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Roe je veľmi ploché, dizajnovo orientované podhľadové svietidlo, 
ktoré sa perfektne integruje do modernej kuchyne. Sada svetiel 
sa zapína pomocou tlačidla umiestneného v hlavnom svetle.

Podhľadové svietidlo Roe 12 V/DC

obj. č. vyhotovenie svetelný tok 
(lumen)

výkon W povrch cena EUR

103 370 206 3 ks vrátane sieťového zdroja 15W a vypínača na hlavnom svetle 3 x 230 3 x 3 čierny 34,00

103 370 207 5 ks vrátane sieťového zdroja 15W a vypínača na hlavnom svetle 5 x 230 5 x 3 čierny 46,00

103 374 878 3 ks vrátane sieťového zdroja 15W a vypínača na hlavnom svetle 3 x 230 3 x 3 efekt ušľachtilej ocele 33,00

103 374 879 5 ks vrátane sieťového zdroja 15W a vypínača na hlavnom svetle 5 x 230 5 x 3 efekt ušľachtilej ocele 43,00

vyhotovenie: vypínač
D x Š x V: 190 x 52 x 6,2 mm
spôsob montáže: skrutkami
farba svetla: 4000 K neutrálna biela
materiál: plast

2m 1,8m
ON/OFF LED 12 VDC

Dizajnové svetlo Skate 3.0 kombinuje čistý dizajn s modernou LED technológiou a dokonalú ergonómiu.  
Integrovaný modul LGP LED zaisťuje široké a homogénne rozloženie svetla.

Spínacia funkcia (len pri svetlách so senzorom): krátky dotyk = zapnúť, vypnúť / dlhý dotyk = stmievať
Všetky svetlá pripojené na svetlo so snímačom sa tiež zapnú.

Podhľadové svietidlo Skate 3.0 12V/DC

obj. č. vyhotovenie svetelný tok 
(lumen)

výkon W povrch cena EUR

103 374 001 samostatné svietidlo bez dotykového senzora 155 4 efekt ušľachtilej ocele 23,00

103 374 002 samostatné svietidlo bez dotykového senzora 155 4 čierny 23,00

103 374 003 samostatné svietidlo s dotykovým senzorom 155 4 efekt ušľachtilej ocele 36,00

103 374 004 samostatné svietidlo s dotykovým senzorom 155 4 čierny 36,00

103 374 452 3-dielna súprava vrátane senzorového svetla a sieťového zdroja 15W 3 x 155 3 x 4 efekt ušľachtilej ocele 77,00

103 374 453 3-dielna súprava vrátane senzorového svetla a sieťového zdroja 15W 3 x 155 3 x 4 čierny 77,00

vyhotovenie: prípojný kábel so zástrčkou
šírka: 54 mm
výška: 66 mm
hĺbka: 151 mm
spôsob montáže: skrytý, nasunie sa
farba svetla: 3800 K neutrálna biela
materiál: plast

STMIEVATEĽNÉ

DOTYKOM 2m
LED12 VDC

s dotykovým senzorombez dotykového senzora

od 23,- €

od 33,- €



Systémy vedenia Blum:  
kvalita z ocele pre nápady z dreva
Riešenie a vhodný program pre každú požiadavku: od úsporného výsuvu STANDARD 
cez všestranný TANDEM až po rafinovaný systém vedení MOVENTO. Stelesnením 
našej filozofie ďalej rozvíjať dosiahnuté je v súčasnosti nová 70-kilogramová trieda 
nosnosti MOVENTO a integrovaná podpora otvorenia TIP-ON pre systém TANDEM.

www.blum.com
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Spojovacia tyč LIN-X 450

obj. č. dĺžka mm šírka mm

103 319 464 540 59

materiál: hliník eloxovaný

9.
659

• postranný otočný mechanizmus
• umožňuje otočenie do strany v malom polomere, ideálne pre obmedzený 

priestor v prednej časti
• úplný prístup do skrine
• ak sú dvere úplne otvorené, nič nebráni v plnohodnotnom prístupe do korpusu
• voľné otáčanie a jemné zatváranie
• jednoduchá montáž
• nastaviteľné v 4 smeroch
• rôzne možnosti použitia
• možnosť montáže do rohov, dvojitých dverí a prekrývajúcich sa dverí

Záves paralelne otočných dverí LIN-X 600

obj. č. vyhotovenie cena EUR

103 319 471 bez tlmiča 46,00

103 319 472 s tlmičom 49,00

nosnosť 9 kg
šírka krídla: 550 - 650 mm
výška krídla: 600 - 900 mm
hrúbka dverí: 15 - 24 mm
rozsah natočenia: 584 mm
hĺbka korpusu: 80 mm
materiál: oceľ
povrch: poniklovaný

 

Spojovacia tyč LIN-X 600

obj. č. dĺžka mm šírka mm cena EUR

103 319 473 540 110 24,00

103 319 476 1440 110 66,00

103 319 478 2040 110 103,00

šírka: 110 mm
materiál: hliník eloxovaný

110

9.
6

od 46,- €

od 24,- €

16,- €
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Riverso: obojstranne výsuvný systém  
zásuviek, s naloženým čelom pre nábytkové 
ostrovy a predely miestností.

