


21093

21094

21194

NÉZD MEG
WATCH

A FORRADALOM ELKEZDŐDÖTT 
REVOLUTION HAS STARTED

21094

XTROWEL
Egy teljesen új fejlesztésű, a felhasználók 
igényeihez alakított rozsdamentes glettvas.
A mindennapi felhasználásnál előforduló 
fekete csíkok kialakulását szünteti meg ez a 
merőben egyedi megoldás. A világos színű 
glettanyagok és meszes dekorglettek 
felhordásánál, tömörítésénél, fényezésénél 
kialakuló, rendkívül bosszantó feketedést 
szünteti meg a Marmorino Tools által 
kifejlesztett új típusú, exkluzív rozsdamentes 
glettvas. Javasolt mikrocement,  speciális 
kötőanyagok, dekorglettek felhordásához, 
tömőrítéséhez, fényezésére. A nyél speciális 
szürke fényezése és a különlegesen 
kialakított nyírfa markolat is segít 
megkülönböztetni ezt a speciáls magas 
minőségű rozsdamentes glettvasat az 
általános felhasználású szerszámoktól.

XTROWEL represents an important goal in 
the development of new products, designed 
according to the real needs of users. 
The need to avoid black streaks on applied 
materials, especially in light or white colors, 
at the time of polishing, led to the search for 
a new type of steel that the Marmorino Tools 
brand has obtained in exclusive use.
The particular formula of this steel subjects 
the materials to a very low friction thus 
avoiding “burns” or streaks and the blade is 
minimally damaged by the particles of the 
decorative materials, resisting even
the roughest stuff.
It is therefore recommended for microce-
ment, resins and for polishing the stucco.
Particular attention is also paid to details, like 
the poplar wood laser engraved patterned 
handle which improves the grip and the dark 
gray color fi nish of the fork, which distingui-
shes the tool throughout the range.

Exkluzív
 csomagolás

21093

21194

ART.

21093 200x80x0,6 1 230
21094 240x100x0,6 1 290
21194 280x120x0,6 1 320

Nincs több fekete

csík!
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21090

21091

21092

Confezione specialeExclusive packaging

NÉZD MEG
WATCH

Személyre szóló lézer gravírozott 
egyedi rozsdamentes glettvas 

Bővebben:casati@casati.hu

Customize y our own Elite Pro w ith 
a special laser engravure o f your name

casati@casati.hu

STILMIRROR ELITE PRO
Prestige megjelenésű rozsdamentes 
glettvas, tükörfényezéssel, enyhén 
trapéz formával, beállított pengével és 
kerekített sarkokkal. Az alumínium nyél 
18 karátos arany bevonttal ellátott, a 
markolat ergonómikus gumi borítású. 

Három méretben elérhető. Speciális 
díszdobozban kerül értékesítésre.
Javasolt alkalmazási terület: dekor 
felületek kialakítása, fényezése.

Luxury stainless steel fi nishing trowel with
mirror polished, anti scratch rectifi ed egdes 
blade, with rubber handle and 18 carats gold 
plated aluminium alloy fork, 
in an exclusive package.

Three sizes available.
Essential for polishing Marmorino 
and slaked lime.

Gumi markolat | rubber handle

Confezione specialeExclusive packaging

Confezione specialeExclusive packaging

21090

21091

21092

18 karátos 
aranyozott nyél

18 carats gold 
plated FORK

Gumi markolat | rubber handle 

ART.

20090 200x80x0,6 1 230
20091 240x100x0,6 1 290
20092 280x120x0,6 1 340

ART.

21090 200x80x0,6 6 230
21091 240x100x0,6 6 290
21092 280x120x0,6 6 340

SOLOMIO
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Gian Carlo Segasti mester által 
kifejlesztett speciális trapéz megjelenésű 
rozsdamentes glettvas, tükörfényezéssel, 
alumínium aranyozott nyéllel, 
ergonómikus gumi markolattal és 0,6-os 
lemez vastagsággal.

Starting from the suggestions 
of Master Gian Carlo Sagasti, 
a unique trowel was born.
Rubber handle and aluminium alloy fork, 
18 carats gold plated, trapezoidal rectified 
stainless steel blade mirror polished, 
mm.  0,6   thick. 

ELITE PRO Dual exotic

26090

26099

26091

26092

BALKEZES VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ 
LEFT HANDED  AVAILABLE

Gian Carlo Sagasti

ART.

26099 200x80x0,6 6 340
26090 240x100x0,6 6 380
26091 280x120x0,6 6 390

INOX • stainless steel

ART.

26089 200x80x0,6 6 340
26092 240x100x0,6 6 380
26093 280x120x0,6 6 380

INOX • stainless steel
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XTROWEL DUAL

26095

26096

26094

26097

ART.

26094 200x80x0,6 6 340
26095 240x100x0,6 6 380
26096 280x120x0,6 6 390

ART.

26098 200x80x0,6 6 340
26097 240x100x0,6 6 380
26196 280x120x0,6 6 390

INOX • stainless steel

INOX • stainless steel

BALKEZES VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ 
LEFT HANDED AVAILABLE

26094

Egy teljesen új fejlesztésű a felhasználók/
mesterek igényeihez alakított rozsdamentes 
glettvas.
A mindennapi felhasználásnál előforduló 
fekete csíkok kialakulását szünteti meg ez a 
merőben egyedi megoldás. A világos színű 
glettanyagok, meszes dekorglettek 
felhordásánál, tömörítésénél, fényezésénél 
kialakuló, rendkívül bosszantó feketedést 
szünteti meg a Marmorino Tools által 
kifejlesztett új típusú exkluzív rozsdamentes 
glettvas. Javasolt mikrocement,  speciális 
kötőanyagok, dekorglettek felhordásához, 
tömőrítéséhez, fényezésére. A nyél speciális 
szürke fényezése és a különlegesen 
kialakított nyírfa markolat is segít 
megkülönböztetni ezt a speciáls magas 
minőségű rozsdamentes glettvasat az 
általános felhasználású szerszámoktól. A 
szokásostól eltérő trapéz forma lehetőséget 
biztosít a nehezen hozzáférhető helyek 
elérésében és dekorálásában is.

XTROWEL DUAL represents a further 
development of new products, designed 
according to the real needs of users. 
The need to avoid black streaks on applied 
materials, especially in light or white colors, 
at the time of polishing, led to the search for 
a new type of steel that the Marmorino Tools 
brand has obtained in exclusive use.
The particular formula of this steel subjects 
the materials to a very low friction thus 
avoiding “burns” or streaks and the blade is 
minimally damaged by the particles of the 
decorative materials, resisting even
the roughest stuff.
The special shape of the trapezoidal blade 
makes it possible to reach even the most 
diffi cult surfaces.
Particular attention is also paid to details, like 
the poplar wood laser engraved patterned 
handle which improves the grip and the dark 
gray color fi nish of the fork, 
which distinguishes the tool 
throughout the range.

15
26097

Exklúzív csomagolás
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SAHARA TROWEL

ART.

25112 240x100 6 300
25110 280x120 6 380

INOX • stainless steel

ART.

25113 240x100 6 300
25111 280x120 6 380

INOX • stainless steel

BALKEZES VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ 
LEFT HANDED AVAILABLE

25112

25113

25111

2511025110

A TE MŰVSZETED. EGYEDI
YOUR ART. ONE-OFF

A kreativitásnak nincsenek határai, és ezt 
támasztja alá Antonio Rispoli mesterrel való 
együttműködésünk gyümölcse a Sahara 
Trowel. Rozsdamentes dekor glettvas 
melynek használatával abszolút egyedi 
felületek kialakítására nyílik lehetőség! 
Vastagon felhordható glettanyagoknál a 
különleges kialakítású fogazott glettvas 
segítségével alkothatunk mindig egyedi és 
megismételhetetlen mesterműveket, így 
hagyva ott kézjegyét minden felhasználó az 
alkotáson.

Alumínium nyéllel és ergonómikus gumi 
markolattal.

