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- 5 lat gwarancji
producenta

- 3 lata gwarancji
producenta

- 1 rok gwarancji
producenta

- odporność na
mróz do -32°C

- odporność na
mróz do -28°C

- możliwość sztaplowania
(System UNI-PACK),
pozwalający na łatwiejsze
przechowywanie i transport

/

ODŚNIEŻANIE

nigdy nie było

PROSTSZE.
Legenda:

- oznakowanie producenta
(kod produktu)

- kod kreskowy EAN 

- ilość sztuk na Europalecie

- ilość sztuk na składzie
ciężarówki

- ilość łyżek na Europalecie

- ilość kijów na Europalecie

- ilość
zmontowanych produktów
na Europalecie



Spis treści:
 Łopaty do odśnieżania (str. 4 - 14)
 Zgarniacze (spychacze) do śniegu (str. 15 - 20)
 Łopaty samochodowe i pozostałe produkty (str. 21 - 25)
Informacje dodatkowe (str. 26)
 Wykaz produktów:
Łopaty (str. 27)
Zgarniacze (str. 28)
Samochodowe i inne (str. 29)
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ŁOPATY DO ODŚNIEŻANIA



profesjonalna łopata do śniegu

niezmontowane

zmontowane

niezmontowane

zmontowane

wygodna dwukomponentowa
rączka typu "D" IU-14

aluminiowy sztyl
średnica - 30 mm

 

gumowa osłonka 
atermiczna 

łatwe przechowywanie
i transport dzięki 
uni-pack system

aluminiowa 
krawędź

545 mm 89 mm
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Sztandarowy produkt premium, mający
wszystkie udogodnienia

charakterystyczne dla swojego segmentu.
Maksymalnie wydajna łyżka z profilem
dostosowanym do dużych ilości śniegu i

znacznych powierzchni.
Ergonomiczny uchwyt, wykończony

miękkim, przyjaznym dla dłoni
materiałem.

Osłonka atermiczna na trzonku,
zabezpieczająca dłonie przed

odmrożeniami.
Wzmocniona krawędź frontowa,

pozwalająca na pracę w trudnych
warunkach.

Wyprofilowany trzonek, który wyklucza
konieczność pochylania się.

Dwupozycyjny łącznik trzonka i łyżki, który
ułatwia przechowywanie oraz transport.

https://www.stamats.pl/szufla-do-sniegu-profesjonalna-55cm-profi-ergo


zmontowane

zmontowane

uchwyt typu "D" IU-9

500 mm 65 mm
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aluminiowa łopata

aluminiowy owalny trzonek
 i gumowa osłonka

atermiczna 

miękka gumowa krawędź
zapewnia cichą pracę

Wysokiej klasy produkt premium,
dedykowany prawdziwym zadaniom

specjalnym.
Stanowi rozwiąnie na lata, które
kupujesz tylko raz i pozbywasz się

zmartwień.
Wykonana w całości z

wysokogatunkowego aluminium.
Niezawodna w walce z dużymi

ilosciami śniegu: zarówno wokół domu,
jak i innych przestrzeniach.

Dedykowana profesjonalistom,
doskonale sprawdzi się też jednak dla

użytkowników indywidualnych.

https://www.stamats.pl/lopata-aluminiowa-alumaxs-50cm


zmontowane

zmontowane

500 mm 65 mm
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uchwyt typu "D" IU-9

 
aluminiowy ergonomiczny

owalny trzonek
 

gumowa osłonka atermiczna 

aluminiowa 
krawędź

aluminiowa łopata

Udoskonalona, wyprofilowana
ergonomicznie szufla do odśnieżania.
Idealna dla osób, które mają problemy

z plecami i nie mogą się zbytnio
schylać.

Świetny sposób na profilaktykę i
zdrową pracę.

Umożliwia pracę bez dużego
zmęczenia.

Ergonomiczny uchwyt zabezpiecza
przed odmrożeniami (osłona

atermiczna) i odciskami (miękkie
wykończenie z wyżłobieniami na

palce).

https://www.stamats.pl/lopata-ergonomiczna-do-sniegu-aluminiowa-50cm


aluminiowy trzonek
średnica - 30mm
gumowa osłonka

atermiczna

uchwyt typu "D" IU-4

łatwe przechowywanie i 
transport dzięki 
uni-pack system

aluminiowa 
krawędź

550 mm 105 mm
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zmontowane

zmontowane

niezmontowane

niezmontowane

łopata do śniegu
Rozwiązanie dedykowane większym i

nieco bardziej wymagającym
powierzchniom.

Aluminiowy trzonek, optymalny kąt
nachylenia i wytrzymała łyżka

przekładają się na dużą wydajność i
komfort podczas pracy.