S Riverso sa dá jedna zásuvka otvárať 
a obslúžiť z dvoch strán. Vstavaná v 
kuchynských ostrovoch alebo v predeloch 
miestností optimalizuje pracovné postupy.
Pri  jedinečnom systéme Riverso sa čelá 
otvárajú osobitne: zatiaľ, čo jedna strana 

je otvorená, druhá zostáva zatvorená. 
Výsledkom je dizajn nábytku bez limitov.

peka-system AG
Luzernerstrasse 20, 6295 Mosen, Švajčiarsko
T + 41 41 919 94 20, www.peka-system.ch

Prístup 
z dvoch strán

ELEGANTNE ULOŽENÉ. Inovatívne kovanie pre nábytok a kuchyne ‒ originál od roku 1964
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• plný výsuv s tlmením Softclose (horný a dolný)
• montáž vpravo na bočnú stenu
• jednoduchá montáž
• 3D nastavenie čela
• najlepší prístup z oboch strán
• optimálne využitie priestoru - do 150kového výsuvu je možné 

uložiť aj 2 litrové fľaše
• uzavreté dno zabraňuje aby sa fľaše alebo koreničky prevrátili 

a drobné predmety prepadli
• police sa dajú na čistenie jednoducho vybrať

Rozsah dodávky: 2 závesné police Libell a upevňovacie diely

Poschodový výsuv Snello Libell

obj. č. Š x V x H mm šírka korpusu mm nosnosť kg materiál povrch cena EUR

103 369 777 109 x 517 x 471 150 15 oceľ antracitový 76,00

103 369 778 157 x 517 x 471 200 15 oceľ antracitový 82,00

103 369 779 257 x 517 x 471 300 20 oceľ antracitový 109,00

šk 150 mm

šk 300 mm

Protišmyková podložka Snello  
Fioro/Libell

hĺbka: 418 mm
hrúbka materiálu: 1 mm
vhodné pre: poschodový výsuv Snello Libell
materiál: plast sivý, obojstranne pogumovaný

• na zásuvky s dreveným chrbtom hrubým 16 mm
• zavesí sa bez použitia nástrojov vľavo alebo vpravo na po 

stranách zostane dostatok miesta na hrnce panvice alebo 
zásoby

Verzia na kovový chrbát  
sa dá objednať na vyžiadanie.

Deliaca mriežka na fľaše Spider

obj. č. šírka mm šírka korpusu mm cena EUR

103 350 683 79 150 2,00

103 350 684 129 200 2,50

103 350 688 229 300 3,50

vyhotovenie: dvojradové
materiál: oceľ antracitová

obj. č. Š x V x H mm

103 370 628 175 x 44 x 435

od 76,- €

od 2,- €

23,- €
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• s možnosťou skrátenia

Príborník Classico

®

obj. č. šírka mm šírka kor-
pusu mm

hĺbka mm cena EUR

103 344 100 200 - 240 300 380 - 450 4,50

103 344 101 200 - 300 350 380 - 450 4,50

103 344 102 300 - 350 400 380 - 450 4,90

103 344 103 350 - 400 450 380 - 450 5,00

103 344 104 400 - 450 500 380 - 450 6,00

103 344 105 450 - 500 550 380 - 450 6,50

103 344 106 550 - 580 600 380 - 450 7,00

103 344 107 800 - 840 900 380 - 450 12,00

103 344 108 190 - 240 300 454 - 510 4,50

103 344 109 190 - 300 350 454 - 510 4,60

103 344 110 290 - 350 400 454 - 510 4,90

103 344 111 340 - 400 450 454 - 510 5,00

103 344 112 390 - 450 500 454 - 510 6,00

103 344 113 440 - 500 550 454 - 510 6,50

103 344 114 490 - 540 600 454 - 510 7,00

103 344 115 790 - 840 900 454 - 510 12,00

výška: 50,5 mm
materiál: plast

biely

obj. č. šírka mm šírka kor-
pusu mm

hĺbka mm cena EUR

103 344 116 200 - 240 300 380 - 450 4,50

103 344 117 200 - 300 350 380 - 450 4,50

103 344 118 300 - 350 400 380 - 450 4,90

103 344 119 350 - 400 450 380 - 450 5,00

103 344 120 400 - 450 500 380 - 450 6,00

103 344 121 450 - 500 550 380 - 450 6,50

103 344 122 500 - 540 600 380 - 450 7,00

103 344 123 800 - 840 900 380 - 450 12,00

103 344 124 190 - 240 300 454 - 510 4,50

103 344 125 190 - 300 350 454 - 510 4,60

103 344 126 290 - 350 400 454 - 510 4,90

103 344 127 340 - 400 450 454 - 510 5,00

103 344 128 390 - 450 500 454 - 510 6,00

103 344 129 440 - 500 550 454 - 510 6,50

103 344 130 490 - 540 600 454 - 510 7,00

103 344 131 790 - 840 900 454 - 510 12,00

bridlicovo sivý

 

