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Tytuł karty:  Nóż do wykładzin podłogowych OLFA 45-C   
Kategoria produktu: nóż specjalny 
Symbol katalogowy:  OLFA 45-C „Carpet/Lino Cutter” 
Wymiary: 
Średnica ostrza:  45 mm 
Grubość ostrza:  0,3 mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria: 

  Ostrze zapasowe, symbol OLFA: RB45 

Opis produktu:  

• nóż przeznaczony do cięcia wykładzin bez ryzyka uszkodzenia 
powierzchni pod wykładziną, 

• rękojeść o ergonomicznym kształcie wykonana z wysokiej jakości ABS, 

• nieruchome ostrze krążkowe tnie jedynie fragmentem swojego obwodu. Po stępieniu fragmentu ostrza 
wystarczy obrócić je o niewielki kąt i nóż jest znów ostry. (12 segmentów roboczych). 

 

Zastosowanie:  
Konfekcjonowanie i rozcinanie wykładzin dywanowych i PCV, układanie wykładzin podłogowych.  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Nóż do precyzyjnych prac OLFA AK-4 
Kategoria produktu: nóż specjalny 
Symbol katalogowy: OLFA AK-4  „ArtKnife” 
Wymiary: 
Grubość ostrza:  od 0,35 do 0,55mm w zależności od typu  
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe, symbol OLFA: KB4-S/5, KB4-
R/5, KB4-F/5, KB4-WS/3, KB4-NS/3, KB 

Opis produktu: 

• rękojeść wykonana z polimeru wypełnionego włóknem szklanym 
z gumową nakładką poprawiającą komfort uchwytu, 

• metalowy zacisk ostrza, 

• 5 typów ostrzy wymiennych o różnych kształtach i przeznaczeniu, 

• opakowanie jednostkowe zawiera w komplecie: ostrza KB4-S 2x, KB4-R 1x, KB4-F 1x. 

Zastosowanie:  
Profesjonalny, precyzyjny nóż do prac artystycznych i modelarskich.  

Kraj produkcji:   Japonia 
______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:   Skrobak budowlany z wymiennym ostrzem OLFA BSR-200 
Kategoria produktu: skrobak 
Symbol katalogowy: OLFA BSR-200   
Wymiary:  
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria: 

ostrza zapasowe, symbol OLFA: BS, BSF lub 
standardowe ostrza szerokości 18mm ( LB, 
LBB, LBD, LB-SOL ) 

Opis produktu: 

• metalowa rękojeść o długości 20 cm umożliwia pobijanie 
młotkiem, 

• miękka okładzina uchwytu z mikrogumy podwyższa komfort 
pracy,  

• wymiana ostrza nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, 

• w zależności od potrzeby można stosować szerokie elastyczne ostrze (BSF), wąskie sztywne ostrze (BS) 
lub standardowe ostrze segmentowe 18 mm (LB), 

• ostrze może być montowane stroną ostrą bądź tępą,  

• szerokość robocza ostrza 100 mm. 

Zastosowanie:  
Profesjonalne narzędzie do wyrównywania i oczyszczania powierzchni płaskich, ścian i podłóg z resztek 
okładzin, tynków oraz starych powłok lakierowych, klejowych itp.  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Skrobak budowlany z wymiennym ostrzem OLFA BSR-300   
Kategoria produktu: skrobak 
Symbol katalogowy: OLFA BSR-300   
Wymiary: 
Średnica ostrza:  
Grubość ostrza:  
Elementy dodatkowe/Akcesoria: 

ostrza zapasowe, symbol OLFA: BS, BSF lub 
standardowe ostrza szerokości 18mm ( LB, LBB, 
LBD, LB-SOL) 

Opis produktu: 
• metalowa rękojeść o długości 30 cm umożliwia pobijanie 

młotkiem, 

• miękka okładzina uchwytu z mikrogumy podwyższa komfort pracy,  

• wymiana ostrza nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, 

• w zależności od potrzeby można stosować szerokie elastyczne ostrze (BSF), wąskie sztywne ostrze (BS) 
lub standardowe ostrze segmentowe 18 mm (LB), 

• ostrze może być montowane stroną ostrą bądź tępą,  

• szerokość robocza ostrza 100 mm. 

Zastosowanie: 

Profesjonalne narzędzie do wyrównywania i oczyszczania powierzchni płaskich, ścian i podłóg z resztek 
okładzin, tynków oraz starych powłok lakierowych, klejowych itp.  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Skrobak budowlany z wymiennym ostrzem OLFA BSR-600  
Kategoria produktu:  skrobak 
Symbol katalogowy: OLFA BSR-600   
Wymiary: 
Średnica ostrza:  
Grubość ostrza:  
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe, symbol OLFA: BS, BSF lub 
standardowe ostrza szerokości 18mm 
(LB,LBB,LBD,LB-SOL) 

Opis produktu: 
• metalowa, nierdzewna rękojeść o długości 60 cm umożliwia pobijanie młotkiem, 

• miękka okładzina uchwytu z mikrogumy podwyższa komfort pracy, 

• wymiana ostrza nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, 

• w zależności od potrzeby można stosować szerokie elastyczne ostrze (BSF), wąskie sztywne ostrze (BS) 
lub standardowe ostrze segmentowe 18 mm (LB), 

• ostrze może być montowane stroną ostrą bądź tępą, 

• szerokość robocza ostrza 100 mm. 

