
Akcijska ponudba podjetja: 

 

Trgovina za mizarje, tesarje in  parketarje 

 

Želim vam uspešen začetek nove delovne sezone. Če ste opazili, da bo potrebno obnoviti strojni park, vam 7 strojev 
ponujamo v akciji! 
 

1. Najbolje prodajan manjši baterijski vijačnik lanskega leta: 
* prodanih 41kos - brez reklamacij - samo pohvale!  
 
METABO: PowerMaxx BS Quick PRO z izmenljivo glavo. V akcijskem kompletu ga dobite z: 

- Vrtalno glavo, 
- 1kos baterija: 2,0Ah 
- 1kos baterija: 5,2Ah – zelo zmogljiva baterija!!! 
- Polnilec 
- Kovček 

  
Primeren je za vse, ki veliko vijačite: 
- na montažah (montaža pohištva, vijačenje teras, oblog, ograj,…) 
- ali v proizvodnjah (sestava pohištva, montaža okovja,…) 
... in želite lahek, vendar močen in zmogljiv vijačnik. Z velikostjo vijakov sicer ne morete pretiravati, zato priporočam, da 
ga uporabljate do dimenzije vijakov 5x120mm.  

 
Akcijska cena za set, samo: 157EUR + DDV 
 
 
 



2. Najmočnejši 18V baterijski vrtalnik/vijačnik: 
Makita: DDF 481 - največji navor v razredu: 125Nm 

 
Zelo primeren za vse, ki vrtate luknje večjih premerov, pa tudi vijačite z večjimi vijaki. 
 

Cena za stroj: 212EUR + DDV (brez baterij, polnilca in kovčka) 
 
V kolikor baterij in polnilca še nimate, lahko dokupite: 2kos 18V baterije + 1kos polnilec, za samo 199EUR + DDV 
 
 
 

3. Čelilnik z največjo kapaciteto reza na tržišču: 120mm višine x 320mm širine: 
Metabo: KGS 315 Plus + Brezplačno dodano mobilno stojalo 

 
Stojalo ima izvlečno podporno roko, katero lahko raztegnete do 2,5m. 
 

Žago in mobilno stojalo, dobite skupaj, za ceno: 1089,16EUR + DDV 
 + BREZPLAČNO DODAMO ŠE: lesni pocinkani vijaki v skupni vrednosti: 150EUR z DDV 
 
 



4. Edina vbodna žaga, s katero lahko žagate, brez da list spodnaša: 
Mafell: P1CC 

 
Mafell garantira, da lahko z njihovo vbodno žago in kvalitetnimi listi, žagate 4cm debel material, z maksimalnim 
zahajanjem lista do 0,3mm levo/desno. 
Ta vbodna žaga, je najdražja, najmočnejša, najnatančnejša, skratka: najboljša. 

Cena: 420EUR + DDV 
+ BREZPLAČNO DODAMO ŠE:  

Ročna japonska žaga, v vrednosti 38EUR z DDV               
 
 

5. Edina potopna krožna žaga z delujočo funkcijo predrezanja: 
Mafell: MT55cc 

 
Samo s to potopno žago, boste lahko žagali ploskovne materiale, brez, da bo trgalo spodaj in zgoraj! 
 

Cena: 491EUR + DDV 
+ BREZPLAČNO DODAMO ŠE: 
Pribor za stroje Mafell, po vaši izbiri, v skupni vrednosti: 70EUR z DDV 
 
 
 
 



6. Tesarski verižni rezkar za hitro izdelavo utorov v tramove: 
Mafell: LS103Ec 

 
 

Cena: 2251EUR + DDV 
 
 

7. Najbolj univerzalen ročni nadrezkar: 
Makita RT0700CX2J s 3 kos različne mize za različne obdelave. 

   + samo pri nas dodatna miza za ABS:             
Lahko ga uporabljate, kot enoročni nadrezkar za zaokroževanje robov, pa tudi kot klasični nadrezkar za utore in podobno. 
 

Cena: 226EUR + DDV 

+ EDINI V SLOVENIJI, VAM BREZPLAČNO DODAMO ŠE POSEBNO MIZO, s katero boste zelo enostavno rezkali nalimke in 
ABS robove. 
 
Hvala, da ste ponudbo pregledali. Vsa povpraševanja in naročila pošljite na: info@mior.si 
Seveda nas lahko tudi pokličete na: 040 297 723 ali pa obiščete v trgovini na Tržaški cesti 65, v Mariboru. 
 
 
Dobre posle vam želimo: Ekipa podjetja MIOR 
 


