
 

OFERTA HANDLOWA
Chemia do metali szlachetnych i kolorowych.

Produkty do użytku domowego.
                                                                                                                          

                                                                                                                   Obowiązuje od 01.10.2022 roku 
1 Argentum  - płyn do czyszczenia srebra, złota, miedzi i jej stopów         

Nie zawiera środków ściernych. Ma szczególne zastosowanie tam, gdzie czyszczenie 
środkami ściernymi jest niemożliwe. Produkt przeznaczony do wielokrotnego użytku.

poj. 70 ml
poj. 300 ml
poj. 500 ml
poj. 1 litr

poj. 5 litrów

   6,30 zł 
20,80 zł
29,30 zł
48,80 zł

223,40 zł

2 Argentum  - płyn do czyszczenia srebra, złota, miedzi i jej stopów          
 Z koszyczkiem w pojemniku ułatwiającym czyszczenie biżuterii. Receptura dedykowana 
współczesnemu srebru ligurowanemu.

poj. 210 ml 11,60 zł

3 Platinum - chusteczka do czyszczenia i polerowania metali szlachetnych
Idealna do codziennej pielęgnacji biżuterii oraz innych wyrobów srebrnych i złotych.

18 x 28 cm
9 x 9 cm
(24 szt)

6,30 zł
21,30 zł

4 Cuprum - emulsja do czyszczenia metali kolorowych i szlachetnych 
Czyści na dwa sposoby – chemicznie oraz mechanicznie poprzez dodanie delikatnego 
środka ściernego, który  poleruje i pogłębia naturalny połysk.

poj. 80 ml
poj. 300 ml
poj. 1 litr

6,80 zł
15,00 zł
31,30 zł

5 Aurum - płyn do czyszczenia złota
Nie zawiera środków ściernych. Ma szczególne zastosowanie tam, gdzie czyszczenie 
środkami ściernymi jest niemożliwe. Posiada dodatkowy składnik wybłyszczający złote 
przedmioty. Produkt przeznaczony do wielokrotnego użytku.

poj. 70 ml
poj. 300 ml
poj. 1 litr

6,80 zł
22,00 zł
49,70 zł

6 Aurum  - płyn do czyszczenia złota        
 Z koszyczkiem w pojemniku ułatwiającym czyszczenie biżuterii. Receptura dedykowana 
współczesnym stopom złota.

poj. 210 ml 12,10 zł

7 Iridium - chusteczka do czyszczenia i polerowania złota
Specjalna receptura z mocniejszym środkiem ściernym umożliwia efektywniejsze 
czyszczenie wyrobów złotych.

18 x 28 cm 6,30 zł

8 Palladium – emulsja do czyszczenia złota
Czyści na dwa sposoby – chemicznie oraz mechanicznie poprzez dodanie delikatnego 
środka ściernego, który  poleruje i pogłębia naturalny połysk. Zastosowany krwawnik  
najefektywniej czyści oraz  poleruje wyroby ze złota.

poj. 80 ml
poj. 300 ml

6,80 zł
13,70 zł

9 Ornamenta - płyn do czyszczenia biżuterii sztucznej
Czyści przez zanurzanie, skutecznie usuwa pot, tłuszcz, kurz oraz inne zabrudzenia typu 
organicznego.

poj. 80 ml
poj. 300 ml

6,30 zł
11,30 zł

10 Rhodium – płyn do odświeżania biżuterii rodowanej
Delikatnie czyści i usuwa przebarwienia ze współczesnej biżuterii rodowanej.Z koszyczkiem
w pojemniku ułatwiającym czyszczenie biżuterii.

 poj. 210 ml 11,00 zł

11 Lapis – chusteczka do pielęgnacji kamieni szlachetnych
Czyści i nabłyszcza wszelkiego typu biżuterię oraz kamienie jubilerskie (korale, bursztyn).