Świetna jako podstawowe narzędzie
dla gospodarstwa domowego. Można

ją również stosować w użytku
profesjonalnym jako doraźne

narzędzie pomocnicze.

https://www.stamats.pl/szufla-do-sniegu-55cm-aluminiowa


550 mm 105 mm
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łopata do śniegu

niezmontowane

niezmontowane

zmontowane

zmontowane

łatwe przechowywanie i 
transport dzięki 
uni-pack system

aluminiowy ergonomiczny
trzonek

średnica - 30mm

uchwyt typu "D" IU-4

aluminiowa 
krawędź

gumowa osłonka
atermiczna

Model łopaty ergonomicznej w
wersji standardowej.

Wygodny uchwyt i osłona z
tworzywa atermicznego.

Optymalna powierzchnia robocza i
profilowany trzonek.

Solidnie wykonana, mrozoodporna
łyżka z wzmocnioną aluminium

frontową krawędzią.
Stabilny, wygodny uchwyt i kąt
komfortowy nachylenia podczas

pracy.

https://www.stamats.pl/lopata-do-odsniezania-alpinus-alutube-ergo


niezmontowane

zmontowane

niezmontowane

zmontowane

uchwyt typu "D" IU-4

metalowy ergonomiczny uchwyt malowany
proszkowo

średnica - 30 mm
 

gumowa osłonka 
atermiczna 

łatwe przechowywanie i 
transport dzięki 
uni-pack system

aluminiowa 
krawędź

505 mm 90 mm
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łopata do śniegu
Ergonomiczne rozwiązanie z segmentu

standard, stanowiące budżetową
alternatywę dla produktów
ergonomicznych premium.

Ma profil dostosowany do potrzeb
uzytkownika, wygodny i stabilny uchwyt
oraz kształt przekładający się na dużą

wydajność pracy.
Optymalna powierzchnia robocza i
niewielki ciężar, pozwalające na
szybkie i efektywne odśnieżanie.

https://www.stamats.pl/lopata-do-odsniezania-ergometal


aluminiowa łopata

uchwyt typu "D" IU-4

drewniany trzonek
średnica - 30 mm

aluminiowa 
krawędź

500 mm 60 mm
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niezmontowane

niezmontowane

zmontowane

zmontowane

Wytrzymalsza alternatywa dla łopat z
plastikową łyżką.

Sprawdzi się do przerzucania śniegu
wokół domu, a także żwiru czy popiołu.

Poręczna, lekka i wydajna, przy
zachowaniu niskiego progu cenowego.
Budżetowa alternatywa dla produktów

z segmentu premium.

https://www.stamats.pl/lopata-aluminiowa-do-sniegu-50cm
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490 mm 95 mm
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łopata do śniegu

niezmontowane

zmontowane

niezmontowane

zmontowane

wygodny uchwyt 
typu "D" IU-11

łatwe przechowywanie 
i transport dzięki 
uni-pack system

aluminiowy trzonek
średnica - 26/30mm
uchwyt z izolacją

cieplną

aluminiowa
krawędź

teleskopowy 
trzonek

Funkcjonalne, kompaktowe
rozwiązanie, oparte na konstrukcji

teleskopowej.
Łatwa i wygodna w przechowywaniu

- szczególnie zalecana dla osób,
które nie dysponują dużą ilością

miejsca.
Pewny chwyt i wytrzymała

konstrukcja, przy jednoczesnym
zachowaniu maksymalnej lekkości.

Sprawdzi się przy doraźnym
odśnieżaniu okolic wokół domu i

nieznacznych opadach
atmosferycznych.

https://www.stamats.pl/lopata-alpe50-eco-telescopic


drewniany trzonek
średnica - 31 mm
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łopata do śniegu

niezmontowane

niezmontowane

zmontowane

zmontowane

uchwyt typu "D" IU-5

łatwe przechowywanie 
i transport

dzięki uni-pack system

aluminiowa 
krawędź

Budżetowe rozwiązanie, stworzone w
oparciu o podstawowe

funkcjonalności produktów premium.
Wytrzymałe i solidnie wykonane
narzędzie, które sprawdzi się w
przypadku małych powierzchni i

niewielkich ilości śniegu.
Optymalny kąt nachylenia szufli,
znacznie ułatwiający pracę.

https://www.stamats.pl/lopata-do-odsniezania-alpinus-eco


410 mm 92 mm
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uchwyt typu "D" IU-5

łopata do śniegu

niezmontowane

niezmontowane

zmontowane

zmontowane

drewniany trzonek
średnica - 31 mm

łatwe przechowywanie 
i transport dzięki 
uni-pack system

aluminiowa
krawędź

Alternatywa dla modelu

Opiera się na tych samych
funkcjonalnościach - jej szerokość

jest jednak mniejsza.
Niewielki rozmiar i mały ciężar
przekładają się na łatwe użycie

oraz dużą precyzję.

