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hurtownia artykułów technicznych 

W ofercie znajdują się:
Narzędzia
• skrawające
• ścierne
• ręczne
• pomiarowe
• pneumatyczne
• mocujące 
• ogrodowe

Hurtownia Artykułów Technicznych istnieje na rynku od 2000 roku i jest uzupełnieniem oferty FENES S.A. 
Fabryki Narzędzi Skrawających w Siedlcach. Świadczymy usługi w zakresie zaopatrzenia przemysłu, 
handlu i odbiorców detalicznych w pełną gamę narzędzi, urządzeń i maszyn wiodących producentów 
polskich i zagranicznych.

Oferowany asortyment jest dużo szerszy niż przedstawiony w folderze, zawiera praktycznie 
wszystkie możliwe do spotkania na rynku narzędzia i urządzenia techniczne.

Współpracujemy bezpośrednio z wieloma producentami dlatego możemy:
- udzielać klientom dużych rabatów
- stosować preferencyjne ceny sprzedaży, promocje

Realizujemy kompleksową obsługę:
- zamówienia: osobiste, telefon, fax, email 
- dostawa narzędzi do klienta transportem własnym lub przez wybraną firmę spedycyjną 
- doradztwo techniczne

Zachęcamy do nawiązania współpracy i odwiedzenia naszej strony internetowej.                     
Prosimy o przesłanie zapytań  na adres e-mail: centrumnarzedzi@fenes.com.pl

hurtownia@fenes.com.pl
tel.  25 633 38 86 lub 697 616 290

Materiały i urządzenia ścierne

Spawanie
• druty i pręty do spawania
• elektrody
• urządzenia i osprzęt spawalniczy

Elektronarzędzia
Osprzęt maszynowy

Oleje
• przemysłowe
• do obróbki stali
• hartownicze
• maszynowe
• przekładniowe
• oleje i emulsje chłodzące
• preparaty myjące i smary

Pozostałe maszyny i urządzenia
• maszyny do obróbki drewna i metalu
• silniki elektryczne
• agregaty prądotwórcze
 Systemy do zabezpieczania i przenoszenia ładunków
• zawiesia
• wciągarki
• liny
• łańcuchy
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płytki wieloostrzowe do wysokowydajnej
obróbki, narzędzia skrawające składane
i monolityczne

płytki wymienne do toczenia i frezowania, 
głowice frezerskie, noże tokarskie, 
frezy monolityczne, wiertła składane,
oprzyrządowanie do frezowania gwintów,
wytaczadła

płytki wieloostrzowe do toczenia,
frezowania, przecinania i gwintowania,
noże tokarskie składane, głowice frezerskie, 
frezy, listwy do przecinania

noże tokarskie składane, z płytkami
z węglików spiekanych, ze stali szybkotnącej,
wytaczadła ze śrubą mikrometryczną, 
klucze łańcuchowe i nastawne

płytki wieloostrzowe, narzędzia do frezowania, 
wiercenia, gwintowania i przecinania, 
noże tokarskie

Hurtownia FENES S.A. w swojej ofercie posiada wyroby największych polskich i zagranicznych producentów. 

narzędzia skrawające

narzędzia tnące: wkłady - płytki frezarskie, 
tokarskie, do gwintowania, 
wkładki twarde Ultra,
frezy, narzędzia tokarskie ISO

płytki wieloostrzowe,
narzędzia do frezowania, wiercenia,
gwintowania i przecinania,
noże tokarskie 

płytki z węglików spiekanych 
do narzędzi lutowanych, 
płytki do narzędzi obróbki szkła i glazury, 
płytki do narzędzi górniczych, 
ciągadła i narzędzia z węglików spiekanych, 
dysze z węglików spiekanych, 
pałeczki do napawania utwardzającego

narzędzia skrawające składane 
i monolityczne z węglika spiekanego, 
płytki wieloostrzowe  z węglika spiekanego, 
CBN i PKD