 18 x 28 cm 8,80 zł

12 Electrum – emulsja do czyszczenia biżuterii srebrnej z bursztynem
Produkt przeznaczony do jednoczesnego czyszczenia srebra i polerowania bursztynu. 
Zawiera m.in. kwas bursztynowy.

 poj. 80 ml
poj. 300 ml

7,80 zł
16,70 zł

13 Coralium - Płyn do czyszczenia biżuterii z miękkimi kamieniami
Delikatnie czyści metal szlachetny nie uszkadzając miekkich kamieni (korali, pereł itp).      
Z koszyczkiem w pojemniku ułatwiającym czyszczenie biżuterii.

poj. 210 ml 10,70 zł

14 Rękawiczki do czyszczenia biżuterii 
Czyszczą w ten sam sposób jak chusteczki Platinum. Dodatkowo zabezpieczają one srebro 
przed kontaktem ze skórą oraz śladami palców.

rozmiar
uniwersalny 11,30 zł
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OFERTA HANDLOWA
Chemia do metali szlachetnych i kolorowych.

Produkty dla zakładów jubilerskich.

                                                                                                                          
                                                                                                                         Obowiązuje od 01.10.2022 r.
15 Kąpiel do odzłacania na 1000 i 2000 ml roztworu  z wybłyszczaczem

Oparta na tiomoczniku, nie zawierająca cyjanków, antypiryna użyta jako wybłyszczacz.
poj. 500 ml
poj. 1 litr

37,00 zł
59,30 zł

16 Kąpiel do odzłacania na 1000 i 2000 ml roztworu 
Oparta na tiomoczniku, nie zawierająca cyjanków.

poj. 500 ml
poj. 1 litr

19,60 zł
31,20 zł

17 Kąpiel do myjek ultradźwiękowych, bębnów polerskich i polerek magnetycznych 
(koncentrat)
Skutecznie usuwa resztki past polerskich oraz inne zanieczyszczenia.

poj. 500 ml
poj. 1 litr

poj. 5 litrów

13,60 zł
21,70 zł
94,20 zł

18 Kąpiel do myjek ultradźwiękowych, bębnów polerskich i polerek magnetycznych 
z inhibitorem korozji (koncentrat)
Opóźnia proces korozji stalowych kulek używanych w myjkach, nie zawiera amoniaku.

poj. 500 ml
poj. 1 litr

poj. 5 litrów

15,50 zł
25,20 zł

109,80 zł

19 Kąpiel do trawienia
Kąpiel przeznaczona jest do usuwania produktów korozji na wyrobach z metali 
nieżelaznych oraz szlachetnych. Nadaje się do stosowania jako kąpiel przygotowawcza po 
powłoki galwaniczne i konwersyjne (oksydy). 

poj. 500 ml
poj. 1 litr

poj. 5 litrów

11,50 zł
18,70 zł
71,30 zł

20 Kąpiel do czernienia srebra na gorąco
Oprócz “wątroby siarczanej” zawiera inne składniki poprawiające jakość czernienia.

poj. 80 ml
poj. 500 ml

8,20 zł
33,30 zł

21 Kąpiel do czernienia srebra na zimno 
Daje inny odcień czerni. W porównaniu do oksyd na gorąco jest bardziej trwała. Można ją 
również nanosić miejscowo.

poj. 80 ml
poj. 500 ml
poj. 1 litr

11,60 zł
37,20 zł
65,10 zł

22 Oksyda do srebra brązowa (proces na zimno)
Barwi srebro na różne odcienie brązu.

poj. 80 ml
poj. 500 ml

7,40 zł
31,80 zł

23 Oksyda do srebra tęczowa (proces na gorąco)
Barwi srebro od żółtozłotego poprzez fioletowe, niebieskie, ciemnoczerwone 
do ciemnoszarego w zależności od czasu zanurzenia.

poj. 160 ml
poj. 1 litr

13,00 zł
59,30 zł

24 Topnik utleniający na 200 g stopu 
Działa utleniająco na znajdujące się w stopie metale nieszlachetne, zawiera azotany.