SAHARASAHARASAHARA
TROWEL

NÉZD MEG
WATCH

Creativity and invention have no limits.
Thanks to Master Antonio Rispoli with his 
priceless cooperation, 
SAHARA TROWEL comes to life, a unique 
stainless steel blade trowel with special desig-
ned edges.
SAHARA TROWEL is used on material
in thickness to better exploit
the characteristics of the special toothing.
Each application represents a unique work
and unrepeatable, which really leaves a mark
of the art and skill of Master Decorators.

Stainless steel blade, aluminum alloy fork,
ergonomic rubber handle.

Antonio Rispoli
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STILMIRROR
Rozsdamentes glettvas, tükörfényezéssel, enyhén 
trapéz formával, beállított pengével és kerekített 
sarkokkal.  Alumínium nyél, a markolat ergonómikus 
gumi borítású. Három méretben elérhető, speciális 
díszdobozban kerül értékesítésre.

Fork made   of aluminum alloy. Mirror polished  
stainless steel trapezoidal blade 
with anti-scratch rounded corners.
Rectifi ed edges.

STILROUND
Rozsdamentes glettvas, tükörfényezéssel, 
párhuzamos oldalakkal, beállított pengével és 
kerekített sarkokkal. Alumínium nyél, a 
markolat ergonómikus gumi borítású. 
Három méretben elérhető.

Fork made   of aluminum alloy.
The blade is made mirror polished 
stainless steel with anti-scratch
rounded corners. Rectifi ed edges.

ART.

21070 200x80 6 240
21071 240x100 6 280
21072 280x120 6 340

21080 200x80x0,5 6 250
21081 240x100x0,5 6 280
21082 280x120x0,5 6 340

Gumi markolat | Rubber handle

extra flexibilis 0,5-ös lemez vastagsággal

ART.

21075 200x80 6 230
21076 240x100 6 290
21077 280x120 6 340

Fa markolat | wood handle

ART.

21060 200x80 6 240
21061 240x100 6 280
21062 280x120 6 330

ART.

21065 200x80 6 250
21066 240x100 6 280
21067 280x120 6 350

Gumi markolat | rubber handle

Fa markolat | wood handle

STILMIRROR PLUS
Rozsdamentes glettvas amely különösen könnyű és 
elasztikus, tükörfényezéssel, enyhén trapéz formával, 
beállított pengével és kerekített sarkokkal. 
Alumínium nyél, a markolat hársfa, melynek 
időtállósága a speciális csavar rögzítésnek 
köszönhetően megnövekedett.
Három méretben elérhető, speciális díszdobozban 
kerül értékesítésre.  

Fork made   of ultra light aluminum alloy.
Special stainless steel, with improved fl exibilty 
mirror polished blade with anti-scratch 
rounded corners.
Lime wood handle.

STILROUND PLUS
Rozsdamentes glettvas amely különösen könnyű és 
elasztikus, tükörfényezéssel,párhuzamos oldalakkal, 
beállított pengével és kerekített sarkokkal. 
Alumínium nyél, a markolat hársfa, melynek 
időtállósága a speciális csavar rögzítésnek 
köszönhetően megnövekedett. 
Két méretben elérhető.
Fork made   of ultra light aluminum alloy.
Special stainless steel, with improved fl exibilty 
mirror polished blade with anti-scratch 
rounded corners.
Lime wood handle.

Speciális csavvar rögzítés, melytől időtálló 
Special screw with high tightness

Speciális csavvar rögzítés, melytől időtálló 
Special screw with high tightness

ART.

21084 200x80 6 230
21085 240x100 6 290
21086 280x120 6 340

Fa markolat | wood handle

ART.
21087 200x80 6 230
21088 240x100 6 290

 Fa markolat| wood handle
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21038

21039

21045

21058

STILRABB
Acél pengéjű glettvas, párhuzamos 
oldalakkal és kerekített sarkokkal.
Alumínium nyél, a markolat ergonómikus 
gumi borítású. Két méretben elérhető.

Aluminium alloy fork, ergonomic rubber handle.
Steel blade with anti-scratch rounded off edges.

21038

21039

21058

21045

ART.

21049 280x120 12 380
21045 360x120 12 420

21038 200x80 6 340
21039 240x100 6 360
21058 280x120 12 380
21059 360x120 12 420

INOX • stainless steel

NÉZD MEG
WATCH

21179

21175

STILSAW
Rozsdamentes,egyik oldalán fogazott (0,3) enyhén 
trapéz formájú glettvas, tükörfényezéssel és 
ergonomikus fa markolattal. A fogazottság teszi 
lehetővé a különlegesen egységes anyagfelhordást 
így lényegesen megkönnyítve a munkafolyamatokat, 
a másik oldal pedig a felhordott anyag elsímításánál 
nélkülönözhetetlen. Két méretben elérhető.

Aluminium alloy fork, ergonomic wood handle.
Trapezoidal, mirror polished steel blade with one 
long side serrated egde (mm. 3) and a rectifi ed 
edge side for polishing.

21179

ART.

21179 240x100 6 360
21175 280x120 6 380

INOX • stainless steel

21038,21039,21058,21059 Stilrabb 
rozsdamentes változatban négy méretben 
elérhető
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21026

21027

21028

STILPOOL

Speciális formájú, felhasználású 
rozsdamentes kőműves kanál. Medence 
illetve lábazati anyagok felhordására. 
Alumínium nyél, a markolat ergonómikus gumi 
borítású. Három méretben elérhető.

Special stainless steel blade trowel, designed to 
apply swimming pool coating.
Thanks to its special blade shape, it allows 
effortless the spreading of materials.
Aluminum alloy fork, rubber handle.

ART.

21026 240x100x0,6 12 340
21027 360x100x0,6 12 380
21028 360x100x0,6 12 380

INOX • stainless steel

21026

21027

21028 23
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Extra flexibilis rozsdamentes glettvas. 
ABS nyél, a markolat nyárfa, enyhén 
trapéz formájú, kerekített sarkokkal. 
Lemez vastagság 0,3.
ABS fork, poplar wood handle, extra fl exible 

stainless steel blade mm. 0,3  thick. 

STILIGHT Trapezio
Extra flexibilis rozsdamentes glettvas. ABS nyél, 
a markolat nyárfa, enyhén trapéz formájú, 
kerekített sarkokkal. Lemez vastagság 0,3.

ABS fork, poplar wood handle, extra fl exible 
stainless steel blade mm. 0,3  thick. 

21095

STILIGHT Trapezio

21096

Extra flexibilis rozsdamentes glettvas. ABS 
nyél, a markolat nyárfa, ívelt orr rész 
kialakítással. Lemez vastagság 0,3.

ABS fork, poplar wood handle, rectifi ed 
stainless steel blade, mm.  0,3  thick. 

STILIGHT Kyoto

21105

Extra flexibilis rozsdamentes glettvas. Alumínium 
nyél, a markolat nyárfa, enyhén trapéz formájú, 
kerekített sarkokkal, tükör fényezéssel. 
Lemez vastagság 0,3.
Aluminium alloy fork, poplar wood handle, extra 
fl exible stainless steel mirror polished blade 
mm. 0,3  thick. 

STILIGHT TOP

21074

21105

ART.

21095 200x80x0,3 6 134
INOX • stainless steel

ART.

21096 240x100x0,3 6 154
INOX • stainless steel

ART.

21105 210x60x0,3 6 124
INOX • stainless steel

ART.

21073 200x80x0,3 6 154
21074 240x100x0,3 6 154

INOX • stainless steel

21096

21095

A LEGKÖNNYEBB GLETTVASAK A VILÁGON THE LIGHTEST TOOLS IN THE WORLD

FLEXI 
EXPERIENCE

FLEXI 
EXPERIENCE

FLEXI 
EXPERIENCE

A világon létező legkönnyebb glettvasak; kiemelkedő irányíthatóság és 
rendkívüli csukló kimélés jellemzi felhasználás közben.