Alpinus Eco.

https://www.stamats.pl/lopata-do-odsniezania-eco-41


ZGARNIACZE (SPYCHACZE) DO ŚNIEGU



wygodny i stabilny transport

niezmontowane

niezmontowane

metalowy, profilowany uchwyt malowany
proszkowo

średnica - 20 mm

wirnik

stalowa
krawędź

545 mm 255 mm
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premium.
Wyposażony w pług, który
wyrzuca śnieg z dużą siłą w

kierunku prawej strony.
Szybka praca, bez

konieczności schylania czy
używania dużej siły.
Wytrzymała, solidna i

ergonomiczna konstrukcja,
gwarantująca wieloletnie

użytkowanie.
Idealne rozwiązanie w

użytku profesjonalnym, na
dużych i bardzo dużych
powierzchniach, gdzie

konieczna jest długotrwała
praca.

https://www.stamats.pl/zgarniacz-do-sniegu-z-plugiem-snieznym


metalowa rączka, powlekana proszkowo
średnica - 20 mm

system uni-pack

stalowa ocynkowa 
krawędź o grubości 1,2 mm

745 mm 205 mm
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wygodny i stabilny transport

zmontowane

zmontowane

zgarniacz do śniegu

Zgarniacz (spychacz) do śniegu,
przeznaczony do użytku na
znacznych powierzchniach.
Może być obsługiwany przez

dwie osoby.
Sprawdza się również podczas

czyszczenia powierzchni
przemysłowych.

Innowacyjne połączenie sztyla i
łyzki, umożliwiające szybki
montaż na potrzeby pracy i

demontaż na potrzeby
przechowywania.

https://www.stamats.pl/pl/p/Zgarniacz-do-sniegu-reczny-Prosperplast-SNOW-MONSTER/3876


stalowa
krawędź

metalowy uchwyt malowany proszkowo
średnica - 25 mm

 

zmontowane

zmontowane

stalowy 

wygodny i stabilny transport

800 mm 125 mm
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zgarniacz do śniegu

Mocna konstrukcja i szeroka
powierzchnia robocza. Narzędzia

idealne dla użytkowników
profesjonalnych.

Stal pozwala na niestrudzone
użytkowanie w trudnych warunkach:

niezależnie od obecności
krawężników, kamieni czy innych,

twardych elementów.
Może być obsługiwany przez dwie

osoby, co jeszcze bardziej usprawnia
pracę.

Najlepiej sprawdzi się przy pracy na
dużych, mocno zaśnieżonych

powierzchniach.

https://www.stamats.pl/prof-zgarniacz-do-sniegu-strongman80


metalowy uchwyt malowany proszkowo
średnica - 20 mm

 

 
uni-pack system

aluminiowa 
krawędź

wygodny i stabilny transport

zmontowane

zmontowane

zgarniacz do śniegu

800 mm 115 mm
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kółka

niezmontowane

niezmontowane

Duża powierzchnia robocza i
ergonomiczny projekt,

charakterystyczny dla produktów
standardowych.

Możliwość obsługi przez dwie
osoby.

Dedykowany dużym powierzchniom
i zastosowaniu profesjonalnemu.

Lekki, wygodny i łatwy w
transporcie.

https://www.stamats.pl/zgarniacz-do-sniegu-arctic


wygodny i stabilny transport

zmontowane

zmontowane

metalowy uchwyt malowany proszkowo
średnica - 20 mm

 

łatwe przechowywanie
 i transport dzięki 
uni-pack system

aluminiowa 
krawędź

kółka

zgarniacz do śniegu

800 mm 95 mm
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niezmontowane

niezmontowane

Wydajna, wytrzymała i wygodna
konstrukcja, idealna do użytku

na dużych obszarach.
Może być obsługiwany przez

dwie osoby.
Sprawdzi się jako podstawowe
narzędzie odśnieżające np. na
stacjach benzynowych, przy

biurowcach i większych
podjazdach.

https://www.stamats.pl/zgarniacz-do-sniegu-snowrider1


ŁOPATY SAMOCHODOWE DO ŚNIEGU
i pozostałe produkty
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maluminiowy teleskopowy

trzonek
średnica - 26/30mm

300 mm 85 mm
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łopata samochodowa do śniegu

uchwyt typu "D" IU-5

zmontowane

zmontowane

system uni-pack

Teleskopowa konstrukcja,
zwiększająca kompaktowość i
ułatwiająca przechowywanie w

aucie.
Mrozoodporna, doskonale nadaje
się do podkopywania w śniegu (np.

gdy koło ugrzęźnie w zaspie).
Lekka i wygodna w użyciu,

możliwość szybkiego rozłożenia i
przystąpienia do pracy.

https://www.stamats.pl/lopata-do-sniegu-samochodowa-teleskopowa-30cm


drewniany trzonek
średnica - 28 mm

zbijak do lodu

1 2 3

150 mm 250 mm 330 mm 3 mm
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Sprawdź też
gumowe osłony do zbijaków.