50 g 11,70 zł

25 Topnik redukujący na 100 g stopu
Wiąże części mineralne, metale nieszlachetne i inne zanieczyszczenia.

30 g 9,50 zł

26 Płyn do lutowania 
odpowiednik “Fluoronu”

poj. 80 ml
poj. 500 ml
poj. 1 litr

7,80 zł
28,20 zł
43,70 zł

27 Płyn osłonowy i lutówka
odpowiednik “Abdecku”

poj. 80 ml
poj. 500 ml
poj. 1 litr

9,60 zł
31,20 zł
50,30 zł

28 Ciecze  probiercze: nr. 1,2,4,5,6,7oraz 14, srebrowa, jodowa,
                                 chlorek złota
Receptury oparte na normach obowiązujących w urzędach probierczych.

poj. 10 ml
poj. 10 ml

7,20 zł
100,00 zł

29 Zestaw cieczy  probierczych do złota: nr. 1,2,3 (chlorek złota)4,5,6 oraz 7.
Receptury oparte na normach obowiązujących w urzędach probierczych. poj. 10 ml 136,00 zł

30 Kamień probierczy LIDYT 
Płytka z naturalnego kamienia przeznaczona do badania prób metali szlachetnych cieczami
probierczymi.

Wymiary:
60x40x6 mm
200x75x12

mm

50,00 zł
80,00 zł
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OFERTA HANDLOWA
Chemia do metali szlachetnych i kolorowych.

Produkty dla zakładów jubilerskich.
                                                                                                                                     

O                                                                                                                                             
                                                                                                                                    Obowiązuje od 01.10.2022 
roku

31 Iglice probiercze 

3 sztuki w komplecie do badania próby złota 0,333 (8 Kt), 0,585 (14 Kt), 0,750 (18 Kt) 
Potrzebne przy metodzie przybliżonego badania złota na kamieniu probierczym.

5 sztuk w komplecie do badania próby złota 0,333 (8 Kt), 0,417 (10 Kt),0.500 ( 12 Kt), 
0,585 (14 Kt), 0,750 (18 Kt) Potrzebne przy metodzie przybliżonego badania złota na 
kamieniu probierczym.

1 kpl.

1 kpl.

186,70 zł

220,70 zł

32 Zakraplacz do cieczy probierczych

Plastikowa nakrętka ze szklaną pipetą i gumową gruszką przeznaczona jest do pobierania 
kropli cieczy probierczej z butelki na kamień probierczy lub bezpośrednio na  przedmiot.

1 szt. 2,60 zł

33 Woda amoniakalna – techniczna 25%          
Używana do czyszczenia metali i zobojętniania kwasów.

poj. 500 ml
poj. 1 litr

poj. 5 litrów

12,00 zł
19,00 zł
61,00 zł

34 Tiomocznik – techniczny           
Stosowany jako inhibitor korozji i składnik odzłot, oraz płynów do czyszczenia  metali 
szlachetnych.