Šatníková tyč Spezial Oval

obj. č. povrch

103 386 577 čierny popráškovaný

dĺžka: 3000 mm
služba: možnosť nárezu na mieru za príplatok
rozmer: 30 x 15 mm
hrúbka materiálu: 1,2 mm
materiál: oceľ

15

30

 

Držiak šatníkovej tyče Oval 1

obj. č. materiál povrch

103 386 578 zinok čierny

použitie: šatníková tyč oválna 30 x 15 mm
vyhotovenie: 3 otvory na skrutky

11,515,3

19,6

3,5

Ø4,2

32 43
,5

6

od 4,50
 €

4,80
 €

cena za meter

0,28
 €
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Úchytková lišta Edge Straight

obj. č. povrch dĺžka mm výška mm hĺbka mm rozostup otvorov mm BJ cena EUR

103 300 683 čierny matne kefovaný 40 10,25/18 40.9 20 100  1,60

103 300 684 čierny matne kefovaný 200 10,25/18 40.9 2 x 80 50  3,90

103 300 685 čierna matne kefovaná 350 10,25/18 40.9 2 x 160 50  5,50

103 300 832 efekt ušľachtilej ocele 40 10,25/18 40.9 20 100  1,40

103 300 833 efekt ušľachtilej ocele 200 10,25/18 40.9 2 x 80 50  3,80

103 300 834 efekt ušľachtilej ocele 350 10,25/18 40.9 2 x 160 50  5,30

materiál: hliník
spôsob montáže: na priskrutkovanie od 1,60

 €
 1

8 

 1,40 

 1
,4

0 

 20 

 21 

 90° 

40,9

 1
0,

25
 

Úchytková lišta Piojo

obj. č. povrch dĺžka mm výška mm hĺbka mm BJ cena EUR

103 301 380 prírodne eloxovaný 3000 20.1 43 50  13,00

103 301 381 čierny matný 3000 20.1 43 50  19,00

materiál: hliník
spôsob montáže: na priskrutkovanie

od 13,- €

 16 

A

 R1  4
,5

 

 1
,6

 

 5 

 8 

 43 ±0,3 

 2
0,

1 
±

0,
2 

A

 3000 ±2 

 

Nábytková úchytka Naoise

obj. č. povrch šírka mm výška mm hĺbka mm rozostup otvorov mm BJ cena EUR

103 305 025 čierny lakovaný matný 104 9 28 96 50  1,60

103 305 026 čierny lakovaný matný 136 9 28 128 20  1,99

103 305 027 čierny lakovaný matný 168 9 28 160 10  2,30

103 304 388 efekt ušľachtilej ocele 104 9 28 96 25  1,80

103 304 389 efekt ušľachtilej ocele 136 9 28 128 25  1,99

materiál: zinkový odliatok
sokel: šírka 9 mm

od 1,60
 €

103 300 832

103 300 684
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SALU S65 zvislý úchytkový profil S11N

obj. č. číslo tovaru dĺžka mm

103 335 441 17D1S11N27 2700

materiál: hliník, strieborná matná farba

16

37,5

28,7

• spodné koliesko má prítlačnú pružinu smerom do spodnej 
koľajnice

• vysunutie kolieska zo spodnej rámovej lišty je možné 
nastaviť v rozsahu 0-16 mm

Rozsah dodávky:
2 x horné 
2 x spodné

Súprava nosných a vodiacich koliesok

obj. č. číslo tovaru

103 335 444 17C0S652K

 

Slúži ako horný lemovací profil pre výplne a na upevnenie 
vodiacich kladiek.

SALU S65 horný priečny profil

obj. č. dĺžka mm Š x V mm

103 335 442 3000 21 x 30

materiál: hliník, strieborná matná farba

SALU S65 dolný priečny profil

obj. č. dĺžka mm Š x V mm

103 335 443 3000 20.3 x 61

materiál: hliník, strieborná matná farba

Slúži na vedenie horných 
vodiacich koliesok posuvných 
krídel

Horný vodiaci profil S05

obj. č. dĺžka mm Š x V mm

103 336 621 6000 75 x 40

materiál: strieborne eloxovaný hliník

• profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna 
svetlého otvoru 
 
Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice 
len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do 
korpusu!

