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180-BT/36
Nóż z poszerzonym, metalowym uchwytem. Wyjmowana, plastikowa 
skuwka pełniąca dodatkowo funkcję odłamywacza.

36
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 8,97 11,03

300

Nóż z poszerzoną rękojeścią wykonaną z ABS. Trwała, nierdzewna 
metalowa prowadnica ostrza. Pewna blokada suwaka ostrza za pomocą 
pokrętła.

6
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 17,88 21,99

45-C
Nóż do cięcia wykładzin podłogowych z ostrzem krążkowym śr. 45mm. 
12 ustawialnych sektorów tnących.

6 RB-45 48,42 59,56

A-1

Nóż z rękojeścią z tworzywa ABS. Trwała, nierdzewna, metalowa 
prowadnica ostrza. Wyjmowana skuwka pełniąca dodatkowo rolę 
odłamywacza oraz klipsa. Ostrze blokowane zapadką w suwaku. 
Przystosowany do ostrzy 30 stopni. Dla prawo i leworęcznych 
użytkowników.

6
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 14,67 18,04

A-2

Nóż z rękojeścią z tworzywa ABS wyposażoną w antypoślizgową 
nakładkę z gumy. Trwała, nierdzewna, metalowa prowadnica ostrza. 
Wyjmowana, stalowa skuwka pełniąca dodatkowo rolę odłamywacza. 
Ostrze blokowane zapadką w suwaku.

6
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 14,67 18,04

A-5

Nóż z metalową prowadnicą ostrza i rękojeścią z tworzywa ABS. Suwak 
wyposażony w system zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu się 
ostrza z rękojeści w trakcie cięcia.

6
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 14,67 18,04

AK-1

Precyzjny nóż ("skalpel") do dokładnego cięcia folii, papieru, kartonu itp. z 
ostrzem o kącie wierzchołka  32,5 stopnia. W komplecie 25 szt. ostrzy 
zapasowych w plastikowym pojemniku. Idealny do prac modelarskich.

6 KB 22,37 27,52

AK-4

Profesjonalny, precyzjny nóż do prac artystycznych i modelarskich. 
Rękojeść wykonana z polimeru wypełnionego włóknem szklanym. 
Metalowy uchwyt ostrza. Gumowa nakładka poprawiająca komfort 
uchwytu. W zestawie po 1 ostrzu KB4-S,-F,-R.

6
KB4-S, KB4-R, KB4-F, 
KB, KB4-NS, KB4-WS 48,55 59,72

AK-5

Precyzjny nóż do dokładnego cięcia folii, papieru, kartonu itp. z ostrzem o 
kącie wierzchołka 30 stopni. Metalowy uchwyt ostrza. W komplecie 30 
szt. ostrzy zapasowych w plastikowym pojemniku oraz igła do 
precyzyjnych prac modelarskich, plastycznych i artystycznych.

6 KB-3, KB-5 25,07 30,84

BN-L

Popularny nóż. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa (ABS). Trwała, 
nierdzewna prowadnica ostrza z blachy grubości 0,8mm. Ostrze 
blokowane pokrętłem.

6
LB, LBB, LBD, LB-
SOL, SWB-1, LWB, 

LFB
20,97 25,79

BTC-1
Skrobak / ścinak / nóż do skóry licowej, rzemienia, gumy i podobnych 
materiałów. Ostrze dwustronne, wymienne, szerokości 43mm.

6 BTB-1 24,97 30,71

CHN-1

Nóż specjalny do wykonywania robótek ręcznych techniką "Chenille". 4 
stopki prowadzące różnej szerokości. 24 sektory ostrza ustawiane 
mechanizmem zapadkowym.

6 CHB-1 53,15 65,37

CK-1

Nóż ze sztywnym ostrzem, przeznaczonym specjalnie do strugania 
drewna. Ostrze ze stali narzędziowej, dwustronne, chowane w metalowej 
rękojeści, blokowane za pomocą pokrętła.

6 CKB-1 14,33 17,63

CK-2

Nóż ze sztywnym ostrzem, w całości ze stali nierdzewnej. Przeznaczony 
specjalnie do strugania drewna. Ostrze jednostronne, chowane w 
metalowej rękojeści, blokowane za pomocą pokrętła.

6 CKB-2 20,67 25,42

CL

Specjalny nóż do otwierania kartonów z regulacją głębokości cięcia, 
prowadnicą  brzegową i wbudowanym zaczepem do usuwania zszywek 
kartonowych. Rękojeść z ABS. Trwała, nierdzewna prowadnica ostrza z 
blachy gr.0,8mm. Płynna blokada ostrza pokrętłem.

6
LB, LBB, LBD, LB-

SOL, LWB, LFB 35,33 43,46

CMP-1

Nóż do wycinania kół z papieru, folii, kartonu itp. Zakres średnic od 1 do 
15 cm.  W komplecie 5 ostrzy zapasowych i podkładka pod igłę 
centrującą.

6 COB-1 25,63 31,52

CMP-1/DX

Nóż do wycinania kół z papieru, folii itp. o średnicy od 2 do 22 cm. z 
mechanizmem zapadkowym poprawiającym wygodę i precyzję pracy. 10 
ostrzy zapasowych w komplecie.

6 COB-1 38,67 47,56

Opis cena bruttoSymbol cena netto
liczba

w opak.
Typ ostrzy 

wymiennych
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CMP-2
Nóż do wycinania kół o średnicy do 30 cm. Regulowana głębokość cięcia 
oraz trzpienia centrującego. Ostrze blokowane pokrętłem.

5 LB, LBB, LBD, LFB 117,73 144,81

CMP-3

Cyrkiel z ostrzem krążkowym do wycinania kół średnicy od 4 do 22 cm z 
tkanin, folii, skóry naturalnej i sztucznej, papieru itp. *** Używać na 
matach podkładowych OLFA ! ***

6 RB18 60,07 73,89

CS-3
Piła o drobnych zębach do dokładnego cięcia drewna i tworzyw 
sztucznych.

10 SWB-3 59,52 73,21

CS-5

Nóż zespolony - ostrze segmentowe i brzeszczot  do precyzyjnego 
wycinania w jednej rękojeści. Ostrze segmentowe 12,5mm,  suwak z 
automatyczną blokadą oraz wąski, precyzyjny brzeszczot do wycinania 
otworów (np. w płytach GK, sklejce, płytach PCV). Wzmocniona rękojeść 
typu ComfortGrip

6 MTB-1B, SWB-5/1b 74,48 91,61

DC-2

Bezpieczny pojemnik do przechowywania -przed przekazaniem ich do 
kontrolowanej utylizacji- wszystkich rodzajów zużytych ostrzy OLFA i ich 
segmentów .

