Akcie

Stavba - náradie
Express | 03/2021

Platnosť cien od 1. novembra do 31. decembra 2021. Uvedené netto ceny sú bez DPH

TECTUS®
KOMPLETNE
SKRYTÝ ZÁVES
Pre dvere s vysokou pridanou
hodnotou a pre funkčné objektové dvere v dizajnovo čistých
priestorových koncepciách.

TECTUS®
〉 nosnosť od 60 do 300 kg
〉 pre bezfalcové a
zalícované dvere
〉 komfortné 3D nastavenie
〉 modelové varianty pre
špeciálne použitie

www.simonswerk.com
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Záves na drevené vchodové dvere BAKA 2D/20
so skrytým upevňovacím prvkom na krídlo, možnosť použitia aj na dvere
s malým presahom od 15mm, taktiež použiteľný pre systémy ktoré vyžadujú
skúšku podľa DIN EN 1627 a von otvárané dvere.
rozsah nastavenia 2D:
strana +/- 3mm
prítlak +/- 3mm
záves ø: 20 mm
výška závesu: 86 mm
nosnosť: 100 kg
čap so závitom: 9,9 x 40 mm
materiál: pozinkovaná oceľ, strieborná farba
obj. č.

kolíková poistka

102 265 734

nie

cena EUR
10,80

102 265 735

s

12,80

od

10,80

€

69,-

€

17,60

€

Záves na vchodové dvere
- systém BAKA Protect 4040 3D FD
• sedí na všetky druhy profilov
• minimálne frézovanie
• vnútorný čap
pohodlné nastavenie 3D:
strana +/- 3mm / výška +/- 3mm / prítlak +/- 3mm

vyhotovenie: pre použitie do dverí s doplnkovým tesnením v krídle
záves ø: 20 mm
výška závesu: 140 mm
kolíková poistka: bez
nosnosť: 160 kg
obj. č.

materiál

102 265 552

strieborne eloxovaný hliník

Záves na plastové vchodové dvere SIKU RB5010 3D
•
•
•
•
•
•

valčekový záves bez narušenia tesnenia
vnútorný, proti vytočeniu zabezpečený čap
bezúdržbová technika klzného ložiska
rýchla montáž vďaka polohovateľnej vačke a skrutkovaniu
rozmer vŕtania krídla: 10 mm
priemer závesu: 10 mm

pohodlné nastavenie 3D:
strana +/- 3mm / výška +/- 3mm / prítlak +/- 1,5 mm
vyhotovenie: štandard
záves ø: 20 mm
výška závesu: 140 mm
nosnosť: 120 kg
materiál: biela oceľ RAL 9016
obj. č.

kolíková poistka

102 266 120

bez

cena EUR
17,60

102 266 121

s

20,60

od
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Dverový záves TECTUS TE 240 3D
Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre bezfalcové dvere na blokové,
obložkové a oceľové zárubne (použitie na obložkových a oceľových
zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky). Pri frézovaní
pomocou šablóny treba použiť kopírovací krúžok ø 30 mm.
šírka krídla závesu: 18 príp. 21 mm
dĺžka krídla závesu: 155 mm
rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm,
prítlak +/- 1,5 mm
nosnosť: 60 kg
fréza ø: 16 mm
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

obj. č.

materiál

102 265 593

zliatina/hliník s povrch. úpravou čierna RAL 9005

43,80

€

Dverový záves TECTUS TE 340 3D
Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž. Možnosť použitia
vpravo a vľavo. Pre bezfalcové dvere na blokové, obložkové a
oceľové zárubne (použitie na obložkových a oceľových zárubniach
si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky)
kopírovací krúžok ø 30 mm

šírka krídla závesu: 28 mm
dĺžka krídla závesu: 160 mm
rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm,
prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 80 kg
fréza ø: 24 mm
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

obj. č.

materiál

102 265 594

zliatina/hliník s povrch. úpravou čierna RAL 9005

Upevňovacia platnička
na obložkovú zárubňu
pre TE 240 3D FZ

3,10
4

46,90

€

Upevňovacia platnička
na obložkovú zárubňu
pre TE 340 3D FZ

3,10

€

obj. č.

materiál

obj. č.

materiál

102 265 194

pozinkovaná oceľ

102 265 204

pozinkovaná oceľ
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Priečna závora, priama s valčekmi

6

13

2

Rozsah dodávky: s pútkom

30

67

25

160

ø
5

19
Hub 31

zdvih: 31 mm
materiál: pozinkovaná oceľ
obj. č.

dĺžka platničky mm

102 268 072

šírka platničky mm rozmer závory mm

160

67 25 x 6

MJ
ks

5,20

cena EUR
11,47

€

8

11,3

Krídlové falcové tesnenie SP 125

Ab

wi

ck

lun

g

17,8

Pre výšku falcu 12 mm, šírka drážky 4-5 mm, dorazová medzera
5 mm.

obj. č.

farba

balenie

102 205 160

béžový plast

rolka 150 m

102 205 164

biely plast

rolka 150 m

102 205 161

grafitovo sivý plast

rolka 150 m

102 205 162

rustikálny hnedý plast

rolka 150 m

5,5

47,60

€ / 100 m

17 +0,5
6,5

Dverové dorazové tesnenie S 6615

6

14,5

8

9,1

Pre šírku falcu 15 mm, šírka drážky 4 mm,
dorazová medzera 5 mm.

4,5

7,5

14,3

obj. č.

