
TOP PONUDBA
NOVA kvalitetna dvigala nemške proizvodnje po odličnih cenah. Izdelki Nussbaum so rezultat več letnih izkušenj. Visok 
standard kakovosti in vrhunski koncept vam zagotavlja  zanesljivost, dolgo življenjsko dobo in ekonomično delovanje. 
Dvostebrna dvigala so opremljena s priklopom za zrak in 220V električno vtičnico.

Dvostebrno elektromehansko dvigalo

SL230.8000120D

- roke sprednje 480-870 mm,
- roke zadnje  940-1495 mm

*SL240.2000100D

- roke sprednje 570-1160 mm,
- roke zadnje  940-1495 mm
- za dvig osebnih avtov (npr. Smart), 

SL235.6000120D

Nosilnost 4,0 toneNosilnost 3,5 toneNosilnost 3,0 tone

- roke sprednje 570- 1160 mm,
 - roke zadnje 1130-1840 mm
- za dvig osebnih avtov (npr. Smart), 
do kombijev (npr. VW Crafter, dolgi)

Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. 

AKCIJA VELJA DO 30. 8. 2020

Akcijska cena:
3359,09€ + DDV

Akcijska cena:
2549,76 € + DDV

Akcijska cena:
2298,48€ + DDV

Število vozil z avtomatskimi menjalniki se je v zadnjih letih močno povečalo. Priporočilo je, da sistem menjalnika servisirate 
povprečno na vsakih 60.000 km.  S pravo opremo in tehničnim šolanjem iz naše ponudbe je to delo enostavno.

Naprava za menjavo olja v 
avtomatskih menjalnikih

• zagotavlja popolnoma avtomatsko in 
kakovostno zamenjavo olja;
• samodejno zaznava pretok olja;
• baza podatkov, na voljo preko spletnega 
portala, hitro zagotovi podrobne informacije 
o ustreznih
specifikacijah vozila in servisnih 
informacijah, kot so vrsta olja, nivo polnjenja, 
adapter in filter, online osveževanje 
podatkov;
• natančne tehtnice za merjenje količine olja;
• stekleno okence za vizualni pregled čistoče 
olja;
• tiskalnik;
• garancija 2 leti.

vključenih
 64 kosov 
priključkov

NOVO
007935110779

Akcijska cena:
3250,00€ + DDV

Naprava za menjavo olja 
v avtomatskih menjalnikih
Najvišja stopnja čistosti:
• brez onesnaženja olja, ki ga zagotavljata dve črpalki, 
ločeni krogi olja in samodejni postopek čiščenja;
• baza podatkov - inteligentna baza podatkov 
hitro zagotovi podrobne informacije o ustreznih
 specifikacijah vozila in servisnih informacijah, 
kot so vrsta olja, nivo polnjenja, adapter in filter;
• skoraj 100 % nadomeščanje tekočine z vsako uporabo;
• jasna indikacija kakovosti olja in tlaka olja med servisom;
• natančne tehtnice za količine olja;
• samodejno preveri temperaturo olja 
za menjalnik - postopek splakovanja se začne samodejno
• takoj ko olje doseže pravilno temperaturo;
• način merilne palice - nadomestna metoda 
menjave olja prek kontrolne odprtine;
• integriran postopek odstranjevanja oljne posode 
in menjave prenosnega oljnega filtra.  

  

ATX 180

Akcijska cena:
4399,00€ + DDV

NOVI SET PRIKLOPOV

Cena brez montaže Cena brez montaže Cena brez montaže

Priloženi seti adapterjev!



Mobilno škarjasto dvigalo
idealno za karoserijska popravila. Uporabno 
tudi za menjavo pnevmatik, vzdrževanje zavor 
in še veliko več. Na štirih dodatnih stojalih, (h 
- 800 mm, opcijsko). Vozila lahko podstavite, 
dvigalo sprostite in uporabljate za drugo delo.

- 3 tone, 
- 1890x900 mm, 
 - višina dviga 1100 mm

PREP- 2

2598,00€ + DDV

Akcijska cena:
2390,00 € + DDV

Redna cena:

Gysduction AUTO
je močan indukcijski grelec. Uporaben za 
popravilo karoserije avtomobila, mehanike in 
vzdrževanja za:
- odstranitev lepila, nalepk, letvic;
- odstranitev lepljenih stekel, ne da bi pri tem 
poškodovali oblogo in pločevino  (stekla, stop 
luč, panoramska streha …);
- odstranitev zaščite podvozja in tesnilne mase;
- sprostitev mehanskih delov (vijaki, spoji, 
injektor ...);                                                                       
-za popravilo majhnih vdolbin na karoseriji 
avtomobila brez barvanja; 054776 opcijsko. 
Priložen pribor za  odstranitev letvic, voziček in 
upravljanje na daljavo.

048775

1638,90€ + DDV

Akcijska cena:
1393,00 € + DDV

Redna cena:

Indukcijski grelnik 
2400W

Hitro odstranjevanje lepljenih stekel 
brez poškodb. Lepilo ostane na steklu 
s čimer se izognemo čiščenju lepila in  
poškodbam na karoseriji in tesnilnih 
letvah. Opcijsko dodatne tuljave. 

048805

Akcijska cena:

799,00 € + DDV

FIRE F30 ; 3,5Kw vodno hlajenje (2l), 
dolžina kabla 2m, priključni kabel 2,8m

Indukcijski grelnik

FIRE F30, F35, F50

Akcijska cena:

1695,00 € + DDV

2795,00 € + DDV

F30

F50

Palice za popravilo 
udrtin na pločevini

23027L

327,30 € + DDV

Akcijska cena:
159,00 € + DDV

Redna cena:

Stolica

91457

49,00 € + DDV

Akcijska cena:

43,00 € + DDV

Redna cena:

Grt plastičnih kovic 
235-DELNI

S8016

Kladivo ALU

23080L

80,00 € + DDV

Akcijska cena:

48,90 € + DDV

Redna cena:

Za izravnavo izboklin s 
4 plastičnimi nastavki in držalom.

Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.2

FIRE F50; 5kW, vodno hlajenje (20 l),
dolžina kabla 4 m, priključni kabel 8 m



Odsesovalnik izpušnih 
plinov z navijalcem

premer cevi 100 mm, 
dolžine 10 m, motor 0,5kW  

GMRF10010

1814,00€ + DDV
Redna cena:

Šoba za odsesovalnik

GRNK160100

Akcijska cena:

112,00 € + DDV

135,00€ + DDV
Redna cena:

Pnevmatska stiskalnica 
Pnevmatska stiskalnica patentiranim sistemom za  za varno 
delo. Opcijsko plošča za še hitrejše in enostavnejše delovanje;
dodatni valj s katerim povečamo moč na 2400kg

Regloskop za 
nastavitev žarometov
Za nastavitev svetlobnega snopa vseh 
vrst žarometov, z digitalnim luxmetrom, 
vizir z zrcalom, leča 180mm, natančen 
drsni  sistem za višino 23-135cm.  

HBA26DL1LX.V

Akcijska cena:

390,00 € + DDV

490,00€ + DDV
Redna cena:

HBA18D.V

Akcijska cena:

550,00 € + DDV

690,00€ + DDV
Redna cena:

Voziček z orodjem 
in s sedmimi predali 
- Voziček s sedmimi predali (5 ozkih, 2 široka);
- dvojni zaklep predalov;
- perforirana pločevina na boku za dodatna obešala;
- 207 kosov orodja v peni za 3 predale.

Akcijska cena:
387,00 € + DDV

399,00€ + DDV
Redna cena:

BT153207

Dodatno priložen moment ključ
40-200Nm

Z3703-AZUBI
Redna cena: 
489,00 € + DDV

Akcijska cena:
1405,00 € + DDV

Akcijska cena:
459,00 € + DDV

Za nastavitev svetlobnega snopa vseh 
vrst žarometov, z digitalnim luxmetrom, 
vizir z zrcalom, leča 200 mm, natančen 
drsni sistem za višino 23-146 cm. Meri 
tudi odklon, naklon in lux intenziteto LED, 
XENON, Točkovni laser za led, xenon.

5008805-1

Akcijska cena:

850,00 € + DDV

Regloskop za nastavitev 
žarometov

Univerzalni nosilec 

150.1935

Akcijska cena:

9,90 € + DDV

18,00€ + DDV
Redna cena:

CENA ZA PAR:

upogljiv

Zgornja plošča za blokado 
amortizerja

A9101
Akcijska cena:

119,41 € + DDV

Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. 3



c r

POLNILNE NAPRAVE ZA PLIN  R134A

TEXA POLNILNA
NAPRAVA KONFORT 712R

Nov model, z ugodno ceno in najnovejšo tehnologijo.
Popolnoma samodejna naprava, z 12 kg posodo za plin,
grafičnim zaslonom, zaklepanjem tehtnice in
samodejnim praznjenjem nekondenziranih plinov.
Slovenski jezik,
opcijsko tiskalnik
in identifikator plina.

TEXA POLNILNA NAPRAVA
KONFORT 760R

Popolnoma samodejna, 20 kg posoda za plin, hermetično 
zaprte posode, kar preprečuje vstop vlage v olje, natančno
merjenje količin, samodejna prepoznava posode za olje,
samodejno praznenje nekondeziranih plinov iz posode,
zaklepanje tehtnice, vrtljiv grafični zaslon TFT, samodejni
nadzor ustreznosti mase hladilnega plina. Na voljo tudi
v verziji BUS.
Opcijsko tiskalnik in identifikator  za analizo
čistosti delovnega plina.

Popolnoma avtomatska,
cevi dolžine 3 m, avtomatski
vbrizg olja in barvila UV,
10 kg posoda, baza podatkov,
beleženje zadnjih 20 servisov,
test tesnenja, odstranjevanje
vode s filtracijo, obnova
hladilnega sredstva iz cevi.
Ugoden in enostaven servis.

MM POLNILNA NAPRAVA
Alaska START R134A
z zaščitno prevleko, rokavice, UV očala

POLNILNA NAPRAVA ZA PLIN   CO2

TEXA POLNILNA NAPRAVA
KONFORT 744 za PLIN CO2

POLNILNE NAPRAVE ZA PLIN  1234 yf

VGRAJEN

TISKA
LNIK

TEXA POLNILNA NAPRAVA
KONFORT 707R za 1234YF

10 kg posoda za plin, grafični zaslon LCD, 
samodejni vbrizg olja, tehtnica s 
sistemom za zaklepanje (preprečuje izgubo kalibracije). 
Opcijsko tiskalnik in identifikator

 za analizo čistosti delovnega plina.

TEXA POLNILNA
NAPRAVA KONFORT 712R

Popolnoma samodejna naprava, z 12 kg posodo za plin,
grafičnim zaslonom, zaklepanjem tehtnice
in samodejnim praznjenjem
kondenziranih plinov. Slovenski jezik,
opcijski tiskalnik in identifikator plina.

S

POLNILNA POSTAJA 
780 BiGas

Namenjena za servisiranje klimatskih sistemov na vseh vozilih,
ki uporabljajo hladilni plin R744. Popolnoma avtomatska.
Kontroliran izpust CO2 v okolje, nadzor nad koncentracijo CO2 v
delovnem okolju. Avtomatski test puščanja. Patentirana
distribucija olja. SD kartica za upravljanje servisa in tiskalnik
Polnilna kapaciteta od 100 g do 1000 g. Natančnost polnjenja
hladilnega plina ± 10 g. Za zunanje jeklenke plina CO2 do 10 kg.
Natančnost polnjenja olja/barvila ± 2 g

Polnilna postaja za upravljanje s plinom R1134a in
1234yf naenkrat. Dve posodi za plin, vsaka po
12kg Hermetično zaprte stekleničke. Vgrajen
analizator plina in tiskalnik. Samodejno
upravljanje nekondenziranih plinov.
Dvostopenjska vakum črpalka, sistem za
zaklepanje tehtnice. Ločena sistema za pline.
Samodejno čiščenje naprave ob menjavi polnjenja
plina. Vrtljiv TFT zaslon.