The lightest fi nishing trowels in the world; they have an extraordinary  
manageability and do not tire your wrist during use.
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Rozsdamentes, tükör fényezésű trapéz formájú 
glettvas, csiszolt beállított pengével és 
kerekített sarkokkal. ABS nyél, a markolat 
nyárfa, lemez vastagság 0,6.

ABS fork, poplar wood handle, rectifi ed stainless 
steel blade mirror polished, mm.  0,6   thick. 

Rozsdamentes, tükör fényezésű kúpos formájú glettvas, 
csiszolt beállított pengével. ABS nyél, a markolat nyárfa, 
lemez vastagság 0,6. 
Kimondottan oszlop felületek kialakításához ajánlott.

ABS fork, poplar wood handle, rectifi ed stainless 
steel blade mirror polished, mm.  0,6   thick. 

Rozsdamentes, tükör fényezésű, kúpos formájú glettvas, 
csiszolt beállított pengével. ABS nyél, a markolat nyárfa, 
lemez vastagság 0,6.

ABS fork, poplar wood handle, rectifi ed stainless 
steel blade mirror polished, mm.  0,6   thick. 

21097

STILIGHT Trapezio Dual

21098

21196

Rozsdamentes, tükör fényezésű, enyhén trapéz 
formájú glettvas, csiszolt beállított pengével 
kerekített sarkokkal. ABS nyél, a markolat 
nyárfa, lemez vastagság 0,6.

ABS fork, poplar wood handle, rectifi ed stainless 
steel blade mirror polished, mm.  0,6  thick. 

Rozsdamentes, tükör fényezésű, ovális formájú 
glettvas, csiszolt beállított pengével. ABS nyél, a 
markolat nyárfa, lemez vastagság 0,6. Boltíves 
mennyezetek kialakításához ajánlott.

ABS fork, poplar wood handle, rectifi ed 
stainless steel blade mirror polished, 
mm.  0,6  thick. 

21099

STILIGHT Mini

STILIGHT Ovale

21100

STILIGHT Minilong

21107

21106

STILIGHT Column

BALKEZES VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ
 LEFT HANDED AVAILABLE

ART.

21196 200x80x0,6 6 169
21097 240x100x0,6 6 182
21098 280x120x0,6 6 224

INOX • stainless steel

ART.

21198 200x80x0,6 6 169
21197 240x100x0,6 6 182
21199 280x120x0,6 6 224

INOX • stainless steel

ART.

21106 240x100x0,6 6 124
INOX • stainless steel

ART.

21099 40/80x100x0,6 6 123
INOX • stainless steel

ART.

21107 200x50x0,6 6 124
INOX • stainless steel

ART.

21100 240x100x0,6 6 154
INOX • stainless steel

21197

A LEGKÖNNYEBB GLETTVASAK A VILÁGON THE LIGHTEST TOOLS IN THE WORLD

21097

21099

OSZLOPOKHOZ
 FOR COLUMNS

BOLTÍVES  MENNYEZET 
ARCHWAY CEILINGS

19 20



STILMIRROR Light 200

STILMIRROR Light 240

STILMIRROR Microcem ent

STILMIRROR Light 280

PROFESSZIONÁLIS 
SZERSZÁM TARTÓ ÖV

PROFESSIONAL 
TOOLS BELT
Nagyon kényelmes viselet munka közben. 
Az anyaga speciális strapabíró anyagból 
készült amely mosható és rendkívül 
ellenálló. A használt eszközökről nem 
engedi a munka területre való 
lecsepegést.

Comfortable to wear, made   of technical
abrasion-resistant material , Belty is completely 
washable and has a functional pockets so you 
will not drip around the area of work
Equipped with a retention tools pocket, 
you will have your tools within reach.

Rozsdamentes, tükör fényezésű, enyhén 
trapéz formájú glettvas, csiszolt beállított 
pengével kerekített sarkokkal. A létező 
legkönnyeb kialakítás! ABS nyél, a markolat 
nyárfa, lemez vastagság 0,6.

Fork made   of  ABS, poplar wood handle,
extra light weight tool.
Mirror polished  stainless steel trapezoidal blade 
with anti-scratch rounded corners.

Különösen ellenáló, speciális formájú rozsdamentes glettvas amely 
alkalmas különféle gyanták, kötőanyagok, microcement felhordására. 
Alumínium nyél, a markolat ergonómikus gumi borítású. Két 
méretben elérhető.

High resistence stainless steel blade, suitable for 
resins and microcement layering.
Aluminum alloy fork, rubber handle

Rozsdamentes, tükör fényezésű, enyhén trapéz 
formájú glettvas, csiszolt beállított pengével és 
kerekített sarkokkal. A létező legkönnyeb 
kialakítás. ABS nyél, a markolat nyárfa, lemez 
vastagság 0,6

Fork made   of  ABS, poplar wood handle,
extra light weight tool.
Mirror polished  stainless steel trapezoidal blade 
with anti-scratch rounded corners.

Rozsdamentes, tükör fényezésű, enyhén 
trapéz formájú glettvas, csiszolt beállított 
pengével és kerekített sarkokkal. A létező 
legkönnyeb kialakítás. ABS nyél, a markolat 
nyárfa, lemez vastagság 0,6.

Fork made   of  ABS, poplar wood handle,
extra light weight tool.
Mirror polished  stainless steel trapezoidal blade 
with anti-scratch rounded corners.

ART.

21101 200x80x0,6 6 148
INOX • stainless steel

ART.

21102 240x100x0,6 6 177
INOX • stainless steel

ART.

21103 280x120x0,6 6 240
INOX • stainless steel

ART.

11010 210x190 1

ART.

21147 360x100x0,6 6
21047 360x120x0,6 6

21 22



Ezeket tartamazza  Tools included
       ART.             PZ             

21094 1

21074 1

25218 1

66120 1

58120 1

69105 1

21047 1

PROFESSZIONÁLIS ÖSSZEÁLLÍTÁS 
EGY SPECIÁLIS HORDOZÓ 
TÁSKÁBAN

PROFESSIONAL KIT 
INTO A SPECIAL BAG

PROFESSZIONÁLIS 
ÖSSZEÁLLÍTÁS EGY SPECIÁLIS 
HORDOZÓ TÁSKÁBAN
PROFESSIONAL KIT 
INTO A SPECIAL BAG

Ezeket tartalmazza •Tools included 
ART.             PZ               ART.            PZ

21099 1

21095 1

21096 1

21100 1

21097 1

21098 1

21084 1

21085 1

25105 1

25185 1

25214 1

64060 1

64080 1

50100 1

Szerszámos táska erősített fülekkel, mely 14db 
nélkülönezhetetlen szerszámot tartalmaz profi dekor 
falfestőknek.

Special Nylon reinforced carrying case 
14 tools included

Szerszámos táska erősített fülekkel, mely 7db 
nélkülönezhetetlen szerszámot tartalmaz azok számára 
akik különféle gyanták, kötőanyagok valamint 
microcement anyagok kivitelezésével foglalkoznak.

Special Nylon reinforced carrying case 
7 essential tools included, 
suitable for resins and microcement layering

MICROCEMENT KIT KIT PROFIKNAK

7 szerszámot tartalmaz
 7 tools included

14 szerszámot tartalmaz
 14 t ools included

ART.

11020 360x250x240 1

ART.

11021 360x250x240 1
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Professzionális összeállítás egy ABS műanyag bőröndben, mely 15 db 
nélkülönezhetetlen szerszámot tartalmaz profi dekor falfestőknek. Professzionális összeállítás egy speciális alumínium bőröndben mely 20 db 

nélkülönezhetetlen szerszámot tartalmaz profi dekor falfestőknek.