Zastosowanie:  
Profesjonalne narzędzie do wyrównywania i oczyszczania powierzchni płaskich, ścian i podłóg z resztek 
okładzin, tynków oraz starych powłok lakierowych, klejowych itp  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Nóż-skrobak z wymiennym ostrzem OLFA BTC-1 
Kategoria produktu:  nóż specjalny 
Symbol katalogowy:  OLFA BTC-1   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe, symbol OLFA: BTB-1 
Opis produktu:  

• konstrukcja rękojeści pozwalająca na pracę z dużą siłą, 
• bardzo ostre(!!!), dwustronne, wymienne ostrze 
mocowane śrubą, 
• osłona ostrza ze stalowej blachy, 

Zastosowanie:  

Nóż do skóry licowej, rzemienia, gumy itp. materiałów. Narzędzie do przecinania, ścinania i ukosowania 

krawędzi. Nóż ten bardzo dobrze sprawdza się jako skrobak do oczyszczania gładkich, płaskich powierzchni. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Uniwersalny nóż z chowanym ostrzem OLFA CK-1 
Kategoria produktu:  nóż  specjalny 
Symbol katalogowy: OLFA CK-1   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  1,0mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe, symbol OLFA: CKB-1 
Opis produktu: 

• stalowa, lakierowana rękojeść, 
• chowane do rękojeści, sztywne, dwustronne ostrze o 
krawędzi tnącej przystosowanej do strugania drewna 
• blokada ostrza przy pomocy śruby, 

Zastosowanie: 

Nóż ze sztywnym ostrzem przeznaczony specjalnie do strugania drewna.  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Uniwersalny nóż z chowanym ostrzem OLFA CK-2 
Kategoria produktu: nóż specjalny 
Symbol katalogowy: OLFA CK-2   
Wymiary: 
Średnica ostrza:  
Grubość ostrza:  1,2mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria: 

ostrza zapasowe, symbol OLFA: CKB-2 
Opis produktu: 

• rękojeść ze stali nierdzewnej, 
• chowane do rękojeści, nierdzewne ostrze o krawędzi tnącej 
przystosowanej do strugania drewna, 
• blokada ostrza przy pomocy śruby, 

Zastosowanie: 

Nóż ze sztywnym, nierdzewnym ostrzem, umożliwiającym cięcie z dużą siłą. Dzięki odporności na wilgoć, 

temperaturę i chemikalia nadaje się do pracy w najtrudniejszych warunkach. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Nóż do otwierania kartonów z ostrzem segmentowym 18mm OLFA CL 
Kategoria produktu: nóż specjalny 
Symbol katalogowy: OLFA CL   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol OLFA: 
LB, LBD, LBB, LB-SOL  

Opis produktu: 
• korpus noża z trwałego tworzywa sztucznego (ABS), 
• prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej, 
• stalowy zaczep do usuwania metalowych zszywek eliminuje 

konieczność stosowania dodatkowych narzędzi, 
• wysuwana prowadnica pozwalająca wyciąć wieko opakowania w 

stałej odległości krawędzi kartonu, 
• ostrze blokowane pokrętłem umożliwia na precyzyjne ustalenie głębokości cięcia chroniąc zawartość 

opakowania. 
Zastosowanie:  
W magazynach, liniach produkcyjnych, centrach dystrybucji i redystrybucji towarów. 
Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Nóż/ Cyrkiel tnący OLFA CMP-2 

Kategoria produktu:  nóż specjalny 

Symbol katalogowy: OLFA CMP-2 „Compas Cutter” 

Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol 
OLFA: LB, LBD, LBB 

Opis produktu:  

• wycinanie kół o średnicy w zakresie od 7 do 30 cm, 

• płynna regulacja średnicy cięcia, 

• standardowe ostrza segmentowe 18 mm, 

• ostrze blokowane pokrętłem umożliwia precyzyjne ustalić głębokości cięcia. 

Zastosowanie:  

Do wycinania kół z kartonu, tektury, płyty pilśniowej, skóry, wykładziny podłogowej, arkuszy tworzyw 

sztucznych itp.; przydatny również do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych. 

Kraj produkcji:   Japonia 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:   Precyzyjna piła modelarska z wymiennym brzeszczotem OLFA CS-3 
Kategoria produktu:  piła 
Symbol katalogowy:  OLFA CS-3   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,35mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrze zapasowe, symbol OLFA: SWB-3 
Opis produktu:  

• brzeszczot tnie podczas ruchu w stronę tnącego - kiedy piła 

jest ciągnięta, 

• cięcie piłą daje gładkie powierzchnie, niewymagające dużej 

obróbki, 

Zastosowanie:  

Modelarska piła o drobnych zębach do dokładnego cięcia listew z drewna i tworzyw sztucznych. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:   Pojemnik na zużyte ostrza OLFA DC-2 
Kategoria produktu:  akcesoria BHP 
Symbol katalogowy:  OLFA DC-2   
Opis produktu:  

• bezpieczny pojemnik do przechowywania zużytych ostrzy  
 i ich segmentów, z odłamywaczem ułatwiającym bezpieczne 

oddzielanie zużytych części ostrzy segmentowych.  
Zastosowanie:  
Zwiększenie bezpieczeństwa pracy w obrębie stanowiska roboczego. 