102 205 308

farba

balenie

béžový plast

rolka 50 m

102 205 313

biely plast

rolka 50 m

102 205 312

rustikálny hnedý plast

rolka 50 m

102 205 311

svetlosivý plast

rolka 50 m

64,50

€ / 100 m
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Montáž na stenu s dorazovým puzdrom (GT-L 80)

Montáž na sklenený svetlík (GT-L 80)

Montáž na strop, teleskopický systém (solido 80)

Montáž na stenu (GT-S 150)

Montáž na stenu s krytom Inlay pre individuálny vzhľad (GT-L 50)

Viac riešení pre viac (obytného) priestoru
s rôznymi systémami posuvných dverí HELM
a perfektne zodpovedajúcimi držadlami/mušľovými úchytkami KWS

www.woelm.de
6
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HELM 73
Osvedčené kovanie pre jednoduché a spoľahlivé riešenie posuvných dverí. Týmto kovaním posúvate krídla dvier ľahko
a bezhlučne .

stavba - náradie express

Oblasti využitia:
• krídlo dvier do hmotnosti 80 kg
• 1- a 2-krídlové drevené dvere
• montáž na strop a stenu
• voliteľný systém tlmenia
• možnosť synchrónneho kovania
• pri použití tlmenia platí minimálna šírka krídla
650 mm pri jednostrannom použití
860 mm pri obojstrannom použití
Vyhotovenie:
• hliník strieborne eloxovaný
• pojazdové koľajnice v dĺžke 6 m alebo rezané na mieru

Súprava kovania HELM 73, bez koľajnice
Balenie obsahuje:
2 vozíky
2 nosné príruby
2 záchytné dorazy
1 gumový nárazník
1 podlahový vodiaci čap
oblasť použitia: drevo

obj. č.

hmotnosť krídla kg



102 290 587

max 80



23,-

€

Výhody produktu:
• testované podľa DIN EN 1527:2013 s 200.000 cyklami
• pojazdové vozíky osadené kolieskami s guľôčkovými ložiskami
• minimálna výška zabudovania
• dodatočná montáž tlmenia bez komplikácií

Pojazdová koľajnica HELM 73
s predvŕtanými otvormi pre montáž na strop a prichytenie
nástenného upevňovacieho uholníka

Ø5,2

5,3
33,3

•

materiál: strieborne eloxovaný hliník
obj. č.

dĺžka mm služba

Ø4,5

31

MJ

102 290 584

2100 nie je možné rezať na mieru

ks

102 286 999

6000 možnosť narezať na mieru za príplatok

mm

cena EUR
19,00
11,40/m

od

11,40

€/m

Nástenný upevňovací uholník HELM 73
Rozostup: cca každých 300 mm.

materiál: pozinkovaná oceľ
obj. č.

1,75

dĺžka mm

102 287 631

46

63

Stropná upevňovacia platnička HELM 73

49

23

,5

€

40

Rozostup: cca každých 300 mm.
ÿ5

5

,5

materiál: pozinkovaná oceľ
obj. č.

D x Š mm

102 287 632

63 x 40

1,75
Express 2021 |

€
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EN 1154

Variabilná sila zatvárania v dvoch veľkostiach nastaviteľná
jednoduchým otočením ložiska ramienka:
Sila zatvárania 2 podľa EN 1154 pre krídla dverí do 850 mm,
Sila zatvárania 3 podľa EN 1154 pre krídla dverí do 950 mm.
Nastaviteľná rýchlosť zatvárania a hydraulický koncový doraz.

52

86

73

spôsob montáže: montáž na dverové krídlo na strane závesov,
obrátená montáž na protiľahlej strane závesu
vyhotovenie: bez aretácie
šírka krídla do: 950 mm
farba

102 280 089

biela (RAL 9016)

102 280 087

strieborná

Obmedzovač dverí 1222 zdvih 60 mm

Ø5

102 283 272

hliník bielo lakovaný

28,10

102 283 270

hliník strieborne lakovaný

27,10

102 283 276

hliník, tmavý bronz eloxovaný

28,10

102 283 274

matný čierny hliník RAL 9005

28,10

€

cena EUR

27,10

€

4,50

€

22
Ø5
53

materiál

19,90

1220 / 1221 = 100
1222 / 1223 = 160
1224 / 1225 = 227
1226 / 1227 = 292
1228 / 1229 = 373

šírka: 35 mm
výška: 225 mm
hmotnosť krídla do: 40 kg
vyhotovenie: kovové časti/ páka z pozinkovanej ocele
obj. č.

215

44

12

obj. č.

16

Dverový zatvárač TS 1000 C, EN 2/3 s ramienkom

35

Ø25
35

od

Dverový stavač, zdvih 30 mm
Silné, robustné a zároveň úzke prevedenie bez odstávajúcich
lamiel na skrutkovanie, silná pružina
max. váha dverí 40kg
šírka: 30 mm
výška: 165 mm

8

obj. č.

materiál

102 283 281

strieborne lakovaný hliník

102 283 289

tmavohnedo eloxovaný hliník
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Bezpečnostná garnitúra guľa-kľučka AUSTIN DIN
Presah vložky 10 - 18mm
vyhotovenie: kľučka a dlhý štítok voľné, vratné pero, použiteľná vľavo/ vpravo
materiál: hliník matný čierny
interiérový štítok: 54 x 250 x 10 mm
štvorhran: 8 mm rýchloupínanie štvorhranu
rozmer: gombík 83 x 52 mm
dierovanie: PZ 72
stupeň namáhania podľa EN1906: 3 / skúška odolnosti voči ohňu: nie
obj. č.