 KIT PROFIKNAK MASTER KIT

15 szerszámot tartalmaz 
15 t ools included

20 szerszámot 
tartalmaz

20 t ools included

Ezeket tartalmazza •Tool included
       ART.             PZ               ART.            PZ

Ezeket tartalmazza •Tool included
       ART.             PZ               ART.            PZ

21099 1

21095 1

21096 1

21100 1

21090 1

21091 1

21084 1

21085 1

25105 1

25185 1

21095 1

21096 1

21091 1

21084 1

21085 1

25105 1

25185 1

25214 1

64060 1

64080 1

64100 1

50080 1

50100 1

50140 1

69140 1

25165 1

26202 1

64060 1

64080 1

64100 1

50080 1

50100 1

50140 1

69135 1

25165 1

Méret: cm. 50x38x20 cm
•
•
•
•
•
•
•

Domborított alumínium héj 12/10 vastag
Ütés álló műanyag ABS füllel
Zárható krómozott acél zár
Tágas hely a szerszámoknak
Csúszásgátló gumi lábak
Szerszám tároló, borulás gátló mechanizmussal
20 profi szerszámot tartalmaz

dimensions: cm. 50x38x20
• embossed aluminium shell, thickness 12/10
• tough, impact resistant ABS sides
• steel chromed locks with keys
• large tool tray
• non slip rubber feet
• lid with stabiliser mechanism
• 20 tools included

Méret: 45x38x21 cm

Domborított ABS műanyag
Erős ütés álló oldalfal
Zárható fém zár
Tágas hely a szerszámoknak
Szerszám tároló, borulás gátló mechanizmussal
15 profi szerszámot tartalmaz

dimensions: cm. 45x38x21
• embossed ABS shell,
• tough, impact resistant ABS sides
• metal locks with keys
• large tool tray
• lid with stabiliser mechanism
• 15 tools included

ART.

11003 450x380x200 1

ART.

11025 500x330x200 1

•
•
•
•
•
•
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KÓD Leírás ø mm.
units/
pack

25217 nyéllel  / with handle 80 180 40

25218 nyéllel / with handle 80 250 40

25317 nyél nélkül / replacement roll 80 180 40

25318 nyél nélkül / replacement roll 80 250 60

Professzionális extra finom szivacs henger
Pelyhesített poliamid bevonat kb 2mm (bársony 
effekt)
Felhasználás:
- Akril zománc, lakk és falfestékhez
- Különösen híg bevonatokhoz
- Magas minőségű lakkozási munkák 
kivitelezéséhez, szintetikus lakkokhoz, vízes 
zománcokhoz, olaj bázisú festékekhez

Special professional roller in fi  ne terry cloth  
Flocked polyamide coating of 
about 2 mm. (velvet effect)
For glazes and lacquers with acrylic paints.
Paint density: very liquid
Features:
for high quality painting work, suitable 
for synthetic resins, 
water based enamels, oil based paints

HENGEREK FESTÉSHEZ/FELÜLETEKHEZ • ROLLERS FOR PAINTING/FINISHING

Kiváló minőségű professzionális 
hengerek a festéshez és a finomításhoz,

A lenyűgöző eredmények elérése érdekében a piac legjobb 
textiltermékeit készítették.

Superior qua lity professional rollers 
for painting and fi nishing,

made o f the b est t extiles on the market,
to achieve stunning results.

Csomagolt 
védőfóliában

Wrapped 
in protective fi lm

Anatómiai műanyag 
markolat, horganyzott acél 

szár  ø 8mm.

Anatomic plastic ha ndgrip,
galvanized steel shank  

ø 8 m m.

Dedikált 
kartondobozok

Dedicated 
cardboard case

ø 8 mm
RULLO FLOCCATO
Pelyhesített szivacs 

Speciális, extra sima felületek kialakításához

Special roller for ultra smooth fi nishing, 
reccomended for resins

2521825217
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KÓD LEÍRÁS ø mm.
units/
pack

95530 nyéllel  / with handle 56 180 40

95531 nyéllel / with handle 56 200 40

95532 nyéllel / with handle 56 230 40

95535 nyél nélk. / replacement roll 56 180 60

95536 nyél nélk. / replacement roll 56 200 60

95537 nyél nélk. / replacement roll 56 230 60

Mikroszálas középszőrű henger nyéllel 
(18mm) Matt és selyemfényű zománchoz.
Mikroszálas, szintetikus fonal, amely a 
folyamatos mikroszálas és  poliészter 
kombinációjából származik.
Alkalmazás: Ipari felhasználásra, akril és 
silosan tarlalmú közepes sűrűségű nagy 
fedőképességű emulziók felhordásárhoz. 
Alapozó és fedő rétegek festéséhez.

Microfi ber– mm. 18 medium pile / 
matt satin eggshell emulsion
Synthetic fi lament yarn derived from the combi-
nation of microfi bre and endless thread polyester: 
the microfi bre exceptional absorbency is improved 
by paint-release fl uidity of hindu polyester.
INTENDED USE
construction and industial application / ideal for 
acrylic and siloxane medium-density emulsions, 
high-hiding coverage, primer and base paint.

KÓD LEÍRÁS ø mm.
units/
pack

95545 nyélllel  / with handle 49 180 40

95546 nyéllel / with handle 49 200 40

95547 nyéllel / with handle 49 230 40

95550 nyél nélk. / replacement roll 49 180 60

95551 nyél nélk. / replacement roll 49 200 60

95552 nyél nélk. / replacement roll 49 230 60

Vágott szőrű bársony henger (5mm) olaj 
alapú festékekhez 
 A természetes szálak rugalmasságának és 
kopásállóságának növelése érdekében kezelt 
gyapjú henger.  Üveghatások kivitelezésére a 
parketta és a laminátumok esetében.
Alkalmazás: Ipari fa és laminált felületek 
festéséhez, természetes festékekhez, 
gyantákhoz , mosható falfestékekhez, 
vízlepergető bevonatokhoz, rozsdagátló 
alapozókhoz, parketta alapozáshoz.

Velv et – mm. 5 sha ved pile / oil-based varnishes
Woven sheep-wool, treated to enhance natural 
fi bre elasticity and abrasion resistance. Bristled 
yarn ideally suited for glass-effect fi nishes on 
parquet and laminate.
extra-thin layer of paint | glossy fi nish | ideal for 
oil-based resins and enamels
INTENDED USE
CONSTRUCTION WOODWORK METAL FOILS 
/ ideal for natural resins and varnishes, washa-
ble coverage, sealing and anti-rust on smooth 
background and wood-fl oor

HENGEREK FESTÉSHEZ/FELÜLETEKHEZ • ROLLER FOR PAINTING/FINISHING HENGEREK FESTÉSHEZ/FELÜLETEKHEZ • ROLLER FOR PAINTING/FINISHING

KÓD LEÍRÁS ø mm.
units/
pack

95515 nyéllel  / with handle 49 180 40

95516 nyéllel / with handle 49 200 40

95517 nyéllel  / with handle 49 230 40

95520 nyél nélk. / replacement roll 49 180 60

95521 nyél nélk. / replacement roll 49 200 60

95522 nyél nélk. / replacement roll 49 230 60

Nagy sűrűségű micro filc henger , vágott 
rövidszőrű:  5mm
Folyamatos szintetikus textilszál melyet a 
polieszter speciális feldolgozásából nyernek 
amely vékony, lágy de mégis rendkívül ellenalló.
Alkalmazás: Ipari felhasználásra, sűrű 
halmazállapotú anyagokhoz, vizes zománchoz, 
latex festékekhez,magas hígító tartalmú 
lakkokhoz, epoxi és poliuretán tartalmú 
anyagokhoz.

Micro felt [high density] – 
mm. 5 sha ved pile / resins and enamels
Special treated endless thread polyester for a thin, 
softy and at the same time textured warp (re-
tracted fi bre). 
INTENDED USE
INDUSTRIAL AND SHIPBUILDING APPLICATION 
/ ideal for dense fl uids, water-based enamels and 
high-diluent varnishes, Latex, epoxy and polyure-
thane paints
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KÓD LEÍRÁS ø mm.
units/
pack

95500 nyéllel / with handle 49 180 40

95501 nyéllel / with handle 49 200 40

95502 nyéllel / with handle 49 230 40

95505 nyél nélk. / replacement roll 49 180 60

95506 nyél nélk. / replacement roll 49 200 60

95507 nyél nélk. / replacement roll 49 230 60

Nagy sűrűségű micro bársony henger 
Rövid szőrű (14mm) finom, sima felület 
eléréséhez
Folyamatos mikroszálas velúr polieszter henger, 
rendkívűl finom és rugalmas szálú
Alkalmazás:  Ipari fa és laminált felületekhez 
illetve híg festékekhez és átlátszó lakkokhoz, 
vizes zománchoz, latex festékhez, alapozó réteg 
felhordására.

