 mm + włosie

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica rączki Średnica wałka Materiał

18MUL50 Wałek + rączka multikolor 18 cm 6 mm 50 mm + włosie poliamidowo - 
akrylowy25MUL50 Wałek + rączka multikolor 25 cm 6 mm 50 mm + włosie

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica rączki Średnica wałka Materiał

18NYL50 Wałek + rączka nylon 18 cm 6 mm 50 mm + włosie
włókna nylonowe

25NYL50 Wałek + rączka nylon 25 cm 6 mm 50 mm + włosie

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica rączki Średnica wałka Materiał

18POL50 Wałek + rączka polar 18 cm 6 mm 50 mm + włosie
polar

25POL50 Wałek + rączka polar 25 cm 6 mm 50 mm + włosie

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica rączki Średnica wałka Materiał

18SYN50 Wałek + rączka syntex 18 cm 6 mm 50 mm + włosie włókna
syntetyczne25SYN50 Wałek + rączka syntex 25 cm 6 mm 50 mm + włosie

Symbol Opis Typ Szerokość Średnica rączki Średnica wałka Materiał

18B50 Wałek + rączka westan 18 cm 6 mm 50 mm + włosie

mechata
przędza
poliestrowa

25B50 Wałek + rączka westan 25 cm 6 mm 50 mm + włosie

18Ż50 Wałek + rączka westan 18 cm 6 mm 50 mm + włosie

25Ż50 Wałek + rączka westan 25 cm 6 mm 50 mm + włosie

zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Narzędzia    >    Narzędzia malarskie
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RĄCZKI DO WAŁKÓW

KUWETY MALARSKIE

KRATKI MALARSKIE

FOLIE MALARSKIE

Symbol Opis Szerokość Średnica trzpienia

R5 Rączka do wałka 5 cm 6 mm

R7 Rączka do wałka 7 cm 6 mm

R10 Rączka do wałka 10 cm 6 mm

R13 Rączka do wałka 13 cm 6 mm

R16 Rączka do wałka 16 cm 6 mm

R18 Rączka do wałka 18 cm 6 mm

R18X8 Rączka do wałka 18 cm 8 mm

R25 Rączka do wałka 25 cm 6 mm

R25X8 Rączka do wałka 25 cm 8 mm

Symbol Opis Wymiary

130190 Kuweta malarska 130 x 190 mm

160300 Kuweta malarska 160 x 300 mm

230260 Kuweta malarska 230 x 260 mm

320350 Kuweta malarska 320 x 350 mm

Symbol Opis Wymiary

210250 Kratka malarska 210 x 250 mm

280260 Kratka malarska 280 x 260 mm

Symbol Opis Wymiary Grubość

2222 Folia malarska 4 x 5 m cienka

2224 Folia malarska 4 x 5 m średnio-gruba

0688 Folia malarska 4 x 5 m super gruba

2225 Folia malarska 4 x 5 m extra gruba

RĄCZKA DO WAŁKA:
Przy zakupie zwróć uwagę na to,
do jakiej szerokości wałków jest
przystosowana i jaka jest średnica drutu.

ZALETY
Ergonomiczna rękojeść oraz możliwość
umieszczenia w niej kija teleskopowego
czyni ją bardzo praktyczną.

2222 2224 0688 2225

CIEKAWOSTKA
Czego nie wiesz o kuwetach?
Czyszczenie kuwety malarskiej to duże utrapienie. Najlepiej skorzystać z myjki
ciśnieniowej, która wypłucze farbę z każdego zakamarka. Należy jednak
uważać na zbyt duże ciśnienie, które może połamać kuwetkę.

Masz kilkugodzinną przerwę w malowaniu i nie chcesz, żeby farba
w kuwecie zaschła? Przykryj ją folią, przez to farba zachowa swoją
świeżość znacznie dłużej.