prekrytie vložky hrúbka dverí mm

vonkajší štítok mm skúška

102 289 164

áno

54 x 250 x 15

42 - 47

RC2 podľa EN 1906

76,90

€

76,90

€

Bezpečnostná garnitúra kľučka-kľučka AUSTIN DIN
Presah vložky 10 - 18mm

prekrytie vložky hrúbka dverí mm

vonkajší štítok mm skúška

102 289 163

áno

54 x 250 x 15

42 - 47

RC2 podľa EN 1906

400-1800

Dverové madlo E5012 so šikmými podperami

závit: M12
rukoväť ø: 30 mm / podpery ø: 27 mm
vynesenie: 90 mm / vyloženie: 109 mm
materiál: ušľachtilá oceľ matná
celková dĺžka mm

rozostup otvorov mm

cena EUR

102 285 167

1000

700

46,80

102 285 168

1200

900

50,80

102 285 169

1400

1000

54,80

102 285 170

1600

1200

58,90

102 285 171

1800

1300

62,90

Ø30
90

obj. č.

Ø27

obj. č.

300-1300

vyhotovenie: kľučka a dlhý štítok voľné, vratné pero, použiteľná vľavo/ vpravo
materiál: hliník matný čierny
interiérový štítok: 54 x 250 x 10 mm
štvorhran: 8 rýchloupínanie štvorhranu mm
dierovanie: PZ 72
stupeň namáhania podľa EN1906: 3
skúška odolnosti voči ohňu: nie

45°
109

od

46,80

€

2,72

€

Okenná kľučka NEW YORK Secustik VarioFit
•

so skrytým skrutkovaním

dĺžka: 128 mm
výška: 67 mm
rozeta: 30 x 62 x 16 mm
oporné čapy: ø 10 mm
rastrovanie: 90 °
štvorhran: 7 x 32 - 42 mm
obj. č.

materiál povrch

102 222 419

hliník

strieborne eloxovaný

Express 2021 |
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Okenná kľučka TOULON s gombíkom
•

skryté skrutky

vyhotovenie: s uzamykacím gombíkom
dĺžka: 140 mm
výška: 56 mm
rozeta: 30 x 62 x 13 mm
oporné čapy: ø 10 mm
rastrovanie: 90 °
štvorhran: 7 x 37 mm
obj. č.

materiál povrch

102 201 426

hliník

strieborne eloxovaný

8,70

€

4,60

€

6,20

€

7,80

€

Okenná kľučka TOULON SecuForte
•

so skrytým skrutkovaním

D x V: 128 x 63 mm
rozeta: 31 x 63 x 17 mm
oporné čapy: ø 10 mm
rastrovanie: 90 °
štvorhran: 7 x 32 - 42 mm
obj. č.

materiál povrch

cena EUR

102 202 556

hliník

biely

4,60

102 202 555

hliník

efekt ušľachtilej ocele

5,20

102 202 554

hliník

strieborne eloxovaný

5,00

od

Okenná kľučka GEHRUNG
D x V: 130 x 70 mm
rozeta: 31 x 62 x 10 mm
oporné čapy: ø 10/12 mm
rastrovanie: 90 °
štvorhran: 7 x 42 mm

obj. č.

vyhotovenie

materiál

povrch

102 253 016

-

ušľachtilá oceľ

čierny matný

102 239 592

skryté skrutkovanie ušľachtilá oceľ

matný

Okenná kľučka RIGA - voľná
•
•

skryté skrutky
dierová časť, voľná

D x V: 135 x 72 mm
rozeta: 30 x 65 x 12 mm
oporné čapy: ø 10 mm
rastrovanie: 90 °
štvorhran: 7 x 35 mm
obj. č.

materiál

povrch

102 246 417

ušľachtilá oceľ

matný

10
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Sada bitov Bit-Box SCH Edition 37-dielna
Zásobník so skrutkovacími hrotmi ponúka rýchly prehľad nástrojov. Univerzálny držiak z
ušľachtilej ocele, pružinový záchytný krúžok a silný magnet ako poistka proti vypadnutiu bitu.
Tvrdé a húževnaté skrutkovacie hroty (bity) vhodné najmä na silové skrutkovanie, napr. do plechu
alebo kovu.
Obsah: 1 univerzálny držiak 899/4/1,
bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 dĺžka 25 mm,
bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 dĺžka 25 mm,
bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 dĺžka 25 mm,
bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 dĺžka 70 mm.
typ: SCH-Edition
výstup: Phillips, Pozidriv, Torx®
obj. č.

 veľkosť

101 108 144

 37-dielov

13,50

€

25,50

€

10,-

€

8,58

€

Sada bitov Bit-Check 12 BiTorsion 1
Univerzálny držiak bitov Rapidaptor s rýchlospojkou. Tuhé bity
BiTorison pre dlhú životnosť, na univerzálne použitie.
Obsah: 1 univerzálny držiak 889/4/1 K,
bit 855/1 BTZ 1 x PZ 1, 2 x PZ 2,
bit 851/1 BTZ 1 x PH 1, 1 x PH 2,
bit 867/1 BTZ 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20,
1 x TX 25, 1 x TX 30.
výstup: Phillips, Pozidriv, Torx®
vyhotovenie: farebné kódovanie Take it easy
obj. č.
101 155 847

dĺžka mm veľkosť sady
25

12 dielov

SDS-Plus Súprava sekáčov
Určené na použitie vo vŕtacích kladivách s upínacím systémom
SDS-Plus pri vypnutej funkcii otáčania. Na ľahké sekacie práce v
omietke, murive, obkladoch a pod.
Rozsah dodávky: 1 plochý sekáč 20 x 250 mm, 1 plochý sekáč
40 x 200 mm, 1 špicatý sekáč 200 mm.
obj. č.