250 g
1 kg

25,00 zł
81,00 zł

35 Boraks – techniczny
Stosowany do lutowania metali i topienia metali szlachetnych.   

250 g
1 kg

9,10 zł
16,30 zł

36 Kwas cytrynowy - techniczny
Stosowany do "bejcowania" srebra i czyszczenia metali szlachetnych.

250 g
1 kg

13,70 zł
28,90 zł

37 Siarczek sodu - techniczny
Stosowany do oksydowania srebra i innych metali kolorowych.

250 g
1 kg

11,00 zł
26,00 zł

38 Wielosiarczek potasu ("wątroba siarczana") - czysty
Stosowany do oksydowania srebra oraz miedzi.

250 g
1 kg

46,00 zł
165,00 zł

39 Wosk wtryskowy FREEMAN Aqua Green Wosk dobry jako uniwersalny do dużego 
przedziału wzorów. Szybko zastyga, średnia elastyczność. Polecany również do odlewania 
z kamieniami.                                                                                                                   
Wosk wtryskowy FREEMAN Flexible Blue Zapewnia najdłuższą żywotność i najwyższą 
elastyczność z linii wosków Freeman. Najlepiej oddaje szczegóły, do odlewania z 
kamieniami.                                                                                                                     
Wosk wtryskowy FREEMAN Ruby Red Wosk dobry jako uniwersalny do dużego 
przedziału wzorów. Szybko zastyga, średnia elastyczność. Polecany również do odlewania 
z kamieniami.                                                                                                                   
Wosk wtryskowy FREEMAN Turquoise Wosk dobry jako uniwersalny do dużego 
przedziału wzorów. Szybko zastyga, średnia elastyczność. Polecany również do odlewania 
z kamieniami.                                                                                                                    
Wosk wtryskowy FREEMAN Pink  Połaczenie elastyczności zielonego wosku z 
doskonałą płynnością wosku Aqua dający wysokie odwzorowanie detali i pozwalający na 
łatwe wyciągnięcie wzoru bez uszkodzenia. Zalecany do odlewów z kamieniami.                  
Wosk wtryskowy FREEMAN super Pink  Najszybciej zastygający i przejrzysty wosk. 
Bardzo dobrze nadaje się do zapięć, łapek i oprawek.                                                    
Wosk wtryskowy FREEMAN Green Wosk dobry do dużych wzorów. Szybka zastyga, jest
bardzo wytrzymały i jednocześnie bardzo eladstyczny.                                                     
Wosk wtryskowy FREEMAN Carvable Blue  Wosk zaprojektowany dla użytkowników, 
którzy często przerabiają woskowe wzory. Pozwala na rzeźbienie przy minimalnym 
zatykaniu narzędzi.                                                                                                              
Wosk wtryskowy FREEMAN Turquoise Uniwersalny, średnio elasyczny do średnich i 
dużych wzorów.

ok. 454 g 26,80 zł
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OFERTA HANDLOWA
Kleje oraz pasty polerskie  stosowane w technologii

złotniczej.

                                                                                                                   Obowiązuje od 01.10.2022 roku
40 UHU Plus 300 kg epoxy           

Dwuskładnikowy klej  żywiczno-epoksydowy. Odporny na uderzenia starzenie i wodę. 
Klei metale, szkło, kamienie, ceramikę i tworzywa sztuczne.

poj. 2x15 ml 20,70 zł

41 UHU Plus 5 min Quick set/plus  
Bardo mocny dwuskładnikowy szybki i bezbarwny klej epoksydowy. Uniwersalny w 
zastosowaniu. Tworzy niezwykle mocne twarde, ale zarazem sprężyste i elastyczne wiązanie
bez skurczu.

poj. 2x15 ml 27,00 zł

42 Klej UHU Epoxy Ultra Strong 170 kg                                                         
Dwuskładnikowy klej przeznaczony do klejenia metali, szkła, kamienia, ceramiki oraz 
tworzywa sztucznego. Odporny na uderzenia, starzenia i wodę.

poj. 2x10 ml 18,60 zł

43 UHU Power 45 ml Transparent 
Przeźroczysty, silny klej na bazie poliuretanu. Spoina jest elestyczna, odporna na starzenie.
Odpowiedni do łączenia twardych i miękkich materiałów. Może być używany pod wodą.

poj. 45 ml 10,90 zł

44 Klej cyjanoakrylowy Bond Klej charakteryzuje się wszechstronnością zakresu 
zastosowań: klei porcelanę, ceramikę, wiele tworzyw sztucznych, metal, drewno, korek, 
szkło, gumę, papier, tekturę itd. Nie nadaje się do PE/PP i na ubrania tekstylne/skórzane 

Rzadki,
średniogęsty

,gęsty 
20 g

3,55 zł

45  Klej cyjanoakrylowy Bond Klej charakteryzuje się wszechstronnością zakresu 
zastosowań: klei porcelanę, ceramikę, wiele tworzyw sztucznych, metal, drewno, korek, 
szkło, gumę, papier, tekturę itd. Nie nadaje się do PE/PP i na ubrania tekstylne/skórzane.

Rzadki,
średniogęsty

,gęsty 
100 g

13,00 zł

46 Pasta polerska Dialux (vert) zielona  Do wszystkich twardych metali: platyny, chromu, 
kobaltu, stali.
Pasta polerska Dialux (rogue) czerwona Zalecana do końcowego polerowania złota, 
miedzi i mosiądzu.                                                                                                            
Pasta polerska Dialux (blue) niebieska Do wybłyszczania, uniwersalna. Poleruje na 
wysoki, lustrzany połysk.                                                                                                   
Pasta polerska Dialux (blanc) biała Uniwersalna, do wszystkich metali.                             
Pasta polerska Dialux czarna Pasta polerska do polerowania i wybłyszczania metali 
twardych jak platyna, chrom, kobalt.