6 - 22,73 27,96

DC-4 Bezpieczny pojemnik na zużyte ostrza i ich segmenty, z odłamywaczem. 6 - 14,63 17,99

DC-5 Bezpieczny pojemnik na zużyte ostrza i ich segmenty, z odłamywaczem. 6 - 22,15 27,24

DC-6
Nabiurkowy, bezpieczny pojemnik na zużyte ostrza i ich segmenty, z 
odłamywaczem przystosowany do rękojeści na ostrza 9, 12.5, 18mm.

5 0 42,22 51,93

DA-1

Nóż z ostrzem segmentowym o szerokości 9mm. W uchwycie 
zintegrowany pojemnik na odłamane segmenty ostrza z odłamywaczem. 
Nierdzewna prowadnica z blachy gr. 0,5mm.  Automatyczna blokada 
ostrza.

6
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 19,97 24,56

DL-1

Nóż z ostrzem segmentowym o szerokości 18mm. W uchwycie 
zintegrowany pojemnik na odłamane segmenty ostrza z odłamywaczem. 
Nierdzewna prowadnica z blachy gr. 0,8mm.  Automatyczna blokada 
ostrza.

6
LB, LBB, LBD, LB-

SOL, LWB, LFB 28,55 35,12

ES-1

Nóż z metalową prowadnicą ostrza i rękojeścią z tworzywa ABS. Trwała 
nierdzewna prowadnica ostrza. Wyjmowana, skuwka pełniąca dodatkowo 
rolę odłamywacza. Automatyczna blokada ostrza w suwaku - System 
Autolock. >>> Dla prawo i leworęcznych <<<

6
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 13,22 16,26

EXL

Ekonomiczny nóż z automatyczną blokadą ostrza w suwaku -  system 
"AutoLock". Rękojeść wykonana z ABS. Trwała, nierdzewna prowadnica 
ostrza z blachy grubości 0,8mm.

6
LB, LBB, LBD, LB-

SOL, LWB, LFB 18,78 23,10

GSR-1

Skrobak do powierzchni szklanych i ceramicznych z wymiennym ostrzem. 
Szerokość robocza 120 mm. Komfortowy uchwyt odporny na 
rozpuszczalniki. Do wymiany ostrza nie są potrzebna dodatkowe 
narzędzia.  Osłona transportowa ostrza.

6 GSB-1S 51,37 63,19

H-1

Nóż do prac wymagających użycia dużej siły, z szerokim, sztywnym 
ostrzem. Ergonomiczny uchwyt z antypoślizgową nakładką z gumy. 
Ostrze blokowane pokrętłem.

6 HB, HBB 32,73 40,26

HOK-1
Nóż z ostrzem w kształcie haka. Ostrze chowane w rękojeści wykonanej 
z ABS, blokowane za pomocą pokrętła.

6 HOB-1 35,22 43,32

KL

Nóż z regulowaną przykładnicą prowadzącą. Zakres regulacji marginesu 
cięcia 0,5-10cm. Trwała nierdzewna prowadnica ostrza z blachy 
gr.0,8mm. Suwak ostrza blokowany pokrętłem umożliwia płynną 
regulację głębokości cięcia.

6
LB, LBB, LBD, LB-

SOL, LWB, LFB 63,70 78,35

L-1

Popularny nóż. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa (ABS). Trwała, 
nierdzewna prowadnica ostrza z blachy grubości 0,8mm. Ostrze 
blokowane pokrętłem.

6
LB, LBB, LBD, LB-
SOL, SWB-1, LWB, 

LFB
24,73 30,42

L-2

Popularny nóż.  Wygodny uchwyt z tworzywa (ABS) z antypoślizgową 
nakładką z gumy. Trwała, nierdzewna prowadnica ostrza z blachy o 
grubości 0,8mm. Ostrze blokowane pokrętłem.

6
LB, LBB, LBD, LB-
SOL, SWB-1, LWB, 

LFB
26,85 33,03

L-5

Nóż serii X-Design. Uchwyt z polimeru wypełnionego włóknem szklanym 
z antypoślizgową wkładką, odporny na rozpuszczalniki. Nierdzewna 
prowadnica ostrza z blachy gr. 0,8mm.  Wielofunkcyjna płetwa z blachy 
1,2mm. Ostrze blokowane pokrętłem.

6
LB, LBD, LBB, LB-
SOL, SWB-1, LWB, 

LFB
28,55 35,12
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L5-AL

Nóż serii X-Design. Uchwyt z polimeru wypełnionego włóknem szklanym 
z antypoślizgową wkładką, odporny na rozpuszczalniki. Nierdzewna 
prowadnica z blachy gr. 0,8mm.  Wielofunkcyjna płetwa z blachy 1,2mm. 
Automatyczna blokada ostrza.

6
LB, LBB, LBD, LB-

SOL, LWB, LFB 28,55 35,12

L-6

Nóż serii X-Design. Uchwyt z polimeru wypełnionego włóknem szklanym 
z antypoślizgową wkładką, odporny na rozpuszczalniki. Nierdzewna 
prowadnica ostrza z blachy gr. 0,8mm.  Wielofunkcyjna płetwa z blachy 
1,2mm z otworem do zaczepienia "smyczy". Ostrze blokowane 
pokrętłem.

6
LB, LBD, LBB, LB-
SOL, SWB-1, LWB, 

LFB
28,55 35,12

L6-AL

Nóż serii X-Design. Uchwyt z polimeru wypełnionego włóknem szklanym 
z antypoślizgową wkładką, odporny na rozpuszczalniki. Nierdzewna 
prowadnica z blachy gr. 0,8mm.  Wielofunkcyjna płetwa z blachy 1,2mm z 
otworem do zaczepienia "smyczy". Automatyczna blokada ostrza.

6
LB, LBB, LBD, LB-

SOL, LWB, LFB 28,55 35,12

L-7

Nóż serii X-Design. Uchwyt z polimeru wypełnionego włóknem szklanym 
z antypoślizgową wkładką, odporny na rozpuszczalniki. Nierdzewna 
prowadnica z blachy gr. 0,8mm. Ostrze blokowane pokrętłem.

6
LB, LBB, LBD, LB-

SOL, LWB, LFB 26,75 32,90

L7-AL

Nóż serii X-Design. Uchwyt z polimeru wypełnionego włóknem szklanym 
z antypoślizgową wkładką, odporny na rozpuszczalniki. Nierdzewna 
prowadnica z blachy gr. 0,8mm.  Automatyczna blokada ostrza.

6
LB, LBB, LBD, LB-

SOL, LWB, LFB 26,75 32,90

LL

Nóż z uchwytem do pracy dwoma rękami. Specjalny kształt zwiększa 
zasięg cięcia jedną ręką. Do cięcia płyt z miękkich tworzyw sztucznych 
(PVC), pilśni, tektury, itp. Ostrze blokowane pokrętłem. 2 dodatkowe 
ostrza zapasowe w schowku w uchwycie.