Micro velvet [high density] - 
mm. 14 short pile / smooth fi nish
Velour microfi bre of endless thread polyester: 
extremely fi ne and resilient yarn. 
INTENDED USE
construction woodwork metal foils / ideal for fl uid 
and transparent varnish, water-based enamel, 
latex paint, fi rst coat of paint
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KÓD LEÍRÁS ø mm.
units/
pack

95560 nyéllel / with handle 49 180 40

95561 nyéllel / with handle 49 200 40

95562 nyéllel / with handle 49 230 40

95565 nyél nélk. / replacement roll 49 180 60

95566 nyél nélk.  / replacement roll 49 200 60

95567 nyél nélk. / replacement roll 49 230 60

Texturált rövid szőrű (11mm)nylon henger 
sűrű bevonatokhoz
Folyamatos poliamid szálú, ellenálló és nagy 
teljesítőképességű henger. Ideális önterülő, 
átlátszatlan gyantákhoz.
Alkalmazás: Festés, vízszigetelés akár 
poliészter ragasztókkal, poliuretán vagy epoxi 
gyantákkal. Közepes hígítású festékekhez.

Continuous fi  lament te xtured polyamide –
 mm. 11 short pile / thick vanishes
Endless thread curly polyamide, durable and 
well-performing. Ideally suited for medium and 
high-density industrial applications.
INTENDED USE
industrial and shipbuilding application / sealing 
and varnishing with polyester, polyurethane or 
epoxy resins, medium-watering primer and base 
paint.

KÓD LEÍRÁS ø mm.
units/
pack

95575 nyéllel / with handle 55 180 40

95576 nyéllel / with handle 55 200 40

95577 nyéllel / with handle 55 230 40

95580 nyél nélk. / replacement roll 55 180 60

95581 nyél nélk. / replacement roll 55 200 60

95582 nyél nélk. / replacement roll 55 230 60

Hosszú szőrű (30mm)nylon henger nagy 
felületekhez, rusztikus alapozókhoz
A végeire érdesített 100% poliamid fonal. 
Robusztus és ellenálló szál, kiváló 
kopásállóság durva felületeken.
Alkalmazás: Építőipari területeken, akril, 
silosan emúlziók, homlokzati alapozók, 
diszperziós bevonatok nagy felületű festési 
munkák kivitelezésére

Polyamide – mm. 30 long pile / 
hea vy-duty painting project
100% twisted yarn polyamide. Wear resistance 
excellent paint exchange
INTENDED USE
construction and industial application / ideal for 
acrylic and siloxane emulsions, primer, base paint 
and Latex coverage on bricks or wide 
rough-textured walls.

KÓD LEÍRÁS ø mm.
units/
pack

95585 nyéllel / with handle 49 180 40

95586 yéllel / with handle 49 200 40

95587 nyéllel / with handle 49 230 40

95590 nyél nélkül / replacement roll 49 180 60

95591 nyél nélkül / replacement roll 49 200 60

95592 ricambio / replacement roll 49 230 60

Rövid szőrű(12mm) univerzális nylon henger 
A végekre érdesített rövid szőrű poliamid henger. 
Nagy teljesítményű fonal, amely ideális híg 
halmazállapotú vagy diszperziós emúlziókhoz 
sima és félig durva felületeken.
Alkalmazás: Építőipari területeken, akril és 
szintetikus, epoxi kötőanyagú termékekhez, 
rozsdagátlókhoz.

Polyamide – mm. 12 short pile / multi-purpose
Yarn-like twisted-tuft polyamide. Tough high-
capacity fi bre. Ideally suits for liquid or dispersion 
emulsions on smooth to semi-rough surfaces.
INTENDED USE
construction and industial application / ideal for 
acrylic and synthetic emulsions, epoxy and oil-
based resins, anti-rust coatings

KÓD LEÍRÁS ø mm.
units/
pack

95593 nyéllel / with handle 57 180 40

95594 nyéllel / with handle 57 200 40

95595 nyéllel / with handle 57 230 40

95596 nyél nélk. / replacement roll 57 180 60

95597 nyél nélk. / replacement roll 57 200 60

95598 nyél nélk. / replacement roll 57 230 60

Közép szőrű (20mm) nylon henger 
A végekre érdesített közép hosszú poliamid 
henger. Rendkívül ellenálló.
Alkalmazás: Építőipari területeken, akril és 
szintetikus emúlziókhoz,homlokzati 
anyagokhoz, vízlepergető bevonatokhoz, 
szigetelő és rozsdagátló festékekhez.

Polyamide – mm. 12 short pile / 
base and fi  nish coats
Twisted yarn medium pile polyamide. Hard-wea-
ring and long-lasting fabric. 
INTENDED USE
construction and industial application / ideal for 
acrylic and synthetic emulsions, plaster and under-
coats, primers, sealers and rust protection paints.

HENGEREK FESTÉSHEZ/FELÜLETEKHEZ • ROLLER FOR PAINTING/FINISHING
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NÉZD MEG
WATCH

Krokodil henger nagy

Krokodil henger kicsi

Gránit henger 

250 6

ART.

26202 nyéllel

26302 nyél nélkül 250 6
200 6

ART.

26210 nyéllel

26310 nyél nélkül 200 6

ART.

100 6
200 6

26333 nyéllel

 26334 nyéllel

 26335 nyéllel 250 6

250 6

ART.

26222 nyéllel

26322 nyél nélkül 250 6

Cserélhető TEXTURE Hengerek

REPLACEABLE 
TEXTURE ROLLERS
Speciálisan struktúrált gumi henger, 
acél strapabíró vázzal, PVC 
ergonómikus nyéllel.
Pillanatok alatt cserélhető POP and 
ROLL system.

Handle made of high-strength steel
with PVC anatomic grip.
Special rubber rollers.
With the “POP&ROLL” handle, 
you can replace the roller in seconds.

Rücskös henger nyéllel

Kaptár henger

100 6

ART.

26201 nyéllel 

26301 nyél nélkül 100 6
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Háló henger kicsi

Háló henger nagy Bőr henger kicsi

Bőr hengerKígyó henger kicsi

Kigyó henger

100 6

ART.

26220 nyéllel

 26320 nyél nélkül 100 6

100 6

ART.

26223 nyéllel

 26323 nyél nélkül 100 6
250 6

ART.

26221 nyéllel

 26321 nyél nélkül 250 6

250 6

ART.

26224 nyéllel

 26324 nyél nélkül 250 6
100 6

ART.

26205 nyéllel

 26305 nyél nélkül 100 6

250 6

ART.

26206 nyéllel

 26306 nyél nélkül 250 6
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Vipera henger kicsi

Vipera henger nagy

Eloxált alumínium nyél hosszabító

Faerezet mintázó gumi (flóder gumi) 

Wood effect PAD
rubber pad specially designed to achieve wood 
effect with decorative materials

könnyen állítható, gyors teddy 
csatlakozóval 
2 m., 3m. és 6m

Anodized aluminium telescopic handle. 
It extends to 2m., 3m., 6m. with snap closure 
and quick roll connection.

Tüskés légbuborék mentesítő henger
Rullo speciale in PVC a sezioni indipendenti
per eliminare facilmente bolle d’aria presenti 
nel materiale applicato.
Disponibile in due misure.

Special PVC roller with independent revolving 
sections which easily removes air bubbles 
in the material applied.
Available in two sizes.