Możesz przed nalaniem farby wyłożyć kuwetkę folią, przez co nie będzie
trzeba martwić się o czyszczenie po skończonej pracy.

zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Narzędzia    >    Narzędzia malarskie
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PĘDZEL OKRĄGŁY

PĘDZEL MALARSKI PASKOWY

PĘDZEL ŁAWKOWIEC PROFI

PĘDZEL ŁAWKOWIEC

PĘDZEL KALORYFEROWY

Symbol Opis Typ

9581 Pędzel okrągły 20 mm

9582 Pędzel okrągły 25 mm

9583 Pędzel okrągły 30 mm

9584 Pędzel okrągły 35 mm

9585 Pędzel okrągły 40 mm

9586 Pędzel okrągły 45 mm

9587 Pędzel okrągły 50 mm

9588 Pędzel okrągły 55 mm

9589 Pędzel okrągły 60 mm

Symbol Opis Rozmiar

90306 Pędzel malarski paskowy 6 mm

90307 Pędzel malarski paskowy 8 mm

90308 Pędzel malarski paskowy 10 mm

90309 Pędzel malarski paskowy 12 mm

Symbol Opis Rozmiar

09647 Pędzel ławkowiec PROFI 170 x 70 mm

09648 Pędzel ławkowiec PROFI 180 x 80 mm

09649 Pędzel ławkowiec PROFI 190 x 90 mm

Symbol Opis Rozmiar

09632 Pędzel ławkowiec 70 x 30 mm

09634 Pędzel ławkowiec 90 x 30 mm

09636 Pędzel ławkowiec 110 x 30 mm

09638 Pędzel ławkowiec 130 x 30 mm

09640 Pędzel ławkowiec 140 x 40 mm

09642 Pędzel ławkowiec 150 x 50 mm

Symbol Opis Rozmiar

09560 Pędzel kaloryferowy 25 mm

09561 Pędzel kaloryferowy 36 mm

09562 Pędzel kaloryferowy 50 mm

09563 Pędzel kaloryferowy 63 mm

Do wykonywania prac dekoracyjnych, malowania
powierzchni strukturalnych, stolarki drzwiowej
i okiennej, elementów drewnianych, zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń np. altany, 
pergole, ogrodzenia i inne

Do malowania powierzchni wymagających długich,
precyzyjnych pociągnięć, takich jak szlaczki, odcięcia, paski

Do malowania i gruntowania ścian i sufitów oraz
do odpylania powierzchni przed rozpoczęciem prac
wykończeniowych. 

Do malowania i gruntowania ścian i sufitów oraz
do odpylania powierzchni przed rozpoczęciem prac
wykończeniowych. 

Do malowania grzejników, ścian za grzejnikami, rur,
ogrodzeń, elementów o ażurowej budowie, szczelin

PORADA:
Zużyte pędzle możesz zanurzyć w płynie 
do zmiękczania tkanin – po takiej kąpieli 
będą idealne do pracy i zapach płynu jest 
znacznie przyjemniejszy niż ocet lub ben-
zyna…

ZALETY
Ławkowce to idealne pędzle do malowania
dużych powierzchni.

Pędzle płaskie są najpopularniejszymi
na rynku. Nadają się do wszystkiego
i żadna farba nie będzie im straszna.
Można również spotkać wersje zakrzywione
- do trudniej dostępnych miejsc.

Do wykonywania elementów dekoracyjnych
potrzeba dużej precyzji - użyj do tego pędzli
pierścieniowych (okrągłych) , które
idealnie sprawdzą się w tego typu pracach.

Do lakierowania lub impregnacji użyj
pędzli angielskich - ich duża powierzchnia
nada się do tego idealnie.

Pędzle kaloryferowe nadają się świetnie
do malowania miejsc trudnodostępnych.

zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Narzędzia    >    Narzędzia malarskie
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PORADA
Nie możesz odkleić taśmy malarskiej? 
Użyj do tego suszarki. Pod wpływem 
ciepła klej stanie się bardziej elastyczny 
i taśma łatwiej odejdzie.

Przed malowaniem warto położyć na 
ścianę podkład zwiększający
przyczepność farby. Masz pewność, że 
farba nie oderwie się razem z taśmą.