6 LB, LBB, LBD, LFB 54,75 67,34

MC-45

Nóż do cięcia pod kątem 45 stopni. Niezwykle użyteczny przy 
wykonywaniu ozdobnych passe-partout, pracach modelarskich itp. W 
komplecie 5 ostrzy zapasowych. *** NIE UŻYWAĆ na matach 
podkładowych OLFA ! ***

6 MCB-1 95,03 116,89

MC-45/DX

Nóż do cięcia pod kątem 45 stopni. Niezwykle użyteczny przy 
wykonywaniu ozdobnych passe-partout, pracach modelarskich itp. Liniał 
prowadzący dł. 45cm i 2 ostrza zapasowe w komplecie. *** NIE UŻYWAĆ 
na matach podkładowych OLFA ! ***

5 MCB-1 179,45 220,72

ML
Nóż z metalową rękojeścią i automatyczną blokadą ostrza - system 
"AutoLock". Skuwka pełni równocześnie rolę odłamywacza.

6
LB, LBB, LBD, LB-

SOL, LWB, LFB 22,45 27,61

MT-1

Nóż na ostrze szerokości 12,5mm. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa 
(ABS). Trwała, nierdzewna prowadnica ostrza. Automatyczna blokada 
suwaka ostrza. Skuwka pełni funkcję odłamywacza. Łączy zalety noży 
9mm ze skutecznością cięcia i wytrzymałością noży na ostrza 18mm.

6 MTB-1B 21,22 26,10

MXP-L

Nóż na ostrze szerokości 18mm. Ergonomiczny, odlewany, metalowy 
uchwyt z antypoślizgową elastomerową wstawką. Prowadnica ostrza ze 
wzmocnionej, chromowanej stali. Suwak ostrza blokowany pokrętłem.

6
LB, LBD, LBB, LB-
SOL, SWB-1, LWB, 

LFB
83,18 102,31

MXP-AL

Nóż na ostrze szerokości 18mm. Ergonomiczny, odlewany, metalowy 
uchwyt z antypoślizgową elastomerową wstawką. Prowadnica ostrza ze 
wzmocnionej, chromowanej stali.  Automatyczna blokada suwaka.

6
LB, LBB, LBD, LB-

SOL, LWB, LFB 77,73 95,61

NA-1

Nóż z uchwytem typu "Comfort Grip"  wykonanym z elastomeru 
odpornego na działanie rozpuszczalników organicznych, kwasów, paliw i 
smarów. Trwała, nierdzewna stalowa prowadnica ostrza. Automatyczna 
blokada suwaka ostrza "AutoLock".

6
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 19,03 23,41

NH-1

Nóż z szerokim, sztywnym ostrzem. Komfortowy uchwyt z 
antypoślizgowego elastomeru odpornego na działanie rozpuszczalników 
organicznych, kwasów, paliw i smarów. Ostrze blokowane pokrętłem.

6 HB, HBB 38,37 47,20

NL-AL 

Nóż z rękojeścią typu "Comfort Grip" wykonaną z elastomeru odpornego 
na działanie rozpuszczalników organicznych, kwasów, paliw i smarów.  
Trwała, nierdzewna prowadnica ostrza z blachy gr.0,8mm. Automatyczna 
blokada ostrza  - system "AutoLock".

6
LB, LBB, LBD, LB-

SOL, LWB, LFB 28,55 35,12
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NOL-1

Nóż z rękojeścią typu "Comfort Grip" wykonaną z elastomeru odpornego 
na działanie rozpuszczajników organicznych, kwasów, paliw i smarów.  
Trwała, nierdzewna prowadnica ostrza z blachy o gr.0,8mm. Ostrze 
blokowane pokrętłem.

6
LB, LBB, LBD, LB-
SOL, SWB-1, LWB, 

LFB
25,58 31,46

OL

Nóż z wydłużoną prowadnicą ostrza, umożliwiającą bezpieczne 
przecinanie grubych materiałów. Wielofunkcyjna, stalowa płetwa do 
podważania, dociskania np. wykładzin podłogowych w narożach. Ostrze 
blokowane pokrętłem.

6
LB, LBB, LBD, LB-

SOL, LWB, LFB 31,60 38,87

PA-2

Nóż z automatycznym systemem wymiany ostrza "ProLoad" i 
magazynkiem na 5 ostrzy zapasowych. Metalowa prowadnica ostrza. 
Rekojeść z ABS.  2 ostrza zapasowe w magazynku.

6
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 28,15 34,62

PC-S

Nóż do cięcia płyt z twardych tworzyw sztucznych (PMMA-"plexi", 
laminaty, tekstolit itp.). 2 dodatkowe ostrza zapasowe w zasobniku w 
rękojeści. Nowa wersja zastępująca dotychczasowy model P-450.

6 PB-450 21,78 26,79

PC-L

Nóż do cięcia płyt z twardych tworzyw sztucznych (PMMA - "plexi", 
laminaty, tekstolit itp.) Wersja wzmocniona. 2 dodatkowe ostrza 
zapasowe w zasobniku w rękojeści. Nowa wersja zastępująca 
dotychczasowy model P-800.

6 PB-800 30,70 37,76

PIK-2

Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 45mm, do cięcia linią "zębatą" tkanin, 
skóry naturalnej i sztucznej, papieru, folii, itp.*** Używać na matach 
podkładowych OLFA ! ***

6 WAB45, PIB45 39,52 48,61

PL-1

Profesjonalny nóż z mechanizmem automatycznej wymiany ostrza - 
system ProLoad- z magazynkiem na 6 ostrzy zapasowych w rękojeści. 
Automatyczna blokada ostrza w suwaku, dodatkowe pokrętło zaciskowe. 
Dodatkowe 2 ostrza zapasowe w komplecie.

6
LB, LBB, LBD, LB-

SOL, LWB, LFB 65,37 80,41

RTY-1/G

Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 28mm do cięcia tkanin, skóry 
naturalnej i sztucznej, papieru, folii, itp. *** Używać na matach 
podkładowych OLFA ! ***

6 RB28 31,27 38,46

RTY-2/DX

Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 45mm do cięcia tkanin, skóry 
naturalnej i sztucznej, papieru, folii, itp.- również ostrzami PIB45 i 
WAB45. Ergonomiczna rękojeść, z automatyczną osłoną ostrza. *** 
Używać na matach podkładowych OLFA ! ***

6 RB45, WAB45, PIB45 63,08 77,59

RTY-2/G

Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 45mm do cięcia tkanin, skóry 
naturalnej i sztucznej, papieru, folii, itp. *** Używać na matach 
podkładowych OLFA ! ***

6 RB45 43,58 53,60

RTY-2/NS

Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 45mm do cięcia tkanin, skóry 
naturalnej i sztucznej, papieru folii.  Rękojeść o ergonomicznym kształcie 
z dzieloną osłoną i usprawnionym systemem wymiany ostrza. *** Używać 
na matach podkładowych OLFA ! ***

6 RB45 65,18 80,17

RTY-3/DX

Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 60mm do cięcia tkanin, skóry 
naturalnej i sztucznej, papieru, folii, itp.  Rękojeść o ergonomicznym 
kształcie z automatyczną osłoną ostrza. *** Używać na matach 
podkładowych OLFA ! ***

6 RB60 85,45 105,10

RTY-3/G

Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 60mm do cięcia tkanin, skóry 
naturalnej i sztucznej, papieru, folii, itp. *** Używać na matach 
podkładowych OLFA ! ***

6 RB60 59,48 73,16

RTY-4

Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 18mm do cięcia tkanin, skóry 
naturalnej i sztucznej, papieru folii. *** Używać na matach podkładowych 
OLFA ! ***

6 RB18, PRB18 24,40 30,01

S/20
Najbardziej popularny nóż z metalowym uchwytem. Skuwka pełni 
dodatkowo rolę odłamywacza segmentów ostrza.