100 6

ART.

26215 nyéllel

 26315 nyél nélkül 100 6

250 6

ART.

26216 nyéllel

 26316 nyél nélkül 250 6

ART.

25225 completo/complete 200 6
25226 completo/complete 250 6

ART.

26311 2000 ø 25 6
26312 3000 ø 25 6
26313 6000 ø 25 - 35 6

ART.

25215 100 12
25216 130 12
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NÉZD MEG
WATCH

Csíkozott struktúra kialakítására alkalmas PVC 
tüskés simító (műfű)

Római simító
dekorglettelt felületen 
tégla jelleg kialakítására

Csíkozott struktúra kialakítására 
alkalmas PVC tüskés simító 
alumínium nyéllel és gumi borítású 
markolattal (műfű) 

Aluminium alloy fork, rubber handle

Extra könnyű csíkozott struktúra kialakítására 

alkalmas PVC tüskés simító ( műfű) 

ABS handle, ABS body, super lightweight

Felhő effekt felület simító. 
ABS anyagú felhős,füstös jellegű 
felület kialakításhoz 
ABS body, it is designed for meshing effects

One piece polyhuretane trowel for 
roman travertine effect fi nishing

Special trowel for striped fi nishing
One piece polyurethane body, PVC pad ART.

25405 140x140 12

ART.

25185 130x130 12
25186 210x130 12
25172 380x70 12

ART.

25400 150x150 12

ART.

12005 100x280 12

25185

25186

25172

ART.

25177 70x110 12



Cork 1 simítóFlamingó pumpás szóró spray

Törlő ruha

Cork 2 simító

Bambusz effekt simító

STILCOLOR

Flexibilis, ultra könnyű ABS anyagú 
simító, fakéreg effekt kialakításához

Extra fl essible PVC blade with rounded
corners, lightweight ABS handles

Puha törlő rongy speciális, mosás- 
álló anyagból a glettvasak 
tisztítísához.

Soft cloth for cleaning the blade,
made of special fabric TNT / microfi ber.
Resistant to washing.

Flexibilis, ultra könnyű ABS anyagú 
simító, fakéreg effekt kialakításához

Extra fl essible PVC  blade with rounded
corners, lightweight ABS handles

Flexibilis, ultra könnyű ABS anyagú 
simító, bambusz effekt kialakításához

PVC blade with rounded
corners, lightweight ABS handles

Műanyag(PVC) simító, párhuzamos élekkel 
kúpos végekkel, alumínium nyéllel és fa 
markolattal

PVC blade with tapered angles, aluminium alloy 
fork and wood handle

Lama PVC con angoli rastremati, forcella in lega 

PVC blade with tapered angles, aluminium alloy 

ART.

25105 200x100x1 6

ART.

25600 300x210 ø 120 3

ART.

25605 400x400 6

ART.

25107 240x100x1 6

ART.

25108 280x115x2 6

ART.

25091 360x150x2 6

Kapacitás: 2 liter
Hasznos kapacitás: 1,8 liter
Átlátszó/színes PET tartály
Nyomás: 2 bar
Válogatott színek
Ergonómikus markolat(A)
NBR tömítés(B)
Minden irányban állítható fúvóka(C)
Szűrő(D)
Nyomás csökkentő szelep(E)
Súly 0,46 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pressure pump
• Total tank capacity 2 l
• Operating capacity 1.8 l
• Transparent / colored PET tank
• Pressure 2 bar
• Assorted colors
• Ergonomic handle (A)
• NBR gaskets (B)
• Adjustable nozzle in all directions (C)
• Suction fi lter (D)
• Pressure relief valve (E)
• Net weight 0.46 kg approx

ART.

25605 400x400 6

A

C

E

D

B
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ART.

25165 200x100x0,75 6
25166 200x120x0,75 6

25178 240x100x1 6
25179 280x120x1 6

fehér simító •   white blade

ART.

25175 240x100x1 6
25176 280x120x1 6

25170 240x100x1 6
25171 280x120x1 6

fehér simító •   white blade

ART.

25180 240x100x1 6
25181 280x120x1 6

ART.

25184 200x80x1 6
25182 240x100x1 6
25183 280x120x1 6

25187 200x80x1 6
25188 240x100x1 6
25189 280x120x1 6

fehér simító  •   white blade

ART.

25173 200x145x1 12

ART.

25174 200x100x0,75 2443 44

DECOR LIGHT 

DECOR LIGHT 
ABS ha ndle

SATIN LIGHT

Extra flexibilis PETG anyagú kerekített sarkú 
átlátszó/fehér műanyag simító, enyhén 
trapézos élekkel ultra könnyű ABS nyéllel.

Exclusive extra fl exible trapezoidal PVC white or 
transparent blade which allow you to check the 
spreading during the application 
and the new ABS handle make this trowel the 
most lightweight available.

Extra flexibilis PETG anyagú kerekített 
sarkú átlátszó műanyag 
simító,párhuzamos élekkel ultra könnyű 
ABS nyéllel.

Extra fl essible PETG blade with 
rounded corners 
lightweight ABS handles

DECOR

SATIN 

SPATOLA MIRÓ

EFFEKT SIMÍTÓ 

PVC műanyag simító, párhuzamos élekkel, 
kerekített sarkokkal, alumínium nyéllel és gumi 
markolattal
Rubber handle, aluminium alloy fork
Extra fl essible PVC blade

Extra flexibilis PVC műanyag simító 
dekor felületek kialakitásához

Spatula to create decorative effects.
The extra fl exible blade is made of PVC

Effekt simító fa/műanyag fogó résszel

Spatula to create decorative effects.
The extra fl exible blade is made of PETG

Extra fexibilis PVC műanyag simító,enyhén 
trapézos élekkel, kerekített sarkokkal, 
átlátszó/fehér simítóval
Alumínium nyéllel, gumi markolattal

Exclusive extra fl exible trapezoidal PVC white 
or transparent blade which allow you to check 
the spreading during the application, reinforced 
support with aluminium fork and rubber handle



SPALTER 

DEKOR ECSET

DUPLA DEKOR ECSET

Két szín egyidőbeni 
felhordására

Double brush to apply
two colors simultaneously

KESZTYŰ  P.P.

KESZTYŰ DUPLA (bőr hatás) 

KESZTYŰ (bőr hatás)

KESZTYŰ Rasè

KESZTYŰ EXTRA

ART.

25210 70 12
25211 100 12
25212 150 12

ART.

25214 180x160 6

ART.

25199 200 6

ART.

25209 160x350 6

ART.

25205 160x350 6

ART.

25206 160x350 6

ART.

25207 160x350 6

ART.

25208 160x350 645 46



TERMÉSZETES 
SZIVACS
 natural sponge

FAKÉREG HENGER

CSAVART HENGER

SZIVACS henger TÉPETT SZIVACS HENGER

ART.

25200 ø 140 6
25201 ø 160 6
25202 ø 180 6

ART.

25193 200 6

ART.

25195 200 6

ART.

25203 200 6
25213 100 6

ART.

25220 200 6

ART.

25196 200 6

47 48

NYLON HENGER



GYŰRT HENGER

TŰZÖTT HENGER

LENYOMAT MINTÁZÓ 
SZÖGLETES

RÓZSA LENYOMAT SZIVACS

LENYOMAT MINTÁZÓ KEREK

SZIVACS HENGER M  

ART.

25191 150x150 6
25192 200x200 6

ART.

25197 200 6

ART.

25204 200 6

ART.

25194 200 6
ART.

25190 ø 90 6

ART.

25198 ø 90 6

49 5057
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GUARDA
WATCH

Rozsdamentes, rendkívül rugalmas, tükör 
fényezésű spakli öt féle méretben, 
ergonómikus gumi markolattal

High resistance extra fl exible, gradual thickness 
stainless steel blade with sharp edges, mirror 
polished.
New ergonomic rubber handle.