hurtownia.fenes.com.pl
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narzynki, gwintowniki ręczne i maszynowe, 
gwintownice i obcinaki do rur, 
zestawy do gwintowania

precyzyjne narzędzia skrawające do obróbki stali:
wiertła walcowane, szlifowane, 
ze stali HSS i HSS-Co oraz pogłębiacze i frezy, 
wiertła trepanacyjne, wiertła wielostopniowe, 
gwintowniki, narzynki, piły otworowe

narzynki, gwintowniki ręczne i maszynowe,
gwintownice i obcinaki do rur,
zestawy do gwintowania

narzędzia skrawające składane i monolityczne
z węglika spiekanego, 
płytki wieloostrzowe z węglika spiekanego, 
CBN i PKD

narzędzia skrawające składane i monolityczne
z węglika spiekanego,
płytki wieloostrzowe z węglika spiekanego

wiertła kręte do: stali automatowej,
węglowej konstrukcyjnej, stopowej,
żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, 
brązu cynowo-cynkowego, aluminium, 
stopów magnezu, drewna, muru, betonu, 
szkła, ceramiki, marmuru

wiertła HSS i węglikowe, nawiertaki,
rozwiertaki, gwintowniki ręczne i maszynowe,
narzynki,  tuleje redukcyjne, pogłębiacze,
frezy węglikowe

wiertła pełnowęglikowe, rozwiertaki,
frezy palcowe HSSE/PM, gwintowniki precyzyjne, 
wiertła koronowe, wiertła do szyn,
pilniki obrotowe, piły i frezy tarczowe HSS i HM,
brzeszczoty pił ręcznych i piły taśmowe

frezy – palcowe, walcowe, tarczowe, 
kształtowe, głowice frezerskie, nawiertaki, 
rozwiertaki, półwyroby

wiertła, wiertła lufowe, gwintowniki ręczne 
i maszynowe, wygniataki, frezy do gwintów, 
narzynki, rozwiertaki, pogłębiacze, 
narzędzia PKD/CBN, modułowe systemy narzędzi, 
półfabrykaty węglikowe

ściernice, segmenty ścierne i osełki
wykonane z materiałów ściernych twardych 
(korundowych i karborundowych) 
ze spoiwami: żywicznym i ceramicznym

ściernice ceramiczne i organiczne
do cięcia i szlifowania stali i betonu,
osełki i ziarno ścierne, narzędzia diamentowe

pilniki warsztatowe, piły,
wycinaki do otworów,  ściernice do dokładnego
szlifowania i polerowania, 
narzędzia diamentowe, szczotki

wysokowydajne ściernice diamentowe  
z regularnego azotku boru (CBN) 
na spoiwie żywicznym

tarcze do cięcia i szlifowania, płótna,
papiery ścierne, ściernice listkowe talerzowe 
i nasadzane, tarcze lamelowe, 
ściernice diamentowe do ostrzenia narzędzi

obciągane, jednoziarniste oraz wieloziarniste,
narzędzia diamentowe

narzędzia ścierne spojone i nasypowe, 
tarcze filcowe, pasty polerskie, 
tarcze szmaciane, szczotki techniczne

tarcze do przecinarek (stolikowych, drogowych), 
szlifierek kątowych, pił ściennych, 
wiertła koronowe, dodatki do wiertnic, 
koronki wiertnicze
 

narzędzia ścierne

NADI Sp. J.
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ściernice diamentowe i borazonowe na wiązaniu żywicznym, 
ściernice borazonowe galwaniczne, obciągacze diamentowe, 
wgłębniki do twardościomierzy