20
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 6,27 7,71

SAC-1

Profesjonalny nóż do prac graficznych z rękojeścią wykonaną z 
polerowanej stali nierdzewnej, specjalnie przystosowany do ostrzy o 
kącie wierzchołkowym 30 stopni. Metalowa skuwka pełniąca dodatkowo 
funkcję odłamywacza. Suwak z systemem AutoLock

6 SAB 21,22 26,10

SCR-L
Skrobak z ostrzem ze stali nierdzewnej szer. 60mm, nie rysującym 
powierzchni ceramicznych i szkła.

6 - 16,18 19,90

SCR-M
Skrobak z ostrzem ze stali nierdzewnej szer. 43mm, nie rysującym 
powierzchni ceramicznych i szkła.

6 - 14,67 18,04
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SCR-S
Skrobak z ostrzem ze stali nierdzewnej szer. 25mm, nie rysującym 
powierzchni ceramicznych i szkła.

6 - 13,27 16,32

SCS-1

Małe nożyczki z antypoślizgowym, ząbkowanym ostrzem. Ostrza ze stali 
nierdzewnej,  wygodne uchwyty z wysokiej jakości ABS. Nit centralny 
zaciśnięty za pośrednictwem podkładki sprężystej.

6 - 57,67 70,93

SCS-2

Duże nożyczki z antypoślizgowym, ząbkowanym ostrzem. Ostrza ze stali 
nierdzewnej,  wygodne uchwyty z wysokiej jakości ABS. Nit centralny 
zaciśnięty za pośrednictwem podkładki sprężystej.

6 - 70,25 86,41

SCS-3

Uniwersalne nożyczki z antypoślizgowym, ząbkowanym ostrzem. Ostrza 
ze stali nierdzewnej,  wygodne uchwyty z wysokiej jakości ABS. Do 
zastosowań biurowych i domowych.

6 - 27,75 34,13

SCS-4

Uniwersalne małe nożyczki do precyzyjnych prac. Ostrza ze stali 
nierdzewnej,  wygodne uchwyty z wysokiej jakości ABS. Do zastosowań 
krawieckich, biurowych i domowych.

6 - 53,12 65,34

SK-4

Nóż do otwierania kartonów, z automatycznie chowajacym się ostrzem - 
tzw. nóż bezpieczny. Rękojeść z wysokiej jakości ABS.  >>> Dla prawo i 
leworęcznych <<<

24
SKB-2, RSKB-2, HOB-

2 23,82 29,30

SK-5

Nóż do otwierania kartonów, z automatycznie chowajacym sie ostrzem. 
Rękojeść z elastomeru, odpornego na działanie rozpuszczalników 
organicznych, kwasów, paliw i smarów.   >>> Dla prawo i leworęcznych 
<<<

6
SKB-2, RSKB-2, HOB-

2 27,67 34,03

SK-6
Nóż do otwierania kartonów, z automatyczną osłoną ostrza. Rękojeść z 
wysokiej jakości ABS.   >>> Dla prawo i leworęcznych <<<

0 RSKB-2 36,97 45,47

SK-7

Nóż z automatycznie chowającym się ostrzem. Rękojeść mniejszych 
wymiarów wykonana z wysokiej jakości ABS. Bardziej wygodny dla osób 
o mniejszych dłoniach. >>> Dla prawo i leworęcznych <<<

6 SKB-7 20,08 24,70

SK-8

Superbezpieczny nóż z automatycznie chowającym się ostrzem - z 
inteligentnym mechanizmem zwalniania blokady ostrza po rozpoczęciu 
cięcia. >>> Dla prawo i leworęcznych <<<

6 SKB-8 45,15 55,53

SK-9

Nóż do otwierania kartonów, z automatycznie chowajacym sie ostrzem - 
tzw. nóż bezpieczny. Rękojeść z wysokiej jakości ABS. Metalowa, 
wielofunkcyjna płetwa w rękojeści do dociskania i podważania >>> Dla 
prawo i leworęcznych <<<

6
SKB-2, RSKB-2, HOB-

2 28,67 35,26

SK-10

Nóż bezpieczny z ukrytym ostrzem, do rozcinania taśm, folii 
opakowaniowej z wymiennym ostrzem. 4 krawędzie tnące.  >>> Dla 
prawo i leworęcznych<<<

6 SKB-10/10B 28,60 35,18

SK-12

Nóż z automatycznie chowajacym sie ostrzem - tzw. nóż bezpieczny. 
Rękojeść z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wykrywalny przez 
detektory metalu.  >>> Dla prawo i leworęcznych <<<  HACCP

6 skb-2s/10b 45,93 56,49

SVR-1

Nóż w całości wykonany z polerowanej stali nierdzewnej. Zalecane ostrza 
nierdzewne AB-10S. Metalowa skuwka pełniąca dodatkowo funkcję 
odłamywacza. 2 ostrza zapasowe w komplecie.

6
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 20,93 25,74

SVR-2

Profesjonalny nóż w całości wykonany z polerowanej stali nierdzewnej.  
Metalowa skuwka pełniąca dodatkowo funkcję odłamywacza. 
Automatyczna blokada ostrza w suwaku - system "AutoLock". 2 ostrza 
zapasowe w komplecie.

6
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 23,25 28,60

T-45

Skrobak uniwersalny do precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń i 
wyrównywania powierzchni. Ostrze wymmienne szerokośći roboczej 
45mm. Ostrze o 4 krawędziach roboczych. Wzmocniona rękojeść 
odporna na rozpuszczalniki (aceton).

3 TB-45 28,82 35,45

TK-4/BULK
Kieszonkowy nożyk z nierdzewnym ostrzem.  Idealny produkt pod nadruk 
logo do celów reklamowo-marketingowych.

100 - 5,08 6,25

TS-1
Nóż o kalibrowanej głębokości cięcia (ok. 0,1mm) przecinający jedną, 
wierzchnią kartkę papieru, folii. 2 dodatkowe ostrza w komplecie.