veľkosť sady

101 109 563

3 dielna

Presný oceľový uholník DIN 875/2
Na všeobecnú stavbu strojov a presnú prácu v dielňach.
Vysoké hrany a ploché strany, jemne brúsené.

obj. č.

vyhotovenie

dĺžka ramena mm

101 166 929

s dorazom

100 x 70

cena EUR
8,58

101 166 930

s dorazom

150 x 100

13,00

101 166 931

s dorazom

200 x 130

15,60

od
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Clamex P-14/10
Flexus

Clamex P-10
Clamex P-14

NOVINKA

Clamex P-14/10
Medius

P-System

Tenso P-10

Beznáraďové a tvarovo
prispôsobivé ukotvenie,
ktoré denne šetrí Váš čas
a prináša rozdiel!

Tenso P-14

Je možné zostaviť túto policu bez viditeľných
spojok? Bez lepidla, skrutiek alebo spon?
S rozpojiteľným a znovu spojiteľným spojom
a silnejším upnutím materiálu?

Divario P-18

Áno, s Lamello P-System!

www.lamello.com

12
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Oknárska oddeľovacia fréza Tanga DX200
Prakticky zbalená účinná sila pre čistú demontáž okien a
pre efektívne oddelenie starých okenných rámov. Pomocou
frézovacieho rezu sa dá staré okno oddeliť bez poškodenia
okolitého muriva, dlažby alebo parapetu. Otočná základná doska
pre rohové rezy alebo rovné rezy. V závislosti od nástroja je
možné rezať do dreveného, hliníkového alebo plastového okenného
rámu. Pomocou vhodného diamantového rezacieho kotúča sú
možné rezy do ostenia. To zahŕňa rezy do betónu, tehál, dlaždíc,
omietok alebo skrutiek.
Rozsah dodávky: diamantový deliaci kotúč ø 180 mm, rohový kryt
na odsávanie prachu, súprava náradia, v Systaineri.
menovitý príkon: 1700 W
voľnobežné otáčky: 7000 ot./min
pílový kotúč ø: 180 mm
hĺbka rezu: 0-70 mm
obj. č.

hmotnosť kg

101 181 619

4.5

965,-

€

35,65

€

HW pílový kotúč
Vhodné pre Lamello Tanga Delta; určené len pre rezy zanorením.
materiál: HW
hĺbka rezu: 0-68 mm
obj. č.

rozmer mm

101 181 541

200 x 2,4 x 22

počet zubov
12

FE

GH rohový spojovník
obj. č.

H

L
mm

B
mm

H
mm

hrúbka
materiálu
mm

rozmer
otvoru ø
5 ks

rozmer
otvoru ø
11 ks

rozmer
otvoru ø
13 ks

cena EUR

104 445 398

70

55

70

2

14

2



0,42

104 445 400

90

65

90

2.5

20

2



0,63

104 445 401

90

65

90

2.5

20

2



0,63

104 445 402

100

90

100

3

24

2

2

1,15

104 445 403

100

90

100

3

19

2

4

1,25

B

od

0,42
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Rezný kotúč do ručných brúsok tenký
Čisté rezné plochy, minimálna tvorba ostrapkov na profiloch, rúrach, plechoch,
oceľových lanách, kábloch. Krátke doby rezania – extrémny rezný výkon a nízke
tepelné zaťaženie obrobku. Bez obsahu železa, síry, chlóru = 0,1 %.
vyhotovenie: ploché
použitie: oceľ a nehrdzavejúca oceľ
tvar: 41
obj. č.

ø mm

hrúbka mm

vŕtanie mm

počet otáčok max. ot./min

cena EUR

101 125 041

125

1

22.23

12220

0,82

101 125 042

230

1.9

22.2

6640

2,20

od

0,82

€

Sada šesťhranných kľúčov - inbus, Multicolour
Zahnutý kľúč pre skrutky s vnútorným šesťhranom, Hex-Plus
dáva skrutkám dlhšiu životnosť, BlackLaser pre vyššiu ochranu
pred koróziou a zvýšenie životnosti. Obalené telo robí prácu
príjemnou a bezpečnou aj pri nízkych teplotách S guľatou hlavou
na dlhom ramene pre prácu z uhla pri zložitejších montážach.
Všetky kľúče sú rýchlo po ruke vďaka Take it easy hľadaniu
náradia, s označením veľkosti
vyhotovenie: s guľovou hlavou
povrch: BlackLaser
obj. č.

veľkosť kľúča mm

veľkosť sady

101 152 411

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

9 dielov

take it easy

28,20

€

Súprava násuvných kľúčov 1/4" štvorhran
So 6 hranným nástavcom a náradím na obsluhu v kazete z oceľového plechu.
Nástavce: šesťhran 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,
plochý 0.7 x 4, 1.0 x 5.5 mm,
vnútorný šesťhran 3, 4, 5, 6 mm; PH 1, 2; TX 20, 25, 27, 30.
Príslušenstvo: 1/4" prepínacia račňa 140 mm, predĺženie 50 mm, predĺženie 100 mm,
kĺbový kardan; vonkajší štvorhran s násuvnou rukoväťou,
inbusový kľúč 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm
obj. č.