ŚCIERNICE - z elektrokorundu i węglika krzemu o spoiwie ceramicznym, 
borazonowe o spoiwie ceramicznym, diamentowe i borazonowe o spoiwie żywicznym, 
diamentowe i borazonowe o spoiwie galwanicznym, 
ściernice do ostrzenia narzędzi z PCD i PCBN, kompozytowe narzędzia skrawające

produkty wykonywane z papieru i płótna ściernego
oraz włókniny i filcu takie jak:  pasy bezkońcowe, ściernice trzpieniowe i otworowe, 
ściernice lamelowe, krążki, arkusze, rolki, opaski, stożki ścierne 

narzędzia ręczne
wyposażenie warsztatów
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narzędzia ręczne: klucze – nasadowe, 
oczkowe, płaskie, szczypce, wkrętaki, 
młotki, siekiery, wycinaki rymarskie

stanowiska narzędziowe, wózki, 
zestawy narzędzi, klucze, szczypce, 
wkrętaki, ściągacze, ubrania ochronne, 
narzędzia udarowe, narzędzia pneumatyczne, 
narzędzia dla warsztatów samochodowych

szczypce, nożyce, obcęgi, klucze do rur, 
pincety, szczypce do obróbki końcówek 
kablowych, narzędzia izolowane

meble warsztatowe, wózki i skrzynie
narzędziowe, zestawy narzędzi, klucze, nasadki, 
elementy łączące i napędowe do pracy ręcznej 
i udarowej, wkrętaki, szczypce, 
specjalistyczne narzędzia samochodowe, 
narzędzia dynamometryczne, młotki, przecinaki, 
ściągacze, narzędzia do obróbki rur i blach

narzędzia ręczne, klucze dynamometryczne, 
wkładki do gwintowania

narzędzia ręczne: pomiarowe, traserskie, 
laserowe, elektryczne, tnące,
ogólnobudowlane, łączące, stolarskie, 
mechaniczne, systemy magazynowania narzędzi

wkrętaki, klucze trzpieniowe, 
zestawy narzędzi, 
groty i końcówki wkrętakowe,
narzędzia dynamometryczne

pilniki i frezy obrotowe, klucze, nasadki i akcesoria, 
narzędzia dynamometryczne, końcówki udarowe, 
wkrętaki, szczypce, narzędzia precyzyjne, 
ściągacze, narzędzia nieiskrzące, 
narzędzia do urządzeń chłodniczych, 
narzędzia do drewna, wózki i skrzynie narzędziowe, 
zestawy narzędzi

klucze nasadowe, nasadki, klucze płaskie, 
oczkowe, płasko-oczkowe, zestawy narzędzi

narzędzia ręczne oraz osprzęt do elektronarzędzi: 
wiertła do betonu, osprzęt do kucia, 
wiertła do drewna, wiertła HSS, 
brzeszczoty do wyrzynarek oraz pił szablastych, 
wiertła wielostopniowe, otwornice, miary, 
piły ręczne, ściski, noże, szczypce, torby, imadła 

hurtownia.fenes.com.pl
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szczotki tarczowe, udarowe, pędzlowe, 
doczołowe, ręczne, listwowe, 
szczotki kominiarskie, wyciory, pędzle z drutu

klucze nasadowe, akcesoria i zestawy,  
klucze dynamometryczne i wzmacniacze 
momentu, wkrętaki i końcówki wkrętakowe, 
szczypce i klucze do rur, narzędzia dla elektryków,
młotki, dłuta, przecinaki, siekiery, ściski, imadła,
wsporniki, narzędzia: tnące, skrawające, 
hydrauliczne, do łączenia, budowlane, miernicze

stanowiska narzędziowe, wózki, 
zestawy narzędzi, klucze, szczypce, wkrętaki, 
ściągacze, narzędzia udarowe, 
narzędzia dla warsztatów samochodowych

narzędzia mocujące, dociski szybkomocujące, 
praski śrubowe i zębatkowe, 
elementy mocujące, ściski śrubowe i stalowe, 
klucze sześciokątne i specjalne, 
hydraulika i elementy składane AMF, 
narzędzia napędzane VDI, narzędzia skrawające 

nożyce do cięcia blach i drutu, 
młotki ślusarskie i klucze

drabiny pionowe, specjalne i regałowe, 
pomosty, schody, kładki, 
rusztowania jezdne, rusztowania fasadowe, 
konstrukcje specjalne, akcesoria

meble ze stali nierdzewnej, stoły, wózki, 
szafki warsztatowe, 
uniwersalne systemy zabudowy, szafy, 
sprzęt transportowy 