6 TSB-1 29,78 36,63

UTC-1

Nóż z trapezowym ostrzem. Suwak ostrza o dużej wytrzymałości. 
Rękojeść z polimeru wypełnionego włóknem szklanym, z elastomerową 
antypoślizgową nakładką, odporna na czynniki agresywne chemicznie. 
>>> Dla prawo i leworęcznych <<<

6
SKB-2, RSKB-2, HOB-

2 28,92 35,57
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WAC-2

Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 45mm, do cięcia linią "falistą" tkanin, 
skóry naturalnej i sztucznej, papieru, folii, itp.*** Używać na matach 
podkładowych OLFA ! ***

6 WAB45, PIB45 39,52 48,61

XA-1

Nóż serii X-Design. Rękojeść wykonana z polimeru wypełnionego 
włóknem szklanym z elastomerową wkładką, odporna na działanie 
rozpuszczalników organicznych, kwasów, paliw i smarów. Automatyczna 
blokada ostrza w suwaku - system AutoLock.

6
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 18,85 23,19

XH-AL

Nóż grupy Extra Heavy Duty z rękojeścią typy X-design z polimeru 
wypełnionego włóknem szklanym z elastomerową, antypoślizgową 
wkładką. Odporny na działanie rozpuszczalników organicznych, kwasów, 
paliw i smarów. Automatyczna blokada suwaka - AutoLock.

6 HB, HBB 40,85 50,25

XH-1

Nóż grupy Extra Heavy Duty z rękojeścią typy X-design wykonaną z 
polimeru wypełnionego włóknem szklanym z elastomerową, 
antypoślizgową wkładką. Odporny na działanie rozpuszczalników 
organicznych, kwasów, paliw i smarów. Ostrze blokowane pokrętłem.

6 HB, HBB 40,85 50,25

XL-2

Nóż z wydłużona trwałą, nierdzewną prowadnicą ostrza. Przeznaczony 
do pracy w trudnodostępnych miejscach. Wygodna rękojeść wykonana z 
ABS wyposażona w antypoślizgową nakładkę z gumy, podnoszącą 
wygodę chwytu. Ostrze blokowane pokrętłem.

6 LB, LBB, LBD, LFB 51,37 63,19

XSR-200

Skrobak budowlany serii X-Design. Szerokość robocza 100 mm. Długość 
uchwytu 20cm. Komfortowy uchwyt odporny na rozpuszczalniki. Do 
wymiany ostrza nie są potrzebna dodatkowe narzędzia. Można pobijać 
młotkiem. Osłona transportowa ostrza.

5 BS,BSF,LB,LSOL 95,03 116,89

XSR-300

Skrobak budowlany  serii X-Design. Szerokość robocza 100 mm. Długość 
uchwytu 30cm. Komfortowy uchwyt odporny na rozpuszczalniki. Do 
wymiany ostrza nie są potrzebna dodatkowe narzędzia. Można pobijać 
młotkiem. Osłona transportowa ostrza.

5 BS,BSF,LB,LSOL 98,60 121,28

XSR-600

Skrobak budowlany  serii X-Design. Szerokość robocza 100 mm. Długość 
uchwytu 60cm.Komfortowy uchwyt odporny na rozpuszczalniki. Do 
wymiany ostrza nie są potrzebna dodatkowe narzędzia. Można pobijać 
młotkiem. Osłona transportowa ostrza. 

5 BS,BSF,LB, LB-SOL 125,92 154,88

RM-IC-C

Mata podkładowa (zielona) przystosowana do cięcia nożem krążkowym. 
Dwustronna, "samogojąca". Nadrukowana siatka centymetrowa i calowa. 
Grubość: 1,6mm, Wymiary: 47x32 cm.

5 - 39,22 48,24

RM-IC-M

Mata podkładowa (zielona) przystosowana do cięcia nożem krążkowym. 
Dwustronna, "samogojąca". Nadrukowana siatka centymetrowa i calowa. 
Grubość: 1,6mm; Wymiary: 94x63 cm,

5 - 147,92 181,94

RM-IC-S

Mata podkładowa (zielona) przystosowana do cięcia nożem krążkowym. 
Dwustronna, "samogojąca". Nadrukowana siatka centymetrowa i calowa. 
Grubość: 1,6mm, Wymiary: 63x47 cm.

5 - 76,33 93,89

CM-A1

Mata podkładowa do cięcia za pomocą noży krążkowych i 
segmentowych. Umiarkowane warunki użytkowania. Grubość: 2mm, 
Wymiary: 90x62cm,

5 - 180,60 222,14

CM-A2

Mata podkładowa do cięcia za pomocą noży krążkowych i 
segmentowych. Umiarkowane warunki użytkowania. Grubość: 2mm. 
Wymiary: 62x45cm,

5 - 94,27 115,95

CM-A3

Mata podkładowa do cięcia za pomocą noży krążkowych i 
segmentowych. Umiarkowane warunki użytkowania. Grubość: 2mm, 
Wymiary: 45x30cm,

5 - 48,08 59,14

CM-A4

Mata podkładowa do cięcia za pomocą noży krążkowych i 
segmentowych. Umiarkowane warunki użytkowania. Grubość: 2mm; 
wymiary: 30x22,5cm,

5 - 31,37 38,59

CM-A3/Half

Mata podkładowa do cięcia za pomocą noży krążkowych i 
segmentowych. Umiarkowane warunki użytkowania. Grubość: 2mm, 
Wymiary: 45x15cm,

5 - 42,42 52,18

NCM-L

Zielona mata podkładowa do cięcia za pomocą noży krążkowych i 
segmentowych przeznaczona do trudnych warunków użytkowania. 
Grubość: 3mm; Wymiary:90x62cm.

5 - 291,60 358,67
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NCM-M

Zielona mata podkładowa do cięcia za pomocą noży krążkowych i 
segmentowych przeznaczona do trudnych warunków 
użytkowania.Grubość: 3mm, Wymiary: 62x45cm.

5 - 162,22 199,53

TCM-L

Półprzeźroczysta mata podkładowa do cięcia za pomocą noży 
krążkowych i segmentowych, przeznaczona do trudnych warunków 
użytkowania na stołach podświetlanych. Grubość: 3mm, Wymiary: 
90x62cm

5 - 355,75 437,57

TCM-M

Półprzeźroczysta mata podkładowa do cięcia za pomocą noży 
krążkowych i segmentowych, przeznaczona do trudnych warunków 
użytkowania na stołach podświetlanych. Grubość: 3mm, Wymiary: 
62x45cm.