Eliminowanie niebezpieczeństwa przypadkowego skaleczenia. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:   Pojemnik na zużyte ostrza OLFA DC-4 
Kategoria produktu:  akcesoria BHP  
Symbol katalogowy: OLFA DC-4   
Opis produktu:  

• bezpieczny pojemnik do przechowywania zużytych ostrzy i ich 
segmentów, z odłamywaczem ułatwiającym bezpieczne 
oddzielanie zużytych części ostrzy segmentowych. 
Przystosowany do przytroczenia do pasa lub powieszenia w 
obrębie stanowiska roboczego. 

Zastosowanie: 
Zwiększenie bezpieczeństwa pracy w obrębie stanowiska roboczego. 

Eliminowanie niebezpieczeństwa przypadkowego skaleczenia.  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA EXL 
Kategoria produktu:  nóż segmentowy 
Symbol katalogowy:  OLFA EXL   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria: 

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol OLFA: 
LB, LBD, LBB, LB-SOL 

Opis produktu:  
• Rękojeść z wytrzymałego tworzywa sztucznego (ABS), 
• prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej o grubości 0,8mm, 

             • automatyczna blokada ostrza w suwaku – system AutoLock, 
 
Zastosowanie:  
Uniwersalny nóż przeznaczony dla szerokiego kręgu użytkowników. 
Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Uniwersalny nóż segmentowy 25mm OLFA H-1 
Kategoria produktu: nóż segmentowy 
Symbol katalogowy: OLFA H-1   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,7mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria: 

ostrza zapasowe o szer. 25mm, symbol 
OLFA: HB, HBB 

Opis produktu:  
• Rękojeść z trwałego tworzywa sztucznego (ABS) z 

antypoślizgową nakładką z gumy zwiększającą komfort 
uchwytu, 

• precyzyjna regulacja wysunięcia ostrza i skuteczna jego 
blokada za pomocą pokrętła, 

• prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej grubości 1mm, 

• sztywne, wytrzymałe ostrze segmentowe o grubości 0,7mm, 

Zastosowanie:  
Nóż przystosowany do cięcia różnorodnych materiałów z bardzo dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego 
użytku. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:   Nóż z ostrzem hakowym OLFA HOK-1 
Kategoria produktu:  nóż specjalny 
Symbol katalogowy: OLFA HOK-1   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,8mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe, symbol OLFA: HOB-1 
Opis produktu:  

• nóż z ostrzem w kształcie haka, 
• wysokiej jakości, wymienne ostrze chowane całkowicie 
w rękojeści z ABS, 

• pewna blokada za pomocą pokrętła. 

Zastosowanie:  
Nóż do rozmaitych prac m.in. ogrodniczych i magazynowych. Hakowe ostrze umożliwia wygodne cięcie gałęzi, 

łodyg, lin, sznurów, taśm a także tektury, wykładzin itp.  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:   Nóż segmentowy z prowadnicą OLFA KL 
Kategoria produktu:  nóż specjalny 
Symbol katalogowy: OLFA KL   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol 
OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL 

Opis produktu:  
• wygodny uchwyt z wysokiej jakości ABS,  
• dokręcana aluminiowa prowadnica z podziałką 5mm do 
ustawiania marginesu w zakresie od 1 do 10cm, 

• ostrze blokowane pokrętłem umożliwia płynną regulację głębokości cięcia, 
• stalowy zaczep do usuwania zszywek, 

Zastosowanie:  

Wygodne narzędzie do  powtarzalnego cięcia pasów o stałej szerokości z różnych materiałów np. wykładziny, 
płyt PVC, cienkiej sklejki, tektury, kartonu itp. 
Kraj produkcji:   Japonia 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:   Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA L-2 
Kategoria produktu:  nóż segmentowy 
Symbol katalogowy: OLFA L-2   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol 
OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL, SWB-1 

Opis produktu:  
• wygodny uchwyt z wysokiej jakości ABS z 
antypoślizgową nakładką z gumy, 
• trwała prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej o 
grubości 0,8mm, 

             • ostrze blokowane pokrętłem, 
Zastosowanie:  
Nóż przystosowany do cięcia z dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego użytku. 
Kraj produkcji:   Japonia 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA L5 

Kategoria produktu:  nóż segmentowy 

Symbol katalogowy: OLFA L-5   

Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol 
OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL, SWB-1 

Opis produktu:  
• wzmocniona i ergonomiczna rękojeść z polimeru 

wypełnionego włóknem szklanym i elastomeru odporna na 
działanie rozpuszczalników, kwasów, olejów i smarów, 

• trwała prowadnica ostrza wykonana ze stali nierdzewnej 
grubości 0,8mm, 

• wielofunkcyjna płetwa z blachy 1,2mm do dociskania, podważania, bigowania itp. czynności, 

• ostrze blokowane pokrętłem. 