CROMWELL – jeden z wiodących 
światowych dostawców narzędzi ręcznych, 
przemysłowych i oprzyrządowania

wysokiej jakości: pilniki i tarniki, 
frezy trzpieniowe, radełka, musaki

elektronarzędzia

wiertarki udarowe, elektryczne i kątowe, młoty udarowe, wyburzeniowe i do kucia, 
wkrętarki elektryczne i udarowe, wiertnice diamentowe, bruzdownice, polerki, szlifierki kątowe, 
mimośrodkowe, oscylacyjne, proste, podwójne, do betonu i do pracy na mokro, nożyce, rozdzieraki, 
gwinciarki, strugi, frezarki, wyrzynarki, pilarki tarczowe, piły łańcuchowe, szablaste i tandem, 
opalarki, pistolety do klejenia, odkurzacze, dmuchawy, elektronarzędzia akumulatorowe

OSPRZĘT: wiertła do metalu, drewna, betonu, kamienia, wielozadaniowe, piły otwornice, dłuta, 
diamentowe tarcze tnące i szlifierskie, tarcze tnące i ścierne, końcówki wkręcające, brzeszczoty, 
piły szablaste, tarcze pilarskie, koronki wiertarskie

pilarki, piły, kosy, przecinarki, kosiarki, rozdrabiacze, urządzenia czyszczące, 
urządzenia akumulatorowe, środki ochrony osobistej

wiertarki elektryczne i udarowe, młoty udarowe, szlifierki kątowe i proste, szlifierki taśmowe, 
szlifierki oscylacyjne, polerki, pilarki tarczowe, nożyce do blachy, wycinaki do blachy, 
mieszalniki, narzędzia akumulatorowe, strugarki

INTERNATIONAL
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pneumatyka i hydraulika siłowa

narzędzia pomiarowe

szlifierki – proste czołowe, kątowe, 
wiertarki, gwintownice, wkrętarki, 
klucze kątowe, klucze udarowe, 
ubijaki formierskie, młotki, ścinaki, 
młoty wyburzeniowe, 
motoreduktory, węże, filtry

szlifierki – proste, kątowe, czołowe,  
klucze udarowe, wiertarki,  filtry, 
węże ciśnieniowe, szybkozłączki i inne

narzędzia pneumatyczne, 
narzędzia elektryczne, szlifierki, wiertarki, 
młotki, narzędzia pomiarowe, 
akcesoria do powietrza, silniki pneumatyczne

klucze udarowe, zapadkowe, kątowe, 
klucze elektryczne, wkrętarki pneumatyczne 
i elektryczne, wiertarki, szlifierki kątowe, 
trzpieniowe, taśmowe, proste, czołowe, 
oscylacyjne i liniowe, polerki, gwinciarki, 
młotki pneumatyczne

klucze udarowe i zapadkowe, wkrętaki, 
wkrętaki z mechanizmem udarowym, wiertarki, 
młotki, polerki, szlifierki: czołowe, kątowe, proste, 
pasowe, oscylacyjne małe oraz szlifierki specjalne, 
narzędzia zasilane bateryjnie, przewody powietrza

suwmiarki noniuszowe, zegarowe, 
elektroniczne, głębokościomierze, 
liniały cyfrowe, mikrometry, średnicówki, 
czujniki zegarowe, statywy magnetyczne, 
płytki wzorcowe, kątomierze, 
mierniki długości, mierniki chropowatości

