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Light adventure kit
(/bg/light-adventure-kit)
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Електрически ремонтен стенд

(/bg/product/?id=946868)
Ключови думи

Light adventure kit
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да го коригираме съответно, за да подобрим вашето изживяване. Моля, посочете дали сте съгласни
629363, Количество
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сSKU:
използването
на нашите
бисквитки.
3700LIGHT KIT
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Комплекти за поддръжка

(https://uniortools.com/bg/category/940534/
комплекти-за-поддръжка)
(https://uniortools.com/bg/product/3700LIGHT-KIT-629363-#996882)
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Клещи за винтове
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с използването на нашите бисквитки
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Клещи със специални функции

(https://uniortools.com/bg/product/991LMS-PS1(https://uniortools.com/bg/category/940378/клещи-със(/bg/shop/cart)
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0% специални-функции)
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%
(https://uniortools.com/bg/)
Зарядна станция - 991LMS.PS1

(https://uniortools.com/bg/product/991LMS-PS1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%
Български
Lean
(https://uniortools.com/bg/category/942162/
производствена-система-lean)
Производствена система

(https://uniortools.com/bg/product/991HD%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%
- 991HD
(https://uniortools.com/bg/product/991HD%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%
Шкаф с голяма товароносимост

Инструментални шкафове

(https://uniortools.com/bg/category/940726/
инструментални-шкафове)

(https://uniortools.com/bg/product/KATBIKEBOOK1%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%
%D0%BD%D0%B0-unior-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1
1#882027)
Unior за веломеханици 1 KAT.BIKEBOOK1
(https://uniortools.com/bg/product/KAT-BIKEBOOK1%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0
%D0%BD%D0%B0-unior-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1
1#882027)
Ръководство на

Маркетингови продукти

(https://uniortools.com/bg/category/940513/маркетинговипродукти)
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(https://uniortools.com/bg/product/469SHARK-

4DP%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%
(/bg/shop/cart)
boltshark-%D1%81%D0%B6%D0%BB%D0%B5%D0%B1#906608)
(https://uniortools.com/bg/)
BOLTSHARK , с жлеб - 469SHARK/4DP
(https://uniortools.com/bg/product/469SHARK-4DP%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0
boltshark-%D1%81%D0%B6%D0%BB%D0%B5%D0%B1#906608)
Резачки

Български

(https://uniortools.com/bg/product/1693EL%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%
%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%
%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4#946868)

Рязане

(https://uniortools.com/bg/category/940432/рязане)

- 1693EL
(https://uniortools.com/bg/product/1693EL%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0
%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0
%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4#946868)
Електрически ремонтен стенд

Ремонтни стендове и аксесоари

(https://uniortools.com/bg/category/940468/ремонтнистендове-и-аксесоари)

Новини и блог
Всички новини и блог (/bg/press/news-index)

(/bg/press/news/2022/december/announcem
introducing-new-calibration-and-repairservices-for-torque-wrenches)
16.12.2022

Announcement: Introducing new
calibration
and
repair services
for. Ние използваме бисквитки, за да наблюдаваме нашия уебсайт и
Този
уебсайт
използва
бисквитки
torque
wrenches съответно, за да подобрим вашето изживяване. Моля, посочете дали сте съгласни
да
го коригираме
с(/bg/press/news/2022/december/annou
използването на нашите бисквитки.
introducing-new-calibration-and-repairСъгласявам се
Настройка на бисквитките
services-for-torque-wrenches)

Every measurement tool must be perfectly
calibrated. This is its essential purpose and
a key objective. With the right calibration,
users can tighten screws according to the
manufacturer's
regulations. Without
(https://uniortools.com/bg/)
calibration, users can screw screws too
much or too little, but either situation can
lead ...
Български
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(/bg/press/news/2022/november/competition
for-knowledge-overview)
22.11.2022

Competition for knowledge overview
(/bg/press/news/2022/november/compe
for-knowledge-overview)
We have done it. We have finally done it. We
finished our first edition of the "Competition
for knowledge" with great success. We
gathered all the finalists in one event, where
they competed in practical and fun
challenges. Among the 48 finalists, only
three won, and those three are now richer
...
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(/bg/press/news/2022/november/competition
for-knowledge-start-of-the-project)
2.11.2022

Competition for knowledge: start of the
project
(/bg/press/news/2022/november/compe
for-knowledge-start-of-the-project)
Cooperation is the key to success! That
idea has been the driving force behind our
philosophy in the past, and this idea will be
our driving force in the future. With this in
mind, we are tightly collaborating with our
customers, our business partners and,
from now on – with the Slovenian technical
...

(/bg/press/news/2022/september/start-ofthe-100yearsofsuccess-campaign)
1.9.2022

Start of the #100yearsofsuccess
campaign
Този
(/bg/press/news/2022/september/startуебсайт използва бисквитки. Ние използваме бисквитки, за да наблюдаваме нашия уебсайт и
да
го коригираме съответно, за да подобрим вашето изживяване. Моля, посочете дали сте съгласни
of-the-100yearsofsuccess-campaign)
с използването на нашите бисквитки
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Настройка на бисквитките

Our company is more than 100 years old. It
has evolved from a little workshop to a
global company that is shaping new
working trends and innovative hand tools
solutions
every single day. To mark our rich
(https://uniortools.com/bg/)
story, we just launched a comprehensive
promotional #100yearsofsuccess
campaign
that promotes our ...
Български
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(/bg/press/news/2022/august/The-story-ofthe-1900km-offroad-journey-a-perfect-way-oftesting-skills-and-our-products)
22.8.2022

The story of the 1900km offroad
journey: a perfect way of testing skills
and our products
(/bg/press/news/2022/august/Thestory-of-the-1900km-offroad-journey-aperfect-way-of-testing-skills-and-ourproducts)
Motorbike enthusiasm is entrenched in our
veins. We produce innovative solutions for
maintaining and repairing all kinds of
motorcycles, so we exactly know what
motorcyclists want and need. And to
demonstrate this case, we have set a
difficult challenge for our friend Greg Gilson
- he will ride a 1900km ...
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(/bg/press/news/2022/august/theimportance-of-certificates-story-of-unior-squality-and-reliability)
18.8.2022

The importance of certificates: Story of
Unior's quality and reliability
(/bg/press/news/2022/august/theimportance-of-certificates-story-of-uniors-quality-and-reliability)
Unior Hand Tools is best known for its
advanced in-class product quality and
reliability. This fame is being achieved
through our long and rich history, new
innovations and solutions, and numerous
assurances such as quality standards and
other well-established certificates.
Бисквитки

Правни бележки
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