ok.150 g 19,20 zł

47 Pasta polerska LUXOR biała 0,3 µ 110g  Do polerowania/ polerowania końcowego 
srebra, białego złota, platyny, stali, niklu                                                                                
Pasta polerska LUXOR niebieska 1 µ 110g  Do  polerowania / polerowania końcowego 
mosiądzu, miedzi, metali nieżelaznych                                                                                     
Pasta polerska LUXOR pomarańczowa 0,1 µ 110g  Do polerowania na ekstremalny 
połysk wszystkich metali, emalii                                                                                        
Pasta polerska LUXOR różowa 6,5 µ 110g  Do obróbki wstępnej, kształtowania 
powierzchni, usuwania dużych rys we wszystkich rodzajach metali                                 
Pasta polerska LUXOR szara 1 µ 110g Do polerowania wstępnego platyny oraz białego 
złota                                                                                                                                    
Pasta polerska LUXOR zielona 3 µ 110g Do obróbki wstępnej, kształtowania 
powierzchni, usuwania rys  wszystkich rodzajów metali                                                       
Pasta polerska LUXOR żółta 0,5 µ 110g  Do polerowania / polerowania końcowego 
polerowanie złota żółtego oraz czerwonego  

ok. 150 g

21,20 zł

19,20 zł

21,20 zł

19,20 zł

19,20 zł

21,20 zł

21,20 zł
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OFERTA HANDLOWA
Chusteczki z nadrukiem

                                                                                                                                                 Obowiązuje od
01.10.2022 roku

Nadruk na chusteczce:
         Do wyboru 3 rozmiary. Cena netto za 1 sztukę: 

          - Platinum 18 x 28 cm – 6,00 zł

          - Platinum  14 x 18 cm – 4,70 zł 

          - Platinum  9 x 18 cm – 4,50 zł 

          - Platinum   9 x 9 cm  – 4,00 zł 

Chusteczki w  w/w rozmiarach dostępne są w kolorze białym.                                                                           
Wielkośći nadruku na chusteczkach:                                                                                                                    

      - 18 x 28 cm i 14 x 18 cm to około 8 x 13 cm 

- 9 x 9 cm  to około 8 x 8 cm. 

Nadruk w kolorze czarnym. 

         Minimalna ilość zamówionych chusteczek - 100 sztuk.

Przy zamówieniach 200 szt i więcej proponujemy rabaty jak dla innych produktów firmy.

Termin realizacji zamówień - do 2 tygodni. 

Przy zamówieniu powyżej 500 sztuk istnieje możliwość personalizacji chusteczek (wybór dowolnego    
rozmiaru,  koloru chusteczki oraz koloru nadruku). Realizujemy wybrane przez Państwa wzory, a także 
projektujemy nadruk na podstawie Państwa propozycji. 

Chusteczki pakowane są w woreczki celofanowe,  chusteczki 18 x 28 cm opcjonalnie można zapakować z   
tekturką "Brillance".
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WARUNKI SPRZEDAŻY

                                                                                                            
                                                                                         Obowiązują od 01.10.2022 roku 
       

Oferta podana jest w cenach netto. Obowiązuje 23 % VAT. 
Płatność: przedpłata, przelew, gotówka lub za zaliczeniem pocztowym.
Pierwsze zamówienie nowego odbiorcy - 5% rabatu. 
Pozostałe rabaty w/g tabeli poniżej.
Istnieje  możliwość  negocjowania  innych  cen  oraz warunków dostaw.
Szczegółowe informacje tel/fax.:61 28 547 00, 502 554 430 lub 690 352 534. 

Zamówienie od (kwota netto) Wysokośc rabatu

300,00 zł 3,00%

500,00 zł 5,00%

1 000,00 zł 10,00%

1 500,00 zł 15,00%

2 000,00 zł 20,00%

Oferta hurtowa – w celu otrzymania stałego rabatu hurtowego w wysokości 20 %, trzeba 
przy pierwszym zamówieniu dokonać zakupu za kwotę min. 2000 zł netto przed naliczeniem 
rabatu. Każde kolejne zamówienie musi wynosić min. 1000 zł netto przed rabatem. Przy 
pierwszym zamówieniu obowiązuje przedpłata. Kolejne mogą być wysłane z fakturą z 
odroczoną płatnością.