przyrządy pomiarowe, przeciągacze

suwmiarki, mikrometry, średnicówki, 
czujniki, płytki wzorcowe, sprawdziany, 
miary zwijane, liniały, lupy

głębokościomierze, czujniki zegarowe,
grubościomierze

suwmiarki czujnikowe, noniuszowe, elektroniczne, 
mikrometry z odczytem analogowym, 
z cyfrowym wyświetlaczem, z czujnikiem zegarowym, 
średnicówki z odczytem cyfrowym lub analogowym, 
czujniki zegarowe standardowe, 
wałeczki do pomiaru gwintów, płytki interferencyjne, 
głębokościomierze, głowice mikrometryczne

suwmiarki, mikrometry, średnicówki, czujniki zegarowe, 
statywy, wzorce, pryzmy, sprawdziany, kątowniki, 
kątomierze, cyrkle, imadła

producent sprzętu pomiarowego 
takiego jak elektroniczne: czujniki, suwmiarki, 
mikrometry, głowice pojemnościowe

hurtownia.fenes.com.pl



spawanie

maszyny i urządzenia

osprzęt maszynowy
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Możemy sprowadzić drut spawalniczy każdego producenta 
z możliwością wcześniejszego sprawdzenia jakości przez klienta.

urządzenia spawalnicze: spawarki MMA, TIG, 
półautomaty MIG/MAG, przecinarki plazmowe, 
automaty spawalnicze, agregaty spawalnicze, 
urządzenia prostownikowe, uchwyty spawalnicze, 
części, osprzęt spawalniczy, elektrody, 
druty i pręty do spawania i regeneracji stali, 
żeliwa i metali kolorowych

urządzenia MMA, TIG,  MIG, urządzenia 
wieloprocesowe, urządzenia do procesów 
zaawansowanych  PULS/STT,  agregaty 
spawalnicze,  urządzenia do spawania 
łukiem krytym, podajniki drutu półautomatyczne, 
urządzenia do cięcia plazmowego,
akcesoria ochronne, uchwyty spawalnicze

urządzenia spawalnicze: spawarki MMA, TIG, 
półautomaty MIG/MAG, przecinarki plazmowe, 
automaty spawalnicze, agregaty spawalnicze, 
systemy do cięcia, uchwyty spawalnicze, 
części, osprzęt spawalniczy, elektrody, 
druty i pręty do spawania i regeneracji stali, 
żeliwa i metali kolorowych

urządzenia spawalnicze: spawarki MMA, TIG, 
półautomaty MIG/MAG, 
automatyzacja procesu spawania MIG/MAG, 
akcesoria i części spawalnicze

osprzęt do cięcia i spawania gazowego ręcznego 
i maszynowego - reduktory, palniki, 
półautomaty do cięcia, złączki, 
urządzenia zabezpieczające, rampy z osprzętem, 
urządzenia i komplety montażowe

osprzęt do cięcia i spawania gazowego ręcznego 
i maszynowego - reduktory, palniki, 
uchwyty do spawania elektrycznego MMA, 
MIG/MAG, uchwyty elektro-powietrzne, 
zaciski biegunowe, łączniki przewodów, 
sprzęt ochrony 

materiały spawalnicze: elektrody, druty MIG/MAG, 
TIG, druty rdzeniowe, topniki

materiały spawalnicze: druty do spawania 
stali niestopowych i o podwyższonych 
wytrzymałościach

zestawy narzędzi, gwintownice, 
stoły warsztatowe, podnośniki, wyciągarki, 
nożyce, giętarki, walcarki, prasy, strugarki, 
szlifierki, frezarki, tokarki, piły, wiertarki 

przecinarki taśmowe: ręczne, grawitacyjne, 
półautomatyczne, automatyczne

wciągniki łańcuchowe, dźwigniowe i linowe, 
dźwigniki, bloczki, wielokrążki, 
podnośniki hydrauliczne, 
samozamykacze, wciągarki, 
zawiesia klamrowe, kliny mechaniczne