Każda taśma malarska ma inne
zastosowanie i przykleja/odkleja się 
w innych momentach. Warto zapoznać  
się z jej właściwościami przed nałoże-
niem.

PĘDZEL ANGIELSKI LAKIEROWANY

PĘDZEL ANGIELSKI

TAŚMA PAPIEROWA MALARSKA

TAŚMA PAPIEROWA MALARSKA NIEBIESKA UV

Symbol Opis Rozmiar

09530 Pędzel angielski lakierowany 1,0"

09531 Pędzel angielski lakierowany 1,5"

09532 Pędzel angielski lakierowany 2,0"

09533 Pędzel angielski lakierowany 2,5"

09534 Pędzel angielski lakierowany 3,0"

09535 Pędzel angielski lakierowany 3,5"

09536 Pędzel angielski lakierowany 4,0"

Symbol Opis Rozmiar

09520 Pędzel angielski 20 mm

09521 Pędzel angielski 25 mm

09522 Pędzel angielski 36 mm

09523 Pędzel angielski 50 mm

09524 Pędzel angielski 63 mm

09525 Pędzel angielski 76 mm

09526 Pędzel angielski 90 mm

09527 Pędzel angielski 102 mm

Symbol Opis Rozmiar

054 Taśma papierowa malarska 19 mm x 25 mb

053 Taśma papierowa malarska 25 mm x 25 mb

055 Taśma papierowa malarska 30 mm x 25 mb

038 Taśma papierowa malarska 38 mm x 25 mb

039 Taśma papierowa malarska 48 mm x 25 mb

Symbol Opis Rozmiar

03043 Taśma papierowa malarska niebieska UV 30 mm x 50 mb

03044 Taśma papierowa malarska niebieska UV 38 mm x 50 mb

03045 Taśma papierowa malarska niebieska UV 48 mm x 50 mb

03040 Taśma papierowa malarska niebieska UV 30 mm x 25 mb

03041 Taśma papierowa malarska niebieska UV 38 mm x 25 mb

03042 Taśma papierowa malarska niebieska UV 48 mm x 25 mb

Do malowania drewna i metalu farbami olejnymi a także lakierowania parkietów czy impregnowania drewna.

Taśmy marki IMET.
Przy malowaniu nie jest ważna tylko farba i pędzle lub wałki - ważna jest również precyzja. Co w przypadku, gdy potrzebne jest namalowanie
fikuśnych wzorków, zastosowanie olśniewających deseni lub po prostu rozgraniczenie koloru na ścianie i suficie? Wszędzie tam, gdzie potrzebna
jest schludność i precyzja, tam pada hasło „taśma malarska”.

Taśmy papierowe przeznaczone są do zabezpieczania kątów, załamań ścian i złączeń ścian z sufitem i podłogą. Tego typu taśmami
można również zabezpieczać podłogi i wykładziny przed różnego rodzaju odpryskami czy zabrudzeniami.

W naszej ofercie znajdują się nie tylko taśmy malarskie – oferujemy również taśmy pakowne, dwustronne
lub ostrzegawcze. Każda cechuje się solidnym
wykonaniem i dużą odpornością.

Symbol Opis Rozmiar

4851 Taśma pakowa brązowa 48 mm x 100 mb

48512 Taśma pakowa bezbarwna 48 mm x 100 mb

48511 Taśma pakowa biała 48 mm x 100 mb

4852 Taśma pakowa bezbarwna 48 mm x 35 mb

4847 Taśma pakowa biała 48 mm x 35 mb

4850 Taśma pakowa brązowa 48 mm x 35 mb

TAŚMY PAKOWE

zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Narzędzia    >    Narzędzia malarskie
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TAŚMY DWUSTRONNE

TAŚMY USZCZELNIAJĄCESymbol Opis Rozmiar

046

Taśma dwustronna 
polipropylenowa PP

38 mm x 5 mb

047 38 mm x 10 mb

048 38 mm x 25 mb

045 50 mm x 5 mb

044 50 mm x 10 mb

037 50 mm x 25 mb

Symbol Opis Rozmiar

0655

Taśma
uszczelniająca 
DUCT wzmocniona

50 mm x 5 mb

0641 50 mm x 10 mb

0644 50 mm x 25 mb

0642 50 mm x 50 mb

Trzonki marki IMET.
Trzonki polskiej produkcji wykonane z drewna bukowego to wygoda, solidność i wytrzymałość. Trzonki do młotków, siekier

– wszystko to znajduje się w naszej ofercie, a różnorodność rozmiarów pozwoli na odpowiedni dobór do wymagań.

