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O КОМПАНИИ КУФЕТА 

  Куфета С.Ц. – это производственное предприятие 
с долголетней традицией. Было учреждено в 1986 
году, через пресутствующего владельца, и есть 
многопоколенной деятельностью в автомобильной 
отрасли.
 Теперь компания Куфета С.Ц. имеет в предложении 
больше 200 продуктов: от всей гаммы антенн для 
большинства моделей автомобилей, через манометры 
к шинам, пусковые провода,скребки, щётки, за разными 
пренадлежностями предназначеными к удержании 
автомобиля в чистоте.
Наша компания есть единственная из польских 
производителей в отрасли, каторая имеет так богатое 
ассортиментное предложение. Дайот ей ето большой 
перевес на рынке польском и за рубежом, а также 
позволяет результативно конкурировать с экспортёрами 
из Китая.

Производитель Куфета С.Ц. за манометры, скребки, 
пусковые провода – получил наиболее высокие 
оценки и узнание за образцовые, в независимых тестах 
проведённых через спецыалистические авто журналы 
такие – как ( „ Заводило „    „ Машина Мир „ ).

В политике фирмы один из приоритетов – постоянное 
развитие. Отсюда систематическое расширение 
машинного парка, расширяние асортимента, поднимание 
квалификации работников, заботливость о безопасность 
и хорошие условия работы. В значительной мере это 
возможное благодаря средством из Европейского Союза.

У нас упруго розвивается отдел проектирования новых 
изделий, по заказу  можна также у нас изготовить 
изделие не только из автомобильной отрасли. Компания 

предлагает проектирование и выполнение форм 
втрысковых, а также и призводство. Доверились нам 
уже много фирм, которых мысли мы перевоплотили в 
конкретный, хорошо доработанный продукт.
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЯКОСТЬЮ

  Система Управления Качеством в компании Куфета С.Ц. 
есть наставлена на непрерывное  совершенство нашего 
производства и приспосабливается к техническим и 
економическим требованиям наших клиентов.
  Чтобы обеспечить эффективность политики качества, мы 
ввели Систему Управления Качеством, соответствующую 
требованиям ИСО 9001: 2000. Мы к этому сертификату 
относимся как к пропуску на европейские рынки и 
обязательство к систематической работе.

Мы выдвигаем себе следующие достижения:
- непрерывное совершенство производственных процесов,
-      увеличевание автоматизации,
-      развивание технологии производства,
-      расширяние асортимента,
-       модернизирование машинного парка через                  
        устанавливание устройств более нового поколения,
-      специальные обучения коллектива совершенствующие   
        её компетенции.
     Мы стараемся всегда удерживать все сроки реализации 
заказ.                                                           
Качество наших товаров, зависит также от качества 
материалов, по этому в осуществлении политики качества 
мы чётко сотрудничаем с нашими поставщиками. 
Производство у нас происходит по понятиям, что за качество 
товара, отвечают не только владельцы компании, но также 
все её работники. По этому, тот кто заметит риск ухудшения 
качества товара, обязан принять соответствующие действия 
и шаги имеющие цель её   направления и защиты.

Кжиштоф и Себастиан Куфета
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ПРО КОМПАНІЮ КУФЄТА

КУФЄТА – це продукційна Компанія з давньою традицією. 
Завод був заснований у 1986 році дотихчасовим 
власником і є продовженням багатопоколіневої  
діяльностів автомобільній промисловості. В даний час 
ми пропонуємо більше 200 продуктів:  від усього спектру 
антен для більшості моделів автомобілів, по манометри, 
манометри до автомобілів вантажних, скрібків, кабелів 
прикурювача, щіток та інших акцесоріїв, потрібних 
для утримання в чистоті автомобілів. Тільки ми серед 
Польських виробників цієї промисловості маємо так 
великий асортимент, а це дає нам велику перевагу на 
польському ринку та на ринках іноземних,  успішно 
конкурувати з експортерами з Китаю.

За виготовлені нами манометри, скрібки, кабелі 
прикурювача, Компанія Куфєта  отримала найвищі оцінки, 
і в важаються за найкращі. Тести та випробування були 
проведені незалежними спеціалістами автомобільних 
журналів ( “ Мотор”, “ Авто Світ” ).

Одним з пріорітетних напрямків політики Компанії є 
постійний розвиток. Отже систематичне розширення 
техніки, розширення пропозиції, підвищення кваліфікації 
співробітників щодо безпеки та хороші умови праці. В 
взначній мірі є це можливим завдяки дофінансуванню з 
Європейського Союзу.

Сильно у нас розвивається відділ проєктування 
нових продуктів – також на замовлення, не тільки з 
автомобільної промисловості. Компанія Куфєта надає 
послуги в за проєктуванні, розробці і виконанню форм, 
їх інєкцію та виробництво. Довірилось нам вже багато 
Компаній чиї ідеї ми перевоплотили в конкретні добре 
допрацьовані продукти.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Власники Компанії КУФЄТА  звертають велику увагу на якість 
продуктів. Нашим пріорітетом є постійне досконалення 
продуктів відповідно до технічних та економічних вимогів 
клієнтів.

Щоб забезпечити ефективність політики якості, у 2002 році 
ми ввели менеджменту якості системи, згідну з вимогами 
стандартів ISO 9001 :  2000  сертифікат цей ми шануємо і є 
він для нас як пропуск на європейські ринки, а одночасно 
зобовязує нас до систематичної роботи.

       Ми ставимо перед нами наступні цілі:

-      безперервне вдосконалення процесів      виробництва,
-      збільшення автоматизації,
-      розвиток технології виробництва,
-      розширення пропозиції,
-      модернізація техніки обладнання на нові покоління,
-      спеціалістичне навчання фахівців екіпажу, підвищуючи їх 
       компетенції.

  Стараємось щоб усі встановлені терміни реалізації 
замовлення були дотримувані.

Якість прдукції також залежить від якості матеріалів, таким 
чином,в реалізації політики якості ми тісно вспівпрацюємо 
з нашими постачальниками. Виробництво здійснюється 
згідно з постановою, що за якість відповідають не тільки 
власники Компанії але і усі її працівники. Таким чином, 
кожен, хто бачить ризик погіршення в якості, є зобовязаний 
вжити відповідніх заходів спрямованих на її захист.