maszyny i urządzenia do obróbki drewna i metalu: 
pilarki taśmowe poziome, pilarka ramowa pionowa, 
wielopiła ramowa pionowa, podajnik kłód, 
obrzynarka do desek, ostrzarki pił, rozwieracze 
zębów pił do drewna, myjki pił, przecinarki taśmowe 
do metalu, ostrzarki pił do metalu, nożyce do blachy

uchwyty tokarskie, tarcze zabierakowe, 
oprawki frezerskie, praski zębate, kły, 
tulejki trzpieniowe, imadła – ślusarskie, 
maszynowe, wiertarskie, do rur, kowalskie

oprawki narzędziowe, tuleje zaciskowe, 
głowice wytaczarskie, systemy modułowe, 
oprawki termokurczliwe 

uchwyty tokarskie, tarcze zabierakowe, 
oprawki frezerskie, praski zębate, kły, 
tulejki trzpieniowe, imadła – ślusarskie, 
maszynowe, wiertarskie, do rur, kowalskie

samozaciskowe uchwyty wiertarskie

hurtownia.fenes.com.pl



silniki indukcyjne klatkowe w zakresie 
mocy od 0,04 KW do 3,0 KW 
ogólnego przeznaczenia 
oraz silniki w wykonaniu specjalnym

trójfazowe silniki klatkowe 
od 0,75 kW do 200 kW 
ogólnego przeznaczenia oraz specjalne, 
napędy elektryczne

silniki elektryczne niskiego i wysokiego
napięcia od 160 kW do 3150 kW, 
wykonanie standardowe i specjalne

• oleje emulgujące do obróbki metali
• oleje nieemulgujące do obróbki metali
• oleje do obróbki plastycznej
• oleje do hartowania
• oleje maszynowe
• oleje przekładniowe
• oleje hydrauliczne
• oleje i emulsje chłodzące
• preparaty myjące i smary

       *pojemności konfekcyjne i przemysłowe

silniki elektryczne

oleje techniczne

systemy do zabezpieczania i podnoszenia ładunków

• zawiesia – pasowe, wężowe,
linowe, łańcuchowe

• zabezpieczenie ładunków
• osprzęt do zawiesi
• ochrony
• osprzęt do dźwignic
• liny stalowe
• łańcuchy klasy 8 stali

• wysokiej jakości opakowaniowe taśmy polipropylenowe
• zapinki druciane, polipropylenowe, metalowe
• narożniki polipropylenowe



piły tarczowe, trakowe, brzeszczoty do pił ręcznych i maszynowych 
(do drewna i metalu) frezy piłkowe, wiertła do muru

narzędzia dla przemysłu drzewnego i meblarskiego: piły, 
frezy piłkowe, głowice formatyzujące, głowice frezowe, 
narzędzia do drzwi, okien, do złącz, frezy, wiertła, noże/płytki, 
narzędzi z ostrzami DP (DIA)

profesjonalne narzędzia do drewna: piły - do drewna litego, 
płyt, płyt z okleiną i laminowanych, 
piły panelowe, do plastiku, aluminium, hogerów, narzędzia CNC, 
frezy – dolnowrzecionowe, do rowków, wręgowania, profilowania, 
łączeń, ram i drzwi panelowych,
ISIS - zestaw do ramiaków i płycin, wiertła – ślepe, przelotowe,
Ditec, puszkowe z uchwytem maszynowym, uchwyty do wierteł, 
wiertła oscylacyjne, zestawy do frezowania i zaślepiania, 
narzędzia do rozet, frezy trzpieniowe