Dolná jazdná koľajnica S06N

obj. č. dĺžka mm Š x V mm

103 336 317 6000 49 x 6,6

materiál: strieborne eloxovaný hliník

10,50
 €

4,50
 €

11,- € 4,50
 €

cena za meter

15,- € 2,60
 €

cena za meter
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• montuje sa naklapnutím do dolnej koľajnice

Kryt dolnej jazdnej koľajnice  
S06N/S06NN

obj. č. dĺžka mm

103 336 318 6000

materiál: strieborne eloxovaný hliník

26,6

Dorazová / tesniaca kefa nízka

obj. č. výška mm šírka mm

103 339 419 4 12.7

systém: S55, S65
materiál: plast sivý
použitie: zasunúť

• pri dovieraní dverí tlmí 
náraz do steny a utesňuje 
vnútorný priestor

• tesnenie sa nasúva do 
krycieho zvislého profilu 
bez nutnosti lepenia

• tesnenie môže ako 
alternatíva nahradiť 
štandardnú dorazovú 
kefku

Gumené dorazové tesnenie  
pre úchytkové profily

obj. č. číslo tovaru

103 332 880 1KC0DTPMSE

použitie: pre úchytkové profily s čelnou lištou
materiál: guma

• ľahká, časovo a finančne nenáročná montáž
• plynulé posúvanie držiaka
• možnosť viacerých držiakov na jednej úrovni
• rozmery držiaka  45 x 18 x 19 mm

Policový nosník Taram

obj. č. hĺbka vŕtania mm

103 370 262 160

možnosť nastavenia: nastavenie sklonu
hrúbka police: 24 mm
kolík ø: 12 mm
dĺžka kolíka: 150 mm
nosnosť: 16 kg
materiál: zinková zliatina/oceľ
povrch: pozinkovaný

• predvŕtaná nosná lišta pre nosič políc

Nosná lišta policového nosníka Taram

obj. č. dĺžka mm hĺbka frézovania mm cena EUR

103 370 263 800 22 10,00

103 370 264 1925 22 19,00

výška: 18 mm
hĺbka: 11 mm
hrúbka police: 24 mm
šírka frézovania: 18 mm
materiál: hliník bez povrchovej úpravy

5,- €

0,70
 €

cena za meter

0,16
 €

cena za meter

0,16
 €

cena za meter

od 10,- €

Slúži ako tesnenie a tlmenie pri dotyku krídel so stenou alebo 
navzájom. Nízka dorazová kefa sa nasúva priamo do drážky  
v hrane zvislých profilov.
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Zeta P2
Drážkovacia fréza, 
s ktorou denne šetríte 
čas a môžete sa 
venovať inému.

Tenso P-14

Clamex P-14 
Flexus

Clamex P-10

Divario P-18

Tenso P-10

Clamex P-14/10 
 Medius  

Clamex P-14

P-System 
Časovo úsporný spojovací
systém na tvarovo stabilné spoje

101402S Zeta P2 s drážkovacou  
frézou P-System HW v systaineri
101402DS Zeta P2 s drážkovacou  
frézou P-System DP v systaineri 

www.lamello.com

NOVÝ
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• narovnávanie a spájanie, 2 funkcie v jednej spojke
• zabezpečená proti pootočeniu vodiacim čapom
• možnosť rôznych spojení cez úkos
• možnosť stohovania obrobkov, lebo z povrchu nevyčnievajú 

žiadne časti

Spojka Lamello Clamex P-14

obj. č. D x Š mm hrúbka mm obsah pár cena EUR

103 330 582 66 x 27 10 300 316,00

103 330 581 66 x 27 10 80 90,00

hrúbka platne: min. 16 mm
materiál: plast spevnený skleným vláknom /zinkový odliatok

• rozoberateľné spoje s flexibilným pozičným čapom
• flexibilná postupnosť montáže
• rozoberateľné spoje pre rozkladacie konštrukcie
• narovnávanie a spájanie, 2 funkcie v jednej spojke
• zabezpečená proti pootočeniu vodiacim čapom
• možnosť rôznych spojení cez úkos od 30°-180°

LAMELLO Clamex P-14 Flexus spojka

obj. č. D x Š mm hrúbka mm obsah pár

103 330 525 66 x 27 10 80

hrúbka platne: min. 16 mm
materiál: plast zosilnený sklenenými vláknami / zinkový odliatok

• samoupínacie, neviditeľné spojenie na zasunutie
• spája a upína pri zasunutí takmer bez fúg
• dodatočné zasunutie políc alebo priečok pre zníženie  

transportnej hmotnosti
• úzke spojenie umožňuje použitie hrúbky police od 19 mm

Spojka Lamello Divario P-18

obj. č. D x Š mm hrúbka mm obsah pár

103 330 552 23 x 15,5 7 80

hrúbka platne: od 19 mm
obsah: 80 pár
materiál: plast spevnený skleným vláknom

• neviditeľný samonapínací spojovník s tvarovacím 
ukotvením P-System v priebehu sekúnd

• rýchlejšie lepenie - že spojovník vyvíja silné priťahovacie 
sily, ale pre túto verziu sa predpokladá podpora lepením

• veľmi silné pnutie umožňuje lepenie bez nutnosti lisovania 
korpusu

• tolerancia bočného posunu (+/- 2 mm) 

Spojka Lamello Tenso P-14

obj. č. D x Š mm hrúbka mm obsah pár cena EUR

103 330 574 66 x 27 10 300 188,00

103 330 573 66 x 27 10 80 54,00

materiál: plast zosilnený sklenenými vláknami

od 90,- € od 90,- €

od 54,- € 67,- €

uvedené ceny
za balenie = kartón!
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Vstavaná zásuvka s odklápacím viečkom pre kuchynské linky  
alebo pracovné dosky v kancelárii, či dielni.