10518856

Z identifikatorjem:

Akcijska cena:
2068,97 € + DDV

2248,88€ + DDV
Redna cena:

10518857

Akcijska cena:
2909,98 € + DDV

3163,02€ + DDV
Redna cena:

11080986

Z identifikatorjem:

Akcijska cena:
2379,47 € + DDV

2586,38€ + DDV
Redna cena:

11120268

Akcijska cena:
3180,51 € + DDV

3457,07€ + DDV
Redna cena:

10525119

3369,13€ + DDV

Akcijska cena:

3099,60 € + DDV

Redna cena:

1108985

2561,39€ + DDV

Akcijska cena:

2356,48 € + DDV

Redna cena:

10373847

2011,00€ + DDV

Akcijska cena:

1850,00 € + DDV

Redna cena:

11138418

Akcijska cena:

5674,96 € + DDV

10529907

Akcijska cena:
5612,00 € + DDV

6100,00€ + DDV
Redna cena:

TEXA POLNILNA 
POSTAJA 770S

Odobrena in priporočena zahtevam nemških
proizvajalcev vozil. Polno avtomatska, vgrajen
identifikator plina in tiskalnik, visoko vidljiv barvni
zaslon, natančnost tehnice +/- 15g, hermetično
zaprte posode za barvilo in olja, sistem za
zaklepanje tehtnice, samodejno upravljanje
nekondenziranih plinov.

10523506

5560,00€ + DDV

Akcijska cena:

5117,00 € + DDV

Redna cena:

TEXA POLNILNA
NAPRAVA KONFORT 760R

Popolnoma samodejna, 20 kg posoda za plin, hermetično
zaprte posode, kar preprečuje vstop vlage v olje, natančno
merjenje količin, samodejna prepoznava posode za olje,
samodejno praznenje nekondeziranih plinov
iz posode, zaklepanje tehtnice, vrtljiv grafični zaslon TFT,
samodejni nadzor ustreznosti mase hladilnega plina.
Na voljo tudi v verziji BUS. Opcijsko tiskalnik in identifikator
za analizo čistosti delovnega plina.

10680573

Z identifikatorjem:

Akcijska cena:
3099,60 € + DDV

3369,13€ + DDV
Redna cena:

10529900

Akcijska cena:
3797,10 € + DDV

4127,28€ + DDV
Redna cena:

6168,43€ + DDV
Redna cena:

Opcijsko tiskalnik

4 Slike so simbolične. Navedene akcijske ene so iz ažene v EUR in ne vsebujejo DDV. 



Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo. 5

Magneti Marelli 
BACTOBAN
Učinkovita ultrazvocna naprava za osvežitev klimatskih 
sistemov in kabin voziL. s pomocjo piezoelektricnega 
elementa ustvarja ultrazvocno uparjanje posebne 
dezinfekcijske tekocine, ki poleg antibakterijskih 
sredstev vsebuje tudi razlicna etericna olja. Slednja v 
notranjosti kabine vozila po opravljenem postopku 
zagotavljajo prijeten vonj. Z uparjanjem tekocine, katere 
molekule znašajo zgolj 2-3 mikrone, med postopkom 
dezinfekcije plin potuje skozi sesalno odprtino 
notranjega zajema zraka kabine, preko ventilatorja do 
uparjalnika, grelnika ter vseh prezracevalnih kanalov in 
notranjosti kabine. Priložen set 12 stekleničk tekočine 
007950026530

007941000214  

Naprava za deznfekcijo
sistema za klimo z ozonom
1 g/uro, 4 g/uro Ozon je zelo močan naravni oksidant, ki odstrani nečistoče 
v kabini in je ob pravilni uporabi popolnoma neškodljiv.

1 g/uro
430104018045

4 g/uro
007936210010

Redna cena: 
349,00 € + DDV

Diagnoza plina
Set za preverjanje čistosti plina v klimatskem sistemu. 
Omogoča hitro prepoznavanje nečistoč, kot so opilki,  
vlaga, tesnilec in drugo. Na ta način lahko hitro ugotovimo 
napake v sistemu in preprečimo poškodbe polnilne naprave   
(tesnilec).

007950024780

Redna cena: 
199,00 € + DDV

Naprava za spiranje klimatskega 
sistema s hladilnim plinom 
Set vsebuje jeklenko 25,2 kg, 5 adapterjev, grelni 
pas, stekleni valj za pregled plina, cevi, očala.

KC5006

Redna cena: 
712,00 € + DDV

Naprava za spiranje klimatskega sistema 
Sestavljen iz 400 ccm stekleničke z ventilom, cevi, 

kompleta adapterjev, pištole, objemke in posode. 
Uporablja se lahko s katerokoli primerno čistilno 
tekočino. Tekočina uporablja tlak stisnjenega zraka ali 
dušika preko ventila. Izplakovalna tekočina 
(7950024540) ni vključena.

7950024750

Redna cena: 
148,00 € + DDV

NAPRAVA ZA ČIŠČENJE KLIMATSKEGA SISTEMA
ELEKTRIČNA-NEGORLJIVA TEKOČINA AC FLUSH PRO

je naprava, ki omogoča popolno strokovno in 
avtomatizirano izpiranje klimatskih  naprav. 
Opremljen je s tiskalnikom za tiskanje podatkov. 
Prikaz merilnih parametrov in izbiro ustreznih 
funkcij iz menija. Skozi vidno steklo lahko konstantno 
opazujete prisotnost tekočega čistilnika znotraj 
klimatskega sistema.

007935110700
Redna cena: 
1152,70 € + DDV

Akcijska cena:

AC FLUSH PRO SUPER FLUSH
NAPRAVA ZA ČIŠČENJE  KLIMATSKEGA SISTEMA 
PNEVMATSKA - PULZNO ČIŠČENJE
SuperFlush je inovativna rešitev, namenjena strokovnjakom
servisiranja klimatskih naprav v vseh vrstah vozil.  
Naprava omogoča čiščenje notranjosti sistema in 
odstranjevanje nečistoč, oljnih čepov ali kovinskih delcev, ki  
se pojavijo, ko je kompresor klimatske naprave poškodovan. 
Impulzno izpiranje in možnost spreminjanja smeri  
izpiranja sta najučinkovitejša načina čiščenja, 
ki ga omogoča Super Flush. Ta učinkovita naprava 
ga omogoča Super Flush. Ta učinkovita naprava ima 
tudi gladko regulacijo pulzacijskega tlaka in 2 filtra,  
kar omogoča odstranitev tudi najmanjših nečistoč.