Przy wyborze trzonka należy zwrócić uwagę na to, by główna część narzędzia była dopasowana wagowo do gabarytów trzonka
– w innym wypadku trzonek nie będzie do końca spełniał swojej funkcji.

TRZONKI DO SIEKIER

TRZONKI DO MŁOTKÓW

TRZON DO MŁOTKA MURARSKIEGO

Symbol Opis Długość Waga

7010 Trzon do siekiery 350 mm 600 g

7021 Trzon do siekiery 400 mm 800 g

7011 Trzon do siekiery 450 mm 1000 g

0732 Trzon do siekiery 500 mm 1000 g 

0701 Trzon do siekiery 600 mm 1250 g

700 Trzon do siekiery 700 mm 1800 g

7013 Trzon do siekiery 800 mm 2000 g

714 Trzon do siekiery 900 mm 2000 g

Symbol Opis Długość Waga

706 Trzon do młotka 260 mm 300 g

707 Trzon do młotka 280 mm 700 g

698 Trzon do młotka 300 mm 1000 g

697 Trzon do młotka 320 mm 500 g

699 Trzon do młotka 360 mm 1500 g

712 Trzon do młotka 400 mm 2000 g

709 Trzon do młotka 500 mm 3000 g

724 Trzon do młotka 600 mm 4000 g

702 Trzon do młotka 700 mm 5000 g

695 Trzon do młotka 800 mm 8000 - 10000 g

694 Trzon do młotka 900 mm 8000 - 10000 g

Symbol Opis Długość

10052 Trzon do młotka murarskiego 320 mm

714
1013
700
0701

699
697
698
707
706

0732
7011
7011
7021
7010

694
695
702
724
709
712

zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Dom i Ogród    >    Narzędzia do ogrodu    >    Siekiery
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CHLAPACZ MURARSKI Z RĄCZKĄ

SMOŁOWCE

SZCZOTKI DO RDZY

Symbol Opis Rozmiar

9651 Chlapacz murarski z rączką 180 x 60 mm

Symbol Opis Rozmiar Włosie Typ

066 Smołowiec szary/czarny 200 x 60 mm kokosowe praca na zimno

087 Smołowiec biały 200 x 60 mm syntetyczne praca na gorąco

Symbol Opis Typ

6204 Szczotka do rdzy 4-rzędowa

6205 Szczotka do rdzy 5-rzędowa

PORADA
Sprawdzi się podczas nakładania 
środków gruntujących, impregnatów i 
innych środków budowlanych na duże 
powierzchnie oraz przy zmywaniu sta-
rych powłok malarskich

PORADA
Do nakładania smoły lub innych mas 
asfaltowych, do klejenia i konserwacji 
oraz do nakładania warstwy izolacji bi-
tumicznej na murach

PORADA
Materiał: stalowe druty
Przeznaczenie: do czyszczenia ele-
mentów metalowych i spawów z rdzy, 
starej farby oraz zabrudzeń, doskonale
nadaje się także do przygotowania po-
wierzchni pod malowanie

USZCZELKI

Symbol Opis Rozmiar Długość

PU1 Uszczelka 9 mm x 5 mm 6 mb

PU2 Uszczelka 10 mm x 8 mm 6 mb

PU3 Uszczelka 12 mm x 10 mm 5 mb

PORADA
UNIWERSALNE Uszczelki PU marki 
IMET przystosowane są do montażu 
zarówno w oknach jak i i drzwiach.

zobacz całą gamę produktów na:      >      b2b.phuimet.pl    >    Narzedzia  Chlapacze | Smołowce



Marka IMET na rynku istnieje od 1994 roku.
Przez ten czas zdołała mocno ewoluować dzięki sumienności
i dużemu zaufaniu ze strony klientów.
Rosnąca liczba produktów, szybkie dostawy
i rodzinna atmosfera to główne atuty firmy. 