Кжиштоф і Себастіан Куфєта
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    картон. ящик
    320/290/190
кол.в ящике  24 шт.
вес    2,4/2,9 кг.

  картон. ящик
  850/440/280
кол.в ящике 24 шт.
вес   6 ,48/6,98 кг.

  картон. ящик
  320/290/190
кол.в ящике 24 кг.
weight  1,82/2,32 kgs

  картон. ящик
  720/440/240
кол.в ящике 24 шт.
вес   5,04/5,54 кг.

   картон. ящик
   850/440/280
кол.в ящике 24 шт.
вес   6,96/7,46 кг.

   картон. ящик
   720/440/240
кол.в ящике 24 шт.
вес   4,56/5,06 кг.

скребок поликарбоновый

скрібок полікарбоновий

скребок поликарбоновый

скрібок полікарбоновий

поликарбон. скребок  с ручкой СОФТГРИП 
и интегрированной двойной щёткой

поликарбон. скрібок з ручкою СОФТГРІП та 
інтегрованою подвійною щіткою

поликарбон.скребок с ручкой СОФТГРИП 
и интегрированной двойной щёткой

полікарбон. скрібок з ручкою СОФТГРІП та 
інтегрованою подвійною щіткою

поликарбон.скребок с ручкой СОФТГРИП 
и интегрированной двойной щёткой

полікарбон. скрібок з ручкою СОФТГРІП та 
інтегрованою подвійною щіткою

поликарбон. скребок с ручкой СОФТГРИП 
и интегрированной двойной щёткой

полікарбон. скрібок з ручкою СОФТГРІП та 
інтегрованою двійною щіткою

XL SK1

062011

XL ZM/AL2

062066

XL SK2

062028

XL ZM/M1

062035

XL ZM/AL1

062059

XL ZM/M2

062042
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|— 230mm —|

|— 230mm —|

|— 640mm —|

|— 840mm —|

|— 640mm —|

|— 840mm —|
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  картон. ящик
  320/290/120
кол.в ящике 24 шт.
вес   2,1/2,3 кг.

   картон. ящик
   320/290/120
кол.в ящике  24 шт.
вес    2,4/2,8 кг.

   картон. ящик
   660/280/205 
кол.в ящике  24 шт.
вес    4,5/5,0 кг.

   картон. ящик
   800/400/180
кол.в ящике  24 шт.
вес    6,0/6,55 кг.

   картон. ящик
   1150/300/145
кол.в ящике  24 шт.
вес    8,4/8,95 кг.

скребок с ручкой СОФТГРИП

скрібок з ручкою СОФТГРІП

короткий щётко-скребок с ручкой СОФТГРИП

короткий щітко-скрібок з ручкою СОФТГРІП

SK 08

061236

SK 09

061243

ZM V/M

061267

ZM V

131168

ZM V/T

061250

короткий щётко-скребок с ручкой СОФТГРИП

короткий щітко-скрібок з ручкою СОФТГРІП

длинный щётко-скребок с ручкой СОФТГРИП

довгий щітко-скрібок з ручкою СОФТГРІП

телескоп. щётко-скребок с ручкой СОФТГРИП

телескоп. щітко-скрібок з ручкою СОФТГРІП

|— 800mm - 1200mm —|

|— 800mm —|

|— 600mm —|

|— 440mm —|
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ZMV/MM

061397

прозрачный скребок с ручкой СОФТГРИП

прозорий скрібок з ручкою СОФТГРІП

   картон. ящик
   520/280/100
кол.в ящике 12 шт.
вес   2,3/2,8 кг.
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   картон. ящик
   320/290/120
кол.в ящике  24 шт.
вес    2,4/2,8 кг.

   картон. ящик
   660/280/250
кол.в ящике  24 шт.
вес    4,5/5 кг.

   картон. ящик
   850/420/180
кол.в ящике  24 шт.
вес    6,2/6,7 кг.

   картон. ящик
   1150/300/145
кол.в ящике  24 шт.
вес    8,4/8,9 кг.

поликарбоновый скребок с ручкой СОФТГРИП

полікарбоновий скрібок з ручкою СОФТГРІП

короткий поликарб. щётко-скребок с ручкой СОФТГРИП

короткий полікарб. щітко- скрібок з ручкою СОФТГРІП

длинный поликарб. щётко-скребок с ручкой СОФТГРИП

довгий полікарб. щітко- скрібок з ручкою СОФТГРІП

телескопический поликарб. щётко-скребок с ручкой СОФТГРИП

телескоповий полікарб. щітко- скрібок з ручкою СОФТГРІП

SK 08 PC

061342

ZM V/M PC

061328

ZM V PC

061311

ZM V/T PC

061359

ZMV/MM PC

061403
короткий поликарб. щётко-скребок с ручкой СОФТГРИП

короткий полікарб. щітко- скрібок з ручкою СОФТГРІП

|— 600mm —|

|— 800mm —|
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|— 800mm - 1200mm —|

|— 440mm —|

  картон. ящик
  520/280/100
кол.в ящике 12 шт..
вес   2,3/2,8 кг.
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   картон. ящик
   495/340/200
кол.в ящике  200 шт.
вес    8,0/8,5 кг.

   картон. ящик
   495/340/280
кол.в ящике  200 шт.
вес    8,3/8,8 кг.

   картон. ящик
   320/290/160
кол.в ящике  300 шт.
вес    6,4/6,5 кг.

   картон. ящик
    320/290/160             
кол.в ящике  300 шт.
вес    6,5/7,0 кг.

простой скребок к стеклу

простий скрібок до стік ла

простой скребок к стеклу с 
резинкой до воды

простий скрібок до стік ла з 
гумкою до води

SK 02

061021

SK 02/D

061182

SK 03

061076

SK 03/G

061083

двусторонний скребок к стеклу с 
резинкой 

двохсторонній скрібок до стік ла з 
резинкою

двусторонний скребок к стеклу с 
резинкой, допол. скребок к зеркалам

двохсторонній скрібок до стік ла 
з резинкою, додатково скрібок до 
зеркалів

ск
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ки
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простой скребок к стеклу с резинкой 

 простий скрібак до стік ла з резинкою 
до води

SK 01/N

061014

   картон. ящик
   710/380/130
кол.в ящике  200 шт.
вес    6,0/6,4 кг.