Zastosowanie:  
Nóż przystosowany do cięcia z dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego użytku.  
Kraj produkcji:   Japonia 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA L5-AL 

Kategoria produktu:  nóż segmentowy  
Symbol katalogowy:  OLFA L5-AL   

Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol 
OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL 

Opis produktu:  
• wzmocniona i ergonomiczna rękojeść z polimeru 

wypełnionego włóknem szklanym i elastomeru odporna na 
działanie rozpuszczalników, kwasów, olejów i smarów, 

• trwała prowadnica ostrza wykonana ze stali nierdzewnej 
grubości 0,8mm, 

• wielofunkcyjna płetwa z blachy 1,2mm do dociskania, 
podważania, bigowania itp. czynności,  

• automatyczna blokada ostrza w suwaku - system OLFA AutoLock. 

Zastosowanie:  
Nóż przystosowany do cięcia z dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego użytku.  

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Nóż segmentowy 18mm OLFA LL 
Kategoria produktu:  nóż specjalny 
Symbol katalogowy: OLFA LL   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol 

OLFA: LB, LBD, LBB 

Opis produktu: 

• przedłużony, dwuręczny uchwyt pozwalający zwiększyć 

zasięg cięcia np. szerokich płyt, kartonów, 

• ostrze blokowane pokrętłem, 

• w uchwycie schowek z dwoma zapasowymi ostrzami. 

Zastosowanie:  
Nóż do cięcia z użyciem dużej siły płyt z miękkich tworzyw sztucznych, pilśni, tektury. Przydatny przy cięciu 
dużych formatów. 
Kraj produkcji:   Japonia 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA ML 
Kategoria produktu:  nóż segmentowy 
Symbol katalogowy: OLFA ML   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol OLFA: 

LB, LBD, LBB, LB-SOL 

Opis produktu: 

• uniwersalny nóż z rękojeścią wykonaną z metalu, 

• suwak ostrza blokowany automatyczną blokadą – system 

OLFA AutoLock, 

• skuwka pełniąca rolę odłamywacza segmentów. 

Zastosowanie:  
Nóż przeznaczony do uniwersalnego użytku, odporny na trudne warunki pracy np. na niską jak i podwyższoną 
temperaturę. 
Kraj produkcji:   Japonia 
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Tytuł karty:  Uniwersalny nóż segmentowy 12.5mm OLFA MT-1 

Kategoria produktu:  nóż segmentowy 

Symbol katalogowy: OLFA MT-1   

Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,45mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 12.5mm, symbol OLFA: 
MTB 

Opis produktu: 
• smukła, lekka rękojeść z wysokiej jakości ABS, 
• prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej, 
• automatyczna blokada ostrza w suwaku – system OLFA 
AutoLock.  

Zastosowanie: 

Uniwersalny nóż segmentowy do prac biurowych i domowych. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Uniwersalny nóż segmentowy 25mm OLFA NH-1 

Kategoria produktu: nóż segmentowy 

Symbol katalogowy:  OLFA NH-1   

Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,7mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 25mm, symbol OLFA: 
HB, HBB 

Opis produktu: 

• rękojeść z antypoślizgowego elastomeru zwiększającego 
komfort uchwytu, odporna na działanie rozpuszczalników, 
kwasów, paliw i smarów,  

• precyzyjna regulacja wysunięcia ostrza i skuteczna jego blokada 
za pomocą pokrętła, 

• prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej grubości 1mm.  

Zastosowanie:  
Nóż przystosowany do cięcia z bardzo dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego użytku szczególnie w 
środowisku wilgotnym i agresywnym chemicznie.  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 



25 

Tytuł karty:  Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA NOL-1 
Kategoria produktu:  nóż segmentowy 
Symbol katalogowy:  OLFA NOL-1 
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol 

OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL, SWB-1 

Opis produktu: 

• rękojeść wykonana z antypoślizgowego elastomeru 
zwiększającego komfort uchwytu, odpornego na działanie 
rozpuszczalników, kwasów, paliw i smarów, 

• precyzyjna regulacja wysunięcia ostrza i skuteczna jego 
blokada za pomocą pokrętła, 

• prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej 0,8mm, 
Zastosowanie:  

Nóż przystosowany do cięcia z dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego użytku szczególnie w środowisku 

wilgotnym i agresywnym chemicznie.  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

26 

Tytuł karty:  Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA OL 
Kategoria produktu: nóż segmentowy 
Symbol katalogowy:  OLFA OL   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol 

OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL, SWB-1 

Opis produktu: 

• rękojeść z wysokiej jakości ABS, 

• wydłużona prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej o grubości 

0,8mm umożliwiająca bezpieczne cięcie większą ilością segmentów, 

• wielofunkcyjna płetwa z blachy 1,2mm do dociskania, podważania, bigowania itp. czynności, 

• ostrze blokowane pokrętłem, 

Zastosowanie: 

Nóż przeznaczony do uniwersalnego użytku, szczególnie wygodny do prac związanych z układaniem 

dywanowych wykładzin podłogowych.  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

27 

Tytuł karty:  Nóż do tworzyw sztucznych OLFA PC-S 
Kategoria produktu:  nóż specjalny  
Symbol katalogowy:  OLFA PC-S   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,55mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe, symbol OLFA: PB-450 

Opis produktu: 

• nóż z chowanym ostrzem do cięcia twardych tworzyw sztucznych,  

• rękojeść wykonana z wysokiej jakości ABS, 

• jednostronne wymienne ostrze, 

• w rękojeści zamykany pojemnik z dwoma zapasowymi ostrzami. 