5 - 206,52 254,02

FCM-A2

Składana mata podkładowa do cięcia za pomocą noży krążkowych i 
segmentowych. Umiarkowane warunki użytkowania. Grubość: 2mm; 
wymiary roboczy A2,

6 0 176,07 216,57

FCM-A3

Składana mata podkładowa do cięcia za pomocą noży krążkowych i 
segmentowych. Umiarkowane warunki użytkowania. Grubość: 2mm; 
wymiary roboczy A3,

6 0 118,88 146,22

RM-30X30

Mata podkładowa do cięcia za pomocą noży segmenowych i krążkowych. 
Obrotowe zamocowanie części roboczej względem podstawy ułatwia 
precyzyjne wycinanie drobnych detali. Wymiary: 30x30 cm

3 - 110,25 135,61

RM-17X17

Mata podkładowa do cięcia za pomocą noży segmenowych i krążkowych. 
Obrotowe zamocowanie części roboczej względem podstawy ułatwia 
precyzyjne wycinanie drobnych detali. Wymiary: 17X17 cm

3 0 212,60 261,50

MQR-15X30

Szablon do cięcia nożami - szczególnie krążkowymi. Metryczna siatka 
pomiarowa liniowa i kątowa. Matowa powierzchnia ułatwia pomiary na 
podłożach jasnych i ciemnych. Grubość 3mm zwiększa bezpieczeństwo 
pracy. Wymiar: 15x30 cm.

6 - 45,08 55,45

MQR-15X60

Szablon do cięcia nożami - szczególnie krążkowymi. Metryczna siatka 
pomiarowa liniowa i kątowa. Matowa powierzchnia ułatwia pomiary na 
podłożach jasnych i ciemnych. Grubość 3mm zwiększa bezpieczeństwo 
pracy. Wymiar: 15x60 cm.

6 - 64,00 78,72

MQR-30X30

Szablon do cięcia nożami - szczególnie krążkowymi. Metryczna siatka 
pomiarowa liniowa i kątowa. Matowa powierzchnia ułatwia pomiary na 
podłożach jasnych i ciemnych. Grubość 3mm zwiększa bezpieczeństwo 
pracy. Wymiar: 30x30 cm.

6 - 61,63 75,80

GSR-1/3B
Zestaw Combo zawierający skrobak do szyb GSR-1 + 3 ostrza zapasowe 
GSB-1S jako Value Pack

6 GSB-1S 51,37 63,19

A1/3BB

Zestaw Combo zawierający nóż segmentowy model A1 + ostrza 
zapasowe ABB - opakowanie 3 szt. w plastikowym pojemniku jako Value 
Pack

6
AB, ABB, AB-S, DKB, 

SAB 14,67 18,04

MT-1/MTB

Zestaw Combo zawierający nóż segmentowy model MT-1 + ostrza 
zapasowe MTB - opakowanie 5 szt. w plastikowym pojemniku jako Value 
Pack

6 MTB-1 21,22 26,10

L-5/LFB Nóż segmentowy model L-5 z dodatkowym ostrzem serii LFB 6
LB, LBD, LBB, LB-
SOL, SWB-1, LFB, 

LWB
28,55 35,12

L-7/LBB
Zestaw Combo zawierający nóż segmentowy Heavy Duty serii X-Design 
model L-7 plus 5 ostrzy zapasowych LBB jako Value Pack.

6
LB, LBD, LBB, LB-
SOL, SWB-1, LFB, 

LWB
26,75 32,90

L7-AL/LBB
Zestaw Combo zawierający nóż segmentowy Heavy Duty serii X-Design 
model L7-AL plus 5 ostrzy zapasowych LBB jako Value Pack.

6 HB, HBB 26,75 32,90

H-1/3HBB
Zestaw Combo zawierający nóż segmentowy Extra Heavy Duty model H-
1 plus 3 ostrza zapasowe HBB jako Value Pack.

6 HB, HBB 32,73 40,26

AB-10S

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt. ostrzy segmentowych AB-S (ze 
stali nierdzewnej), w plastikowym pudełku. (szer. 9mm, gr. 0,38mm) >>> 
Ostrze segmentowe ze stali nierdzewnej nie rysuje szkła i powierzchni 
ceramicznych! <<<

6 - 15,37 18,91
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AB-50
Opakowanie jednostkowe zawiera 50 szt. ostrzy segmentowych AB w 
plastikowym pudełku. (szer. 9mm, gr. 0,38mm)

6 - 37,03 45,55

AB-SOL-50
Opakowanie jednostkowe zawiera 50 szt. ostrzy segmentowych AB-SOL 
w plastikowym pudełku. (szer. 9mm, gr. 0,38mm, bez segmentów!!!)

6 - 37,03 45,55

AB-50S

Opakowanie jednostkowe zawiera 50 szt. ostrzy segmentowych AB-S (ze 
stali nierdzewnej), w plastikowym pudełku. (szer. 9mm, gr. 0,38mm) >>> 
Ostrze segmentowe ze stali nierdzewnej nie rysuje szkła i powierzchni 
ceramicznych! <<<

6 - 67,55 83,09

ABB-50

Opakowanie jednostkowe zawiera 50 szt. ostrzy segmentowych ABB w 
plastikowym pudełku. Ostrze serii Excel Black o podwyższonej twardości i 
zdolności przecinania. (szer. 9mm, gr. 0,38mm)

6 - 37,03 45,55

ASB-10
Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt. ostrzy segmentowych AB w 
plastikowym pudełku. (szer. 9mm, gr. 0,38mm)

12 - 7,67 9,43

ASBB-10

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt. ostrzy segmentowych ABB w 
plastikowym pudełku. Ostrze serii Excel Black o podwyższonej twardości i 
zdolności przecinania. (szer. 9mm, gr. 0,38mm)

12 - 7,67 9,43

BS-10B

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt ostrzy zapasowych BS w 
plastikowym pudełku na karcie typu blister. Wąskie, sztywne ostrze, 
jednostronnie ostrzone, przeznaczone do skrobaków serii BSR.

10 - 21,08 25,93

BS08-6B

Opakowanie jednostkowe zawiera 6 szt ostrzy zapasowych BS08 w 
plastikowym pudełku na karcie typu blister. Wąskie, sztywne ostrze, 
jednostronnie ostrzone, o brubości 0,8mm, przeznaczone do skrobaków 
serii BSR.

10 - 18,97 23,33

BSF-6B

Opakowanie jednostkowe zawiera 6 szt ostrzy zapasowych BSF w 
opakowaniu typu blister. Szerokie, elastyczne ostrze, przeznaczone do 
skrobaków serii BSR.

10 - 25,70 31,61

BTB-1
Ostrze do noża/skrobaka BTC-1, dwustronne, szerokość krawędzi tnącej 
43mm. Opakowanie zawiera 3 szt ostrzy

6 - 11,93 14,67

CHB-1

Opakowanie jednostkowe zawiera 1 ostrze krążkowe CHB -średnica 
60mm- w plastikowym pudełku na karcie typu blister. Ostrze wykonane 
ze stali węglowej. >>> NIE UŻYWAĆ w zastępstwie ostrza RB60 na 
matach podkładowych OLFA !!! <<<

6 - 26,30 32,35

CKB-1
Opakowanie jednostkowe zawiera 2 szt. ostrzy CKB-1 ( do noża CK-1 ) w 
plastikowym pudełku.

6 - 9,22 11,34

CKB-2
Opakowanie jednostkowe zawiera 2 szt. ostrzy CKB-2 ( do noża CK-2 ) w 
plastikowym pudełku. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.

