


Ezen kívül három zárt kisteherautó teríti a megrendelők felé a

szükséges gépeket, szerszámokat, illetve kellékeket.

A feldolgozóipar számára igyekszünk, akár egyedi kívánságokat is

rugalmasan, pontos határidőre, kiváló minőségben teljesíteni.

Egyedülálló gép-, szerszám-, kellékválasztékkal állunk kedves

vásárlóink és megrendelőink rendelkezésére. Ügyfeleink teljeskörű

kiszolgálásának érdekében létrehoztuk a Basker Kft-t, melynek

tulajdonosa ifj. Jászai János, aki a megrendelt fejkövek és emlékek

feliratozásával (homokfúvásával) foglalkozik.

A kőfaragóipari gép-, szerszám-, kellékkereskedelmi tevékenysé-

günket 1998-ban kezdtük. Mindezt a kőfaragók, sírkövesek és

viszonteladók teljeskörű kiszolgálásának érdekében.

A dinamikusan fejlődő kőfaragó ipari kereskedelem időközben

túlnőtte a keleti régió határait, így a kereskedelmi tevékenységün-

ket továbbfejlesztettük egy 1000m -es raktár és üzlethelyiséggel.

A Basker Kft. a legmodernebb technológiával készült, nagy

teljesítményű, automata vezérlésű Goldmann gépekkel látja el a

fent említett feladatokat. A kft. tevékenységi körébe tartozik, a

nagy sikert aratott CNC-vezérlésű automataportrégravírozás is.

A tekintélyes árukészlet, a kedvező ár és a széleskörű szolgáltatás

remélem meggyőzi Önt, és bízom benne, hogy Önt is elégedett

partnereink között tudhatjuk.

Jászai János

2

és munkatársai

4471 Gávavencsellő, Hősök tere 13.

Tel./Fax: 06-42-206-812

Tel.: 06-42-206-045

Flamingó Jászai Kft.

Kőfaragóipari

Gép-, Szerszám- és Kellékraktár



2,5 cm betű, szám 470,- 470,- 470,- 470,-

3,0 cm betű, szám 520,- 520,- 520,- 520,-

4,0 cm betű, szám 680,- 680,- 680,- 680,-

5,0 cm betű, szám 820,- 820,- 820,- 820,-

írásjelek 370,- 370,- 370,- 280,-

Méret Arany
Fekete
arany

Króm Bronz

6,0 cm betű, szám 1030,- 1300,- 1030,-1030,-

2,5 cm betű, szám 330,- 330,- 330,- 330,-

3,0 cm betű, szám 370,- 370,- 370,- 370,-

4,0 cm betű, szám 510,- 510,- 510,- 510,-

5,0 cm betű, szám 640,- 640,- 640,- 640,-

írásjelek 330,- 330,- 330,- 330,-

Méret Arany
Fekete
arany

Króm Bronz

5,0 cm nagybetű 1550,- 1550,- 1550,- 1550,-

3,0 cm kisbetű 1030,- 1030,- 1030,- 1030,-

3,0 cm végbetű 1030,- 1030,- 1030,- 1030,-

3,0 cm szám 680,- 680,- 680,- 680,-

írásjelek 440,- 440,- 440,- 440,-

Méret Arany
Fekete
arany

Króm Bronz

Betűsablonnal együtt!

Betűsablonnal együtt!

Betűsablonnal együtt!

Bronz betűk



Gyémánt szerszámok

Gránit, márvány, mészkő

vágókorongok

115 mm - 800 mm

Mágneses felfogatású gumiba ágyazott

gyémánt szerszám sorozatok

Mágneses, M14-es, bajonettzáras felfogatású

durvázó gyémántok 100 mm, 130 mm

Íves gyémánt

vágótárcsák

115 mm - 230 mm



Gyémánt szerszámok

Flansos korongok

230 mm

180 mm

150 mm

125 mm

115 mm

Élgömbölyítők

T-szegmenses durvázó

180 mm

150 mm

125 mm

115 mm



Gyémánt szerszámok

Gyémánt

szegmenses élcsiszolók

100, 130 mm

Vizes gyémánt sorozatok

belső ívek marásához,

fényezéséhez

Domború tépőzáras

gyémánt ívcsiszolók

60mm, 100mm

Tépőzáras

vizes és száraz

gyémánt élcsiszolók,

fényezők

60, 100, 130 mm



Gyémánt szerszámok
Műanyagkötésű síkcsiszolók

karos gépekre.
Műanyagkötésű,

bajonettzáras felfogatású,

merev fényező sorozat

100 mm, 130 mm

Különböző felfogatású

és átmérőjű gyémántfúrók

Műanyagkötésű

gyémánt csiszoló sorozatok

minden géptípusra, minden méretben.