  картон. ящик
   300/400/85
кол.в ящике  50 шт.
вес    2,5/2,8 кг.

SK 04

061120
скребок к стеклу с ручкой

скрібок до стік ла з ручкою



зима зима
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   картон. ящик
   495/340/280
кол.в ящике  50 шт.
вес    4,25/4,65 кг.

   картон. ящик
   495/340/170
кол.в ящике  50 шт.
вес    5/5,5 кг.

     картон.. ящик
     320/290/160
кол. в  ящике  300 шт.
вес      6,5/6,6 кг.

скребок к стеклу полиестовый

скрібок до стік ла поліестровий

скребок к стеклу с плюш рукавицей

скрібок до стік ла з плюш рукавицею

скребок к стеклу с рукавицей полар

скрібок до стік ла з рукавицьою поляр

треугольный скребок к стеклу

трикутний скрібок до стік ла

SK 04/RK

061380

SK 04/RTZ

061151

SK 04/RTP

061144

SK 07

061212

   картон. ящик
   390/390/150
кол.в ящике  50 шт.
вес    4,25/4,55 кг.

скребок к стеклу с длинной ручкой

скрібок до стік ла з довгою ручкою

SK 05

061168

|— 350mm —|

   картон. ящик
   495/340/280
кол.в ящике  50 шт.
вес    4,8/5,3 кг.5 902327 061380

рукавица полар

рукавиця поляр

RTP

|— 260mm —|

   картон. ящик
   495/340/170
кол.в ящике  50 шт.
вес    1,4/1,9 кг.

ск
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НОВОСТЬ !!!

НОВИНКА !!!
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   картон. ящик
   320/290/160
кол.в ящике  300 шт..              
вес    6,0/6,45 кг.

двукомпонентный скребок к стеклу

двокомпонентний скрібок до стік ла

SK 10

061274

   картон. ящик
   320/290/120
кол.в ящике  24 шт.
вес    2,4/2,8 кг.

скребок к стеклу с ручкой СОФТГРИП

скрібок до стікла з ручкою СОФТГРИП

SK 11

061335

   картон. ящик
   498/340/240
кол.в ящике  50 шт.
вес    6,5/6,9 кг.

   картон. ящик
   460/340/170
кол.в ящике  50 шт.
вес    4,75/5,15 кг.

щётко-скребок две части с длинной ручкою

щітко-скрібок дві частини з довгою ручкою

щётко-скребок две части с короткой ручкой

щітко-скрібок дві частини з короткою ручкою

ZM II

061052

ZM III

061069

|— 320mm —|

|— 450mm —|

   картон. ящик
   495/340/280
кол.в ящике  50 шт.
вес    7,5/8,0 кг.

щётко-скребок с резинкой до воды

щітко-скрібок з гумкою до води

ZM I

061038

|— 340mm —|
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   картон. ящик
   660/280/250
кол.в ящике  50 шт.
вес    6,95/7,35 кг.

щётко-скребок две части с длинной ручкой и резинкой 

щітко-скрібок дві частини, з довгою ручкою та гумкою

ZM IV/G

061113

|— 500mm —|
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   картон. ящик
   495/340/280
кол.в ящике  40 шт.
вес    7,0/7,5 кг.

    картон. ящик
    800/400/330
кол.в ящике  25 шт.             
вес    6,8/7,3 kgs

деревянная щётка ECO

деревяна щітка ЕСО

стяжка длинная с губкой для удаления насекомых, с 
ручкой СОФТГРИП и скребком

довгий стягувач до води з губкою для удалення комах, 
з ручкою СОФТГРИП та скрібком

ZM VI/ECO 430

071051

SCW 06/LS

|— 430mm —|

|— 740mm —|

   картон. ящик
   660/280/250
кол.в ящике  40 шт.
вес    6,8/7,3 кг.

   картон. ящик
   1140/300/190
кол.в ящике  12 шт.
вес    4,8/5,3 кг.

деревянная щётка ECO

деревяна щітка ЕСО

стяжка телескопическая с губкой для удаления 
насекомых, с ручкой СОФТГРИП и скребком

телескоповий стягувач до води з губкою, для удалення 
комах, з ручкою СОФТГИП та скрібком

ZM VI/ECO 530

061304

SCW 06/TS

|— 530mm —|

|— 800mm-1200mm  —|

щ
ёт

ки
  щ

іт
ки    картон. ящик

   495/340/280
кол.в ящике  40 шт.
вес    6,0/6,5 кг. 

деревянная щётка ECO

деревяна щітка ЕСО

ZM VI/ECO 280

061298

|— 280mm —|

НОВОСТЬ !!!

НОВИНКА !!!

НОВОСТЬ !!!

НОВИНКА !!!
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   картон. ящик
   550/410/400
кол.в ящике  50 шт.
вес    5,0/5,5 кг.

крепления к лыжам

кріплення до лиж

A/UN

061045

A/LB

131366
лопата к снегу составлять

лопата до снігу роск ладна

A/LC

A/LG

131373

лопата к снегу составлять

лопата до снігу роск ладна

лопата к снегу большая

велика лопата до снігу

ак
се

сс
уа

р
ы

   
ак

ц
ес

о
р

ії

|— 500mm - 730 mm —|

|— 732mm - 937 mm —|

|— 1460 mm —|

    картон. ящик
    800/400/330
кол.в ящике  20 шт.
вес    7,1/7,6 кг.

   картон. ящик
   770/408/452
кол.в ящике  12 шт.
вес    13,7/14,2 кг.

   картон. ящик
   400/1200/1315
кол.в ящике  25 шт..
вес   38,5/45 кг.

НОВОСТЬ !!!

НОВИНКА !!!



зима зима
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    картон. ящик
    550/410/330
кол.в ящике  50 шт.
вес    6 кг.