„Polski rynek jak i trendy w europie przesuwa się
w kierunku jakości”. IMET nie tylko sprzedaje,
ale również słucha i bierze do serca wszelkie
opinie klientów by cały czas się rozwijać.

Zaczynaliśmy skromnie, ale w dniu dzisiejszym pracuje dla Państwa
ponad 50 osób, którym zależy przede wszystkim na pomocy.
Nasza oferta liczy sobie ponad 30 000  artykułów a wszystko
to znajduje się na powierzchni magazynowej o wielkości 5 500 m².
Za szybki transport odpowiada nasza flota pojazdów i kierowcy,
dzięki któremu zamówiony towar dostarczany
 jest w możliwie najkrótszym czasie.

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, gdzie produkty, które trafiają na polski rynek pochodzą z Krajów Dalekiego Wschodu.
Często ubrania czy sprzęty z markowymi metkami również produkowane są w Chinach czy Tajwanie. Czy są to produkty 
gorszej jakości? Na to pytanie nie odpowiemy. My chcemy zaprezentować artykuły, które w pełni wytwarzane są w Polsce.

Od lat stawiamy na solidność i funkcjonalność, dzięki czemu możemy pochwalić się, że jesteśmy właśnie w tym miejscu.
Prezentujemy Państwu gamę narzędzi polskiej produkcji, którą cechuje duża niezawodność.

Solidność ale i sposób wykonania - to główne cechy produktów marki IMET. Każdy artykuł przez trafieniem na półki sklepowe 
został sprawdzony pod kątem wykonania, by spełnił wymagania klientów.

SPIS TREŚCI 00

01.  Ogród 03

02.  Pojemniki 06

03.  Akcesoria instalacyjne 07

04.  Okucia 08

05.  Szczotki 11

06.  Poziomice i łaty 12

07.  Akcesoria malarskie 15

08.  Pozostałe 21

Nie wiesz jak kupić przez B2B.phumiet.pl    >     skorzystaj z zakładki POMOC     >     zadzwoń 54 288 18 63
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Aneta Małolepsza
+48 698 375 521  I  am@phuimet.pl 

Dariusz Pawłowski
+48 600 426 455  I  dp@phuimet.pl

Maciej Ślubowski 
+48 664 445 410  I  ms@phuimet.pl

Bartłomiej Jaroszewski
+48 604 253 475  I  bj@phuimet.pl 

Przemysław Pieczkowski 
+48 606 385 168  I  pp@phuimet.pl 

Michał Targański 
+48 664 445 691  I  mt@phuimet.pl

Paweł Sztandarowicz
+48 664 445 686  I  ps@phuimet.pl

Jarosław Szychulski
+48 570 020 512  I  js@phuimet.pl

Paweł Masiulaniec
+48 733 006 672  I  pm@phuimet.pl

Sebastian Nowociński
+48 733 005 134  I  sn@phuimet.pl

www.phuimet.pl

www.phuimet.pl

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „IMET” nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach zawartych w niniejszym katalogu „Produkty marki 

IMET”, a użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. 

W żadnym wypadku przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „IMET” nie ponosi wobec stron trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie o charakterze 

ubocznym, wynikające z korzystania z niniejszego katalogu „Produkty marki IMET”, a w szczególności za utratę zysków. 

Fotografie przedstawione w katalogu „Produkty marki IMET” służą jedynie celom poglądowym i mogą się różnić od rzeczywistych produktów.

Katalog „Produkty marki IMET”nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

ZAMÓW online na B2B.phuimet.pl lub u naszych przedstawicieli:

szukaj nas na

PHU IMET Jan Gurczyński
Wichowo 18, 87-600 Lipno
tel. +48 54 288 18 63
fax +48 54 288 45 78
e-mail bok@phuimet.pl 

B2B.phuimet.pl