6 - 13,37 16,45

COB-1
Opakowanie jednostkowe zawiera 15 szt. ostrzy COB w plastikowym 
pudełku. Ostrze zapasowe do noża CMP-1 i CMP-1/DX.

6 - 9,33 11,48

DKB-5

Opakowanie jednostkowe zawiera 5 szt. ostrzy segmentowych DKB o 
kącie wierzchołkowym 30 stopni w plastikowym etui. Przeznaczone do 
precyzyjnego cięcia. (szer. 9mm, gr. 0,38mm)

100 - 5,55 6,83

GSB-1S
Opakowanie jednostkowe zawiera 30 szt. ostrzy GSB-1. Ostrze 
nierdzewne do skrobaka GSR-1. 

6 - 61,73 75,93

HB-5B

Opakowanie jednostkowe  zawiera 5 szt ostrzy segmentowych HB, w 
plastikowym pojemniku, na karcie typu blister. Ostrza przeznaczone do 
noży H-1, NH-1, XH-1. (szer. 25mm, gr. 0,7mm)

6 - 15,75 19,37

HBB-5B

Opakowanie jednostkowe zawiera 5 szt ostrzy segmentowych o szer. 
25mm i grubości 0,7mm do noży H-1, NH-1, XH-1. Seria ExcelBlack o 
podwyższonej zdolności przecinania i twardości.

6 - 16,60 20,42

HOB-1
Opakowanie jednostkowe zawiera 1 ostrze HOB-1 w opakowaniu typu 
blister. Do noża HOK-1.

12 - 19,63 24,14

HOB-2/5

Opakowanie jednostkowe zawiera 5 szt ostrzy zapasowych HOB-2 w 
pudełku plastikowym. Przeznaczone do noży bezpiecznych SK-4, SK-5, 
UTC-1.

24 - 38,97 47,93

HSWB-1
Precyzyjny brzeszczot do cięcia drewna i tworzyw sztucznych. Do 
stosowania zamiast ostrzy segmentowych typu HB (szerokości 25mm).

6 - 31,52 38,77

Grupa Lambda sp. z o.o. Dystrybucja sp.k. Cennik narzędzi OLFA - ważny od 01.10.2017 www.lambda.pl



Strona 9

KB

Opakowanie jednostkowe zawierz 25 szt. ostrzy zapasowych KB  w 
plastikowym pojemniku na karcie typu blister. Ostrze przeznaczone do 
noży: AK-1, AK-4, SC-1. Kąt wierzchołkowy: 32,5 stopni, grubość: 
0,45mm.

6 - 11,67 14,35

KB-5

Opakowanie jednostkowe zawierz 30 szt. ostrzy zapasowych KB-3 oraz 
igłę do precyzyjnych operacji, w plastikowym pojemniku, na karcie typu 
blister. Ostrze przeznaczone do noża: AK-3. Kąt wierzchołkowy: 30 
stopni, grubość: 0,38mm. ***UWAGA:  Igły nie należy stosować do 
rękojeści AK-3 ***

6 0 10,33 12,71

KB4-F/5

Opakowanie jednostkowe zawiera 5 szt. ostrzy zapasowych KB4-F 
(prosta krawędź tnąca w kształcie dłuta) w plastikowym pudełku. Ostrze 
przeznaczone do rękojeści AK-4. Można również zamontować w 
uchwycie AK-1.

6 - 10,00 12,30

KB4-NS/3

Opakowanie jednostkowe zawiera 3 szt. ostrzy zapasowych KB4-NS 
(wąski brzeszczot) w plastikowym pudełku. Ostrze przeznaczone do 
rękojeści AK-4. Można również zamontować w uchwycie AK-1.

6 - 14,27 17,55

KB4-R/5

Opakowanie jednostkowe zawiera 5 szt. ostrzy zapasowych KB4-R 
(łukowa krawędź tnąca) w plastikowym pudełku. Ostrze przeznaczone do 
rękojeści AK-4. Można również zamontować w uchwycie AK-1.

6 - 19,75 24,29

KB4-S/5

Opakowanie jednostkowe zawiera 5 szt. ostrzy zapasowych KB4-S 
(prosta krawędź tnąca) w plastikowym pudełku. Ostrze przeznaczone do 
rękojeści AK-4. Można również zamontować w uchwycie AK-1.

6 - 11,75 14,45

KB4-WS/3

Opakowanie jednostkowe zawiera 3 szt. ostrzy zapasowych KB4-WS 
(szeroki brzeszczot) w plastikowym pudełku. Ostrze przeznaczone do 
rękojeści AK-4. Można również zamontować w uchwycie AK-1.

6 - 14,27 17,55

LB-10

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt ostrzy segmentowych LB, w 
plastikowym pudełku. Standardowa ilość segmentów. (szer. 18mm, gr. 
0,5mm)

6 - 15,30 18,82

LB-50

Opakowanie jednostkowe zawiera 50 szt. ostrzy segmentowych LB w 
plastikowym pudełku. Standardowa ilość segmentów. (szer. 18mm, gr. 
0,5mm)

6 - 62,48 76,85

LBB-10

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt ostrzy segmentowych LBB w 
plastikowym pudełku. Standardowa ilość segmentów. Seria ExcelBlack o 
podwyższonej zdolności przecinania i większej twardości. (szer. 18mm, 
gr. 0,5mm)

6 - 15,30 18,82

LBB-50

Opakowanie jednostkowe zawiera 50 szt. ostrzy segmentowych LBB w 
plastikowym pudełku. Standardowa ilość segmentów. Seria ExcelBlack o 
podwyższonej zdolności przecinania i większej twardości. (szer. 18mm, 
gr. 0,5mm)

6 - 62,48 76,85

LBD-10

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt. ostrzy segmentowych LBD w 
plastikowym pudełku. Podwójna ilość segmentów. (szer. 18mm, gr. 
0,5mm)

6 - 15,30 18,82

LBD-50

Opakowanie jednostkowe zawiera 50 szt. ostrzy segmentowych LBD w 
plastikowym pudełku. Podwójna ilość segmentów. (szer. 18mm, gr. 
0,5mm)

6 - 62,48 76,85

LB-SOL-10

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt ostrzy segmentowych LB-SOL 
w plastikowym pudełku. Ostrze bez nacięć dzielących na segmenty. Do 
cięcia grubych, miękkich materiałów - styropian, gąbka itp.- całą 
długością ostrza. (szer. 18mm, gr. 0,5mm)

6 - 15,30 18,82

LWB-3B

Opakowanie jednostkowe zawiera 3 szt ostrzy segmentowych LWB w 
plastikowym pudełku. Ostrze bez nacięć dzielących na segmenty i 
falowanej krawędzi tnącej. Do cięcia grubych, miękkich materiałów - 
styropian, gąbka,, materiały izolacyjne itp.- całą długością ostrza. (szer. 
18mm, gr. 0,5mm)

6 - 15,48 19,04

LFB-5B

Opakowanie jednostkowe zawiera 5 szt ostrzy segmentowych LFB w 
plastikowym pudełku. Standardowa ilość segmentów. Seria LowFriction o 
obniżonym tarciu w trakcie przecinania i większej twardości. (szer. 18mm, 
gr. 0,5mm)

6 - 15,08 18,55
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MCB-1

Opakowanie jednostkowe zawiera 5 szt. ostrzy MCB w plastikowym 
pudełku. Ostrze zapasowe do noża MC-45 i MC-45/DX. >>> NIE 
UŻYWAĆ na matach podkładowych OLFA !!! <<<

6 - 41,18 50,65

MTB-1B

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt ostrzy segmentowych MTB w 
plastikowym pudełku na blisterze. Nowy standard szer. 12,5mm, gr. 
0,45mm

6 - 15,88 19,53

PB-450
Opakowanie jednostkowe zawiera 5 szt. ostrzy zapasowych PB450  w 
plastikowym pudełku. Do noża P-450 i PC-S.