• odklápacie viečko zamedzuje prenikaniu nečistôt do zásuvky
• dizajn riešený s ohľadom na riziko zatekania kvapalín pod dosku
• vstavaný USB nabíjací adaptér (TYP-A, 5V, 2100 mA)

Upozornenie: vhodné len pre krajiny - Slovensko, Česko, Poľsko,  
Belgicko a Francúzsko.

Zásuvkový modul PP122 230 V STN/ČSN

obj. č. výkon W napätie V intenzita prúdu A materiál povrch

103 332 548 max. 2300 230 10 plast čierny

103 333 676 max. 2300 230 10 plast strieborný

vyhotovenie: zásuvka 230V s viečkom + USB nabíjačka 2100mA
osadenie ø: 60 mm
hĺbka osadenia: 80 mm
dĺžka pripojovacieho kábla: 1500 mm

1,5m
230 V

Vstavaný zásuvkový modul s posuvným viečkom pre domáce a kancelárske stoly,  
pracovné dosky, kuchynské linky, či dielne.

• dizajn riešený s ohľadom na riziko zatekania tekutín pod dosku
• vstavaný USB nabíjací adaptér 2400 mA, priemer otvoru v doske stola len 60 mm,  

kryt z brúseného hliníka, výška časti pod stolom: 90 mm vrátane kábla

Upozornenie: vhodné len pre krajiny - Slovensko, Česko, Poľsko, Belgicko a Francúzsko.

Zásuvkový modul PP124, 230 V

obj. č. výkon W materiál povrch

103 332 111 max. 2300 plast strieborný

osadenie ø: 60 mm
hĺbka osadenia: 90 mm
dĺžka pripojovacieho kábla: 1900 mm
napätie: 230 V 
intenzita prúdu: 10 A

230 V

• dizajn riešený s ohľadom na riziko zatekania tekutín pod dosku
• lomená vidlica
• detské poistky
• výška výsuvnej časti nad stolom: 260mm;  

výška časti pod stolom: 330mm

Upozornenie: vhodné len pre krajiny - Slovensko, Česko, Poľsko, 
Francúzsko a Belgicko.

Zásuvkový modul PP100 230 V STN/ČSN

obj. č. výška mm osadenie ø mm hĺbka osadenia mm výkon W materiál povrch cena EUR

103 332 546 max. 58 100 100 max. 2300 plast čierny 23,00

103 333 672 max. 58 100 100 max. 2300 plast strieborný 25,00

vyhotovenie: 4 zásuvky STN norma, prívodný kábel s koncovkou
dĺžka pripojovacieho kábla: 1500 mm
napätie: 230 V
intenzita prúdu: 10 A

1,5m
230 V

13,- €

15,- €

od 23,- €
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Výsuvný blok so zásuvkami pre kuchynské linky, alebo pracovné dosky v kancelárii či 
dielni. Elegantne skrytý, vysunie sa len v prípade potreby a nezaberá zbytočne miesto.

• lomená vidlica
• detské poistky
• výška výsuvnej časti nad stolom: 58mm; výška časti pod stolom: 100mm
• 250V~, max. 10A; max. 2300W

Upozornenie: vhodné len pre krajiny - Slovensko, Česko, Poľsko,  
Francúzsko a Belgicko.

Zásuvkový modul PP100USB 230 V, STN/ČSN

vyhotovenie: 3 zásuvky STN norma, 2x USB, prívodný kábel s koncovkou
vyhotovenie: výsuvné
výška: max. 58 mm
osadenie ø: 100 mm / hĺbka osadenia: 100 mm
dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm
napätie: 250 V / intenzita prúdu: 10 A

1,5m
230 V

Bezdrôtová nabíjačka umožňuje bezdrôtové nabíjanie všetkých 
mobilných zariadení s podporou nabíjania QI.

Rozsah dodávky: bez napájania

Zabudovaná bezdrôtová nabíjačka 
Grommet

obj. č. výkon W materiál povrch

103 371 806 15 plast, kov čierny, sivý, chrómový

vyhotovenie: pripájací kábel s USB-A zástrčkou,  
USB-A a USB-C zásuvkou
ø: 69 mm
výška: 2 mm
osadenie ø: 60 mm / hĺbka osadenia: 16 mm
dĺžka pripojovacieho kábla: 1100 mm
napätie: 5 V

• nabíja súčasne až 2 smartfóny, fotoaparáty alebo iné USB zariadenia

Sieťová zástrčka USB

obj. č. vyhotovenie výstupný výkon

103 378 224 2x USB-A puzdro 2x5,0 V, 2x1,2A / 1x2,0A

D x Š x V: 38 x 23 x 74,5 mm
napätie: 100 - 240 V
materiál: plast čierny

29,- €
obj. č. výkon W materiál povrch 

103 332 110 max. 2300 plast strieborný

24,- €

8,- €
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• prípojka odsávania 150 mm
• vrátane šachty
• 4 stupne výkonu
• kovový tukový filter sa dá odnímať a umývať