Műanyag és fémkötésű

gyémánt csiszolók

wackerkopf felfogatáshoz.

140 mm, 170 mm

Finomság:

#200-#3500;

200 mm,

250 mm



Élgömbölyítő
Gyémánt szerszámok

MAKITA

vizes élgömbölyítők

Vizes élgömbölyítő szerszámok

minden méretben és felfogatásban.

Egyedi gyártású gyémánt marószerszámok

kézi és nagy gépekre.



Csiszoló anyagok

Harangkövek

normál és mini kivitelben

Tépőzáras és M14-es felfogatású

csiszolópapírok.

csiszolókövek

minden géptípushoz

Különféle összetételű és

felfogatású csiszolókövek kézi és nagy gépekre.



Szerszámrögzítők, felfogatók minden típushoz,

egyedi elképzelések alapján is.

Felfogatók



Gépek, alkatrészek

Száraz és vizes

kézigépek és alkatrészeik

Pneumatikus kézigépek,

kalapácsok, gravírozók

Gyémánt szerszámok

pneumatikus gépekhez.



Vázafúrók

Sínes gránit vágók

Gépek, alkatrészek



Kőragasztók,
kőápolók, fényezők

Kőragasztók, kőápolók

Antikoló kefék kézi és nagy gépekre

Polírozó filcek minden géptípusra

Fényezőporok

Szilikonok



Gyémánt

felújító szegmensek

Utólag szerelhető

flanchok

Kovácsolt

kézi szerszámok,

betűvésők

Kőzetfúrók

Munkavédelmi felszerelések Drótkefék, acélgyapotok

Egyéb kellékek



Egyéb kellékek
Jelölő ceruzák, kréták, filcek

Betűfestékek minden színben,

alapozók, aranyfüst

Homokfúvó fóliák,

szemcsék

Tépőzár felújítók



Bronz vázák, lámpák



Bronz díszek, kiegészítők



Műkő vázák, lámpák, kiegészítők



Műgyantás szobrok, plakettek



Műgyantás bronz szobrok, plakettek



Kiegészítők

Alumínium

sírkődíszek

Rozetta csavarok,

koszorú akasztók

Kaspó és vázabetétek

minden méretben



Időtálló, műgyantás vázák



Időtálló, műgyantás
sarkok, lámpák, kaspók



Gránit termékek

Gránit fedlapvázák

minden színben

Gránit lámpák

minden színben

és kivitelben



Gránit termékek

Gránit vázák, sarkok, kaspók minden színben

Gránitváza raktár



Gránit termékek, Gravírozás



Egyéb szolgáltatások

Betűfúvás, egyedi címerek, ornamentikák

Portrégravírozás



Egyéb szolgáltatásokEgyéb szolgáltatások
- Bronz betű felfúrás

- Fóliavágás

- Porcelán fotó készítés

- Gyémánt szerszám felújítás, szervizelés

- Egyedi gyémánt szerszámok gyártása

- Csomagküldés 24 órás postaszolgálattal

- Bronz betű felfúrás

- Fóliavágás

- Porcelán fotó készítés

- Gyémánt szerszám felújítás, szervizelés

- Egyedi gyémánt szerszámok gyártása

- Csomagküldés 24 órás postaszolgálattal

Raktár:

4471 Gávavencsellő, Hősök tere 13.

Tel./Fax: 0036-42-206-812

Tel.: 0036-42-206-045

e-mail: info@sirko-szerszam.hu

web: www.sirko-szerszam.hu

Raktár:

4471 Gávavencsellő, Hősök tere 13.

Tel./Fax: 0036-42-206-812

Tel.: 0036-42-206-045

e-mail: info@sirko-szerszam.hu

web: www.sirko-szerszam.hu

Elérhetőségek

Flamingó Jászai Kft.Flamingó Jászai Kft.
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