Zastosowanie: 

Nóż do cięcia płyt z twardych tworzyw sztucznych - metaplex, laminaty, tekstolit itp. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 



28 

Tytuł karty:  Nóż do tworzyw sztucznych OLFA PC-L 
Kategoria produktu:  nóż specjalny 
Symbol katalogowy: OLFA PC-L   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,6mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe, symbol OLFA: PB-800 

Opis produktu: 

• nóż z chowanym ostrzem do cięcia twardych tworzyw 

sztucznych, 

• dwustronne wymienne ostrze, 

• rękojeść wykonana z wysokiej jakości ABS, 

• w rękojeści zamykany pojemnik z dwoma zapasowymi ostrzami. 

Zastosowanie: 

Nóż do cięcia płyt z twardych tworzyw sztucznych – polistyren, „metaplex”, laminaty, tekstolit itp. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

29 

Tytuł karty:  Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA PL-1 
Kategoria produktu:  nóż segmentowy 
Symbol katalogowy:  OLFA PL-1 
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol 

OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL 

Opis produktu: 

• rękojeść wykonana z wysokiej jakości ABS z 

wbudowanym magazynkiem na 6 ostrzy zapasowych, 

• automatyczna wymiana ostrza – system OLFA ProLoad, 

• automatyczna blokada ostrza w suwaku, 

• dodatkowe pokrętło zaciskowe unieruchamiające ostrze w prowadnicy.  

Zastosowanie:  

Profesjonalny nóż z mechanizmem automatycznej wymiany ostrza, przeznaczony do uniwersalnego użytku.  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

30 

Tytuł karty:   Skrobak z ostrzem nierdzewnym OLFA SCR-S 
Kategoria produktu:  skrobak 
Symbol katalogowy: OLFA SCR-S   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  1mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria: 

Opis produktu: 

• wygodny uchwyt z ABS, 

• niewymienne, sztywne ostrze ze stali nierdzewnej  

o szerokości roboczej 25mm. 

Zastosowanie:  

Skrobak do czyszczenia szyb, płyt ceramicznych i glazury. Nierysujący powierzchni.  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



31 

Tytuł karty:   Skrobak z ostrzem nierdzewnym OLFA SCR-L 
Kategoria produktu:  skrobak 
Symbol katalogowy: OLFA SCR-L   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  1mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria: 

Opis produktu: 

• wygodny uchwyt z ABS, 

• niewymienne, sztywne ostrze ze stali nierdzewnej  

o szerokości roboczej 60mm. 

Zastosowanie:  

Skrobak do czyszczenia szyb, płyt ceramicznych i glazury. Nierysujący powierzchni.  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

32 

Tytuł karty:  Skrobak z ostrzem nierdzewnym OLFA SCR-M 
Kategoria produktu:  skrobak 
Symbol katalogowy: OLFA SCR-M   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  1mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria: 

Opis produktu: 

• wygodny uchwyt z ABS, 

• niewymienne, sztywne ostrze ze stali nierdzewnej  

o szerokości roboczej 43mm. 

Zastosowanie:  

Skrobak do czyszczenia szyb, płyt ceramicznych i glazury. Nierysujący powierzchni.  

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

33 

Tytuł karty:  Nożyczki uniwersalne małe OLFA SCS-1 
Kategoria produktu:  nożyczki 
Symbol katalogowy:  OLFA SCS-1 
Wymiary: 
Długość ostrza:  40mm 
Grubość ostrza:  2,4mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria: 
Opis produktu: 

• ostrza wykonane ze stali nierdzewnej ostrza, 

• antypoślizgowa, ząbkowana krawędź ostrza, eliminuje efekt 

„umykania” przecinanego materiału w trakcie cięcia, 

• wygodna, symetryczna rękojeść z wysokiej jakości ABS, 

• nit zaciśnięty za pośrednictwem podkładki sprężystej, 

• do lewo- i praworęcznego użytku. 

Zastosowanie:  

Do cienkich i wiotkich materiałów ( bibuła, tkaniny, folie, latex) jak też grubych i sztywnych ( karton, tkaniny 
techniczne, cienkie arkusze tworzyw sztucznych), a także sznury, węże gumowe i igelitowe a nawet cienkie 
przewody elektryczne. Szczególnie wygodne do precyzyjnego cięcia drobnych detali. 
Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



34 

Tytuł karty:   Nożyczki uniwersalne duże OLFA SCS-2 
Kategoria produktu:  nożyczki  
Symbol katalogowy: OLFA SCS-2 
Wymiary: 
Długość ostrza:  55mm 
Grubość ostrza:  2,4mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria: 
Opis produktu: 

• ostrza wykonane ze stali nierdzewnej ostrza, 

• antypoślizgowa, ząbkowana krawędź ostrza, eliminuje 

efekt „umykania” przecinanego materiału w trakcie cięcia, 

• wygodna, symetryczna rękojeść z wysokiej jakości ABS, 

• nit zaciśnięty za pośrednictwem podkładki sprężystej, 

• do lewo- i praworęcznego użytku. 