Nástenný odsávač pár Black Slim

by Ciarko

obj. č. typ montážne rozmery mm výkon odsávania m³/h cena EUR

112 554 709 n Black Slim 60 630-990 x 600 x 500 650 190,00

112 554 710 n Black Slim 90 630-990 x 900 x 500 670 220,00

trieda energetickej účinnosti: A
spotreba energie za 365 dní: 32 kWh
vyhotovenie: čierne
osvetlenie: 2 x LED Spot
hladina hluku: 71 dB

• prípojka odsávania 150 mm
• 4 stupne výkonu
• kovový tukový filter sa dá odnímať a umývať

Vstavaný odsávač pár GT-Box

by Ciarko

obj. č. typ

112 554 712 n GT-Box 60

montážne rozmery: 317 x 598 x 290 mm
výkon odsávania: 650 m³/h
trieda energetickej účinnosti: A
spotreba energie za 365 dní: 32 kWh
vyhotovenie: čierne
osvetlenie: 2 x LED svetelný pás
hladina hluku: 68 dB

• prípojka odsávania 150 mm
• 4 stupne výkonu
• kovový tukový filter sa dá odnímať a umývať

Vstavaný odsávač pár S-Box

by Ciarko

obj. č. typ

112 554 711 n S-Box

montážne rozmery: 172 x 550 x 285 mm
výkon odsávania: 320 m³/h
trieda energetickej účinnosti: C
spotreba energie za 365 dní: 50 kWh
vyhotovenie: čierne
osvetlenie: 2 x LED svetelný pás
hladina hluku: 65 dB

220,- €

80,- €

od 190,- €
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Príliš pekná 
na to, aby ste 
ju zatvárali.

Chladenie a zmrazovanie

178
↑
  
↓

60↑   ↓

ICNSf 5103 Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič
pre zabudovanie

Spotreba energie za rok / 24 hod: 284 /0,778 kWh

Celkový objem ²: 253 l

(Chladnička:) (183,3 l)

(Mraziaca časť:) (69,9 l)

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) /B SuperSilent

Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 – 178,8 /56 – 57/ 

 min. 55,0

Energetická trieda:  

CNel 4813 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 251 /0,687 kWh ¹

Celkový objem ²: 344 l

(Chladnička:) (243,2 l)

(Mraziaca časť:) (100,9 l)

Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) /C

Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dvere / bočné steny: biela /biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 /60/65,5 ¹

Energetická trieda:  

Pôžitok pri každom otvorení: čistý dizajn, komponenty z kvalitného skla, nerezovej ocele a inovatívny koncept osvetlenia urobia 
Váš Liebherr estetickým vrcholom Vašej kuchyne. Objavte naše nové výnimočné vstavané spotrebiče, ktoré sú hrdým víťazom 
iF Design Awards na našej stránke: home.liebherr.com/innovation2021

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluPerformance).

Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnú stranu. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

529 €
DPH:
Cena s

799 €
DPH:
Cena s

2010-106_21 Katalogseite Schachermayer_04_b+++.indd   12010-106_21 Katalogseite Schachermayer_04_b+++.indd   1 10.08.21   14:3810.08.21   14:38
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Špeciálna povrchová úprava nehrdzavejúcej ocele.
Odparením tenkovrstvového keramicko-nitridového povlaku 
získa povrch z nehrdzavejúcej ocele:

• jedinečný kovový lesk
• mimoriadne odolný ochranný povrch
• zvýšenú odolnosť proti škrabancom

Poznámka: Každý drez má jedinečný farebný odtieň.
Dôvodom je špeciálna technológia povrchovej úpravy.

Nie je možné kombinovať s drvičom odpadu.

3D drezy série Capp GM

by Caressi

obj. č. typ farba montážne rozmery mm rozmer vaničky mm cena EUR

113 520 653 n CAPP40R10GM antracitová 440 x 440 400 x 400 x 185 219,00

113 520 654 n CAPP50R10GM antracitová 540 x 440 500 x 400 x 185 239,00

materiál: ušľachtilá oceľ
polomer vaničky: 10 mm
základná výbava: výpustný ventil so sitkom 3 1/2",  
odpadová prípojka, upevňovacie spony, bez sifónu

obr. CAPP40R10GM obr. CAPP50R10GM
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500

12
0

R10

obj. č. číslo položky typ povrch

113 520 617 23311012 CA203BK čierna

Dávkovač tekutých čistiacich prostriedkov alebo tekutého mydla, bezpro-
blémová montáž, pumpička z ušľachtilej ocele (čierna), zásobník z plastu,
priemer vŕtania 25mm, obsah 0,4l, výška hlavy pumpičky 60 mm.