6 - 8,67 10,66

PB-800
Opakowanie jednostkowe zawiera 3 szt. ostrzy zapasowych PB-800 w 
plastikowym pudełku. Do noża P-800 i PC-L.

6 - 10,88 13,38

PIB45-1

Opakowanie jednostkowe zawiera 1 ostrze krążkowe WAB45 -średnica 
45mm- w plastikowym pudełku na karcie typu blister. Do cięcia linią 
"zębatą". Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. >>> Używać na matach 
podkładowych OLFA !!! <<<

6 - 17,88 21,99

PRB28-2

Opakowanie jednostkowe zawiera 2 szt. ostrzy krążkowych PRB28 ( DO 
NACINANIA PERFORACJI ) -średnica 28mm. Ostrze wykonane ze stali 
wolframowej. >>> Używać na matach podkładowych OLFA !!! <<<

12 - 13,85 17,04

RB18-2

Opakowanie jednostkowe zawiera 2 szt. ostrzy krążkowych RB18 - 
średnica 18mm - w plastikowym pudełku, na karcie typu blister. Ostrze 
wykonane ze stali nierdzewnej. >>> Używać na matach podkładowych 
OLFA <<<

6 - 14,75 18,14

RB28-10

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt. ostrzy krążkowych RB28 -
średnica 28mm- w plastikowym pudełku, na karcie typu blister. Ostrze 
wykonane ze stali wolframowej. >>> Używać na matach podkładowych 
OLFA !!! <<<

6 - 71,37 87,79

RB28-2

Opakowanie jednostkowe zawiera 2 szt. ostrzy krążkowych RB28 -
średnica 28mm- w plastikowym pudełku, na karcie typu blister. Ostrze 
wykonane ze stali wolframowej. >>> Używać na matach podkładowych 
OLFA !!! <<<

6 - 16,55 20,36

RB45-1

Opakowanie jednostkowe zawiera 1 ostrze krążkowe RB45 -średnica 
45mm- w plastikowym pudełku na karcie typu blister. Ostrze wykonane 
ze stali wolframowej. >>> Używać na matach podkładowych OLFA !!! <<<

6 - 15,97 19,64

RB45H-1

Opakowanie jednostkowe zawiera 1 ostrze krążkowe RB45 -średnica 
45mm- w plastikowym pudełku na karcie typu blister. Ostrze O 
PRZEDŁUŻONEJ ŻYWOTNOŚCI wykonane ze stali wolframowej. >>> 
Używać na matach podkładowych OLFA !!! <<<

6 0 19,30 23,74

RB45-10

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt. ostrzy krążkowych RB45 -
średnica 45mm- w plastikowym pudełku, na karcie typu blister. Ostrze 
wykonane ze stali wolframowej. >>> Używać na matach podkładowych 
OLFA !!! <<<

6 - 114,55 140,90

RB60-1

Opakowanie jednostkowe zawiera 1 ostrze krążkowe RB60 -średnicy 
60mm- w plastikowym pudełku na karcie typu blister. Ostrze wykonane 
ze stali wolframowej. >>> Używać na matach podkładowych OLFA !!! <<<

6 - 22,22 27,33

RSKB-2/5

Opakowanie jednostkowe zawiera 5 szt. ostrzy RSKB-2 w plastikowym 
pudełku. Ostrze stosowane w nożach o symbolach SK-4, SK-5, UTC-1. 
Ostrza trapezowe z zaokrąglonym wierzchołkiem.

6 - 8,75 10,76

SAB-10

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt ostrzy segmentowych SAB o 
kącie wierzchołkowym 30 stopni w plastikowym pudełku. Przeznaczone 
do precyzyjnego cięcia. (szer. 9mm, gr. 0,38mm)

10 - 15,88 19,53

SKB-2/5B
Opakowanie jednostkowe zawiera 5 szt. ostrzy SKB-2 w plastikowym 
pudełku. Ostrze stosowane w nożach o symbolach SK-4, SK-5, UTC-1.

6 - 8,75 10,76

SKB-2S/10B

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt. ostrzy SKB-2S w plastikowym 
pudełku. Ostrze stosowane w nożach o symbolach SK-12 oraz SK-4, SK-
5, SK-9, UTC-1.

6 - 21,22 26,10
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SKB-7/10
Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt. ostrzy SKB-7 w plastikowym 
pudełku. Ostrze stosowane w nożach bezpiecznych o symbolach SK-7.

6 - 14,08 17,32

SKB-8/10
Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt. ostrzy SKB-8 w plastikowym 
pudełku. Ostrze stosowane w nożach bezpiecznych o symbolach SK-8.

6 - 14,67 18,04

SKB-10/10B
Opakowanie jednostkowe zawiera 10 szt. ostrzy SKB-10 w plastikowym 
pudełku. Ostrze stosowane w nożach bezpiecznych o symbolach SK-10.

6 0 13,55 16,67

SWB-3 Brzeszczot zapasowy do piły CS-3 (grubość 0,35mm, rzaz 0,45mm) 10 - 17,10 21,03

SWB-5

Precyzyjny brzeszczot do noża OLFA model CS-5, cięcia drewna i 
tworzyw sztucznych, płyt GK i PCV. Ostrze przystosowane do cięcia w 
obie strony (ciągnąco-pchające)

10 - 34,97 43,01

TB-45
Ostrze zapasowe do skrobaka T-45. Opak. jedn. zawiera 4 szt ostrzy 
zapasowych w plastikowym pojemniku i woreczku foliowym.

6 - 12,08 14,86

TSB-1
Ostrza zapasowe do noża TS-1. Opakowanie jednostkowe zawiera 5 
ostrzy w komplecie

6 - 8,33 10,25

WAB45-1

Opakowanie jednostkowe zawiera 1 ostrze krążkowe WAB45 -średnica 
45mm- w plastikowym pudełku na karcie typu blister. Do cięcia linią 
falistą. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. >>> Używać na matach 
podkładowych OLFA !!! <<<

6 - 17,88 21,99
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