1000793 62 770
Redna cena: 
1152,70 € + DDV

429,00€ + DDV

Akcijska cena:

295,00 € + DDV

Redna cena: 229,00€ + DDV

Akcijska cena:

199,00 € + DDV

Redna cena:

Akcijska cena:

325,00 € + DDV

Akcijska cena:

129,00 € + DDV

Akcijska cena:

650,00 € + DDV

Akcijska cena:

114,00 € + DDV

Akcijska cena:

1095,00 € + DDV

Akcijska cena:

Akcijska cena:

1095,00 € + DDV

Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. 5

Priklopi za napravo

OSNOVNI, FULL SET

FLUSH

Redna cena: 
56,66 € + DDV

Akcijska cena:

49,00 € + DDV

Redna cena: 
333,00 € + DDV

Akcijska cena:

299,00 € + DDV

007950025000 007936210020



Set za preverjanje 
tesnosti (dušik/vodik) 
z detektorjem

007950025880

Set za preverjanje testnosti 
z barvilom
Omogoča hitro lokalizacijo puščanja v 
sistemu z uporabo UV barvila. V setu UV 
luč 50W-12V, 

007935090120

119,00 € + DDV
Redna cena:

OLJA ZA KOMPRESORJE
ZA SISTEM R134A IN ZA SISTEM 1234YF

Adapter za jeklenko 1234YF

7950025800

DUPONT

7950025810

HONNEYWEL

Hitrospojna spojka za 1234yf

PARKER
7950024930 -HP 7950024940 - LP

Akcija: 
od 27,00 € dalje

Akcijska cena:

360,00 € + DDV

Akcijska cena:

88,00 € + DDV

Akcijska cena:

8,50 € + DDV

Akcijska cena:Akcijska cena:

8,50 € + DDV

PREVERITE
UGODNE CENE!

PAG46 – 007935090660 
PAG100 – 007935090670 
POE – 007950024680

PAG46 – 007950024920
PAG100 – 007950024925
POE – 007950024685
POE Sanden - 007950026335

1234 yfR134a

 HP visoki tlak 7935020130   LP nizki tlak 7935020120

Komplet je sestavljen iz elektronskega detektorja puščanja, 
merilnikov tlaka in vodov. Jeklenka vsebuje mešanico 5 % vodika 
in 95 % dušika. Delci so v primerjavi s čistim dušikom manjši, 
kar operaterjem omogoča manjše uhajanje in uporabo 
detektorja za delovanje, kar pri čistem dušiku ni mogoče.  

Opcijsko nadomestna jeklenka

7950025890
24,50€ + DDV.

6 Slike so simbolične. Navedene akcijske ene so iz ažene v EUR in ne vsebujejo DDV. 



MANJKAJOČE 
VERZIJE LETNIH
POSODOBITEV

GRATIS!

Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. 7

Hitrospojna spojka R134a

1/4" SAE, PARKER
7935020100/7935020110

M14 X 1.5 Z ADAPTERJEM
1/4 "SAE MOŠKI

M14X 1.5MM PARKER
HP visoki tlak 7935020090
LP nizki tlak 79350200807950025230/7950025240

Termalna kamera
Uporablja se  za hitro iskanje vročih in hladnih točk v hladilnih sistemih,  
sistemih za prezračevanje zraka, izpušnih sistemih, kolesnih ležajih,  
zavornih sistemih, električnih vezjih itd. Vgrajene UV luči za prepoznavanje 

netesnosti v hladilnih ali klimatskih sistemih. Temperaturno območje -30 °  
do + 650 ° C. Odlično diagnostično orodje za številne poklice, vključno z  
gradbenimi, vodovodnimi poklici, izgubami energije, avtomobilizmom,  
letalstvom in pomorstvom.

6515 TC
Redna cena: 
499,90 € + DDV

    

Diagnostični 
tester  KTS 560

LAUNCH X431 EURO PRO V3.0

*za več informacij pokličite GMT tehnično službo

-  KTS 5460 z ISO, CAN in SAE protokol
- diagnostični kabel OBD
- Bluetooth adapter

Na voljo razlicne verzije programske  opreme 
ESI Tronic za potrebe vsake delavnice.    

0684400560

s kuponom za brezplačno 2-letno nadgradnjo,
začetek 2-letne nadgradnje se začne 
z datumom aktivacije kupona.

AKCIJA TEXPACK TEXA

AKCIJA VELJA DO 30. 6. 2020
Posodobitev programske opreme

Trenutna situacija v državi in v svetu ima 
vpliv na marsikatero področje našega 
življenja. V želji, da vam pomagamo 
prebroditi krizo, smo se s Texo uspeli 
dogovoriti, da ob naročilu zadnje verzije 
katerekoli programske opreme (car, truck, 
bike, marin, ohw ...) vsem strankam 
podarimo manjkajoče verzije. 
Slednje pomeni, da vsem kupcem letnih 
posodobitev (TEXPACK) ne bo potrebno 
plačati manjkajočih verzij, ne glede na to, 
koliko verzij posodobitve vam dejansko 
primanjkuje.  

Za več informacij se obrnite na našega predstavnika Tehnične službe.
        Damjan Velov           +386(0)31 680 217           teh.sluzba@adel.si

Akcija: 
od 27,00 € dalje

Akcijska cena:Akcijska cena:

399,90 € + DDV

Akcijska cena:Akcijska cena:

1745,90 € + DDV

Akcijska cena:Akcijska cena:

1050,00 € + DDV

X431EURO PRO
Redna cena: 
1250,00 € + DDV



Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. 8

3D optika C880

• SKUPNI KOT-V +/- 20 °
• KOT NAGIBA +/- 10 °
• KOT NAGIBA OSI PREME +/- 30 °
• KOT ZAOSTAJANJA OSI PREME +/- 30 °
• RAZLIKA MED VZDOLŽNO OSJO VOŽNJE

IN OSJO VOZILA +/- 22 °
• KOT VZDOLŽNEGA ZASUKA OSI +/- 22 °
• KOT ZAVIJANJA KOLES +/- 35 °

TEHNIČNI PODATKI • 2 digitalni kameri 
• 1 steber
• 1 miza za tipkovnico in tiskalnik

• 1 računalnik, monitor, barvni tiskalnik
• 2 držala prednjih diskov 11 "-21"

   (adapter-podaljšek do 25 ", z dvojno 

   profiliranimi kremplji)
• 1 komplet stenskih nosilcev za 
   obešanje plošč in držal