Dávkovač čistiacich prostriedkov CA203

by Caressi

odolná keramická kartuša
flexibilné hadicové pripojenie

Kuchynská batéria CA116U
by Caressi

obj. č. typ povrch vyhotovenie

113 520 632 CA116BKU matne čierny vysokotlaková

otvor na armatúru Ø: 35 mm
výpust: otočný a výsuvný
funkcia sprchy: nie

39,- €

169,- €

od 219,- €
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Pre dvere s vysokou pridanou 
hodnotou a pre funkčné objek-
tové 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

TECTUS®
KOMPLETNE 
SKRYTÝ ZÁVES

www.simonswerk.com

SIM_Anz-2021_Tectus-Hotel_SVK_ganz_hoch_210x297+3_RZ.indd   1SIM_Anz-2021_Tectus-Hotel_SVK_ganz_hoch_210x297+3_RZ.indd   1 12.05.21   15:1912.05.21   15:19
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Extrémne
mnohostranná
a presná

Nová horná frézka OF 1010 R 
Je to presne tá pravá horná fréza pre jemné frézovanie:
extrémne mnohostranná, presná a s veľmi jednoduchou
manipuláciou – ako pri vedení v ruke, tak na vodiacej lište. 
Vďaka dvojitému upnutie stĺpikov, kompaktným rozmerom  
a malej hmotnosti ju možno veľmi presne viesť na hranách,  
pri rovnom frézovanie alebo v krivkách. Presvedčí najmä 
množstvom možností použitia, ako je frézovanie profilov,  
drážok, polodrážok a čapov.

Viac informácií na www.festool.sk/@576925

Náradie pre najnáročnejších
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Festool sada bitov s rýchlo výmenným držiakom bitov
• flexibilne vybavená na všetky skrutkovacie a montážne 

práce
• komplexné 16 dielne príslušenstvo CENTROTEC v 

SYS3-XXS 33

Vhodné pre všetky vŕtacie skrutkovače Festool s rozhraním 
FastFix. Obsahuje vhodné bity s novým držiakom v 
praktickom a prehľadnom minisystaineri SYS3 XXS novej 
generácie.

Rozsah dodávky:
držiak bitov na rýchlu výmenu BHS 60 CE, 15 x 25mm bity 
(PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, 2x TX20, 2x 
TX25, TX30, 2x TX40)

Sada bitov MICRO-SYS3-CE XXS

obj. č. veľkosť sady 

101 181 271 16 dielov 

výstup: Phillips, Pozidriv, Torx®
hmotnosť: 0,15 kg
rozmery (D xŠ x V): 104 x 66 x 33 (s nôžkami) mm

Na rezanie dreva a kovov. Obsahuje pílové listy na priame a oblúkové rezy  
v mäkkom dreve a pílové listy na spoľahlivé rezanie kovov a kovových rúr.

Obsah: 2 x T119 BO Basic for Wood, 2 x T119 B Basic for Wood, 2 x T111 C 
Basic for Wood, 1 x T218 A Basic for Metal, 1 x T118 G Basic for Metal,  
1 x T118 A Basic for Metal, 1 xT118 B Basic for Metal.

Sada pílových listov do priamočiarej píly drevo a kov

obj. č. typ obsah ks

101 184 795 Basic for wood and metal 10

Sklopný hliníkový stojan, ľahký, robustný a účinný s praktickou 
rukoväťou. Atraktívny dizajn. IP 65 - ochrana proti prachu a 
striekajúcej vode.

• životnosť: 30.000 hodín
• svetelný kužeľ: 120°
• rozmery: 250 x 190 x 250 mm

LED stavebný reflektor so sklopným 
stojanom

obj. č. svetelný tok (lumen) výkon W

101 187 859 2550 30

farba svetla: studená biela
svetelné teleso: LED
spôsob ochrany: IP 65
dĺžka pripojovacieho kábla: 1000 mm

LED

Transportný vozík Jumbo

obj. č. veľkosť mm výška mm nosnosť kg

107 856 103 300 x 600 140 250

ø: 100 mm
pneumatiky: guma

8,- €

22,- €

26,- €

33,- €

Extrémne
mnohostranná
a presná

Nová horná frézka OF 1010 R 
Je to presne tá pravá horná fréza pre jemné frézovanie:
extrémne mnohostranná, presná a s veľmi jednoduchou
manipuláciou – ako pri vedení v ruke, tak na vodiacej lište. 
Vďaka dvojitému upnutie stĺpikov, kompaktným rozmerom  
a malej hmotnosti ju možno veľmi presne viesť na hranách,  
pri rovnom frézovanie alebo v krivkách. Presvedčí najmä 
množstvom možností použitia, ako je frézovanie profilov,  
drážok, polodrážok a čapov.

Viac informácií na www.festool.sk/@576925

Náradie pre najnáročnejších



22 | Express 2021 www.schachermayer.skceny bez DPH

OSB FIx z kalenej ocele (žlto pozinkovaná) je vhodná do všetkých drevených 
materiálov. Skrutka je dostupná vo vyhotovení so zápustnou hlavou. 
Skrutka s úplným závitom má 60° zápustnú hlavu s frézovacími rebrami  
a TX pohonom s tzv. hrotom s drážkou. Špeciálna geometria slúži na nízku 
štiepivosť pri skrutkovaní.