 Formy transportu

1. Kurier DPD – Zamówienie do 30 kg                        19 zł brutto
Zamówienie do 60 kg                                                30 zł brutto
Zamówienie do 90 kg                                                40 zł brutto
Zamówienie do 120 kg                                              50 zł brutto 
Kurier DPD pobranie paczka do 30 kg –                  23 zł brutto

2. Kurier Pocztex48 –                                                    17 zł brutto
Kurier Pocztex48 pobranie –                                     20 zł brutto
(Zamówienia do kwoty 500 zł brutto)

3. Kurier InPost -                                                           20 zł brutto
Kurier InPost pobranie paczka do 30 kg -                 23 zł brutto

4. Paczkomat InPost –                                                   13 zł brutto
Paczkomat InPost pobranie –                                    15 zł brutto
(Zamówienia do kwoty 500 zł brutto)
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	Wosk wtryskowy FREEMAN Aqua Green Wosk dobry jako uniwersalny do dużego przedziału wzorów. Szybko zastyga, średnia elastyczność. Polecany również do odlewania z kamieniami. Wosk wtryskowy FREEMAN Flexible Blue Zapewnia najdłuższą żywotność i najwyższą elastyczność z linii wosków Freeman. Najlepiej oddaje szczegóły, do odlewania z kamieniami. Wosk wtryskowy FREEMAN Ruby Red Wosk dobry jako uniwersalny do dużego przedziału wzorów. Szybko zastyga, średnia elastyczność. Polecany również do odlewania z kamieniami. Wosk wtryskowy FREEMAN Turquoise Wosk dobry jako uniwersalny do dużego przedziału wzorów. Szybko zastyga, średnia elastyczność. Polecany również do odlewania z kamieniami. Wosk wtryskowy FREEMAN Pink Połaczenie elastyczności zielonego wosku z doskonałą płynnością wosku Aqua dający wysokie odwzorowanie detali i pozwalający na łatwe wyciągnięcie wzoru bez uszkodzenia. Zalecany do odlewów z kamieniami. Wosk wtryskowy FREEMAN super Pink Najszybciej zastygający i przejrzysty wosk. Bardzo dobrze nadaje się do zapięć, łapek i oprawek. Wosk wtryskowy FREEMAN Green Wosk dobry do dużych wzorów. Szybka zastyga, jest bardzo wytrzymały i jednocześnie bardzo eladstyczny. Wosk wtryskowy FREEMAN Carvable Blue Wosk zaprojektowany dla użytkowników, którzy często przerabiają woskowe wzory. Pozwala na rzeźbienie przy minimalnym zatykaniu narzędzi. Wosk wtryskowy FREEMAN Turquoise Uniwersalny, średnio elasyczny do średnich i dużych wzorów.
	Klej UHU Epoxy Ultra Strong 170 kg Dwuskładnikowy klej przeznaczony do klejenia metali, szkła, kamienia, ceramiki oraz tworzywa sztucznego. Odporny na uderzenia, starzenia i wodę.

	Pasta polerska LUXOR biała 0,3 µ 110g Do polerowania/ polerowania końcowego srebra, białego złota, platyny, stali, niklu Pasta polerska LUXOR niebieska 1 µ 110g Do polerowania / polerowania końcowego mosiądzu, miedzi, metali nieżelaznych Pasta polerska LUXOR pomarańczowa 0,1 µ 110g Do polerowania na ekstremalny połysk wszystkich metali, emalii Pasta polerska LUXOR różowa 6,5 µ 110g Do obróbki wstępnej, kształtowania powierzchni, usuwania dużych rys we wszystkich rodzajach metali Pasta polerska LUXOR szara 1 µ 110g Do polerowania wstępnego platyny oraz białego złota Pasta polerska LUXOR zielona 3 µ 110g Do obróbki wstępnej, kształtowania powierzchni, usuwania rys wszystkich rodzajów metali Pasta polerska LUXOR żółta 0,5 µ 110g Do polerowania / polerowania końcowego polerowanie złota żółtego oraz czerwonego
	Zamówienie od (kwota netto)
	300,00 zł
	500,00 zł
	1 000,00 zł
	1 500,00 zł
	2 000,00 zł