• 2 stenski nosilci 
• 1 zapora zavor

• 1 zaklep krmila

• 2 plošči s ključavnico 
• 1 CD z bazo podatkov in 
   programsko opremo
• 1 priročnik z navodili

007941000211

3D OPTIKA HP.B / HP.R

• 3D poravnava koles
• megapikselne leče
• 3D tarče
• kompenzacija z dvigalom
• bluetooth prenos podatkov med senzorji 
in konzolo
• vodena programska oprema in programs-
ka oprema za prilagajanje s 3D animiranimi 
slikami
• tipkovnica, daljinski upravljalnik in prikaz 
na merilnih glavah
• shranjevanje položaja kolesa v »Run out« 
in »Quick Run Out«
• brez kompenzacije
• slovenski jezik

S300HPRS300HPB

• krmilna enota z računalnikom, TFT monitorjem 
22 palcev, tipkovnica, tiskalnik, avtomatski 
polnilec baterij 
• 1 par hitre sponke za pritrditev kamer na dvigalo
• 2 senzorja
• 3 točkovne sponke s tarčo (za 8-24 palčna 
platišča) s hitro objemko okrog pnevmatik
• par mehanskih obračalnih plošč STDA124, 
vključno z distančniki 
•zavorni pedal in držalo volana 
• kompenzacija ni potrebna 
• hitro vpenjanje samocentriranje sponke za 
kolesa, brez dotikanja kovinskih delov platišča 
• spremljanje vodenja nastavitev na kameri brez 
uporabe monitorja

Dvigalo škarjasto za optiko (RAV)
5 ton, pomožno dvigalo 4tone, 
dolžina platform 5,5metra

SRS1502.55_LT/ILT

Dvigalo škarjasto za optiko

RAV 8055.2.54SI

Akcijska cena:Akcijska cena:

7990,00 € + DDV

Akcijska cena:Akcijska cena:

12392,00 € + DDV
Akcijska cena:Akcijska cena:

11890,00 € + DDV

Akcijska cena:Akcijska cena:

11995,00 € + DDV

Redna cena: 
9400,00 € + DDV

Kompatibilna z ADAS sistemom TEXA

Redna cena: 
12900,00 € + DDV

Akcijska cena:Akcijska cena:

21874,00 € + DDV

Redna cena: 
24890,00 € + DDV

platform 5,4 m, vgradno ali navozno
5,5 ton, pomožno dvigalo 4 tone, dolžina 

VKLJUČUJE:



Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. 9

Sistemi ADAS so zasnovani tako, da zagotavljajo varnost in udobje v vožnji in postajajo vse pogostejši pri vozilih najnovejše 
generacije. Funkcije vključujejo avtonomno zaviranje v sili, pomoč pri nadzoru hitrosti, pomoč pri vzdrževanju voznega pasu, 
prepoznavanje pešcev in prometnih znakov, če jih naštejemo le nekaj. Zagotavljanje profesionalnih storitev za te sisteme ni več
opcija, ampak praktična nuja, če želite biti v koraku s časom in svojim strankam ponuditi pomoč vrhunskega razreda. Da bi 
strokovnjakom pomagali pri izvajanju teh izpopolnjenih sistemov aktivne varnosti, imamo v ponudbi celotno paleto modularnih 
orodij različnih blagovnih znamk, ki zadovoljujejo potrebe strokovnjakov za zamenjavo stekla, karoserije, neodvisne delavnice itd. 
V kombinaciji s kompatibilno optiko omogočajo servisiranje naprav na najvišjem nivoju.

Najširša ponudba kalibracijskih tabel 
za vse znamke vozil, katere se nenehno dopolnjujejo. 
Oprema kompatibilna za poravnavo z optiko Sirio.

Texini kalibracijski sistemi ADAS, RCCS in RCCS 2 so pred kratkim pridobili 
prestižni certifikat nemškega združenja avtomobilske industrije TISAX IN TÜV Rheinland. 
Testi so pokazali rezultate, ki jih dosežemo z originalno kalibracijo proizvajalcev vozil.  

Cena odvisna od konfiguracije!

Enostavna uporaba z ekranom, ki predvaja potrebne table.

Samoprilagodljivi sistem omogoča programski opremi, da oceni okoljske in fizične razmere (tla, oddaljenost od 
vozila) in ustrezno prilagodi digitalno ciljno sliko. Avto se nikoli ne premika! Baza podatkov, ki stoji za delovanjem 
TechPRO® Digital ADAS, spremlja nenehen razvoj samodiagnoze TechPRO®.

Cena odvisna od konfiguracije!

Magnetna merilna letev omogoča hitro 
nastavitev na vozilo in zamenjavo 
tabel. Vključuje  XL večfunkcijsko tablo 
skupine VW, kolesne spone s tarčami.

Set vsebuje glavni nosilec za table (izravnava noge, sferiča 
nastavitev, mehanska nastavitev višine, laserski kazalec 
ravni) ter kalibracijsko tablo VAG za sprednjo kamero.

TEXA set

3907336+
3907349
Redna cena: 
1275,00 € + DDV

SKENIRAJTE KODO
ZA VIDEO PRIKAZ

DAS 3000 S20
Redna cena: 
8673,00 € + DDV

Akcijska cena:Akcijska cena:

7979,00 € + DDV

Akcijska cena:

1045,50 € + DDV

SISTEMI ADAS



Ročna črpalka 
za sod 60-220 l

MM OD-05 lovilec
olja z  80L z 
merilom količine 
in širokim lijakom
007935017095

5:1 črpalka pnevmatska 
za 200 l sod, 940 mm

Cev za 
olje 4 m

Pištola za polnjenje olja 
z elektronskim merjenjem, 
pomnilnikom, pred-izbiro 
in samodejnim ventilom

Pištola za polnjenje olja 
z elektronskim merjenjem, 
pomnilnikom in 
avtomatskim ventilom, 
togo sondo

Krmilni ventil-pištola za olje, 
brez digitalnega merilnika, 
prilagodljiva cev s 
samodejnim ventilom

MM-OD-01 lovilec olja z 
aspiratorjem 80 l,
5 priključnih cevi

007935017155
Akcijska cena:Akcijska cena:

29,96 € + DDV

Akcijska cena:Akcijska cena:

139,00 € + DDV

007935017110
Akcijska cena:Akcijska cena:

130,00 € + DDV

Akcijska cena:Akcijska cena:

129,00 € + DDV

007935016710

Akcijska cena:Akcijska cena:

165,00 € + DDV

007935016830

Akcijska cena:Akcijska cena:

55,00 € + DDV
Akcijska cena:Akcijska cena:

74,00 € + DDV

Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. 10

007935016780
Akcijska cena:Akcijska cena:

18,50 € + DDV



Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. 11

Navijalec za olje 1/2"
cev 9M 138 Bar
007935016810

Voziček za sod
za olje (180-200 l) 
s črpalko 5: 1, 
električno pištolo,
cev 4 m, GRT

Voziček za sod za olje z 
navijacem cevi (180-200L) 
s črpalko 5: 1, 
električno pištolo

Mobilna črpalka za mast 
sod 20-60 kg - 50:1, 
črpalka 480 mm, 
pištola za mast, cev 2 m

Posoda za tekočine, 
16 l

BT716002

Akcijska cena:Akcijska cena:

179,00 € + DDV

007935017095
Akcijska cena:Akcijska cena:

750,00 € + DDV

Akcijska cena:Akcijska cena:

14,50 € + DDV

007935017140
Akcijska cena:Akcijska cena:

246,00 € + DDV

007935016760
Akcijska cena:Akcijska cena:

380,00 € + DDV

MM-OD-06
pnevmatska črpalka 
za mast - 13 kg,
350-400 kg/m2, 
007935017130

Akcijska cena:Akcijska cena:

227,00 € + DDV

MM-OD-06 ročna črpalka 
za mast - 13 kg, 
130-140 kg/m2

007935017125
Akcijska cena:Akcijska cena:

140,00 € + DDV

Stenski nosilec

007935016790
Akcijska cena:Akcijska cena:

20,00 € + DDV

Črpalka 
za tekočine

Akcijska cena:Akcijska cena:

24,95 € + DDV

350 ml, sesalna brizga z 1 litrsko posodo, primerno 
za olja, vodo in korozivne tekočine, vključno z 
zavorno tekočino. Ni primerna za bencin.

44,95€ + DDV
Redna cena:



Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. 12

Pnevmatski udarni 
vijačnik, 1/2'' 
1600 Nm

79,90€ + DDV

Akcijska cena:

69,90 € + DDV

Redna cena:
515.1200

Cev za zrak, spiralna, 
premer 10 mm, 
s hitro spojko 

51,10€ + DDV

Akcijska cena:

34,50 € + DDV

Redna cena:
25051L

Manometer, umerjen-kalibriran , 
0-10bar, v zaščitni gumi

112,00€ + DDV

Akcijska cena:

64,50 € + DDV

Redna cena:
25034L

Visokotlačni čistilec

51,10€ + DDV

Akcijska cena:

1200,00 € + DDV

Redna cena:
HDEm 1002

 • za profesionalno rabo;
• indukcijski motor s termično zaščito;
• linijska črpalka s 3 keramičnimi bati in
medeninasto glavo;
• daljinsko upravljanje zakasnelega 
odklopa ali priklopa na visokotlačni 
pištoli (DTS);
• nastavitev delovnega tlaka 30-210 bar;
• pretok vode 500-1000 l/h;
• vgrajen rezervoar za čistilo;
• sklopka za boljšo povezavo med 
elektro motorjem in visokotlačno 
črpalko;
• max temp. vode 50 °C;
• moč motorja 6,4 kW, 400 V.

Moment ključ 1/2''

79,00€ + DDV

Akcijska cena:

59,00 € + DDV

Redna cena:
BT141901

109,00€ + DDV

Akcijska cena:

75,95 € + DDV

Redna cena:
516.1542

20-200 Nm, s certifikatom, natančna skala 40-200 Nm, s certifikatom, preklopna glava

410,00€ + DDV

Akcijska cena:

349,00 € + DDV

Redna cena:
03817L

Moment ključ 3/4''Moment ključ 1/2''
150-750 Nm

Pnevmatski udarni
vijačnik 1/2'' 
1492 Nm, 

179,00€ + DDV

Akcijska cena:

84,00 € + DDV

Redna cena:
S3269

248,60€ + DDV

Akcijska cena:

139,00 € + DDV

Redna cena:
S3249

MINI izvedba

8,00€ + DDV

Akcijska cena:

4,90 € + DDV

Redna cena:
515.3361

Olje za pnevmatsko 
orodje  100ml, z rednim mazanjem 

podaljšamo življensko dobo

Pnevmatski udarni
vijačnik 1/2'



Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. 13

Komplet natičnih ključev

49,98€ + DDV

Akcijska cena:

15,55 € + DDV

Redna cena:
917.0626

Dvigalo za motor 

481,40€ + DDV

Akcijska cena:

295,00 € + DDV

Redna cena:
20310L

1/4'', 26-delni, 4-13 mm, T15-T30, izvijač križni, ravni 1T, žirafa, zložljiva

Montirni stroj

Akcijska cena od:

1090,00 € + DDV

TC1223

Akcijska cena od:

1950,00 € + DDV

HC1224LL

Velikost vpenjanja platišč zunaj 12-23“
Max. premer koles 1143 mm (45” )
Max. širina koles 406 mm(16” )
Delovni pritisk 8-10 bar
Napajanje 220V (1ph)/ 380V (3ph)
Moč motorja 0.75/0.55/1.1 kW
Dimenzije 1130×900×1050 mm
Glasnost <75dB

OPCIJSKO:
Pomožna roka, 2 hitrosti, podpih

Montirni stroj
VKLJUČNO S POMOŽNO ROKO ZA RUN 
FLAT PNEVMATIKE, 
Velikost vpenjanja platišč zunaj 10-25“
Max. premer koles 1143 mm (45” )
Max. širina koles 406 mm(16” )
Delovni pritisk 8-10 bar
Napajanje 220V (1ph)/ 380V (3ph)
Moč motorja 0.75/0.55/1.1 kW
Max. navor plošče 1078 Nm
Dimenzije 1130×900×1050 mm
Glasnost <75dB

OPCIJSKO:
2 hitrosti, podpih, leverles -
za delo brez montirnega vzvoda

Akcijska cena:

1550,00 € + DDV

HC1024FA

Centrirni stroj
17'' LED monitor, Natančnost: ±1g,

Hitrost rotacije: 200 RPM, Trajanje ciklusa: 8s,

Polmer platišč: 10”-24” (256 mm - 610 mm),

Laser, LED osvetlitev, Glasnost: <70db  

Širina platišč: 1.5”-20” (40 mm - 510 mm)

* Nov enostaven in patentiran programski sistem.