materiál

povrch

veľkosť sady

101 150 351

chróm -vanádiová oceľ

pochrómovaný

36 dielov

27,30

€

76,10

€

Zámočnícka svorka tažká SGM
Pevný strmeň, upínací strmeň a prítlačné plochy zo za studena ťahanej profilovej ocele, zosilnená a galvanicky pozinkovaná. Posuvný strmeň z zušľachtenej
ocele, kovaný v zápustke, zosilnený a galvanicky pozinkovaný. Pohyblivé
špeciálne prítlačné svorky pre bezproblémové upínanie aj šikmých dielov,
otočné do 35°. Upínacia sila do 12 000N pri pritiahnutí momentom 40Nm.
vyhotovenie: celooceľové
upínacia sila: do 12 000 N
obj. č.

hmotnosť kg

cena EUR

101 132 112

300

140 34,0 x 13,0

3

76,10

101 132 114

500

140 34,0 x 13,0

3.4

95,60

14

rozpätie mm vyloženie mm koľajnica mm
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Vrecia na odpad Strong
materiál: Polyetylén LDPE
vyhotovenie: bez sťahovacej pásky
farba: modrá

107 854 781

obj. č.

1 zvitok

obsah l hrúbka

107 854 778

= 25 kusov

120 45 my

4,00

107 854 779

= 20 kusov

120 60 my

5,10

107 854 781

= 5 kusov

300 60 my

2,40

107 854 779

107 854 778

cena EUR

od

2,40

€

Vrecia na odpad so sťahovacou páskou


107 854 776

107 854 775

materiál: polyetylén HDPE
vyhotovenie: so sťahovacou páskou
obj. č.

1 zvitok

obsah l hrúbka

cena EUR

107 854 776

= 25 kusov

120 30 my

5,50

107 854 774

= 30 kusov

35 15 my

1,70

107 854 775

= 20 kusov

60 18 my

1,70

107 854 774

od

1,70

€

5,30

€

Vrece na stavebný odpad
extra silné

materiál: Polyetylén LDPE
vyhotovenie: bez sťahovacej pásky

obj. č.

balenie

107 854 962

10 kusov

obsah l

šírka mm

výška mm hrúbka

100

600

1200 130 my

Stojan na odpadové vrecia Ecofix
Masívny stojan na odpadové vrecia s poklopom.

veľkosť: 60 – 130 l
obj. č.

vyhotovenie

rozmer mm

cena EUR

107 855 004

pre 1 vrece

V 820 x H 420 x Š 360

12,10

107 855 005

pre 2 vrecia

V 820 x H 420 x Š 660

17,80

107 855 006

pre 3 vrecia

V 820 x H 420 x Š 960

24,00

od

12,10
Express 2021 |
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Podkladacia koza - pár
Pevný postoj vďaka gumeným pätkám, držiak kábla na oboch stranách.
Gumené protišmykové vložky na hornej hrane, inovatívny dizajn – maximálne
zaťaženie pri minimálnych nárokoch na materiál.
Hmotnosť jednej kozy: 6,0 kg.
Prípustné zaťaženie 450 kg na 1 pár rovnomerne rozložené.

obj. č.

výška mm šírka mm

101 109 460

810

hmotnosť kg

690

6

44,10

€

Hybrid Cleaner SQ-745
Viacúčelový čistič na odstránenie lepidiel a tesniacich materiálov z citlivých povrchov ako plast,
lakované povrchy a materiály s povrchovou úpravou.
STALOC Hybrid Cleaner kombinuje niekoľko vlastností rôznych čistiacich prostriedkov na báze
rozpúšťadiel, ponúkajúca širokú škálu aplikácií. Bez problémov sa môže použiť aj na väčšine
plastov. Pri dlhšom pôsobení pomáha tiež pri rozpúšťaní živíc, dechtu alebo rôznych voskov.
Táto vlastnosť pomáha aj pri odstraňovaní alebo čiastočnom rozpustení lepidiel a zvyškov
tesniacich hmôt. Rýchlo a bez zvyškov odvetráva.
obj. č.

typ

obsah ml balenie

110 642 014

SQ 745

500 dóza

6,-

€

4,80

€

GlasClean aktívny penový čistič SQ-230
Aktívny penový čistič na čistenie skla, plastu, kovu a mnoho ďalších povrchov. Zvlášť
vhodný na vitríny a sklenené prepážky v domácnosti a aj na komerčné účely.
Ľahko odstraňuje nečistoty, ako sú silikónové zvyšky, hmyz, oleja a mazivá.

obj. č.

obsah ml balenie

110 642 009

16
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Silikónový sprej SQ-450
Vysoko koncentrovaný mazací, klzný a oddeľovací prostriedok. Súčasne preberá funkciu
ochranného a ošetrovacieho prostriedku na plasty, gumu a kov. Slúži ako montážna
pomôcka, napríklad na hadicových spojoch. Má mnohostranné použitie ako mastivo
foriem.
Tepelná odolnosť do +260 °C.

obj. č.