Výhody produktu: 
• špeciálna geometria hrotu zabraňuje štiepeniu
• úplný závit drží dosku na mieste
• zabraňuje zvukom praskania
• vhodné pre všetky drevené materiály
• schválené podľa EN 14592.
• bez chrómu (VI)

OSB Fix skrutka do dreva

obj. č. typ d1 mm L mm dk mm pohon BJ cena EUR

104 403 469 n OSB Fix 4.3 40 7 TX 20 250  3,10

104 403 474 n OSB Fix 4.3 45 7 TX 20 250  3,50

104 403 476 n OSB Fix 4.3 50 7 TX 20 250  3,70

104 403 598 n OSB Fix 4.3 60 7 TX 20 250  4,40

104 403 603 n OSB Fix 4.3 80 7 TX 20 250  6,00

od 3,10
 €

FEFE

Sortiment vo vedre

Obsah:
• 40 klinov 64 x 28 x 9 mm, červený
• 30 klinov 70 x 35 x 11 mm, žltý
• 25 klinov 76 x 38 x 10 mm, biely
• 20 klinov 87 x 43 x15 mm, sivý
• 5 klinov 135 x 43 x 24 mm, čierny

Montážny klin MID 120, plast

obj. č.  BJ

102 231 019  120 17,50
 €

BCD180 Astfüller pištoľ:
• malá praktická pištoľ Astfüller na 12 mm
• výborne sa hodí do malých prevádzok 
• pracovná teplota 190 OC

Poznámka:
Pištoľ špeciálne na 12 mm tyčinky WoodRepair

Rozsah dodávky:
• 1x pištoľ Basic 180 / 80W
• 1x sada na vyplňovanie

WoodRepair Basic Set BCD180

obj. č. tavné lepidlo ø mm teplota pri spracovaní °C hmotnosť g výkon W

110 625 020 12 170 250 80 45,- €

cena za 100 ks
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Jemný bezšvová nylonová pletenine s nitrilovým mikropenovým povlakom a nitrilovými 
nopkami na dlani. Veľmi dobrá odolnosť voči oderu, veľmi dobre sedia, priedušné. 
Testované podľa normy Ökotex Standard 100.

Ochranné rukavice Multi Flex

obj. č. veľkosť farba farebný kód

101 175 430 8 sivá/čierna oranžové

101 175 431 9 sivá/čierna biele

101 175 432 10 sivá/čierna žlté

materiál: 96% nylon / 4% elastan / nitrilový mikropenový povlak  
s nitrilovými nopkami
norma: EN 388
kategória: kategória II

EN 388

4131X

 

Lepidlo a tesniaca hmota na elastické 
konštrukčné spoje.

Výhody produktu:
• extrémne vysoká počiatočná 

priľnavosť
• pre veľmi pevné spojenia
• bez rozpúšťadiel, izokyanátov a PVC
• veľmi dobrá odolnosť proti UV žiareniu  

a starnutiu
• trvale elastický v teplotnom rozsahu  

od -40 °C do +100 °C
• neutrálny, bez zápachu a rýchlo  

vytvrdzujúci
• pretierateľný

MS-HYBRID Plus lepiaci/tesniaci tmel

obj. č. farba obsah ml

110 611 410 biela 290

Neutrálne vytvrdzujúce silikónové tesnenie
Univerzálne použiteľný, protiplesňový, neutrálne 
vytvrdzujúci silikón, priľnavý na množstvo 
podkladov. Vhodný na stavbu, drevo, sanitu a 
prírodný kameň.

Vhodný na zasklievanie okien a dverí, škárovanie 
v kúpeľniach a kuchyniach, vhodný na lepenie 
zrkadiel, tesnenie medzi betónom a fasádnými 
stavebnými časťami, dilatačné škáry na prírodnom 
kameni, na vinylové podlahy.

Premium silikón pro4

obj. č. farba obsah ml

110 601 900 transparentná 310

110 601 901 biela 310

Súprava špachtlí  
na tesniace hmoty

obj. č. farba materiál obsah ks

101 192 249 modrá plast 4

typ: 2003 CE

Všestranné papierové utierky, 
ktoré sú ideálne na odsávanie 
tekutín a utieranie rúk. Vďaka 
svojej kvalite QuickDry je tento 
papier absorpčnejší ako bežný 
papier a rýchlejšie splní účel.

Tork Advanced 420 čistiaci papier  
Premium, modrý

obj. č. šírka zvitku 
mm

dĺžka 
návinu m

formát mm obsah 
ROL

107 860 812 235 255 340 x 235/list 2

vyhotovenie: 2 vrstvy, perforovaný
počet listov: 750 ks
kĺb ø: 262 mm
otvor jadra ø: 71 mm

2,- €

13,- € 13,- €

5,50
 € 8,- €
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www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk

Schachermayer spol. s r.o. 
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
info@schachermayer.sk

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

Zahraničné pobočky

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

Interiérový Express
Jeseň 2021