клемы к пусковым проводам

клеми до пускових проводів

пластиковые ручьки с медью

пласмасові ручки з міддю

KR

301387

пусковые провода

кабелі прикурювача

KR САШЕ
модель  код длин. мощьность 

проводов размер ящ. кол. в 
ящике вес штрих код

KR 120/S 302254 2 m 1,5mm2

ка
р

то
н

н
ы

й
 я

щ
и

к 495/340/280 20 10 кг.

KR 200/S 301424 2 m 2,5mm2 495/340/280 20 10,5кг.

KR 400/S 302162 3 m 6mm2 495/340/280 20 16 кг.

KR 600/S 302469 3 m 16mm2 495/340/280 10 26 кг.

пусковые провода

кабелі прикурювача

KR КУЛЬОК
модель  код длин. мощьность 

проводов размер ящ. кол.в
ящике

      вес штрих код

KR 120A 300250 2 m 1,5mm2

ка
р

то
н

н
ы

й
 я

щ
и

к

495/340/280 20 10 кг.

KR 200A 300106 2 m 2,5mm2 495/340/280 20 10,5 кг.

KR 400A 301486 3 m 4mm2 495/340/280 20 14 кг.

KR 400A 301165 3 m 6mm2 495/340/280 20 16 кг.

KR 600A 301462 3 m 16mm2 495/340/280 20 26 кг.

KR 800A 302544 4,5 m 25mm2 495/340/280 10 15 кг.

KR 800A 302568 6 m 25mm2 495/340/280 10 17 кг.

ак
се

сс
уа

р
ы

  а
кц

ес
о

р
ії
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обменная щётка ТИР

вимінна щітка ТІР

   картон. ящик
   530/440/305
кол.в ящике  36 шт.
вес    3,7/4,5 кг.

ASZ TIR/O

131076

ASZ TIR/O/M

131212
обменная щётка ТИР/М

вимінна щітка ТІР/М

   картон. ящик
   520/340/365
кол.в ящике  12 шт.
вес    6/7 кг.

телескопическая щётка моечная, с 
подключением воды с клапаном

телескоп. щітка, з підключенням 
до води, з клапаном

ASZ TIR

131069

   картон. ящик
   1140/300/190
кол.в ящике  12 шт.
вес    8,04/9,54 кг.

|— 158cm —|

щ
ёт

ки
   

щ
іт

ки

длинная телескоп. щётка моечная, с 
подключением воды с клапаном 

довга телес.щітка, з підключенням до 
води з клапаном

   картон. ящик
   1030/230/195
кол.в ящике  12 шт.
вес    24/25 кг.

|— 300cm —|

ASZ TIR/M

131205

ASZ TIR/K/M

131229

   картон. ящик
   1715/255/225
кол.в ящике  36 шт.
вес    24/25 кг.

|— 300cm —|
алюминевая ручка телескопическая к щёткам ТИР/М, с клапаном

алюміньова ручка, телескопова до щіток ТІР/М, з к лапаном

 cardboard carton
 950/230/230
items/box 36 pcs.
weight 11,5/12,5 kgs

ручка телескопическая к щёткам ТИР, с клапаном

телескопова ручка до щіток ТІР,  з к лапаном

ASZ TIR/K

131120

 cardboard carton
 950/230/230
items/box 36 pcs.
weight 11,5/12,5 kgs

|— 158cm —|

   картон. ящик
   950/230/230
кол.в ящике  36 шт.
вес    11,5/12,5 кг.
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щ
ёт

ки
   

щ
іт

ки

SCW 01

121015

стяжка до воды с резиновым пером

стягувач до води з резиновим пером

   картон. ящик
   320/290/120
кол.в ящике  25 шт.
вес   2,25/2,55 кг.

   картон. ящик
   320/290/190
кол.в ящике  25 шт.
вес   3,0/3,3 кг.

SCW 02

121022

профессиональная стяжка до воды с 
силиконовым пером

професіональний,сіліконовий 
стягувач до води

   картон. ящик
   495/340/200
кол.в ящике  25 шт.             
вес    3,75/4,2 кг.

ASZ PS

071082
моечная щётка, подключение 
воды с клапаном

щітка  до води з клапаном

   картон. ящик
   495/340/200
кол.в ящике  25 шт.
вес    3,75/4,2 кг.

ASZ PET

072089
моечная щётка, подключение 
воды с клапаном

щітка  до води з клапаном

ст
я

ж
ки

  с
тя

гу
в

ач
і

   картон. ящик
   320/290/190
кол.в ящике  25 шт.
вес   3,0/3,3 кг.профессиональная стяжка 

до воды с силиконовым 
пером- широкое перо на большие поверхнос.

професіональний,сіліконовий стягувач до 
води - широке перо на великі поверхні

SCW 02/V

121046

|— 285mm —|

|— 240mm —|

|— 240mm —|
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   картон. ящик
   390/390/150
кол.в ящике  24 шт.
вес   1,92/2,32 кг.

двукомпонентная стяжка воды с двойным  пером

двокомпонентний стягувач до води з подвійним 
пером 

SCW 04

131052

   картон. ящик
   495/340/280
кол.в ящике  25 шт.
вес   4,35/4,7 кг.

   картон. ящик
   600/250/450
кол.в ящике  10 шт.
вес    2,2/2,7 кг.

стяжка короткая с губкой для удаления 
насекомых 

короткий стягувач до води з губкою для 
удалення комах

SCW 06

121053

SCW 06/L

121060

|— 450mm —|

|— 240mm —|

стяжка длинная с губкой для удаления насекомых, с 
ручкой СОФТГРИП

довгий стягувач до води з губкою для удалення комах, з 
ручкою СОФТГРИП

ст
я

ж
ки

   
ст

я
гу

в
ач

і
   картон. ящик
   800/400/330
кол.в ящике  25 шт
вес    7,75/8,25 кг.

   картон. ящик
   140/300/190
кол.в ящике  12 шт.
вес    4,8/5,3 кг.