typ

110 661 207

SQ-450

obsah ml balenie
400 dóza

4,60

€

5,60

€

5,30

€

2,70

€

Multifunkčný ochranný sprej V7
Univerzálne použiteľný multifunkčný produkt na nespočet oblastí použitia
•
•
•
•
•
•

spoľahlivé mazanie a ochrana pri práci
úplné a jednoduché odstránenie nečistôt
zabraňuje korózii
znižuje kvílenie a škrípanie
potláča vlhkosť
všestranná starostlivosť bez lepenia

tepelná odolnosť: do +230 °C
obj. č.
110 660 111

obsah ml balenie vyhotovenie
500 dóza

s duálnym rozprašovačom

Priľnavé mazivo SQ-430
Transparentné, vysoko výkonné nestekajúce mazivo v spreji.
Slúži na mazanie valčekov a guľôčkových ložísk, na vnútorné ložiská reťazí ako aj ozubené
a závitové prevody, všetky druhy kĺbov a spojok, strojov a precíznych dielov. Veľmi dobre
sa hodí na klzné lišty, tiahla bŕzd, vratné páky, guľové kĺby, reťaze atď.
•
•
•
•

odpudzuje vlhkosť; vytláča a odpudzuje vodu
uvoľňuje hrdzu
veľmi dobrá priľnavosť
teplotný rozsah od -20 do 180 °C (krátkodobo do +230°C)

obj. č.
110 661 201

obsah ml balenie BJ
400 dóza

12

MJ
ks

cena EUR
11,93

Mazivo na kovanie SQ-430
Ideálny na starostlivosť a údržbu okenného kovania, dverových
kľučiek a pod.
•
•

veľmi dobre priľnavý, transparentný vysoko účinný tuk s vysokou
tlakovou zaťažiteľnosťou
výborná penetrácia

obj. č.
110 661 202

obsah ml balenie BJ
150 dóza

12

MJ
ks

cena EUR
6,12

Express 2021 |
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PTFE sprej SQ-460
Rýchloschnúce suché mazivo bez tuku so 100% podielom PTFE.
Ideálne pre drevo, plasty a kovoobrábacie stroje. Redukuje trenie. Odpudzuje
nečistoty. Vhodný na ložiská a klzné koľajnice. Rovnako dobre sa hodí ako
oddeľovací prostriedok pri spracovaní plastov, najmä v pracovných priestoroch,
kde prostriedky s obsahom oleja a silikónu narúšajú dodatočné opracovanie.
Teplotná odolnosť až do +270 °C.

obj. č.

obsah ml balenie

110 661 206

400 dóza

7,60

€

6,40

€

16,30

€

Zinkový sprej, svetlý SQ-850
Aktívna katodická ochrana voči korózii na ošetrenie zvarov,
chybných miest na pozinkovaných častiach, na výfukové
sústavy atď.
• odolný voči poškriabaniu a oderu
• teplotná odolnosť do +490°C
• 98,5% podiel zinku v pigmente
• odolný voči kondenzácii, 480h podľa DIN 50017
• výborná priľnavosť v mriežkovej skúške priľnavosti (GT 0-1)

obj. č.

obsah ml balenie

110 662 000

400 dóza

STALOC Heavy Duty Wipes čistiace utierky
Vzorec na báze vody neobsahuje konzervačné látky, je biologicky odbúrateľný
a ponúka silnú antibakteriálnu ochranu. Ideálny čistiaci doplnok pri práci s
lepidlami STALOC MS Hybrid, a tiež silikónovými a PUR produktami STALOC
a SOLIDO. Čistí povrchy, náradie a vďaka jemnému zloženiu (dermatologicky
testované) tiež ruky.
•
•
•
•
•

rýchle, praktické a vysoko účinné čistiace utierky
hrubý povrch pre ešte silnejší čistiaci efekt
na čistenie rúk, nástrojov a povrchov
na odstránenie oleja, lepidiel, farieb, mastnoty a iných nečistôt
ideálne na použitie v dielni

obj. č.

balenie

110 642 301

dóza

18
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Polymer montážne lepidlo MultiTack
STALOC MultiTack montážne lepidlo je veľmi pevný a húževnato pružný polymérový montážny
systém pre rôzne aplikácie v interiéri a exteriéri, či už na savých alebo nesavých podkladoch.
Oblasť použitia:
• lepenie soklových líšt, schodiskových prvkov, okenných parapetov, ochranných profilov
a izolačných dosiek
• lepenie zrkadiel s lakovanou zadnou stenou
• lepenie MDF a HPL dosiek resp. sendvičových panelov
• lepí drevo, plast (okrem napr. PE & PP), EPDM, betón, kameň, keramické dlaždice, sadru,
prírodný kameň, PVC, polykarbonát, polystyrén, oceľ, hliník, meď, olovo, zinok a tiež sklo
obj. č.

farba

110 680 285

matná biela

obsah g

balenie

440 kartuša

5,95

€

7,80

€

5,30

€

5,30

€

MS hybrid lepidlo/ tesniaca hmota
• prémiová lepiaca a tesniaca hmota pre elastické konštrukčné spoje
v interiéroch a exteriéroch
• bez rozpúšťadiel, izokyanátocv a PVC
• veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu a starnutiu
• dobrá odolnosť voči slanej vode, plesniam, hubám, chlóru, atď.
• zachováva si elasticitu v tepelnom rozmedzí -40 °C do +100 °C
• neutrálna, bez zápachu a rýchlo tvrdnúca
• pretierateľná/ nenapúča

obj. č.