Zastosowanie:  

Do cienkich i wiotkich materiałów ( bibuła, tkaniny, folie, latex) jak też grubych i sztywnych ( karton, tkaniny 
techniczne, cienkie arkusze tworzyw sztucznych), a także sznury, węże gumowe i igelitowe a nawet cienkie 
przewody elektryczne. Szczególnie wygodne do precyzyjnego cięcia drobnych detali. 
Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

35 

Tytuł karty:  Nóż bezpieczny z automatycznie chowającym się ostrzem OLFA SK-4 
Kategoria produktu:  nóż bezpieczny  
Symbol katalogowy: OLFA SK-4   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,6mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe trapezowe, symbol OLFA: 
SKB-2, RSKB-2, HOB-2 

Opis produktu: 

• po utracie kontaktu z przecinanym materiałem lub, gdy 
wypuścimy nóż z ręki ostrze chowa się automatycznie do 
rękojeści, 

• rękojeść z wysokiej jakości ABS,  

• trwała prowadnica ostrza z nierdzewnej blachy grubości 0,8mm, 

• nóż przystosowany dla lewo- i praworęcznego użytkowania. 

Zastosowanie: 

Nóż do rozcinania tekturowych opakowań w marketach, magazynach, na liniach technologicznych, centrach 

dystrybucji i redystrybucji towarów itp. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

Tytuł karty:   Nóż bezpieczny z automatycznie chowającym się ostrzem OLFA SK-5 
Kategoria produktu:  nóż bezpieczny 
Symbol katalogowy: OLFA SK-5   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,6mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe trapezowe, symbol OLFA: SKB-2, 
RSKB-2, HOB-2 

Opis produktu: 
• po utracie kontaktu z przecinanym materiałem lub, gdy wypuścimy 

nóż z ręki ostrze chowa się automatycznie do rękojeści, 
• komfortowa rękojeść z elastomeru odpornego na działanie 

rozpuszczalników organicznych, kwasów, paliw i smarów, 
• trwała prowadnica ostrza z nierdzewnej blachy grubości 0,8mm, 

• nóż przystosowany dla lewo- i praworęcznego użytkowania. 

Zastosowanie: 

Nóż do rozcinania tekturowych opakowań w marketach, magazynach, na liniach technologicznych, centrach 

dystrybucji i redystrybucji towarów itp. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

37 

Tytuł karty:   Nóż bezpieczny z automatycznie chowającym się ostrzem OLFA SK-7 
Kategoria produktu:  nóż bezpieczny 
Symbol katalogowy:  OLFA SK-7   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,4mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe, symbol OLFA: SKB-7 

Opis produktu: 
• po utracie kontaktu z przecinanym materiałem lub, gdy wypuścimy 

nóż z ręki ostrze chowa się automatycznie do rękojeści,  
• kompaktowa rękojeść z wysokiej jakości ABS, 
• suwak nie wystaje ponad obudowę i nie zaczepia o odzież w trakcie 

wyciągania i chowania noża, 
• niewielkie ostrze ścięte pod kątem 90

o
 minimalizuje ryzyko 

skaleczenia, 
• trwała prowadnica ostrza z nierdzewnej blachy grubości 0,8mm, 

• nóż przystosowany dla lewo- i praworęcznego użytkowania. 

Zastosowanie: 

Nóż do rozcinania tekturowych opakowań w marketach, magazynach, na liniach technologicznych, centrach 

dystrybucji i redystrybucji towarów itp. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

Tytuł karty:  Nóż bezpieczny z automatycznie chowającym się ostrzem OLFA SK-8 
Kategoria produktu:  nóż bezpieczny 
Symbol katalogowy: OLFA SK-8   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,4mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe, symbol OLFA: SKB-8 

Opis produktu: 
• po utracie kontaktu z przecinanym materiałem lub, gdy wypuścimy 

nóż z ręki ostrze chowa się automatycznie do rękojeści 
niezależnie czy suwak ostrza jest blokowany w położeniu 
„otwarty” czy nie, 

• aluminiowa osłona rękojeści zwiększa trwałość noża, 
• elastomerowa nakładka na rękojeści i wygodny szeroki suwak 

zwiększają komfort uchwytu, 
• ostrze ścięte pod kątem 90

o
 minimalizuje ryzyko skaleczenia, 

• nóż przystosowany dla lewo- i praworęcznego użytkowania, 

• wymiana ostrza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi. 

Zastosowanie: 

Nóż do rozcinania tekturowych opakowań w marketach, magazynach, na liniach technologicznych, centrach 

dystrybucji i redystrybucji towarów itp. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

39 

Tytuł karty:  Nóż bezpieczny z automatycznie chowającym się ostrzem OLFA SK-9 
Kategoria produktu:  nóż bezpieczny 
Symbol katalogowy:  OLFA SK-9   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,6mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe trapezowe, symbol OLFA: SKB-2, RSKB-2, HOB-2 

Opis produktu: 
• po utracie kontaktu z przecinanym materiałem lub, gdy 

wypuścimy nóż z ręki ostrze chowa się automatycznie do 
rękojeści,  

• rękojeść z wysokiej jakości ABS, 

• wielofunkcyjna płetwa z blachy 1,2mm do dociskania, 
podważania, bigowania itp. czynności, 

• trwała prowadnica ostrza z nierdzewnej blachy grubości 0,8mm, 

• nóż przystosowany dla lewo- i praworęcznego użytkowania, 

• wymiana ostrza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi. 