SCW 06/AL

121077

SCW 06/AL/T

|— 700mm —|
силиконовая стяжка с губкой для удаления насекомых, 
с ручкой СОФТГРИП

сіліконовий стягувач до води з губкою для удалення 
комах, з ручкою СОФТГРИП

телескопическая стяжка с губкой для удаления 
насекомых, с ручкой СОФТГРИП

телескоповий стягувач до води з губкою, для удалення 
комах, з ручкою СОФТГИП

SCW 07

121091

|— 320mm —|
профессиональная стяжка с силиконовым пером в виде 
буквы Т

професіональний,сіліконовий стягувач до води у виг ляді 
букви Т

|— 800mm-1200mm —|

   картон. ящик
   390/390/150
кол.в ящике  25 шт.
вес    5,1/5,6 кг.
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губка дуо к мытью стекла ( замша 
синтетическая / микрофибра)

губка дуо до миття стік ла (  замша 
синтет./мікрофібра)

губка гитара малая
губка гітара мала

0689

0474

гу
б

ки
 и

 т
р

я
п

ки
  г

уб
ки

 т
а 

ш
м

ат
ки

22,5 x 12,5 x 7,5 cm

картон. ящик   20 шт.

14 x 8,5 x 4,5 cm

картон. ящик   30 шт.

комплет трак S: губка обшитая 
замшой синтетической + скребок

комплет truck S  :  губка обшита 
замшою синтет.+ скрібок

0528

0535

комплет мини: тряпка с замша 
синтетического + скребок

комплет міні:  шматка з замшу 
синтет.+ скрібок

  40 x 30 cm                              

картон. ящик   54 шт.
 

1921

комплет класик S: тряпка из 
замша синтет. + микрофибра

комп. к ласик S :  шматка з 
замшу синтет. + мікрофібра

30 x 20 cm
32 x 32 cm

картон. ящик   60 шт.

1938

комплет микро плюс: две 
микрофибры: гладкая и фротка

мікро плюс set:  2 x mікрофібра

40 x 36 cm
32 x 32 cm

картон. ящик   60 шт.

15 x 10 x 5 cm

картон. ящик   18 шт.
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комплет лето: губка обшитая 
синт. замшем + тряпка из 
синтет. замша + тряпка 
универсальная

0559

1587
комплет пузо: губка к мытью + губка 
обшитая замшем синтет. +  жосткая 
губка

комплет пузо: губка до миття + 
губка обшита замш. синтет.  + 
шорстка губка

18 x 12 x 6 cm
14 x 8,5 x 4,5 cm
12 x 8 x 4 cm

картон. ящик   10 шт.

14 x 8,5 x 4,5 cm
40 x 30 cm
38 x 34 cm

картон. ящик   30 шт.

1600
комплет джет: губка жосткая + губка 
обшитая замш. синтетич. + тряпка из 
замша синтетического

комплет джет: шорстка губка + 
губка обшита замш. синтетич.+ 
тряпка замш синтетичний 

12 x 8 x 4 cm
14 x 8,5 x 4,5 cm
30 x 20 cm

картон. ящик   10 шт.

0870
комплет профи плюс: губка гитара 
малая + губка Преиум малая + 3 
тряпки универсальные

комплет профі плюс: губка гітара 
мала + губка Преміум мала +3 
тряпки універсальні

22 x 12,5 x 7,5 cm
16 x 10 x 4 cm
38 x 34 cm

картон. ящик   12 шт.

гу
б

ки
 и

 т
р

я
п

ки
  г

уб
ки

  т
а 

тр
я

п
ки

0986
комплет браво: губка Премиум 
малая + губка ошитая 
замш. синтетич. + 3 тряпки 
универсальные

комплет браво: губка Преміум 
мала + губка обшита замшою 
синтет. +3 тряпки універсальні

16 x 10 x 4 cm
14 x 8,5 x 4,5 cm
38 x 34 cm

картон. ящик   12 шт.

1969
комплет арктик: губка обшитая 
замш. синтетич. + тряпка замша 
синтетическая S  + губка жосткая+ 
тряпка универсальная + скребок

комплет арктік: губка обшита 
замшою синтетичною+ тряпка 
з замша синтетич. S + губка 
шорстка+тряпка універсальна + 
скрібок

14 x8,5 x 4,5 cm
30 x 20 cm
12 x 8 x 4 cm
38 x 34 cm

кар. ящик   12 шт.
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   картон. ящик
   400/600/420
кол.в ящике  100 шт.
вес    7,2/7,7 кг.

   картон. ящик
   400/600/420 
кол.в ящике  100 шт.
вес    6,8/7,3 кг.

   картон. ящик
   400/600/420
кол.в ящике  40 шт.
вес    3,85/4,35 кг.

   картон. ящик
   400/600/420
кол.в ящике  100 шт.
вес    7,6 кг.

воронка две части - простая гибкая трубка

лійка дві частини - проста гнучка трубка

воронка две части - трубка укос

лійка дві частини - скісна трубка

воронка три части- обменные трубки, 
простая гибкая и укос

лійка три частини-вимінні трубки, 
проста гнучка та скісна

универсальный комплет четырёхворонок: 
диаметр: 38mm, 61mm, 90mm, 112mm

універсальний комплет чотирьох лійок з 
діаметром: 38mm, 61mm, 90mm, 112mm

L/2

131014

L/2/S

131267

L/3

131021

L/U

131274

в
о

р
о

н
ки

 л
ій

ки

   картон.  ящик
   565/525/240
кол.в ящике  15 шт.
вес    8/8,5 кг.

   картон. ящик
   565/525/240
кол.в ящике  15 шт.
вес    8/8,5 кг.

вешалка автомобильная - хромовая, 
возможность плечиков с написью

вішалка автомобільна - хромова, 
мож ливість плечиків з написом

вешалка автомобильная- чёрная, 
возможность плечиков с написью

вішалка автомобільна - чорна, 
мож ливість плечиків з написом

WS 01

111016

WS 02

112013

в
еш

ал
ки

  в
іш

ал
ки
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   картон. ящик
   660/280/185
кол.в ящике  100 шт.
вес    8,7/9,1 кг.

манометр для грузовых 
автомобилей - сфера: 0-6 бария

манометр для підкачки грузовиків:  0-6 барів

MAS 03

041023

bar / PSI / Mpa

                          картон. ящик
   660/280/185
кол.в ящике  100 шт.
вес   10/10,4 кг.