farba

110 611 401

biela

obsah ml balenie
290 kartuša

110 611 402

sivá

290 kartuša

110 611 400

transparentná

290 kartuša

Sekundové lepidlo 4S01
• lepenie O-krúžkov, gumových tesnení
• rýchlotvrdnúci univerzálny typ pre rozličné oblasti použitia
• rýchlo lepí všetky materiály medzi inými kovy, plasty, drevo,
gumu, korok, keramiku
viskozita: 100 mPa-s
tepelná odolnosť: -30 do +80 °C
obj. č.

farba

110 611 100

transparentná

obsah g

BJ

20 12

MJ
ks

cena EUR
11,78

Rýchloschnúce lepidlo 4S06
• špeciálne vhodný pre rýchle lepenie elastomérov (EPDM, NBR, atď.).
• extrémne rýchlo vytvrdzujúce univerzálne lepidlo pre najrôznejšie použitia
• spolu s primérom STALOC zlepí aj ťažko zlepiteľné plasty ako PE, PP,
silikón a PTFE
viskozita: 30 mPa-s
tepelná odolnosť: -30 až do +80 °C
obj. č.

farba

110 611 110

transparentná

obsah g

BJ

20 12

MJ
ks

cena EUR
11,78
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Špeciálny produkt na opravy drevených a plastových povrchov. Na všetky poškodenia na ploche a v oblasti hrán, ktoré ležia v oblasti
silnejšieho namáhania. Voskový tmel Bao je svetlostály, neprepadá sa a dá sa prednostne prekryť nitrolakom. Konečné lakovanie inými lakovými
systémami - aj vodovými lakmi - je možné; na kontrolu skutočnej kompatibility s vlastným lakom treba urobiť skúšobný nástrek.

Sortiment 20 tvrdých voskových tyčiniek
– farby biela až čierna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

javor / 502
hruška svetlá / 547
dub zelený / 516
dub prírodný / 561
dub stredný / 517
dub prírodný / 508
borovica červenkastá / 505
čerešňa tmavá / 515
limba svetlá / 513
macoré / 574

obj. č.

farba

110 625 211

biela-čierna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mahagón / 583
mahagón stredný / 556
mansonia / 520
stredne sivá / 525
orech stredný II/ 575
svetlo hnedá / 573
čierna P 16 / 600
čierno hnedá I / 587
biela / 591
wenge / 578

39,30

dĺžka mm
80

€

ilustračný obr.

Sortiment 20 tvrdých voskových tyčiniek
– základné farby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

breza / 124
buk / 433
buk tmavý / 519
buk prírodný / 533
dub stredný / 109
dub prírodný / 508
dub rustikálny / P 43
jelša / 603
jaseň / 84
čerešňa svetlá / 510

obj. č.

farba

110 625 213

základné farby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dĺžka mm
80

čerešňa stredná / 1349
svetlo sivá RAL / 7035
mahagón / 213
mahagón červenkastý / 581
orech tmavý / 219
orech stredný / 208
čierna RAL 9005 / 600
teak tmavý / 216
priesvitná / 701
biela / 591

39,30

€

ilustračný obr.

Sortiment tvrdých voskových tyčiniek
– trendové farby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

breza / 124
buk / 433
buk svetlý / 123
krémovo biela / 655
dub antik svetlý / 403
dub tmavý / 2210
dub svetlý / A-3
dub stredný / 109
dub prírodný / 138
dub prírodný / 2201
jelša / 603

obj. č.

farba

110 625 214

trendové farby

20
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•
•
•
•
•
•
•
•

jelša hnedá / 426
jaseň / 84
jaseň prírodný / 425
smrek antik / 428
čerešňa / 622
čerešňa stredná / 632
čerešňa červenkastá / 1349
smrekovec (červený smrek) /
1029
• limba svetlá / 118

dĺžka mm
80

39,30

€

cena bez DPH

ilustračný obr.
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Špachtľa na tvrdý voskový tmel

Tavná pištoľ na tvrdé voskové tyčinky

Špachtľa s drážkami na zhobľovanie a opracovanie vytvrdnutého
tvrdého vosku ako aj nanesenie a opracovanie mäkkých voskov
a tmelov na drevo.

Praktické batériové tavné zariadenie na tavenie
tvrdého vosku. Doba zohriatia cca 12 sekúnd,
batérie (LR6/ AA) sú obsiahnuté v balení.

obj. č.
101 163 053

7,

40

dĺžka mm šírka mm
120

40

€

obj. č.



101 163 054



33,-

€

250,-

€

17,50

€

WoodRepair Profi Set
Pištoľ BCD180 Astfüller:
• silná a spoľahlivá pištoľ Astfüller s externým nastaviteľným
termostatom na 12 mm tyčinky
• profesionálne náradie, vhodné do väčších prevádzok
• pracovná teplota 140-230 C (prednastavená 180-190 C)
• 300 W
Rozsah dodávky:
• 1x pištoľ Profi 360 / 300W
• 1x sada na vyplňovanie
• 1x hliníková chladiaca doštička s rukoväťou
• ručný hoblík
• karta farieb
• brúsny papier

obj. č.

tavné lepidlo ø mm teplota pri spracovaní °C

110 625 021

hmotnosť g

12 140-230

600

výkon W vyhotovenie
300 Profi

WoodRepair Sticks 150 mm
Výhody produktu:
• jednoduché použitie s pištoľou Astfüller
• zostane aj po stvrdnutí v dreve elastické
• rýchle schne / trvanlivý
• znáša sa s olejmi, lakmi, lazúrami a moridlami
• tvarovo stabilný, neprepadá sa
• netoxický produkt na báze polyamidu
• odolný voči UV žiareniu / vhodný na použitie v interiéri a exteriéri
Tyčinky WoodRepair sa musia nanášať len pomocou aplikačnej pištole
špeciálne určenej na tento účel.
obj. č.