Rozsdamentes, rendkívül rugalmas, kerekített 
sarkú,tükör fényezésű spakli öt féle 
méretben,ergonómikus gumi markolattal

High resistance extra fl exible, gradual thickness 
stainless steel blade with rounded edges,
mirror polished.
New ergonomic rubber handle.

SPAKLI VENICE
STAINLESS STEEL SPATULA

SPAKLI VENICE

STAINLESS STEEL SPATULA
kerekített sarkokkal

rounded ed ges

Rozsdamentes, különleges kialakítású,kerekített 
sarkú,tükör fényezésű, ellenörzött rugalmasságú 
spakli ami kíválóan alkalmazható a velencei 
glettek és más meszes,dekorglettek felhordására, 
mintázására.
A markolat anyaga egy új fejlesztésű két 
komponensű műanyag ami kényelmes és biztos 
fogást ad. 

Special stainless steel blade with rectifi ed 
working profi le and mirror polishing; controlled 
fl exibility for the perfect trim of 
Venetian plaster and slaked lime.
Ergonomic INNOVA handle, made of two 
component material: reinforced nylon core and 
special rubber coating for a secure 
and comfortable grip.

SPAKLI VENEZIANO kerekített 
sarkokkal
Ven etian  Plaster
Stainless Steel SPATULA

SPAKLI VENEZIANO 

ART.

65060 60 12
65080 80 12
65100 100 12
65120 120 12
65150 150 12

ART.

61060 60 12
61080 80 12
61100 100 12
61120 120 12
61150 150 12

ART.

64040 40 12
64060 60 12
64080 80 12
64100 100 12
64120 120 12

ART.

66040 40 12
66060 60 12
66080 80 12
66100 100 12
66120 120 12



Rozsdamentes, különleges 
kialakítású,kerekített sarkú,tükör fényezésű, 
ellenörzött rugalmasságú spakli ami kíválóan 
alkalmazható a velencei glettek és más 
meszes,dekorglettek felhordására, 
mintázására,bükkfa markolattal.

Special stainless steel blade with rectifi ed 
working profi le and mirror polishing;
controlled fl exibility for perfect trimming with 
Venetian plaster and slaked lime.
The handle has an anatomical shape 
and is made of natural beech.
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SPAKLI VENEZIANO 
kerekített sarkokkal
Ven etian  Plaster
Stai nless Steel SPATULA

SPAKLI VENEZIANO 
St ainless Steel Plaster 
SPATULA

Rozsdamentes, extra flexibilis, 
tükör fényzésű spakli szegecselt fa 
markolattal

Extra fl exible stainless steel blade, rectifi ed, 
mirror polished; riveted wood handle.

Rozsdamentes, tükörfényezésű 
kaparó spakli műanyag markolattal

Stainless steel blade with sharp or rounded 
end corner, mirror polished, 
thermoplastic fi bre handle.

KAPARÓ SPPAKLI

FLEX INOX SPAKLI
STAINLESS STEEL 
SPATULA

éles sarok
sharp corner

kerekített sarok
round corner

ART.

50040 40 12
50060 60 12
50080 80 12
50100 100 12
50120 120 12
50140 140 12

ART.

20080 80 12
20100 100 12
20120 120 12
20150 150 12

26080 80 12
26100 100 12
26120 120 12
26150 150 12
26200 200 12

kerekített sarkokkal   •   rounded corners

ART.

62040 40 12
62060 60 12
62080 80 12
62100 100 12
62120 120 12

ART.

63040 40 12
63060 60 12
63080 80 12
63100 100 12
63120 120 12
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MIXY 1
Rozsdamentes, egyenes, tükör 
fényezésű keverő lapát fa markolattal

Straight, mirror polished, 
stainless steel blade, with wood handle.

MIXY 3

Rozsdamentes, egyenes, tükör 
fényezésű keverő lapát fa markolattal

Straight mirror polished 
stainless steel blade, with wood handle.

MIXY 500

Rozsdamentes, egyenes, tükör 
fényezésű keverő lapát fa markolattal

Straight mirror polished 
stainless steel blade, with wood handle.

1 l.

3 l.

500 ml.

250 ml.

5 l.

20 l.

Extra hosszú, rozsdamentes, 
egyenes, tükör fényezésű keverő 
lapát fa markolattal 3 ponton rögzítve

Straight stainless steel blade, 
with fi ne wood handle fastened by 3 rivets 
especially conceived for mixing

EXTRALONG

Rozsdamentes, egyenes, tükör fényezésű 
keverő lapát fa markolattal 2 ponton rögzítve

Straight extra fl exible stainless steel blade, 
mirror polished with fi ne wood handle 
fastened by 2 rivets

MIXY 5

ART.

69130 30x105 12

ART.

69135 30x180 12

ART.

69145 16x100 12

ART.

69141 360x40 6

ART.

69140 245x40 6



69160

69161

69162

69163

69164

69166

69168

69170

69165

69167

69169

6917157 58

Erős ABS műanyagból készült doboz nyitó 

Sturdy lids opener made of ABS

Hajlított,rozsdamentes,flexibilis, tükör 
fényezésű keverő lapát fa markolattal, doboz 
nyitóval a végén

Tilted extra fl exible stainless steel blade, 
with fi ne wood handle fastened by 3 rivets
and cover lever

Hajlított,rozsdamentes, flexibilis,tükör 
fényezésű keverő lapát fa markolattal

Tilted extra fl exible stainless steel blade, mirror 
polished with fi ne wood handle 
fastened by 2 rivets

FLAMINGO LIFT

LIFT

EXTRA HUROK MINTÁZÓ
LOOP TOOLS
A mintázó fa markolattal a két végén különböző acél hurokkal felszerelt dekor szerszám

The loop tools have a wood handle to which two shaped steel points are fi rmly fi xed.

69160

69162

69166

69170

69171

6917069170

69165

69164

69169

69163

ART.

69105 220x90 24

ART.

69100 140x30 6

ART.

69120 170x40 6

ART.

69160 mm 250 12
69161 mm 250 12

ART.

69162 mm 250 12
69163 mm 250 12

ART.

69164 mm 250 12
69165 mm 250 12

ART.

69166 mm 250 12
69167 mm 250 12

ART.

69168 mm 250 12
69169 mm 250 12

ART.

69170 mm 250 12
69171 mm 250 12



69147

69146

ART.

69150 mm 10,5- 3,8” 6
69151 mm 13 - 1,2” 6

ART.

69152 mm 16- 5,8” 6
69153 mm 19 - 3,4” 6

ART.

69154 mm 25 - 1” 6
69155 mm 25 - 1” 6

ART.

69156 mm 16 - 5,8” 6
69157 mm 10,5 - 3,8” 6

ART.

69148 mm 180 6
69149 mm 198 6

ART.

69146 mm 210 6
69147 mm 210 6

ART.

69158 mm 310x70x40 659 60

GUARDA
WATCH

DEKORÁCIÓS HORNYOLÓ, MŰVÉSZ KÉS
GROOVE SPATULAS, st ainles s st eel

ROZSDAMENTES SPECIÁLISAN HŐKEZELT MŰVÉSZ KÉS
GROOVE  HOOK SPATULAS, st ainles s st eel

DEKORÁCIÓS VÉSŐ TŰ
GROOVE SPIKE SPATULAS, st ainles s st eel

Michiele Cudermo mester tapasztalata és javaslata alapján készültek ezek a rozsdamentes speciálisan hőkezelt 
művész kések melynek segítségével lehet a márvány erezetét kialakítani dekor glettelt felületeken. A 
csúszásmentes ergonómikus fogású szerszámok hosszú élettartamú, professzionális dekor szerszámok

From the experience and suggestion of Maestro Michele Cudemo in realizing his particular marble effect these stainless 
steel spatulas for sculpture are born, tempered and rectifi ed by hand to ensure the fl exibility of the blade; ergonomic 
handle with non-slip fi nish, suitable for professional and prolonged use.

Ergonómikus fogású, hosszú élettartamú, professzionális dekor szerszám

Stainless steel spatulas for sculpture, tempered and rectifi ed by hand, with hook tip; ergonomic handle, 
suitable for professional and prolonged use.