profesjonalne narzędzia do obróbki drewna piły tarczowe do wielopił, 
piły tarczowe do cięcia wzdłużnego, piły tarczowe uniwersalne i specjalne, 
piły tarczowe do płyt laminowanych, podcinaki, piły do aluminium 
i materiałów nieżelaznych piły ultracienkie, piły rowkujące, 
piły do elektronarzedzi, piły do stali na sucho, głowice do wręgów, 
głowice do skosów, głowice zaokrąglajace głowice na noże profilowe, 
noże profilowe do głowic, frezy trzpieniowe spiralne HM, 
frezy proste HM, frezy na płytki wymienne, frezy rowkujące

profesjonalne narzędzia do obróbki drewna wiertła przelotowe, 
wiertła nieprzelotowe, wiertła puszkowe, uchwyty do wierteł, 
szybkozłączki do wierteł, frezy oscylacyjne, frezy spiralne, 
uchwyty, tuleje, akcesoria CNC, frezy CNC, głowice trzpieniowe CNC, 
głowice dolnowrzecionowe, frezy dolnowrzecionowe, 
frezy trzpieniowe DIA, wiertła DIA, wiertła DIA, piły, podcinaki DIA, 
głowice do okleiniarek DIA, głowice formatyzujące DIA, piły tarczowe HM, 
płytki wymienne HM, akcesoria

narzędzia dla tartaków, fabryk mebli i zakładów stolarskich
piły trakowe, taśmowe, tarczowe, frezy, noże, płytki, 
frezy piłkowe, wiertła

obrabiarki do drewna (wiertarki, wiertarko-frezarki), 
pilarki tarczowe, szlifierko-ostrzarki przeznaczone 
do ostrzenia narzędzi do obróbki drewna, 
ostrzarka do narzędzi profilowych typ DUJA, 
urządzenia do wyprawy pił, stoły współrzędnościowe, 
uchwyty do pił trakowych

obrabiarki do drewna

piły tarczowe: do cięcia drewna, formatujące i podcinające 
do laminatów, piły do cięcia metali nieżelaznych,
piły trakowe - stellitowane i chromowane,
frezy proste, profilowe z HM i HSS, piły taśmowe,
noże do głowic strugarskich HM i HSS 
oraz noże powlekane związkami tytanu, 
głowice strugarskie
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„FENES” S.A. od blisko 40 lat jest polskim producentem narzędzi skrawających. Wysoka jakość        
i znana marka - to cechy, które przyciągają do zakładu odbiorców z kraju i zagranicy.
W naszej ofercie znajduje się szeroka gama narzędzi skrawających do obróbki metali i drewna 
produkowanych w wymiarach metrycznych i calowych, według norm europejskich i amery-
kańskich. Obok pił taśmowych do metalu i drewna produkujemy narzędzia trzpieniowe z HSS, 
HSS-E, PM HSS-E i VHM. Poza ofertą katalogową oferujemy naszym klientom narzędzia specjal-
ne wykonane wg wymagań klienta. W ofercie Spółki znajduje się również szeroki zakres usług, 
m.in. cięcia, ostrzenia, zgrzewania, hartowania czy piaskowania narzędzi.

Nasze produkty:

Narzędzia do metalu
• piły taśmowe
• noże tokarskie
• wiertła
• frezy [NSS, HSS-E, PMNSS-E]
• frezy [VHM]
• rozwiertarki
• nawiertaki
• pogłębiacze
• gwintowniki
• pilniki obrotowe

Narzędzia do drewna
• piły taśmowe
• piły tarczowe
• piły tarczowe z ostrzami
            z węglików spiekanych
• noże strugarskie
• frezy z węglików spiekanych
• ściernice do ostrzenia pił

Narzędzia do stolarki okiennej
Narzędzia do przemysłu spożywczego
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FENES S.A.
Hurtownia Artykułów Technicznych
ul. Gen. Fr. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce
e-mail: hurtownia@fenes.com.pl
  centrumnarzedzi@fenes.com.pl
tel./fax 25 633 38 86
    25 632 52 51 w. 301, 201
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