Pomogą Ci np. podczas
skuwania lodu z kafelków, by

te się nie zniszczyły.

zmontowane

zmontowane

https://www.stamats.pl/skuwacz-do-lodu-33cm-ice3
https://www.stamats.pl/zbijak-do-lodu-ice1
https://www.stamats.pl/zbijak-do-lodu-ice2


Łatwy montaż
 i demontaż

zmontowane

zmontowane

Zestaw 2w1 - zmiotka i drapak

zmiotka

gładka gumowa 
ściągaczka wody z szyb

90 mm 90 mm
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Uniwersalny zestaw do
walki z lodem, śniegiem i

wodą na szybach.
 Dwuelementowy drapak,
składany w systemie 1+1.

https://www.stamats.pl/skrobaczka-do-szyb-drapak-icecar2


Skrobaczka do lodu Skrobaczka do loduSkrobaczka do lodu

gładka gumowa 
ściągaczka wody 

z szyb

116 mm 28 mm
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Wypróbowany skrobak do lodu z gumową raklą
      do usuwania wody i śniegu.

zmontowane

zmontowane

wytrzymała 
skrobaczka 

do lodu
 z poliwęglanu

rękaw ochronny
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zmontowane

zmontowane

115 mm 25 mm

Bardzo wytrzymały skrobak do szyb z dedykowanym, 
ocieplanym rękawem.
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23 mm95 mm

zmontowane

zmontowane

gładka gumowa 
ściągaczka wody z szyb

Miedziane ostrze 
nie rysujące 
powierzchni

Połączenie plastiku, gumy i miedzi. Dzięki miedzianemu
ostrzu – gwarancja skuteczności bez rys.

https://www.stamats.pl/drapak-do-lodu-szyb-skrobaczka-gerda
https://www.stamats.pl/drapak-do-lodu-szyb-skrobaczka-frost


chwytaj okazje!
korzystaj z atrakcyjnych warunków

przy większych zamówieniach!

Darmowa para
rękawiczek Ergo,
za każde 500 zł

wydane na produkty
z oferty zimowej.

Darmowa dostawa,
dla zamówień

pełnopaletowych.



ŁOPATY
Produkt / Product SZEROKOŚĆ/length

 

INDEX EAN Szt. na Palecie/ pcs. PER PAL.

SNOWER 55 PROFI ERGO           545 mm IAR55EP 5905197222370 180

ALUMAX S 500 mm ILMAXS 5905197141558

ALUMAX ERGO 500 mm ILMAXAE 5905197142135 80

80

ALPINUS ALUTUBE 550 mm IL3TB 5905197141275 120

ALPINUS ALUTUBE ERGO 550 mm IL3TBE 5905197441382 120

ERGOMETAL 505 mm ILEFE 5905197141640 120

ALUICE 50 P 500 mm ILALP5 5905197141619 400

ALPE 50 ECO TELESCOPIC 490 mm ILT50TSC 5905197141473 180

ALPINUS ECO 550 mm ILT55 5905197141329 120

NO NAME 41 ECO 410 mm ILT41 5905197141763 240



ZGARNIACZE/SPYCHACZE
Produkt / Product SZEROKOŚĆ/length

 

INDEX EAN Szt. na Palecie/ pcs. PER PAL.

SNOW MOVER 545 mm ILSM600 5905197369334 30

SNOW MONSTER 745 mm ILMON 5905197142302

STRONGMAN 80 800 mm ILZM80 5905197141404 12

20

ARCTIC 800 mm ILB 5905197140575 50

SNOW RIDER 1 800 mm ILSR1 5905197094397 50



SAMOCHODOWE I INNE
SZEROKOŚĆ / WIDTH

 

Produkt / Product INDEX EAN Szt. na Palecie/ pcs. PER PAL.

NANGA CAR TELESCOPIC 300 mm ILNGTSC 5905197141435 120

ICE 1 150 mm ICE1 5905197199504

ICE 2 250 mm ICE2 5905197199511 600

600

ICE 3 330 mm ICE3 5905197199481 600

ICE CAR 2 90 mm IZCAR2 5905197190419 1440

GERDA 116 mm IZS2 5905197190310 5760

ALASKA PLUS 115 mm IZS3A 5905197190334 1920

FROST 95 mm IZS4 5905197190341 6000



zachęcamy do zapoznania się z

resztą naszej oferty

na

www.stamats.pl

Wycieraczki
Odbojnice

Elementy ochrony wnętrz

Maty
Dom i ogród

Warsztat i magazyn