манометр-сфера: 0-3 бари

манометр :  0-3 bar

MAS 01

041016

bar / PSI / Mpa

м
ан

о
м

ет
р

ы
   

м
ан

о
м

ет
р

и
   картон. ящик
   470/250/380 
кол.в ящике  100 шт.
вес    7,35/7,85 кг.

   картон. ящик
   390/390/150
кол.в ящике  100 шт.
вес    9,0/9,45 кг.

остерегающий жилет - жолтый 
- возможность написи

остережуючий 
жилет - жовтий - 
мож ливість логотипу

универсальная пробка вливания 
горючего 

універсальний корок до бензобаку

KAM/Ż

132035

KW

131199

манометр електронный  
манометр електронічний :  0-7 bar

MAS 04

041054

   картон. ящик
   670/320/300
кол.в ящике  200 шт.
вес   10/12 кг.

манометр електронный с фонариком LED 
манометр електронічний з фонар:  0-7 бар

MAS 05

041061

   картон. ящик
   670/320/300
кол.в ящике  200 шт..
вес    7,35 кг.
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   картон. ящик
   610/470/440
кол.в ящике  30 шт.
вес   30 кг.

    картон. ящик
    550/410/400
кол.в ящике  100 шт.
вес    5 кг.

   картон. ящик
    550/410/400
кол.в ящике  100 шт.
вес    5 кг.

aнтенна приёмника радио-телевизион.

антена радіо-телевізійна

усилитель антенный

взміцнювач антени

фильтр противпомехом

проти поміховий фільт

удленнитель

продов жувач

P/WA

051039

AS 07/TV

011507

F/P

051022

PA 01 - PA 05

65-107 Mhz
12 V

65-107 Mhz
12 V
20 dB

VHF1 47-68Mhz
VHF 125-470Mhz
FM 87-108 Mhz
12 V
20 dB
2 x 4,5 m

ел
ек

тр
о

н
и

к
а 

и
 к

аб
ел

я
  е

л
ек

тр
о

н
ік

а 
і 

к
аб

ел
і

0,3 - 5 m

мод.  код длин. ящик шт./
ящик вес штрихкод

PA 01 011378 0,3 m

ка
р

то
н

н
ы

й
 я

щ
и

к

460/340/170 25 1,5 кг

PA 02 011255 2 m 495/340/200 25 3 кг

PA 03 011262 3 m 495/340/150 25 4 кг

PA 04 011279 4 m 495/340/200 25 4 кг

PA 05 011286 5 m 495/340/150 25 5 кг
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антенна автомобильная- длинная

антена автомобільна - довга

длинна кабеля
довжина кабеля                          1,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%

длинна кабеля
довжина кабеля               1,2m

йомкость кабеля:
місткість кабеля             80pF ±10%

длинна кабеля
довжина кабеля               2,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля                                80pF ±10%

длинна кабеля                                                   
довжина кабеля               2,2m
йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%

AS01/0

011019

AS02/0

011033

AS10/D

011170

AS10/S

011163

антенна автомобильная- резиновая

антена автомобільна -резинова  rubber

антенна автомобильная кровельная

антена автомобільна - на дах

антенна автомобильная кровельная

антена автомобільна на дах

|— 660mm —|

|— 335mm —|

|— 385mm —|

|— 335mm —|
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антенна автомобильная - длинная

антена автомобільна довга

AS12/NT

011125

AS12/S

011118
антенна автомобильная спорт

антена автомобільна спорт

|— 610mm —|

|— 340mm —|

длинна кабеля
довжина кабеля               2,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%

длинна кабеля
довжина кабеля                       2,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%
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антенны антени

AS11

011101 антенна автомобильная - телескопич.

антена автомобільна телескопова

|— 800mm —|

длинна кабеля
довжина кабеля               1,25m

йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%
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AS03/P

011064

AS15/RS

011200

AS09

011095

AS01/P

011026

AS02/P

011040

антенна автомобильная -  магнитная

антена автомобільна магнітна

антенна автомобильная - 
внутрешняя

антена автомобільна внутрішня

антенна автомобильная 

антена автомобільна

антенна автомобильная резиновая

антена автомобільна гумова

антенна автомобильная роскладная

антена автомобільна розкладна

|— 355mm —|

|— 310mm —|

|— 660mm —|

|— 335mm —|

|— 590mm —|

длинна кабеля
довжина кабеля                            2,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%

длинна кабеля
довжина кабеля               2,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%

длинна кабеля
довжина кабеля.               2,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%

длинна кабеля
довжина кабеля                               2,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%

длинна кабеля:
довжина кабеля                             2,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%
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AS07/N

011231

AS17

011323

AS07/AL

011293

AS17/AL

011330

AS08/P

011088

AS17/N
011347

AS07/N/AL
011309

AS17/N/AL
011354

AS07/AS

011392

антенна автомобильная - пружина

антена автомобільна спружина

антенна автомобильная

антена автомобільна

антенна автомобильная

антена автомобільна 

антенна автомобильная - 
алюминевая

антена автомобільна алюміньова

антенна автомобильная- алюминевая

антена автомобільна алюміньова

антенна автомобильная серебрянная

антена автомобільна срібна

|— 355mm —|

|— 350mm —|

|— 350mm —|

|— 165mm —|

|— 165mm —|

|— 165mm —|

длинна кабеля
довжина кабеля               2,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%

питание(только AS07):
supply (only AS07):    12V

усиление(толькоAS07):
підсилення(тількиAS07):   <21dB

длинна кабеля
довж. кабеля    4,5m

йомкость кабеля
місткість кабеля    80pF ±10%

наклон мачта:
наклін машту:       80°

отверстие для монтажа
отвір до монтіровки    Ø18,5mm

питание(только AS17):
supply (only AS17):    12V

усиление(толькоAS17):
підсилення(тількиAS17):   <21dB

длинна кабеля
довжина кабеля    4,5m

йомкость кабеля
місткість кабеля    80pF ±10%

наклон мачта:
наклін машту:       60°

отверстие для монтажа
отвір до монтіровки    Ø18,5mm

питание(только AS07/AL):
підсилення(тількиAS07/AL):   12V

усиление(толькоAS07/AL)         <21dB
длинна кабеля
довж. кабеля    4,5m

йомкость кабеля:
місткість кабеля:    80pF ±10%

наклон мачта:
наклін машту:       80°

отверстие для монтажа
отвір до монтіровки    Ø18,5mm

питание(только AS17/AL):
supply (only AS17/AL):           12V

усиление(толькоAS17/AL):
підсилення(тількиAS17/AL):   <21dB

длинна кабеля
довж. кабеля 4,5m

йомкость кабеля
місткість кабеля:                80pF±10%          
наклон мачта:

наклін машту:   60°

отверстие для монтажа
отвір до монтіровки  Ø18,5mm

длинна кабеля
довж. кабеля       4,5m

йомкость кабеля
місткість кабеля      80pF ±10%

наклон мачта:
наклін машту:         80°

отверстие для монтажа
отвір до монтіровки      Ø18,5mm
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антенны антени

антенна автомобильная - телескопич.

антена автомобільна телескопова

AS11/24

011521

AS11/25

011569

AS11/35

011538

AS11/27

011552

AS11/79

011583

AS11/31

011545

антенна автомобильная - телескопич.

антена автомобільна телескопова

антенна автомобильная- телескопич.

антена автомобільна телескопова

антенна автомобильная - телескопич.

антена автомобільна телескопова

антенна автомобильная - телескопич.

антена автомобільна телескопова

антенна автомобильная -телескопич.

антена автомобільна телескопова
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Lanos - Sedan,
Astra

Lanos - hatchback,
Astra 

Mercedes 190

Golf, Passat

Vectra, Nexia

Audi 100

длинна кабеля
довжина кабеля               1,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%

длинна кабеля
довжина кабеля                          1,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%

длинна кабеля
довжина кабеля               1,2m

йомкость кабеля
місткістьм кабеля             80pF ±10%

длинна кабеля
довжина кабеля        1,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля       80pF ±10%

длинна кабеля
довжина кабеля         1,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля        80pF ±10%

длинна кабеля
довжина  кабеля        1,2m

йомкость кабеля
місткість кабеля        80pF ±10%
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антенна автомобильная - длинная

антена автомобільна довга

MA CC1

021018

MA S57

021117

MA CC2

021025

MA CC3

021032

MA CC4

021049

MA CC5

021056

MA CC6

021063

MA CC7

021070

MA S56

021100

антенна автомобильная

антена автомобільна

антенна автомобильная

антенна автомобильная

|— 385mm —|

|— 610mm —|

|— 610mm —|

|— 385mm —|

|— 590mm —|

|— 340mm —|

|— 340mm —|

|— 355mm —|

|— 355mm —|

наклон мачта:
наклін машту:               0-180°

наклон мачта:
наклін машту:               0-180°

наклон мачта:
наклін машту:                 0-180°

наклон мачта:
наклін машту:              10-50°

наклон мачта:
наклін машту:               10-50°

наклон мачта:
наклін машту:                  10-50°

наклон мачта:
наклін машту:             10-50°

наклон мачта:
наклін машту:               0-180°

наклон мачта:
наклін машту:               0-180°
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MA CC8

021087
|— 340mm —|

наклон мачта:
наклін машту:         10-50°

отвер. для монтажа
отв. до монтіровки  8mm

длинна кабеля           
довжина кабеля           3,5m

антенна автомобильная

антена автомобільна

MA CC9

021094 |— 350mm —|

наклон мачта:
наклін машту:                80°

отверстие для монтажа
отвір до монтіровки  Ø18,5mm

длинна кабеля
довж кабеля               4,5m

йомкость кабеля
місткість кабеля             80pF ±10%
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антенны антени

MA 01

081012

MA 02

081029

MA 11

081111

MA 03

081036

MA 04

081043

MA 06

081067

MA 07

081074

MA 07/AL

081210

MA 08 

081081

MA 10

081104

|— 355mm —|

|— 590mm —|

|— 350mm —|

|— 340mm —|

|— 660mm —|

|— 355mm —|

|— 665mm —|

Matiz

Seat

|— 165mm —| |— 610mm —|

|— 400mm —|

антенная мачта - длинный

машт до антени - довгий

антенная мачта - пружина

машт до антени - спружина

антенная мачта - длинный

машт до антени - довгий

антенная мачта - алюмин.

машт до антени - 
алюміньовий

антенная мачта - NT

машт до антени - NT

антенная мачта

машт до антени

антенная мачта - резиновая

машт до антени - 
резиновий

антенная мачта - 
телескопическая           
машт до антени - 
телескоповий

антенная мачта - 
универсальная

машт до антени - 
універсальний

антенная мачта - спорт

машт до антени - спорт

м
ач

ты
   

м
аш

ти
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GSM/P09

101086

GSM/P12

101093

GSM/A3D

101154

GSM/A4

101055

GSM/A9

101185

GSM/P03

101062

GSM/P06

101079

антенна GSM - отверстие Ø13mm

антена GSM - отвыр Ø13mm

антенна GSM - магнитная

антена GSМ - магнітна

антена автомобильная кровельная

антена автомобільна на дах

6m3m

9m 12m

длинна кабеля
довж. кабеля 3,0m

кабель
кабель              RG 58

длинна кабеля:
довж. кабеля 3,0m

кабель
кабель              RG 58

усиление
підсилення                 5dB

стык:
стик:               FME

усиление
підсилення                 3-5dB

стык:
стик:               FME

усиление
підсилення                 5dB

стык:
стик:               FME

кабель
кабель              RG 58

стык:
стик:                FME

кабель
кабель             RG 58

стык:
стик::                FME

кабель
кабель              RG 58

стык:
стик:                FME

кабель:
кабель:              RG 58

стык:
стик:                FME
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акция  акція
ДИСПЛЕЙ 30-40шт.

ДИСПЛЕЙ SK 04 RT- 30шт.

ДИСПЛЕЙ ZM I - 14шт.

141013

041020

141037

д
и

сп
л

ей
 

 картон. ящик

 325/190/155

SK 01      -  36 шт./кіл.
SK 04     -  40 шт./кіл.
SK 03    -  120 шт./кіл.