Zastosowanie: 

Nóż do rozcinania tekturowych opakowań w marketach, magazynach, na liniach technologicznych, centrach 

dystrybucji i redystrybucji towarów itp. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

Tytuł karty:  Uniwersalny skrobak z wymiennym ostrzem OLFA T-25 
Kategoria produktu:  skrobak 
Symbol katalogowy: OLFA T-25   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,3mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe, symbol OLFA: TB-25 

Opis produktu: 
• elastyczne ostrze zamontowane w rękojeści przyjmuje łukowaty 

kształt a trakcie pracy dostosowuje swój kształt do oczyszczanej 
powierzchni, 

• osłona ostrza z tworzywa sztucznego pełni dodatkowo funkcję 
miękkiego skrobaka, 

• rękojeść z wysokiej jakości ABS, 

• w uchwycie pojemnik z 6 ostrzami zapasowymi. 

Zastosowanie: 

Profesjonalne narzędzie do oczyszczania powierzchni z resztek okładzin i przywartych zanieczyszczeń, 

usuwania starych powłok lakierowych, uszczelek, naklejek, resztek kleju itp. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________

41 

Tytuł karty:  Uniwersalny skrobak z wymiennym ostrzem OLFA T-45 

Kategoria produktu:  skrobak 

Symbol katalogowy: OLFA T-45   

Wymiary: 

Grubość ostrza:  0,45mm 

Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe, symbol OLFA: TB-45 

Opis produktu: 
• rękojeść wykonana z wzmocnionego polimeru odpornego na 

kwasy i rozpuszczalniki, w tym również na aceton, 
• ostrze mocowane przy pomocy pokrętła, w rękojeści przyjmuje łukowaty kształt a trakcie pracy 

dostosowuje swój kształt do oczyszczanej powierzchni, 
• osłona ostrza z tworzywa sztucznego. 

Zastosowanie: 

Profesjonalne narzędzie do oczyszczania powierzchni z resztek okładzin i przywartych zanieczyszczeń, 

usuwania starych powłok lakierowych, uszczelek, naklejek, resztek kleju itp. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

Tytuł karty:   Uniwersalny Nóż bezpieczny OLFA UTC-1 
Kategoria produktu:  nóż z ostrzem trapezowym  
Symbol katalogowy:  OLFA UTC-1   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,6mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe trapezowe, symbol OLFA: 
SKB-2, RSKB-2, HOB-2 

Opis produktu: 

• komfortowa, wzmocniona rękojeść wykonana z polimeru wypełnionego włóknem szklanym i elastomeru, 

odporna na działanie rozpuszczalników, kwasów, olejów i smarów, 

• prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej grubości 1mm, 

• ostrze blokowane w pięciu położeniach za pomocą suwaka z automatyczną blokadą o dużej 
wytrzymałości, 

• nóż do lewo- i praworęcznego użytkowania. 

Zastosowanie: 

Dzięki solidnej konstrukcji nóż ten zalicza się  do noży bezpiecznych i przeznaczony jest do prac 

wymagających użycia dużej siły. 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

43 

Tytuł karty:  Uniwersalny nóż segmentowy 9mm OLFA XA-1   
Kategoria produktu:  nóż segmentowy 
Symbol katalogowy: OLFA XA-1   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,38mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 9mm, symbol OLFA: 
AB, ABB, AB-S, DKB, SAB 

Opis produktu: 

• kompozytowa rękojeść o podwyższonej wytrzymałości odporna 
na działanie kwasów, olejów i rozpuszczalników, 

• antypoślizgowy i ergonomiczny uchwyt z odłamywaczem zużytych segmentów, 

• automatyczna blokada ostrza w suwaku – system OLFA AutoLock, 

• prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej.  

Zastosowanie: 

Uniwersalny nóż przeznaczony dla szerokiego kręgu użytkowników. 
Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

44 

Tytuł karty:  Uniwersalny nóż segmentowy 25mm OLFA XH-1 
Kategoria produktu:  nóż segmentowy 
Symbol katalogowy OLFA XH-1   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,7mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 25mm, symbol OLFA: HB, 
HBB 

Opis produktu: 

• kompozytowa rękojeść o podwyższonej wytrzymałości odporna na 
działanie kwasów, olejów i rozpuszczalników,  

• ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt, 

• prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej grubości 1mm,  

• precyzyjna regulacja wysunięcia ostrza i skuteczna jego blokada za pomocą pokrętła. 

Zastosowanie:  
Nóż przystosowany do cięcia z bardzo dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego użytku szczególnie w 
środowisku wilgotnym i agresywnym chemicznie.  
Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 



45 

Tytuł karty:   Nóż segmentowy 18mm OLFA XL-2 
Kategoria produktu:  nóż specjalny  
Symbol katalogowy:  OLFA XL-2    
Wymiary: 
Średnica ostrza:  
Grubość ostrza:  
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol OLFA: 
LB, LBD, LBB, LB-SOL 

Opis produktu: 
• wygodna rękojeść z ABS wyposażona w antypoślizgową 
nakładkę z gumy,  
• wydłużona, nierdzewna prowadnica ostrza z blachy 0,8mm,  
• ostrze blokowane pokrętłem. 