ø mm

dĺžka mm

110 625 024

12

150

farba / dekor
jaseň

obsah ks
8

110 625 027

12

150

dub

8

110 625 028

12

150

buk

8

110 625 029

12

150

vlašský orech

8

110 625 033

12

150

čierny

8
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R

FIS AB 360 S Injektážna malta
Ukotvenie na báze syntetickej živice bez rozpínacieho tlaku s hybridnou maltou
neobsahujúcou styrén.
Výhody produktu:
• výkonná hybridná malta pre vysoké zátaže pre všetky stavebné materiály
• beznapäťové upevnenie umožňuje malé rozostupy a okrajové vzdialenosti
• vrátane 2 statických zmiešavačov
doba na spracovanie: cca. 5min. pri 20 °C
poznámka: doba vytvrdnutia cca 60min. pri 20 °C
obj. č.

obsah ml balenie

110 613 311

15,80

objem náplne v dieloch stupnice

360 dvojitá kartuša

180

€

R

FIS SB Superbond malta
Kotevný systém na báze vinylesterovej živice s kremíkovou technológiou
Výhody produktu:
• systém pre betón s trhlinami aj bez trhlín
• beznapäťové upevnenie umožňuje malé rozstupy a okrajové vzdialenosti
• vrátane 2 statických miešačov
doba na spracovanie: 4 min pri 20°C
poznámka: doba vytvrdnutia cca. 45 min. pri 20°C
obj. č.

obsah ml balenie

110 613 400

objem náplne v dieloch stupnice

390 dvojitá kartuša

180

24,80

€

3,10

€

Robustná krycia páska
Robustná krycia páska od tesa® ponúka spoľahlivú ochranu citlivých
povrchov počas lakovania, omietania alebo sádrovania.
• extra silné držanie v interiéri a exteriéri až do 6 týždňov
• odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
• použitie na hladké povrchy
• odtrhnutie rukou
materiál: PVC
obj. č.

šírka pásu mm dĺžka pásu m

farba

cena EUR

110 630 054

30

33

žltá

3,10

110 630 055

50

33

žltá

4,40

od

Lepiaca páska, " BOX Tape Pro"
z kvalitnej PVC fólie

Obojstranne lepiaca páska 9088-200
Silná a trváca lepiaca látka odolná voči
svetlu a väčšine zvláčňovadiel.

1,40

7,90

€

dĺžka pásu: 66 m
lepidlo: prírodný kaučuk
obj. č.

22

farba: transparentná
tepelná odolnosť: do +93°C (krátkodobo +150°C)

hrúbka pásky mm

110 633 110

| Express 2021

€

0.035

šírka pásu mm farba
25 transparentná

obj. č.
110 631 013

cena bez DPH

hrúbka pásky mm
0.2

šírka pásu mm dĺžka pásu m
19

50
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Cleaner čistič drevených podláh

Leštidlo Parkett Polish

Koncentrovaný čistiaci prostriedok pre parketové
drevené a laminátové podlahy.

Leštidlo zabraňujúce šmýkaniu, na vodnej báze,
ktoré poskytuje vysokú ochranu pre parkety a
drevené podlahy vo verejných priestranstvách ako
aj domácnostiach. Vhodné aj pre športové podlahy.

spotreba: 100 ml na 10 l vody

spotreba: ca. 2 ml/m²

obj. č.
111 786 244

obsah ml
1000

11,

30

€

obj. č.

obsah ml

111 786 227

1000

14,80

Čistič parkiet v spreji

Refresher - oživenie

Špeciálny na čistenie všetkých druhov
drevených a korkových podláh. Možné
použiť na všetky olejované, olejované/
voskované drevené podlahy ako aj
uzavreté drevené povrchy. Pripravené
na použitie, nie je potrebné riedenie.

Ošetrovací film a leštidlo na uzavreté drevené
podlahy, ktoré sú matné, poškriabané alebo
opotrebované. Bona Parkett Refresher oživenie je určený len pre nevoskované
lakované drevené podlahy.

obj. č.

obsah ml

111 786 160

1000

7,20

spotreba: ca. 1 l/30-50 m²

€

Čistiaca handra

farba

111 786 165

modrá

9,-

obsah ml

111 786 162

1000

14,80

€

Handra pre Refresher
- oživenie

Na nanesenie čističa v spreji a čističa,
vhodná na pranie v práčke, modrá so
suchým zipsom.
Vhodné pre Bona mop a Spray mop

obj. č.

obj. č.

€

Na nanesenie Bona Refresher - oživenie
a leštidla. Biela so suchým zipsom.

€

obj. č.



111 786 166



9,-

€

BONA Premium teleskopický mop
s čistiacou handrou z mikrovlákna
Na čistenie a starostlivosť o drevené podlahy a iné tvrdé povrchy.
Šírka mopu: 41x11 cm, mäkké a flexibilné rohy chránia nábytok a
podlahové lišty, extra veľká plocha. Nastaviteľná teleskopická rúčka,
robustná a ľahká s príjemným úchopom. Zasunutá rúčka má 81cm,
vysunutá 128cm.

obj. č.

farba

111 786 189

modrá

25,10
Express 2021 |

€
23
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Zahraničné pobočky
Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk

991 299 810

Otváracie hodiny
Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