SK 03/G  -  120 шт/кіл.

 картон. ящик

 390/260/265

SK 04/RT - 30 шт./кіл.

 картон, ящик

 390/195/370

ZM I  -  14 шт./кіл.
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ДИСПЛЕЙ SCW 02 - 20шт.

ДИСПЛЕЙ SK 09 - 36шт.

141044

141068

ДИСПЛЕЙ ZM II - 20шт.

141075

SCW 02 - 20 шт./кіл.

 картон. ящик

 390/260/265

 картон. ящик

 370/345/180

SK 04 - 36 шт./кіл.

 картон. ящик

 390/295/460

ZM II- 20 шт./кіл.
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акция  акція
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тампондрук, ситодрук, вышывание, многоцветная печать,                          
большая производительность, короткое время реализации

тампондрук, ситодрук,вишивка, багато колірна пичатка,                               
велика видайність, короткий термін реалізації
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тампондрук, ситодрук, вышывание, многоцветная печать,                          
большая производительность, короткое время реализации

тампондрук, ситодрук,вишивка, багато колірна пичатка,                               
велика видайність, короткий термін реалізації
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SG125 SG131 SG134 SG134C

SG134D

SG853 SG855 SG859 SG1312

SG1319

SG135-1 SG135-2 SG140
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проектирование проєктування
RU
В пределах предприятия Куфета С.Ц. 
возник и упруго розвивается особый отдел 
проектирования производства. Завязалось 
сотрудничество с Академией Художеств в 
Катовицах. Ето сотрудничество принесло нам 
плоды, тоесть многие интересные проекты, 
многие из них вошли в серийное производство и 
интересуются большим спросом  у клиентов.
   Новые изделия можем проектировать также 
под конкретный заказ, и для наших клиентов 
из-за автомобильной отрасли. Мы в этой области 
можем похвастаться уже порядочным опытом.
   Материальные: вступительные работы 
концептуальные, проектировка ЦАД / ЦАМ, 
прототипование во всех доступных технологиях, 
обслуживание внедренческого процесса 
охватывает все этапы проектировки: полезные 
анализы, ергономические в технологих рапид 
прототыпинг ( из материала АБС или из смол.)
  Коллектив испытанных проектантов 
промышленного дизайна справится с 
всякими потребностями в сфере эстетики и 
инновационности пректированных продуктов.

UA

В рамках Компанії КУФЄТА створено і енергічно 
розвивається окремий відділ проєктування і 
дизайну нових продуктів.  Навязано постійну 
вспівпрацю з Академією Образотворчого 
Мистецтва в Катовіцах.Це призвело до багатьох 
захоплюючих проєктів, багато з них увішло до 
серійного виробництва і має високий попит 
у клієнтів. Нові продукти, ми також можемо 
розпрацювати і для наших клієнтів, навіть з зовні 
автомобільної промисловості. У цій області ми 
можемо похвалитися досвідом. Повна підтримка 
процесу впровадження  охоплює всі етапи 
розробітку:  аналіз функціональний, ергономічний 
і матеріальний, початкові концептуальні роботи 
дизайну,
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проектирование проєктування инструментальный цех

RU
Второй этап создавания нового продукта – проект 
конструкции формы и выполнение её в метале.
   Мы пректируем и мы выполняем формы к 
втрыску материалов в каждой технологии, также 
формы многокомпонентные и роздымающие. Мы 
сразуже  выполняем анализ процесса впрыска.
   Мы ведём также полный сервиз  выполненных 
орудий. Мы предлагаем полное обслуживание из 
сферы ремонт и работа регенеративных форм.
  Этим однако не кончается наш вклад в 
создавание нового изделия, так как мы 
можем взяться за производства, пользуясь 
квалифицированными кадрами работников.
  Доверилось нам уже много фирм, которых 
мысли, мы перевоплотили в реальность.

UA

проєктування САD/CAM, прототипування 
усіма можливими швидкими технологіями ( 
ABS пластик або смола). Команда досвідчених 
промислових дизайнерів старається задоволити 
всі потреби, з погляду на естетику і інноваційність 
пропонованих продуктів.
   Другий крок у створенні нового продукту. Дизайн 
форми та її виконання в металі. Ми проєктуємо і 
виконуємо форми для вприсків кожною технологією, 
наприклад: багатокомпонентні і роздмухуючі. 
Потім виконуємо аналіз процесу вприску. Ми 
також проводимо повний сервіс виконаних 
нами інструментів, можемо провести ремонт та 
відновлення форми. Це однак не кінець нашого 
вкладу у створенні нового продукту. Ми можемо 
взяти себе також і виробництво, з використанням 
нашого сучасногообладнання,техніки та високо 
викваліфікованого персоналу працівників.
У нас вже є багато Компаній, які довірили нам свої ідеї, 
а ми їх перевоплотили у реальність.
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продукция продукція

RU
Третий этап возникания нового продукта – его 
серийное производство.
   Мы предлагаем услуги втрыскивания 
при использовании нашего современного 
парка машинного, обслуживаимого   
квалифицированными работниками.
  Мы охотно делимся нашим многолетним 
опытом в сфере переработки материалов. 
Доверилось нам уже много фирм, которых 
мысли, мы перевоплотили в конкретные, хорошо 
запроектированные и выполненные продукты

UA

Третій етап створення нового продукту. Це 
її серійний випуск. Ми пропонуємо послуги 
вприсківання, при використанні нашого 
сучасного парку машин, обслуговуваного нашими 
викваліфікованими працівниками.З радістю 
ділимося нашим досвідченням у сфері обробки 
пластику.Приходить до нас вже багато Компаній 
чиїх ідеї ми перевоплотили в конкретні, добре 
розпрацьовані і виготовлені продукти.

Кжиштоф і Себастіан  Куфєта
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www.kufieta.com

KUFIETA S.J.
44-300 Wodzisław Śląski

ul.  Rzeczna 5

Telefony:
+48 (0-32) 455 45 03
+48 (0-32) 456 08 54

Fax:
+48 (0-32) 456 08 52

e-mail:
kufieta@kufieta.com.pl
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