Rozsdamentes micro vésések kivitelezésére alkalmas dekor szerszám. Két féle tű 
kialakítás . Fa markolattal, hosszú élettartamú, professzionális felhasználásra.

Stainless steel spatulas for micro-engraving, tempered and rectifi ed by hand; ergonomic wood handle, 
suitable for professional and prolonged use.DEKORÁCIÓS HORNYOLÓ, 

MŰVÉSZ KÉS SZETT

8 db-os készlet átlátszó PVC 
dobozban

All the GROOVE spatulas (8 pieces)
protected into a transparent PVC box.
Order: 6 boxes with 8 spatulas (tot.48 pc)

Michele
CUDEMO



12 db-os mintázó acél fésű készlet

12 fl exible carbon steel combs in different 
dimensions, suitable for decoration and relief 
techniques.
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LASER

mm.215x135

mm.140x140

mm.215x135

ROZSDAMENTES MINTÁZÓ FÉSŰ
INOX Flexible steel combs

FLAMINGO SZIVACSOS SIMÍTÓ
TROW EL

mm.215x135

Alumínium alaplapú, bükkfa 
markolatú szivacsos simító. 
Közepes és nagy porozitású
Extra Aluminium alloy base, beechwood handle
screwed to the base.

ART.

32501 215x135x15 24
32701 140x140x15 12

30901 215x135x15 24
31101 140x140x15 12

SPUMATEN 25

SPUMACEL 17

ART.

42501 215x135x15 24

41701 215x135x15 24

SPUMATEN 25

SPUMACEL 17

ART.

69180 mm  80x110 6

ART.

69181 mm  122x110 6

ART.

69182 mm  128x110 6

ART.

69183 mm  80x110 6

ART.

69184 mm  80x110 6

ART.

69185 mm  80x110 6

ART.

69190 mm  80x110 6

Flexibilis, rozsdamentes acél mintázó fésű 
amely egyedi mintázottsággal 
kihangsúlyozza a dekor felület vastagságát, 
különlegességét 
Flexible steel combs for decorations that 
highlight the features of the chromaticity 
and thickness.

Extra könnyű ABS műanyag testű, 
könnyen tisztítható szivacs simító. Két 
féle porózitással: közepes és nagy

Special extra light trowel with shockproof ABS 
monolitic body. Easy to clean. 
Foam rubber base available in two pore sizes, 
large or medium.

Közepes porozitású - Medium cell 

Nagy porozitású - Large cell

KÖZEPES .

NAGY .

KÖZEPES .

NAGY .



ART. Grana/Grain fogli/
sheets

27040 K16 250X110 6 12
27041 K24 250X110 6 12
27042 K16 280X140 6 12
27043 K24 280X140 6 12

ART. Grana/Grain fogli/
sheets

27050 K40 250X110 12 12
27051 K60 250X110 12 12
27052 K40 280X140 12 12
27053 K60 280X140 12 12

ART. Grana/Grain fogli/
sheets

27060 K80 250X110 12 12
27061 K120 250X110 12 12
27062 K80 280X140 12 12
27063 K120 280X140 12 12

ART. Grana/Grain fogli/
sheets

27070 K220 250X110 12 12
27071 K320 250X110 12 12
27072 K220 280X140 12 12
27073 K320 280X140 12 12
27080 K1500 250X110 12 12
27081 K1500 280X140 12 12

ART.

27030 250x110 10
27031 280x140 10

ART.

27035 250x110 14
27036 280x140 1063 64

K16

K24

K40

K60

K80

K120

K220

K320

K1500

6 vagy 12 db-ot 
tartalmaz
contents 6 or 12 sheets

12 db-ot tartamaz 
contents 12 cases

Csiszoló lakkozott nyárfa markolattal

Speciális, rendkívül ellenálló alumínium 
alplapú csiszoló, lakkozott nyárfa markolattal.
Az alaplaphoz egy neoprém szivacs van 
rögzítve, hogy a szabálytalan felületek is 
lekövethetőek legyenek csiszolás közben. A 
csiszoló lapok tépőzárral csatlakoznak a 
csiszolólaphoz.

Abrasive paper trowel with special 
aluminium base high mechanical resistance 
and permanent complanarity. 
Neoprene sponge allows a better treatment 
of irregular surfaces and professional hook up 
allows a quick and repeated replacement of 
abrasive paper sheets.

Habosított műanyag 
markolattal

Méretre vágott csiszolólapok



NÉZD MEG
WATCH
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SAROKKANÁL
ANGULAR TROWELS

SAROKKANÁL
ANGULAR TROWELS

art.59184

sarkokkanál belső
 inside acute 
corner

sarkokkanál külső
 outside acute 
corner

art.59184 art.59188

art.59189art.59187

ART.

50218 180 12 250

51218 180 12 248

ART.

53218 180 12 310

52218 180 12 255

ART.

53120 120 12 135
53140 140 12 145
53160 160 12 155

ART.

54120 120 12 155
54140 140 12 170
54160 160 12 195

ART.

55120 120 12 120
55140 140 12 135
55160 160 12 145

fa markolat   •   wood handle

fa markolat   •   wood handle

ART.

59182 80x60 12 140
59183 110x75 12 180

59185 80x60 12 140
59186 110x75 12 180

ART.

59184 40x30 12 140
59188 80x25 12 180

59187 40x30 12 140
59189 80x25 12 180

belső •   inside acute corner

belső  •   inside corner

külső   •   outside acute corner

külső •   outside corner

Kőműves kanál keskeny, 
kerekített

Kőműves kanál keskeny, 
szögletes

Kőműves kanál, 
háromszög

Kőműves kanál 
kerekített 

Kőműves kanál 
szögletes 
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KÉTOLDALAS SAROKKANÁL
 POROUS SURFACE TROWEL

GIPSZKANÁL
 SWISS MODEL TROWEL

FUGAKANÁL
Forged steel JOINT TROWEL

LATTEX
Természetes latex szivacs, 
nylon védő csomagolásban. 

Natural rubber sponge. 
Individually wrapped with protective fi lm.

Cellulóz szivacs, nylon védő 
csomagolásban

Cellulose sponge. 
Individually wrapped with protective fi lm.

IDRACEL
Magas nedvszívó képességű, ellenálló 
szivacs

Sponge with high absorption and 
high resistance to tearing.

VEGETALI

607 608

ART.

60008 8 12 99
60010 10 12 105
60012 12 12 110

ART.

58160 60 12 135
58180 80 12 155
58100 100 12 175
58120 120 12 205

ART.

57180 80x76 12 140
57190 80x90 12 150

ART.

607 170x100x45 60
608 200x80x55 60

ART.

615 160x110x60 40
616 200x130x70 25

ART. cell.

604 160x110x60 40 nagy porózitású 

big cell

605 160x110x60      40             fine cell

606 140x100x50 50
közepes porózitású 

medium cell

finom porózitású 

félhold



FUNZIONALI
MANEGGEVOLI
BELLI
“Fare arte con un attrezzo bello è 
più gratificante e stimolante di 
farlo con un brutto attrezzo”.

A WIDE RANGE OF T OOLS 
AND CALLING TO 
INNOVATION
We bring forward the 
decorators’ needs, those who 
are seeking for new ideasfor 
new decorative solutions.

PRA CTICAL
EASY TO HANDLE
BEAUTIFUL
“Making art through  beau-
tiful tools, it is much more 
satifactory than through 
an ugly one”.

AMPIEZZA DI GAMMA E 
INNOVAZIONE
Anticipiamo e sorprendiamo i 
decoratori sempre alla ricerca 
di nuove soluzioni decorative.

Marmorino Tools nel mondo
Marmorino Tools worldwide

MADE IN ITALY

Fieri di portare avanti  l’esperienza e la  tradizione 

della decorazione italiana riconosciuta nel mondo.

We are proud to support the historical experience and 

tradition of Italian decorators, well known worldwide.