* Enostavna zasnova gumba s hitrimi in 

podčrtanimi simboli za hitrejše delo

* Večja natančnost pri uporabi programske opreme

9 Različnih centrirni programov: statični, 

dinamični, ALU programov ter optimizacija

Avtomatičo merjenje lastnosti pnevmatik/platišč

Avtomatsko kalibriranje in avtodiagnoza

NOVOST

2 leti garancije

NOVOST

2 leti garancije

Akcijska cena od:

999,00 € + DDV

WB1024

Centrirni stroj
Max. teža kolesa: 65 kg, Moč motorja: 200W,

Natančnost: ±1g,   Hitrost rotacije: 200 RPM,

Trajanje ciklusa: 8s,  Glasnost: <70db

Premer platišč: 10”-24” (256 mm - 610 mm)

LCD prikaz, preprost in efektiven uporabniški program, 

Različni centrirni programi: statični, 

dinamični, 5 ALU programov ter optimizacija,

Avtomatičo merjenje lastnosti pnevmatik / platišč

Dvigalo škarjasto

- 3000 kg
- višina dviga: 1850 mm
- navozna višina: 105 mm
- dolžina platforme: 1435-2000 mm
- širina: 2050 mm
- širina platforme: 600 mm
- moč motorja: 2,2 kW, 380 V, 50Hz
- čas dviga/spusta 51 sekund (zgornja točka)

Akcijska cena:

2590,00 € + DDV

GTSL4231

2890,00€ + DDV
Redna cena: NOVO!



Masteralt 2, tester alternatorjev z ECU 
kermilno enoto
Naprava za diagnosticiranje napetosti na vozilih z alternatorjem z 
ECU brez demontaže. Kompatibilnost z:
• COM – LIN, BSS(BSD)
• SIG – FORD
• P-D – Mazda
• L-RVC – GM
• RLO – Toyota

Gysflash 103.24 CNT

Akcijska cena:

629,00 € + DDV

025684

Inverterski akumulatorski polnilnik 6, 12, 24 V, ki lahko 
napaja napetost do 100 A. V fazi diagnostike ohranja 
popolnoma stabilno napetost baterije. Zasnovan za 
vgradnjo na steno ali dvigalo.
• polnjenje: 6 V, 12 V, 24 V baterije
(litij, svinčena  / AGM / gel ...) od 5 do 1200 Ah.
• diag+: podpora do 100 A za vozila v diagnostični fazi
• nastavljiva napetost med 85 in 265 V
• napajanje: polnilnik prilagodite v stabilizirano 
napajanje z napetostjo in nastavljivim največjim tokom
• zagotavlja napajanje vozila med zamenjavo 
akumulatorja, da se ohranijo nastavitve pomnilnika, 
polnilnik ohranja tok porabnikov v vozilu

Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. 14

Booster 12V GYSPACK 
PRO 900

Profesionalni zaganjalec motorja s 30A
baterijo in vgrajenim polnilcem. Za 
zagon osebnih vozil, kombijev, delovnih 
strojev ... ter kot ohranjevalnik spomina
ob menjavi ak. - c: 830 A, maksimalni 
tok 3100 A.

Akcijska cena:

429,00 € + DDV

027084

Akcijska cena:

895,00 € + DDV

026346

Booster 12V GYSPACK 600

12 V zaganjač akumulatorjev z vgrajeno 22 
Ah baterijo, zagonska moč 550 A (največja 
moč 1750 A), napajanje 12 V DC.

Akcijska cena:

94,00 € + DDV

027336

Booster 12V+24V 
Startpack PRO12.24

Profesionalni zaganjalec, vgrajeni dve 
30A bateriji zagotavljata izjemno moč 
na 12 V ali 24 V za zagon širokega 
spektra vozil, tovornjakov in 
avtobusov. -1300A, maksimalni tok 
6200A (12V)

Videoskop
Kamera za pregled težko dostopnih 
mest, samo 3,9 mm. Glava omogoča 
vstop v valj diesel motorja skozi mesto 
žarilne svečke.

Akcijska cena:

199,00 € + DDV

6934 TC

Gysflash 102.12 HF

Zelo močan inverterski akumulatorski polnilnik,  ki lahko napaja do napetost do 100 A. V fazi diagnostike 

ohranja popolnoma stabilno napetost baretije. Zasnovan za vgradnjo na steno ali dvigalo 

• Polnjenje: 12V baterije (svinčena kislina / AGM / gel) od 20 do 1200 Ah.

• Diag +: podpora do 100 A 12V baterij za vozila v diagnostični fazi.

• Zamenjava baterije: zagotavlja napajanje vozila med zamenjavo

akumulatorja, da se ohranijo nastavitve pomnilnika.

• Napajanje: polnilnik prilagodite v stabilizirano 

napajanje z napetostjo in nastavljivim največjim tokom.

• razstavni prostor: polnilnik ohranja tok porabnikov v vozilu

Akcijska cena:

519,00 € + DDV

029606

007935063030

590,00€ + DDV

Akcijska cena:

549,88 € + DDV

Redna cena:

Ohranjevalnik napetosti 
v vozilu
Vozilo med menjavo
 akumulatorja oskrbuje z 
napetostjo, da se ohranijo 
različne nastavitve, 
kot so kode radia, 
pomnilnik sedeža itd., 
prepreči izgubo podatkov 
v avtomobilski elektroniki.

007950006920

Akcijska cena:

59,00 € + DDV



Merilec hladilne tekočine

10,8€ + DDV

Akcijska cena:

6,90 € + DDV

Redna cena:
21505L

Set pritrdilnih trakov

42,00€ + DDV

Akcijska cena:

29,95 € + DDV

Redna cena:
S3591

2x trak z račno L = 3,5 m Š = 25 mm
1 hitro odpenjalni jermen s kovinskim kavljem 
L = 3,5 m Š = 25 mm
2x elastična napenjalna vrv  L = 550 mm 
4x elastična napenjalna vrv L = 600 mm
4x pritrdilo (sesalno) ø = 120 mm s pritrdilnim 
elementom

Slike so simbolične. Navedene akcijske cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. 15

Za namestitev in odstranitev 
raztegljivih stretch jermen

7522 TC

9,00€ + DDV

Akcijska cena:

6,50 € + DDV

Redna cena:

Disk za čiščenje zav. pesta

10262L

Akcijska cena:

57,20 € + DDV

Tester zavorne tekočine

FFT100A

295,00€ + DDV

Akcijska cena:

199,00€ + DDV

Redna cena:

Za preverjanje stopnje vlage in vreliščne točke 
zavorne tekočine ter s tem nadaljno uporabnost 
tekočine.