Zastosowanie:  
Nóż przystosowany do cięcia w trudno dostępnych miejscach 

Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 

46 

Tytuł karty:  Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA DL-1 
Kategoria produktu:  nóż segmentowy 
Symbol katalogowy OLFA DL-1   
Wymiary: 
Grubość ostrza:  0,5mm 
Elementy dodatkowe/Akcesoria:  

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol OLFA: LB, LBD, LBB, 
Opis produktu: 

• wytrzymała rękojeść z odłączanym pojemnikiem na zużyte segmenty ostrza, z wbudowanym 
odłamywaczem,  

• trwała prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej grubości 0,8mm,  

• automatyczna blokada ostrza w suwaku – system OLFA AutoLock, 

Zastosowanie:  
Nóż przystosowany do cięcia z dużą siłą. Przeznaczony do uniwersalnego użytku zwłaszcza w miejscach, gdzie 
wymagana jest szczególna troska o bezpieczeństwo.  
Kraj produkcji:   Japonia 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Ostrza segmentowe 9mm OLFA 
Kategoria produktu:  ostrza zapasowe 
Symbol katalogowy: OLFA AB, ABB, AB-S, AB-SOL, SAB, DKB 
Wymiary: 
Długość ostrza:  80mm 
Szerokość ostrza:  9mm 
Grubość ostrza:  0,38 mm 
Opis produktu: 

• AB – standardowe ostrze z segmentami o kącie 
wierzchołkowym 59stopni, 

• ABB – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 59stopni, 
o podwyższonej twardości i zdolności przecinania, do 
materiałów miękkich – seria ExcelBlack, 

• AB-S – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 59stopni, 
ze stali nierdzewnej – nie rysują powierzchni szklanych, 

• AB-SOL – ostrze geometrycznie odpowiadające ostrzom 
standardowym - bez nacięć segmentujących, 

• SAB – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 30stopni, o podwyższonej twardości i zdolności 
przecinania, do precyzyjnych prac artystycznych i modelarskich, 

   • DKB – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 30stopni, o obniżonej twardości, do precyzyjnych       
prac artystycznych i modelarskich. 

 
Zastosowanie: 
Uniwersalne, wysokiej jakości ostrza przeznaczone dla szerokiego kręgu użytkowników. Do stosowania z 
rękojeściami typu standard. 
Kraj produkcji:   Japonia 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:   Ostrza segmentowe 18mm OLFA 
Kategoria produktu: ostrza zapasowe 
Symbol katalogowy:  OLFA LB, LBB, LBD, LB-SOL, SWB-1 
Wymiary: 
Długość ostrza:  100 mm 
Szerokość ostrza:  18mm 
Grubość ostrza:  0,5 mm 
Opis produktu: 

• LB – standardowe ostrze z segmentami o kącie 
wierzchołkowym 59stopni, 

• LBB – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 
59stopni, o podwyższonej twardości i zdolności 
przecinania, do materiałów miękkich – seria ExcelBlack, 

• LBD – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 59stopni, podzielone na podwójną ilość wąskich 
segmentów, 

• LB-SOL – ostrze geometrycznie odpowiadające ostrzom standardowym - bez nacięć segmentujących, 
• SWB-1 – ostrze geometrycznie odpowiadające ostrzom standardowym spełniające rolę brzeszczotu, do 

precyzyjnych prac artystycznych i modelarskich. 
Zastosowanie: 

Uniwersalne, wysokiej jakości ostrza przeznaczone dla szerokiego kręgu użytkowników. Do stosowania z 
rękojeściami typu Heavy Duty. 
Kraj produkcji:   Japonia 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Tytuł karty:  Ostrza segmentowe 25mm OLFA 
Kategoria produktu: ostrza zapasowe 
Symbol katalogowy:  OLFA HB, HBB 
Wymiary: 
Długość ostrza:  126mm  
Szerokość ostrza:  25 mm 
Grubość ostrza:  0,7 mm 
Opis produktu: 

• HB – standardowe ostrze z segmentami o kącie 

wierzchołkowym 59 stopni, 
• HBB – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 59 stopni, o podwyższonej twardości i zdolności 

przecinania, do materiałów miękkich – seria ExcelBlack, 
Zastosowanie: 

Uniwersalne, wysokiej jakości ostrza przeznaczone dla szerokiego kręgu użytkowników. Do stosowania z 
rękojeściami typu EXTRA Heavy Duty. 
Kraj produkcji:   Japonia 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Dane dodatkowe: 

Kraj produkcji:  Japonia 

Dystrybutor:  K.O.M.A.  K.Porębski i wspólnicy Spółka Jawna  

Ul. Stoczniowców 3, 30-709 Kraków, 

tel. 012 292 21 20, fax 012 423 58 62  

info@olfa.com.pl, 

www.olfa.pl  

mailto:info@olfa.com.pl
http://www.olfa.pl/