Naprava za zamenjavo 
zavorne tekočine

7935016730

Akcijska cena:

209,00€ + DDV

Pnevmatska. Komplet vključuje 11 servisnih 
adapterjev, cevi in dva 1-litrska rezervoarja.

Naprava za zamenjavo 
zavrone tekočine

Naprava za zamenjavo 
zavrone tekočine

03.9302-1500.4

Akcijska cena:

395,00€ + DDV

03.9302-3015.4

Akcijska cena:

739,90€ + DDV

FB5e - 5 litrske kantice, 1 fiksni tlak FB30S - 5-30 litrske kantice, nastavljiv tlak 
0,4-3,5 bar. Za servisiranje najsodobnejših 
zavornih sistemov, možnost sesanja.



Vijačnik GSR 12V-15

147,54€ + DDV

Akcijska cena:

100,39 € + DDV

Redna cena:
0615990GB0

Udarni bit vijačnik GDR10.8LI,

225,40€ + DDV

Akcijska cena:

150,39 € + DDV

Redna cena:
06019A6977

105Nm, 2x2Ah baterija, v L-Boxx, zaradi 
majhne konstrukcije primeren tudi za 
vijačenje na mestih  z malo prostoRa

Udarni vijačnik GDX18V-EC

06019B9100

Do odprodaje zalog

Garancija 3 leta
(1 + 2 leti ob podalšanju na spletni strani 
www.bosch-professional.com/si/sl)

2x 2Ah baterija, moment 30Nm, set 39 kosov 
svedrov in nastavkov v torbi 

Garancija 3 leta
(1 + 2 leti ob podalšanju na spletni strani 
www.bosch-professional.com/si/sl)

1/2'' glava in za 1/4''bit nastavke,m 2x 4Ah bateriji, 
L-Boxx, brezkrtačni motor, 185Nm

Garancija 3 leta
(1 + 2 leti ob podalšanju na spletni strani 
www.bosch-professional.com/si/sl)

LED luč delovna
1000 lumnow, odporna na udarce, USB polnjenje

LED luč delovna
2W, z magnetom, USB polnjenje

49,00€ + DDV

Akcijska cena:

29,99 € + DDV

Redna cena:
S9790

120,60€ + DDV

Akcijska cena:

81,90€ + DDV

Redna cena:
S9781

Do odprodaje zalog

Do odprodaje zalog

POSLOVNE ENOTE GMT 
1.) PE Lendava / Kolodvorska ulica 5b / 02 574 23 55

3.) PE Murska Sobota / Tišinska 29k / 02 530 10 30
4.) PE Gornja Radgona / Partizanska ulica 48 / 02 564 20 90
5.) PE Ormož / Hardek 44c / 059 940 628
6.) PE Ljutomer / Industrijska 5 / 02 584 95 20
7.) PE Lenart / Kraigherjeva ulica 18 / 02 72 95 890
8.) PE Maribor / Minařikova ulica 5 / (0)2 462 56 25
9.) PE Radlje ob Dravi / Koroška cesta 65 / 08 205 33 75
10.) PE Rogaška Slatina / Kidričeva ulica 33 / 03 819 08 20
11.) PE Slovenj Gradec / Pohorska cesta 17 / 02 882 13 40
12.) PE Mozirje / Šolska ulica 10 / 03 839 25 80
13.) PE Velenje / Stari trg 22 / 03 898 72 50
14.) PE Celje / Gaji 36 / 03 426 42 60
15.) PE Ljubljana / Stegne 11a / 01 513 62 20
16.) PE Vrhnika / Sinja Gorica 107b / 01 750 27 41
17.) PE Grosuplje / Adamičeva cesta 3b / 01 893 82 92
18.) PE Zagorje ob Savi / Kopališka ulica 2 / 03 566 16 01
19.) PE Kočevje / Reška cesta 13 / 01 893 82 90
20.) PE Lesce / Alpska cesta 37a / 04 531 81 58

21.) PE ADEL Murska Sobota / Markišavska ulica 11 / 02 530 83 90
22.) PE ADEL Maribor – Jadranska / Jadranska 25 / 02 330 42 80
23.) PE ADEL Ptuj / Ob Dravi 3a / 02 330 42 87
24.) PE ADEL Slovenska Bistrica / Žolgarjeva 12 / 02 600 10 41
25.) PE ADEL Kranj / Ulica Mirka Vadnova 19 / 04 235 47 00
26.) PE ADEL Kamnik – Šmarca / Kamniška cesta 19 / 01 / 839 78 91
27.) PE ADEL Ljubljana – Stegne / Stegne 31 / 01 583 03 30
28) PE ADEL Ravne na Koroškem / Koroška cesta 7 / 02 821 53 50
29.) PE ADEL Ivančna Gorica / Mleščevo 1a / 01 787 73 33
30.) PE ADEL Novo mesto / Podbevškova ulica 5 / 07 393 51 70
31.) PE ADEL Špan Brezovica / Tržaška 547 / 01 365 54 91
32.) PE ADEL Idrija / Arkova ulica 13 / 05 373 40 43
33.) PE ADEL Nova Gorica – Jung / Cesta 25. junija 1e / 05 333 46 53
34.) PE ADEL Postojna / Reška cesta 2 / 05 66 25 886
35.) PE ADEL Sežana / Na Lenivec 7 / 05 734 14 14
36.) PE ADEL Koper – Sermin / Sermin 71f / 05 66 25 880
37.) PE ADEL Izola / Prešernova cesta 2a / 05 640 13 79
38.) PE ADEL Portorož – Lucija / Obala 130 / 05 677 18 58

Akcijska cena:

339,50 € + DDV

399,00€ + DDV
Redna cena:


