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NOVINKA
do 100 kg

TECTUS® Glass
komplexný systém 
kovania na sklenené dvere

Systém závesov

TECTUS® Glass – prehľad produktov

Madlo Protiplech Zatvárací magnet
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• pre sklenené dvere (sklo ESG)
• použiteľné vpravo aj vľavo
• montáž bez vŕtania do dverového krídla
• pre drevené, oceľové a hliníkové zárubne (pre použitie na 

obložkových a oceľových zárubniach sú potrebné vhodné 
upevňovacie prvky)

Záves na sklenené dvere TECTUS TEG 310 2D

obj. č. nosnosť kg materiál BJ cena EUR

102 265 624 60 matná ušľachtilá oceľ 2 88,00

102 264 989 80 matná ušľachtilá oceľ 2 117,00

šírka / dĺžka krídla závesu: 28 / 160 mm
rozsah nastavenia: strana + 3/- 2 mm, výška +/- 1 mm
šírka falcu: 11 - 15 mm
hrúbka skla: 8 - 10 mm
fréza ø: 24 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

od 88,- €

• na kontaktné a tiché zatváranie celosklenených dverí
• použitie na drevených, oceľových a hliníkových zárubniach

Magnetický zatvárač KEEP CLOSED KCM 50

obj. č. dĺžka mm šírka mm materiál

102 265 630 195 13 oceľ, vzhľad ušľachtilej ocele

fréza ø: 12 mm
prídržná sila: plynulo nastaviteľný do 5 kg

79,- €

GLASGL

• na celosklenené dvere

Poznámka: používajte len v kombinácii s magnetickým 
zatváračom KEEP CLOSED

Magnetická platnička KEEP CLOSED

obj. č. vyhotovenie dĺžka mm šírka mm materiál

102 265 632 na sklo 145 6 matná ušľachtilá oceľ

102 265 633 na drevo 195 13 matná ušľachtilá oceľ  4,40
 €

GLASGL

• úchytka na sklené dvere k závesu TECTUS TEG 310 2D
• bez vŕtania do dverí / samolepiaca

Dverové madlo KCH 1700

obj. č. materiál povrch BJ

102 265 648 hliník vzhľad ušľachtilej ocele 2

vyhotovenie: samolepiace
šírka: 26 mm
celková dĺžka: 200 mm
vynesenie: 40 mm

57,50
 €

GLASGL
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Z ťahaného oceľového plného profilu s mosadzným medzikrúžkom,  
resp. s medzikrúžkom z nehrdzavejúcej ocele.
Výhoda: žiadne sťahovanie pri zváraní, preto vyniká presnosťou.

Záves CHARMAG na privarenie s pevným čapom

obj. č. záves ø mm čap závesu ø mm výška závesu mm cena EUR

102 201 555 10 6 60 1,00

102 201 557 13 8 80 1,30

102 266 977 16 10 100 1,90

102 266 978 16 10 118 2,20

102 266 979 18 12 134 3,20

102 266 980 20 13 150 4,20

102 266 981 20 14 180 5,00

102 266 982 23 16 200 8,80

materiál: neupravená oceľ

od 1,- €

Vrátane pozinkovaných krytiek

Záves na privarenie  
KO 40 3D-180

obj. č. záves ø mm čap závesu ø mm výška závesu mm

102 266 999 20 10 180

možnosť nastavenia: v 3 rozmeroch
materiál: oceľ bez povrchovej úpravy

28,80
 €

Medzipodložky pre konštrukčné 
závesy

obj. č. vnútorný ø mm vonkajší ø mm cena EUR

102 266 894 14 24 1,20

102 266 896 16 28 1,40

materiál: neupravená mosadz
výška: 4 mm

od 1,20
 €

Nosnosť platí pri použití dvoch závesov.

Navarovací záves nastaviteľný  
v dvoch smeroch

obj. č. rozmer A 
mm

rozmer B 
mm

rozmer C 
mm

rozmer D 
mm

102 266 847 72 52 41 30

závit: M20
nosnosť: 200 kg
materiál: lesklá/pozinkovaná oceľ

7,20
 €

Podložka na priskrutkovanie pre montáž na stĺpik, veľkosť 
podložky 100 x 100 mm.

Podložka na priskrutkovanie pre 
závesy na privarenie

obj. č. závitový vstup

102 266 831 M 20

použitie: pre závesy na privarenie s rámovým čapom M 20
materiál: pozinkovaná oceľ

5,- €
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• hĺbka, výška a rozostup od stĺpika po montáži nastaviteľný
• 180° uhol otvárania a zatvárania
• max. šírka krídla 2000 mm
• jednoduchá montáž pomocou Quick-Fix upevnenia

Bránový záves, nastaviteľný BOLTONHD4D12

obj. č. celková dĺžka mm závit dĺžka závitu mm materiál

102 217 256 90 M 12 70 pozinkovaná oceľ/hliník striebornej farby

vyhotovenie: vrátane 2 matíc a 2 podložiek
veľkosť dosky: 45 x 35,5 mm
kĺb ø: 14,5 mm
nosnosť: 100 kg

15,50
 €

• 180° uhol otvorenia a uzavretia
• hĺbka, výška a odstup od stĺpika sú nastaviteľné po montáži
• skrutka s okom a úchyt: žiarovo pozinkované
• krytka úchytu odolná voči vandalizmu

Bránový záves, nastaviteľný GBMU4DSHIELD

obj. č. celková dĺžka 
mm

veľkosť dosky 
mm

kĺb ø  
mm

závit dĺžka závitu 
mm

nosnosť 
kg

cena EUR

102 217 184 110 40 x 42 14.5 M 16 85 200 12,80

102 217 183 90 35 x 31 12.5 M 12 70 100 10,80

materiál: pozinkovaná/neupravená oceľ
vyhotovenie: vrátane 2 matíc a 2 podložiek
veľkosť dosky: 40 x 42 mm

od 10,80
 €

Rozsah dodávky: 2 vodiace prvky,  
bez nábehového protikusu

Zástrč na bránku s 2 vedeniami,  
bez nábehu

obj. č. dĺžka mm materiál

102 268 299 400 pozinkovaná oceľ

vynesenie: 30 mm
ø: 16 mm

11,80
 €

Podlahová závora

obj. č.  materiál

102 268 050  pozinkovaná oceľ

dĺžka: 300 mm
závora ø: 16 mm
veľkosť dosky: 140 x 25 mm

6,80
 €
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max. rozstup otvorov = 300 mm

Dištančný profil  
HELM 140 / solido 80

obj. č. materiál cena EUR

102 246 272 strieborne eloxovaný hliník 14,30

102 246 273 hliník s efektom ušľ.ocele 22,40

dĺžka: 6000 mm
služba: možnosť narezať na  
mieru za príplatok od 14,30

 € / m

33
,7

15

• nacvakne sa na koľajnicu

Krycí profil HELM 140 / solido 80 pre 
sklenené posuvné dvere

obj. č. materiál cena EUR

102 246 266 strieborne eloxovaný hliník 15,00

102 246 267 hliník s efektom ušľachtilej ocele 39,40

dĺžka: 6000 mm
služba: možnosť narezať na mieru 
za príplatok od 15,- € / m

Rozsah dodávky:
2 vozíky
2 nosné príruby
1 podlahový vodiaci čap
2 tlmiče dovretia

obj. č.  hmotnosť krídla max. kg

102 287 872  140 185,- €

Rozsah dodávky:
2 vozíky
2 svorky pre uchytenie skla
2 tlmiče dovretia

Súprava kovania HELM 140 na sklo, s tlmením dovretia, bez koľajnice

obj. č.  hrúbka skla mm

102 287 892  8 a 10

vhodné pre: jednovrstvové sklo ESG
hmotnosť krídla max.: 140 kg

268,- €

HELM 140

Systém kovania pre stredne ťažké dvere a posuvné okenice s najlepšími vlastnosťami pojazdu a takmer bezhlučným
ľahkým ovládaním.

Samozrejmostou sú precízne pojazdové kolieska, jednoduchá montáž a kvalitné spracovanie.

Oblasti využitia:
• pre krídla do hmotnosti 140 kg, pre posuvné okenice v exteriéri do 80 kg
• 1- a 2-krídlové prevedenie

 

• montáž na strop a stenu

Vyhotovenie: 
• hliník strieborne eloxovaný
• všetky profily v dĺžke 6 m alebo rezané na mieru
• pri použití tlmenia platí minimálna šírka krídla

650 mm pri jednostrannom použití
860 mm pri obojstrannom použití

Výhody produktu:
• testované podla DIN EN 1527:2013 s 200.000 cyklami
• pojazdové vozíky osadené kolieskami s guľôčkovými ložiskami
• vhodné aj do exteriéru
• nehrdzavejúce časti kovania

s nástenným upevňovacím uholníkom
Súprava kovania HELM 140 na drevo,  
s tlmením dovretia, bez koľajnice



Stavebné kovanie

Express 2022 | 7

• s montážnymi otvormi cca každých 200 mm

Pojazdová koľajnica HELM 140

obj. č. materiál

102 288 028 strieborne eloxovaný hliník

dĺžka: 6000 mm
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok

19,50
 € / m

• s nastavovacou skrutkou
• vzdialenosť upevňovacích uholníkov: každých 600 mm

Nástenný upevňovací uholník  
HELM 140

obj. č. materiál

102 287 412 hliník bez povrchovej úpravy 2,20
 €

Adaptér HELM 140

obj. č. materiál

102 287 728 strieborne eloxovaný hliník 2,80
 €

 

Profilový zámok s plochým čelom  
so strelkou a dlhou západkou

obj. č. Dornmaß 
mm

šírka schránky 
mm

102 274 951 25 40

102 274 952 30 45

druh uzatvorenia: PZW s prevodom
rozteč: 92 mm
štvorhran: 8 mm
hrúbka schránky: 15,5 mm
výška schránky: 183,5 mm
materiál schránky: pozinkovaná oceľ
rozmery štulpu: 245 x 24 x 3 mm
materiál štulpu: ušľachtilá oceľ
počet západov: 1
vysunutie závory: 21 mm

16,50
 €

 

Protiplech pre strelku  
a závorou

obj. č. D x Š mm hrúbka mm

102 274 991 245x 24 3

materiál: ušľachtilá oceľ

7,- €

Výtlačný piest

obj. č. dĺžka mm ø mm hmotnosť krídla max. kg

102 245 698 125.5 25 100 / 140

vhodné pre: HELM 140 / HELM 73 / solido 80
materiál: ušľachtilá oceľ / plast

30,70
 €

dĺžka: 45 mm
výška: 24 mm

V kombinácii s krytom alebo dištančným 
profilom. Spotreba: 2 kusy na meter

Výtlačný piest pre posuvné dvere zabudované do puzdra  
v stene. Montáž na konci pojazdovej koľajnice, namiesto 
záchytného dorazu.

Nie je možné použiť v kombinácii 
s tlmičom doťahu alebo 
so záchytným dorazom.
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Posuvné celosklenené dvere, súprava

obj. č. model VRD šírka mm VRD výška mm

111 717 606 Satinato 820 2100

111 717 607 Satinato 920 2100

hrúbka dverovky: 8 mm

Kovanie: Helm GT-L 50, pojazdová koľajnica 2000mm pre montáž na stenu, 
upínacia lišta, 2 pojazdové vozíky a obojstranné tlmenie integrované  
v koľajnici. Montáž na stenu, spodné vedenie a obojstranná mušľová 
úchytka v čiernom eloxovanom hliníku. Krytka na nakliknutie v čiernom 
eloxovanom hliníku.

ESG sklo 8 mm Satinato

Posuvné celosklenené dvere, súprava 
- čierne kovanie

obj. č. model VRD šírka mm VRD výška mm

111 711 518 Satinato 820 2100

111 711 519 Satinato 920 2100

hrúbka dverovky: 8 mm
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Kovanie: Helm GT-L 50, pojazdová koľajnica 2000mm pre montáž na stenu, 
upínacia lišta, 2 pojazdové vozíky a obojstranné tlmenie integrované v 
koľajnici. Montáž na stenu, spodné vedenie a obojstranná mušľová úchytka  
v striebornom eloxovanom hliníku.

ESG sklo 8 mm Satinato

251,- €

285,- €
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• mechanizmus vratnej pružiny
• pre skrutky M5
• skryte zaskrutkovaná

Garnitúra kľučka-kľučka model MARCO

obj. č. materiál povrch hrúbka dverí mm vyhotovenie cena EUR

102 237 276 ušľachtilá oceľ matný 35 – 65 pevná, otočná 11,20

102 237 279 ušľachtilá oceľ čierny 36 - 65 pevná, otočná 16,30

štvorhran: 8 voľný mm
rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
upevňovacie príslušenstvo: skrutky M5
dierovanie: PZ
vyhotovenie: podkladová konštrukcia ušľachtilá oceľ
skúška odolnosti voči ohňu: nie

od 11,20
 €

• pre vymeniteľný kolík so závitom M12
• skryte zaskrutkovaná
• spodná konštrukcia ušľachtilá oceľ

Dverová guľa pevná na oválnej rozete

obj. č. materiál povrch cena EUR

102 237 269 ušľachtilá oceľ matný 14,90

102 237 280 ušľachtilá oceľ čierny 18,90

rozeta: 32 x 62 x 10 mm
vyhotovenie: pevná
ø: 50 mm

od 14,90
 €

• skryte zaskrutkovaná

Okenná kľučka LIÈGE

obj. č. materiál povrch upevňovacie príslušenstvo cena EUR

102 202 363 hliník bronzovo eloxovaný 2 skrutky M5 x 50 mm 1,80

102 202 361 hliník efekt ušľachtilej ocele 2 skrutky M5 x 50 mm 1,80

102 202 572 hliník matne čierny 2 skrutky M5 x 50 mm 1,90

D x V: 135 x 63 mm
rozeta: 29 x 66 x 13 mm
oporné čapy: ø 10 mm
rastrovanie: 90 °
štvorhran: 7 x 40 mm

od 1,80
 €
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Pomôcka na zasklievanie na zdvíhanie líšt ak napr. zasklievacích 
líšt bez tlakových miest, vypáčovanie plechoviek, osekávanie 
hrán na odstránenie zbytkov gitu alebo farby. Ostrý hrot 
dosiahne aj na najmenšie rohy, na rozrezanie silikónových škár. 
Zakončenie z kovu - odolné voči úderom kladiva.

Pomôcka na zasklievanie BEPo  
Multi Tool

obj. č.  typ

101 192 328  1950/001

 

16,- €

Na nadvihnutie sklenených tabúľ.

Drevený zdvihák

obj. č. šírka mm

101 192 331 70

 

2,- €

Na nadvihnutie sklenených tabúľ.

Plastový zdvihák, odolný proti úderom

obj. č. dĺžka mm šírka mm

101 192 332 280 74

 

7,80
 €

Jednoduchá obsluha jednou rukou. 

Prísavný nosič sklenených tabúľ  
1-hlavý

obj. č. nosnosť kg kotúč ø mm

101 192 340 30 120

 

37,- €

Tento nosič je vďaka konštrukčnému riešeniu mimoriadne 
stabilný a poskytuje oveľa väčšiu plochu na uchopenie.  
S ukazovateľom vákua a dá sa voliteľne vybaviť prídavnou 
mäkkou hranou na prenášanie mierne zakrivených  
a štruktúrovaných povrchov.

Vákuový nosič sklenených tabúľ,  
2-hlavý, s ukazovateľom vákua

obj. č. ø mm nosnosť kg

101 192 347 120 60 59,- €

Kvalitný vákuový zdvihák Veribor® s tromi prísavkami. Vhodný 
pre všetky plynotesné povrchy. Telo z bezolovnatého hliníka. 

Vákuový nosič sklenených tabúľ  
Veribor 3-hlavý

obj. č. ø mm nosnosť kg

101 192 383 120 100

 

64,50
 €
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Použiteľný od veľkosti otvoru ø 2 mm. Šírka linky 1,5 mm.

Značkovač do hlbokých otvorov  
Pica 150

obj. č.  farba

101 168 060  čierna 5,30
 €

Značkovač do hlbokých otvorov  
Pica dry

obj. č. farba

101 168 311 grafitová (tuha) 8,70
 €

Vodorozpustné „viacúčelové“ tuhy. Na 
takmer všetky povrchy, či už suché alebo 
vlhké, hladké alebo drsné, prašné alebo 
mastné, svetlé alebo tmavé. Možno utrieť  
z hladkého povrchu vlhkou handričkou. 
Tuhy sú už zaostrené.

Náhradné tuhy - sada Pica Dry

obj. č. ø mm dĺžka mm

101 168 329 2.8 125

farba: grafit

6,30
 €

Grafitová tuha v osobitnej tvrdosti 
H ideálna pre stolárov. Vhodné pri 
opracovaní dreva. Na suché povrchy, 
nedá sa zotrieť vlhkou handričkou.

Sada náhradných náplní  
do značkovača Pica dry  
pre stolárov

obj. č. ø mm dĺžka mm

101 168 330 2.8 125

vyhotovenie: špeciálna tvrdosť H

5,50
 €

Prierez tuhy 2 x 5 mm je ideálny na označovanie. Najnovšia 
ceruzka PICA BIG Dry v praktickom ochrannom kryte so 
silným klipom. Extrémne odolná a pevná vďaka kvalitnej 
technológii.

Tesárska ceruzka Pica Big Dry

obj. č.  farba

101 168 317  grafit 12,20
 €

Obdĺžnikové tuhy s prierezom 2 x 5 mm, 
dĺžka 150 mm. Univerzálne - vhodné pre 
takmer všetky materiály, či už suché alebo 
mokré, hladké alebo drsné, prašné alebo 
mastné. Z hladkých povrchov možno utrieť 
vlhkou handričkou. 

Súprava náhradných  
túh k Pica Big Dry

obj. č. prierez mm dĺžka mm

101 168 318 2 x 5 150

vyhotovenie: grafit 2B

9,- €
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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.

Sada bitov Bit-Box SCH Edition 37-dielna

obj. č.  veľkosť sady

101 108 144  37-dielna

výstup: Phillips, Pozidriv, Torx®

11,90
 €

Bit 1/4" šesťhran Philips

obj. č. typ dĺžka mm

101 155 476 6123 25

veľkosť: PH 2
pohon: 1/4" šesťhran
výstup: Phillips

0,25
 €

Wikinger páčidlo a vyťahovač klincov

 obj. č. dĺžka mm cena EUR

101 190 943 320 8,70

101 190 944 630 15,00

101 190 945 950 18,60

Bit 1/4" šesťhran Pozidriv

obj. č. typ dĺžka mm

101 155 507 6133 25

veľkosť: PZ 2
pohon: 1/4" šesťhran
výstup: Pozidriv

0,25
 €

Bit 1/4" šesťhran Torx

obj. č. typ veľkosť dĺžka mm

101 155 464 6143 TX 25 25

101 155 466 6143 TX 30 25

pohon: 1/4" šesťhran
výstup: Torx

 0,30
 €

• čepeľ čeľuste páky špeciálne tvrdená a popustená
• oválna oceľová stopka - žiadne ohýbanie, plný prenos sily a dobré uchopenie
• s extra širokou klincovou čepeľou, ktorá zabraňuje skĺznutiu pri veľkých 

zaťaženiach a zaboreniu do základového povrchu
• optimálny uhol nábehu - aj pri rohoch stien sa páka dobre drží
• so samostatnou, brúsenou úderovou plochou nad čepelou pre silné nasadenie 

pod obrobkom alebo klincom, plochý tvar, zabraňuje náhodnému nárazu alebo 
skĺznutiu kladiva

• páková čepeľ je úzko kovaná, aby sa dostala aj do tých najužších priestorov 
alebo aj pri vykonávaní škrabacích prác

od 8,70
 €
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Univerzálny špirálový vrták, vysoká elasticita. Veľmi dobre sa hodí 
na použitie v ručných vŕtačkách, na opracovanie legovaných a 
nelegovaných ocelí. O 30% rýchlejšia práca a 3 x dlhšia životnosť 
vďaka čiastočnému tvrdeniu pozdĺžnej drážky na odvádzanie 
triesky. ø so stúpaním po 0,5 mm. V plastovej kazete.

Kazeta so špirálovými vrtákmi  
Sprint Master KP DIN 338 RN

obj. č. vrták ø od do mm veľkosť sady cena EUR

101 114 150 1-10 19-dielna 21,00

101 114 151 1-13 25-dielna 52,00

upínanie: valcová stopka
materiál: HSS
vyhotovenie: uhol hrotu 118° a kužeľový výbrus konca stopky

od 21,- €

101 114 150 101 114 151

Tvrdokovové ostrie so 4 britmi pre mimoriadnu životnosť  
a odolnosť v armovanom betóne. 

Sada kladivových vrtákov SDS-Plus 7X

obj. č. veľkosť sady

101 199 653 5 dielna

materiál: HM
vrták ø: 6 / 6 / 8 / 8 / 10 mm
dĺžka drážky: 100 mm
celková dĺžka: 165 mm

23,30
 €

Vysoko výkonný vrták SDS-plus so  
4 reznými hranami z plného tvrdokovu. 
V plastovej kazete.

SDS-Plus sada kladivových vrtákov 
FORCE X KP 7

obj. č. veľkosť sady

101 115 931 7 dielov

materiál: HM
vyhotovenie: 4 ostria
vrták ø: 5/110, 6/110, 8/110, 6/160, 8/160, 10/160, 12/160 mm

33,- €

So 6 hranným nástavcom a náradím na obsluhu v kazete  
z oceľového plechu.

Súprava násuvných kľúčov 1/4" 
štvorhran

obj. č. veľkosť sady

101 150 351 36 dielov

račňa: prepínacia
pohon: 1/4" štvorhran
výstup: vonkajší šesťhran
materiál: chróm-vanádiová oceľ pochrómovaná

32,10
 €

Univerzálny kufor s náradím

obj. č. veľkosť sady

101 150 383 47 dielov

materiál: chróm-vanádiová oceľ

162,- €
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INSPIRED BY YOUR JOB.

KÜBLER ICONIQ 

MAKE IT WORK.
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Laserový merač vzdialeností GLM 50-22, GLM 50-22 Professional 
zvládne náročné podmienky na stavenisku. Statívový závit 1/4".

Rozsah dodávky: ochranné puzdro, pútko na nosenie,  
2 x batéria 1,5V (AAA).

Laserový merač vzdialenosti GLM 50-22

obj. č. rozsah merania m hmotnosť g

101 199 314 n 0,05 - 50 200

presnosť merania: ± 1,5 mm
trieda laseru: 2
typ laseru: 635 nm, < 1 mW
spôsob ochrany: IP 65
rozmer:119 x 53 x 29 mm

139,- €

Ťahaný profil z ľahkého kovu, strieborne eloxovaný, súdkovitá 
horizontálna a vertikálna libela z nerozbitného akrylového skla 
pevne prilepená v telese vodováhy. Presnosť v normálnej polohe 
min. 0,5 mm/m = 0,029º.

Hliníková vodováha

prierez: 50 x 20 mm
povrch: strieborne eloxovaný

23,20
 €

obj. č.  dĺžka mm

101 108 117  2000

Súprava inbusových kľúčov šesťhran

obj. č. veľkosť sady

101 151 871 9-dielna

veľkosť kľúča: 1,5; 2; 2,5; 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
výstup: vnútorný šesťhran
vyhotovenie: extra dlhé
materiál: chróm-vanadium oceľ poniklovaná

10,- €

Sada dvojitých prstencových kľúčov 
DIN 838

obj. č.  veľkosť sady

101 151 101  11-dielna

profil: 12-hranný
veľkosť kľúča: 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18,  
17 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32 mm
vyhotovenie: hlboko zalomený
materiál: CV-oceľ pochrómovaná

49,- €

Sada kombinovaných kľúčov  
DIN 3113 A

obj. č.  veľkosť sady

101 151 115  12-dielna

profil: 12-hran
materiál: CV oceľ pochrómovaná
veľkosť kľúča: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

16,- €
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Rozsah dodávky: zabudované filtračné vrecko, sacia hadica ø 27 x 3,0 
m-AS s otočným vyrovnávacím kolenom na strane vasávača, priestor na 
uloženie hadice, SYS-Dock s funkciou T-LOC, dýza na čalúnenie D 36 PD, 
štrbinová dýza D 36 FD-150, popruh na prenášanie SYS-TG, 5 m kábel. 
Balené v kartóne.

Mobilný vysávač CLEANTEC CTL SYS

obj. č. menovitý príkon W objem nádoby l objem filtračného vaku l hmotnosť kg

101 185 356 1000 4,5 3,5 6.9

trieda prachu: L
prietok vzduchu: 3000 l/min
max. príkon pripojeného náradia: 1200 W

329,- €

Rozsah dodávky: 2 akumulátory BP 18 Li 4,0 AS (Li-Ion), nabíjačka 
TCL 6, prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, Systainer SYS3 M 187.
+ FESTOOL organizér SYS3 ORG 89 6xESB.

Akumulátorové vŕtacie kladivo  
BHC 18 HPC 4,0 l-Plus organizér

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg

101 199 231 n Li-Ion 2.5

napätie: 18 V / kapacita podľa IEC: 4 Ah
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4895 ot./min
voľnobežné otáčky: 0-1100 ot./min
max. energia jednotlivého úderu: 1,8
upínanie: SDS plus
výkon pri vŕtaní v betóne: 18 mm

18 V 4,0 Ah

Rozsah dodávky: rukoväť, hĺbkový doraz, plastový kufor na 
náradie. Bez akumulátorov a nabíjačky.

Akumulátorové vŕtacie kladivo  
ABH 18 Select

obj. č. hmotnosť kg

101 186 519 2.3

napätie: 18 V
upínanie: SDS plus
vyhotovenie: Li-Ion
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4400 ot./min
voľnobežné otáčky: 0-1200 ot./min
max. energia jednotlivého úderu: 2
výkon pri vŕtaní v betóne: 20 mm
výkon pri vŕtaní s vŕtacou korunkou v murive: 68 mm

339,- €

18 V

Konektivita Bluetooth® na pripojenie k mobilným koncovým 
zariadeniam a používanie s aplikáciou my.FEIN

Rozsah dodávky: 2 Li-Ion akumulátory 18 V / 6,0 Ah  
a rýchlonabíjačka ALG 80 BC.

Akumulátorová štartovacia sada ALG 
80 BC 18,0 V 6,0 Ah

obj. č.  vyhotovenie

101 193 355  Li-Ion

napätie: 18 V / kapacita podľa IEC: 6 Ah
počet aku: 2 ks

265,- €

18 V 6,0 Ah

479,- €
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Jemná pasta na umývanie rúk s 
prírodným trecím prostriedkom. 
Používa sa na odstránenie 
stredného až silného 
znečistenia rúk prevažne látkami 
nerozpustnými vo vode na báze 
tukov a pigmentov. 

Pasta na umývanie rúk Lordin®  
Extra Paste

obj. č. obsah l balenie

101 175 392 10 vedro

 

19,- €

Tekutá pasta na umývanie rúk 
s prírodnými čistidlami. Na 
stredné až silné znečistenie vodou 
nerozpustných látok na báze tuku 
a pigmentu. Silná čistiaca sila bez 
mydiel, rozpúšťadiel s pH zodpove-
dajúcim pokožke, parfumovaná.

Pasta na umývanie rúk Lordin®  
Liquid Power

obj. č. obsah l balenie

101 176 074 0.5 tvrdá fľaša 4,60
 €

Opätovne použiteľné, umývateľné zátky do uší so šnúrkou a 
kompaktným puzdrom na prenášanie. Norma: EN 352-2

Zátky do uší Maxifit Pro

obj. č. zvuková izolácia hmotnosť g

101 170 189 n SNR = 32 dB 10 1,20
 €

166,- €

obj. č. typ

101 198 899 DCD790D2-QW+ DT 71570

Akumulátorový vŕtací skrutkovač DCD790D2 + 14-dielna sada bitov DT71570 
s magnetickým nadstavcom

Bezuhlíkový XR vŕtací skrutkovač s 2-stupňovou celokovovou  
prevodovkou. Plynulá regulácia otáčok, aretácia vretena, 
integrované LED-svetlo, pravý a ľavý chod.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), rýchlonabíjačka,  
1,5-13 mm rýchloupínacie skľučovadlo, príchytka na remeň, 
prepravný kufor + sada bitov.

napätie: 18 V / kapacita podľa IEC: 2 Ah
voľnobežné otáčky: 0-600, 0-2000 min-1

krútiaci moment tvrdý max.: 60 Nm
krútiaci moment mäkký max.: 23 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve: 38 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm
hmotnosť: 1,6 kg
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Nohavice Iconiq 2340

obj. č. farba veľkosť cena EUR

101 177 672 antracitová/čierna 52 33,00

101 177 673 antracitová/čierna 54 33,00

101 177 674 antracitová/čierna 56 36,00

materiál: 65% polyester / 35% bavlna
hmotnosť: 250 g/m2

od 33,- €

Bunda Iconiq 1140

obj. č. farba veľkosť

101 177 642 antracitová/čierna L

101 177 643 antracitová/čierna XL

materiál: 65% polyester / 35% bavlna
hmotnosť: 250 g/m2

36,- €

Nitrilové nopy na dlani sú odolné voči olejom, vďaka 
tomu zaručujú lepšiu istotu pri uchopení naolejovaných 
predmetov. 

Ochranné rukavice Agil Flex DT 0932

obj. č. veľkosť farba farebný kód

101 175 216 10 modrá/čierna čierna

101 175 217 11 modrá/čierna svetlomodrý

101 175 214 8 modrá/čierna žltá

101 175 215 9 modrá/čierna hnedá

materiál: Nylon/Spandex úplet
norma: EN 388 / kategória II

1,80
 €

Patentovaná vrstva z nitrilovej mikro peny na jemnom úplete 
bez švov. Priedušná vrstva udržuje ruky v chlade a suchu. 

Ochranné rukavice MaxiFlex®  
Endurance 34-844

obj. č. veľkosť farba farebný kód

101 104 100 7 sivá/čierna červená

101 175 171 9 sivá/čierna biela

101 175 172 10 sivá/čierna žltá

101 175 173 11 sivá/čierna čierna

101 175 174 12 sivá/čierna zelená

materiál: Nylon-úplet
norma: EN 388 / kategória II

3,70
 €

Reflexné prvky: v zadnej časti kolien, na bočných vreckách, na chlopni zadného vrecka, 
ergonomické línie pre väčšiu voľnosť pohybu, 2 bočné vrecká s veľkým otvorom.  
Vpravo: multifunkčné vrecko s oddeleným vreckom na skladací meter, vrecko na smartfón  
a ďalšie vrecká na ceruzky, zadné vrecko s chlopňou a krytým patentným gombíkom
Vľavo: voľné vrecko na stehne s chlopňou a krytým patentným gombíkom, vrecko na 
smartfón vo vrecku na stehne.

Priliehavý strih, 3-farebné, náprsné vrecká EasyBrand pre jednoduchšie 
prispôsobenie. Reflexné prvky: pod predným a zadným plecom, na 
chlopni náprsných vreciek. Vpravo: náprsné vrecko na zips, vrecko na 
zips, vnútorné vrecko na smartfón. Vľavo: náprsné vrecko s chlopňou 
a skrytými patentkami, vrecko na ceruzku na ramene, vnútorné vrecko 
s patentkou.
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Vyhotovenie zápustnej hlavy pre skrutkové spoje bez hmoždinky 
pre kovové a plastové okná, resp. dverové rámy.

Možno použiť aj do dreva z ihličnanov. Minimálna hĺbka 
zapustenia 60mm.

Kotva na okenné rámy SNK 
Torx - modro pozinkovaná oceľ

obj. č. d1 mm L mm d2 mm pohon cena EUR

104 403 004 7.5 82 11 TX 30 6,00

104 403 005 7.5 92 11 TX 30 6,60

104 403 006 7.5 102 11 TX 30 7,60

104 403 007 7.5 112 11 TX 30 8,20

104 403 008 7.5 122 11 TX 30 9,00

104 403 009 7.5 132 11 TX 30 11,00

104 403 010 7.5 152 11 TX 30 13,50

FEFE

L

d
1

d
2

Na pripevnenie okenného rámu k priečke alebo stenovému 
panelu v stavebnom otvore.

Upevňovacia pätka

obj. č. rozmer mm verzia veľkosť otvoru cena EUR

102 279 670 120 x 20 x 1,5 A 3 x 4, 2 x 7, 1 x 
9 mm

20,00

102 279 675 140 x 20 x 1,25 B 2x4,5, 2x6,5 mm 10,00

povrch: modro pozinkovaný

Na vyrovnávanie a zarovnávanie pri stavbe okien a dverí

• rýchle jednoduché a na milimeter presné vyrovnávanie  
a zarovnávanie

• silná, ihneď zaťažiteľná
• typ A/B/C vďaka ryhovaniu je možné na seba poukladať 

viacero podložiek, ktoré sa nezošmyknú
• typ B/C ozubené háčiky spoľahlivo zabraňujú zošmyknutiu 

sa skrutky

Poznámka:
Rozmer výrezu pri EUROKLICK 40 x 30 = 13mm
Rozmer výrezu pri EUROKLICK 65 x 52,5 = 15mm

Dištančná podložka Euroklick, plast

obj. č. typ D x Š  
mm

hrúbka 
mm

farba cena EUR

102 230 752 B 40 x 30 1 biela 18,60

102 230 753 B 40 x 30 2 modrá 20,20

102 230 754 B 40 x 30 3 červená 25,50

102 230 755 B 40 x 30 4 žltá 32,00

Type A

Type B

Type C

Plastová podložka na štandardné zasklievanie.

Výhody produktu:
• vysoká nosnosť, vďaka zosilnenému systému stien
• kompatibilná s mnohými okrajovými tesneniami  

izolačného skla
• odolný voči starnutiu
• tepelne odolný

Zasklievacie podložky GL-SV

obj. č. rozmer mm farba cena EUR

102 231 033 100 x 24 x 3 červená 39,00

102 231 034 100 x 24 x 4 žltá 42,00

102 231 035 100 x 24 x 5 zelená 49,00

102 231 063 100 x 34 x 3 červená 48,00

102 231 064 100 x 34 x 4 žltá 55,00

102 231 065 100 x 34 x 5 zelená 60,00

102 231 073 100 x 40 x 3 červená 71,00

102 231 074 100 x 40 x 4 žltá 77,00

102 231 075 100 x 40 x 5 zelená 86,00

symbolický obrázok

od 10,- € / 100 ks

od 6,- € / 100 ks

od 18,60
 € / 1000 ks

od 39,- € / 1000 ks
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Vyhotovenie so zápustnou hlavou umožňuje použitie aj na opticky náročné kotvenia. 
Geometria pílových zubov umožňuje rýchlu a nenáročnú montáž. Pri montáži do 
stropov a podláh nie je nutné čistenie vyvŕtaného otvoru. 

FBSII/SK skrutka do betónu, modro 
pozinkovaná oceľ

obj. č. vrták ø mm d1 mm L mm pohon h2 hĺbka vŕtania 
mm

tfix užitočná dĺžka 
max. mm

hĺbka kotvenia 
mm

cena EUR

104 460 021 8 10 80 TX40 90 30 50 59,00

104 460 024 10 12 80 TX 50 90 25 55 83,00

104 460 027 10 12 120 TX 50 130 65 55 92,00

ETA-osvedčenie: európske technické osvedčenie, variant 1

FEFE

Osvedčenie:
• európske technické osvedčenie variant 7 pre betón  

bez trhlín (ETA-07/0211)
• vhodné pre zóny tlaku, stavebné osvedčenie

FBN II svorníková kotva

obj. č. d1 mm L mm tfix užitočná dĺžka max. 
mm

závit td min. hĺbka vŕtania 
mm

ukotvenie min. 
mm

vrták ø mm cena EUR

104 462 390 6 50 5 M 6 45 30 6 27,50

104 462 392 6 75 30 M 6 70 30 6 33,00

104 462 396 8 71 10 M 8 66 40 8 34,00

104 462 398 8 111 50 M 8 106 40 8 35,00

104 462 403 10 86 10 M10 78 50 10 41,00

104 462 401 10 106 30 M10 98 50 10 45,00

RR

FEFE

l

tfixhef

d0 M

td

Tinst

Špeciálny typ samorezného závitu umožňuje rýchle preniknutie do betónu. Pri 
montáži do stropov a podláh nie je nutné čistenie vyvŕtaného otvoru. Montáž 
sa robí príklepovým uťahovákom s vhodnou priemyslovou hlavicou alebo 
hlavicou so skrutkovacím nástavcom Torx.

Pozor: Výrobca uvádza popis produktu pre priemer vŕtania  
nie priemer skrutky!

Skrutka do betónu FBS II/US,  
modro pozinkovaná oceľ

obj. č. vrták ø mm d1 mm L mm menovitý 
rozmer mm

pohon h2 hĺbka 
vŕtania mm

tfix užitočná dĺžka 
max. mm

hĺbka kotvenia 
mm

cena EUR

104 460 091 8 10 70 13 TX 40 80 20 50 57,00

104 460 093 8 10 100 13 TX 40 110 50 50 69,00

104 460 098 10 12 80 15 - 90 25 55 78,00

104 460 116 10 12 100 15 - 110 45 55 82,00

104 460 321 12 14 85 15 - 95 25 60 133,00

104 460 322 12 14 110 15 - 120 50 60 149,00

ETA-osvedčenie: ETA variant 1

FEFE

od 27,50
 € / 100 ks

od 57,- € / 100 ks

od 59,- € / 100 ks
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Vhodná na sadrokartón, plné murivo, duté tehly a betón.

• univerzálny princíp funkcie umožňuje použitie takmer vo všetkých stavebných materiáloch
• šikmé spojovacie mostíky na optimálne vedenie skrutky
• poistka proti vykrúteniu s pílovými zubmi zabraňuje pretáčaniu v otvore spolu so skrutkou
• nízka sila na zakrútenie a vysoký uťahovací moment 
• geometria hmoždinky umožňuje použitie bežných skrutiek do dreva a drevotriesky 

s priemerom od 3 do 12 mm
• integrovaná zábrana proti zarazeniu umožňuje pri použití predmontovaných skrutiek  

optimálnu montáž prestrčením

UX hmoždinka - nylon šedý

obj. č. d mm L mm skrutky mm vrták ø mm hĺbka vŕtania min. mm vyhotovenie cena EUR

104 460 233 6 50 4 – 5 6 60 s límcom 7,00

104 460 208 8 50 4,5 – 6 8 60 s límcom 9,50

104 460 209 10 60 6 – 8 10 75 s límcom 17,30

KK

S predmontovanou skrutkou so zápustnou hlavou. Schválená stavebným  
dozorom na podkladové konštrukcie fasád.

• redukovaná hĺbka ukotvenia (zo 70 na 50 mm)
• ETA pre betón a murivo (ETA-07-/0121)

Dôležité: pri vŕtaní otvorov do dutých tehál vŕtajte bez príklepu (vypnite funkciu príklep)!

SXR T rámová hmoždinka so zápustnou 
skrutkou Torx - nylon/oceľ

obj. č. d mm L mm skrutky mm užitočná dĺžka 
max. mm

vrták ø mm hĺbka vŕtania 
min. mm

hĺbka ukotvenia 
min. mm

cena EUR

104 460 417 8 80 6x 85 / TX 30 30 8 90 50 46,60

104 460 419 8 120 6x125 / TX 30 70 8 130 50 64,60

104 460 420 10 80 7x 87 / TX 40 30 10 90 50 56,60

104 460 422 10 120 7x127 / TX 40 70 10 130 50 69,00

FEFE KK

S predmontovanou 6 hrannou bezpečnostnou skrutkou, nalisovanou 
podložkou a výrazným, plochým okrajom

• redukovaná hĺbka ukotvenia (zo 70 na 50 mm)
• schválená stavebným dozorom na podkladové konštrukcie fasád
• ETA pre betón a murivo (ETA 07/0121)

Dôležité: pri vŕtaní otvorov do dutých tehál vŕtajte bez príklepu (vypnite funkciu príklep)!

SXR FUS rámová hmoždinka so 
šesťhrannou skrutkou Torx - nylon/oceľ

obj. č. d mm L mm pohon užitočná dĺžka max. 
mm

vrták ø mm hĺbka vŕtania 
min. mm

hĺbka ukotvenia 
min. mm

cena EUR

104 460 430 10 80 SW 13 / TX 40 30 10 90 50 42,00

104 460 432 10 140 SW 13 / TX 40 90 10 150 50 73,00

FEFE KK

od 7,- € / 100 ks

od 46,60
 € / 100 ks

od 42,- € / 100 ks  
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Pre montáž s prerušením tepelného mostu v zatepľovacích systémoch. Na 
upevnenie ľahkých záťaží v izolačných doskách (napr. izolované vonkajšie 
fasády) a rýchle vzájomné spojenie izolačných dosiek.

FID hmoždinka pre izolačné materiály

obj. č. d mm L mm pre skrutky mm pohon farba cena EUR

104 460 742 25 50 4,5 – 5 TX 40 biela 55,00

104 460 741 25 90 6 TX 40 biela 95,70

KK

d

L

Vhodné na pórobetón (plynobetón). Špirálovité 
vnútorné rebrá sa tvarovo zarežú do mäkkého 
stavebného materiálu a zaistia optimálne rozloženie 
tlaku a nosnosti.

GB hmoždinka do pórobetónu - nylonová, sivá

obj. č. d mm L mm skrutky mm vrták ø mm hĺbka vŕtania min. mm hĺbka ukotvenia min. mm cena EUR

104 460 624 8 50 5 8 60 50 28,00

104 460 625 10 55 7 10 65 55 72,00

KK

Stabilné, pevné, lakované 
oceľové štvorhranné rúry, 
odolné voči nárazom a 
škrabancom, sklopiteľné

Oceľová sklápacia  
koza MB110

obj. č. zaťaženie kg V x Š mm

101 131 195 do 110 710 x 630

 

Upínací pás s račňou a S hákom

obj. č. šírka pásu mm celková dĺžka m ťažná sila

107 869 762 25 5 400 kg

farba: čierna
norma: EN 12195-2

Plastová rukoväť s vrúbkovanými gumovým vložkami a zaisťovacou 
ryhovanou skrutkou. Oceľové vedenie čepele s hrúbkou 1 mm.
Dodanie vrátane 1 nožového pásu

Profi-Cutter JobBoss

obj. č. šírka hrotu mm dĺžka mm

101 192 474 25 180 11,20
 €

od 28,- € / 100 ks

od 55,- € / 100 ks

10,- €

17,50
 €

S-hák s prídržnou pružinou pre 
bezpečnú fixáciu háčika
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Vysoko koncentrovaný mazací, klzný a 
oddeľovací prostriedok. Súčasne preberá 
funkciu ochranného a ošetrovacieho prostriedku 
na plasty, gumu a kov. Pôsobí antistaticky, 
zabraňuje vŕzganiu a škrípavým zvukom.

Silikónový sprej SQ-450

obj. č. obsah ml

110 661 207 400

tepelná odolnosť: do +260 °C

Univerzálne použiteľný multifunkčný produkt  

Multifunkčný ochranný  
sprej V7

obj. č. obsah ml

110 660 110 400

tepelná odolnosť: do +230 °C

Transparentné, vysoko výkonné nestekajúce 
mazivo v spreji. 

• odpudzuje vlhkosť
• uvoľňuje hrdzu
• vytláča a odpudzuje vodu
• veľmi dobrá priľnavosť

Priľnavé mazivo SQ-430

obj. č. obsah ml

110 661 201 400

tepelná odolnosť: -20 °C do +180 °C 

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. obsah ml

110 661 202 150

Rýchloschnúce suché mazivo bez tuku so 
100% podielom PTFE.

PTFE sprej SQ-460

obj. č. obsah ml

110 661 206 400

tepelná odolnosť: do +270 °C

• odolný voči poškriabaniu a oderu
• 98,5% podiel zinku v pigmente
• výborná priľnavosť v mriežkovej skúške 

priľnavosti (GT 0-1)

Zinkový sprej, svetlý SQ-850

obj. č. obsah ml

110 662 000 400

Odstraňujú nestvrdnuté tesniace hmoty a PU peny, oleje, mnohé lepidlá, farby a mazivá z rúk, 
nástrojov a povrchov. Ideálny čistiaci doplnok pri práci s hybridnými lepidlami STALOC MS Hybrid, 
ako aj silikónmi STALOC a SOLIDO, prípadne PU produktmi SOLIDO.

Staloc Turbo Wipes čistiace obrúsky

obj. č. obsah ks balenie

110 642 300 80 dóza

tepelná odolnosť: do +490 °C

12,50
 €

7,60
 € 6,- €

2,70
 €

4,20
 €

5,20
 €

4,- €

Mazivo na kovanie SQ-430
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Lepenie O-krúžkov, gumových 
tesnení (so základným náterom ako 
aj silikónových gúm)

Sekundové lepidlo 4S01

obj. č. farba obsah g

110 680 140 transparentná 20

viskozita: 100 mPa-s
tepelná odolnosť: -30 až +80 °C

Samolepiaca okenná fólia illbruck ME508 TwinAktiv slúži na 
tesnenie styčných okenných škár. 

Okenná fólia ME508 TwinAktiv VV EW

obj. č. šírka 
mm

dĺžka 
návinu m

zvitkov v 
kartóne ks

cena EUR

110 621 280 70 25 4 31,00

110 621 281 100 25 3 33,00

110 621 282 140 25 2 53,00

Membránová lišta Maxiflex Air  
interiérová

obj. č. farba dĺžka profilu 
mm

poznámka

102 230 130 červená 2600 hrúbka omietky 10mm

Obojstranná lepiaca 
páska vyrobená z polye-
tylénovej peny so silným 
lepidlom. Lepiaca plocha 
je prekrytá silikónovou 
fóliou. Páska má vysokú 
pevnosť v šmyku a je 
odolná voči rozpúšťadlám, 
chemikáliám, UV žiareniu 
a teplu.

Montážna páska, obojstranná

obj. č. hrúbka 
pásky mm

šírka 
pásu mm

dĺžka pásu 
m

cena EUR

110 637 813 n 1 12 5 2,00

110 637 814 n 1 15 5 3,00

farba: čierna
lepidlo: akrylové
lepiaci výkon: 13,75 N/25mm
tepelná odolnosť: -40°C až +100°C

Obojstranná lepiaca penová páska vyrobená z bielej polyetylé-
novej peny so silným akrylovým lepidlom. Páska sa vyznačuje 
vysokou počiatočnou pevnosťou a vysokou pevnosťou lepidla 
a v strihu. Okrem toho má dobrú odolnosť voči vlhkosti, 
vplyvom počasia, oxidácii,UV žiareniu a veľkým teplotným 
výkyvom.

Páska na zrkadlo - montážna páska 
Mirror, obojstranná

obj. č. hrúbka 
pásky mm

šírka pásu 
mm

dĺžka pásu 
m

cena EUR

110 637 815 n 1 19 5 3,10

110 637 816 n 1 24 5 3,90

farba: biela 
lepidlo: akrylové
lepiaci výkon: 1,6 kg/25mm
tepelná odolnosť: do 80°C

Viacdielna so sadrovou nohou. Sadrové tesniace lišty 
Maxiflex červené s penovou vaňou pre vnútorné použitie, 
pre vnútornú mokrú omietku, absorciu pohybu - 4mm, 
vhodné pre malé a veľkoformátové komponenty.
Dodanie možné len v celých tyčiach!

od  3,10
 €

od  31,- €

od  2,- €

310,- € 

/ 100 m

3,90
 €
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Zvislá formátovacia píla
typ STANDARD TRK 2

Technické parametre: 

Hĺbka rezu 80 mm

Motor 5,5 kW 

Otáčky pílového kotúča 4750 ot./min

Ø pílového kotúča 300 mm

Hlučnosť na pracovisku 79 dB

Ø odsávanie 1 x 140 mm

Pripojenie na stlačený vzduch 6-10 bar

Príkon 7,5 kW

Hmotnosť cca 1100 kg

STRIEBIG STANDARD je osvedčenou klasikou pre zvislé pílenie 
rôznych materiálov ako sú drevotrieska, OSB, MDF, akrylátové 
sklo, kompozitné alebo plastové panely, atď.. Absolútna paralelita 
medzi hornou vodiacou koľajnicou a stredovou podložkou ako aj 
spodnou valčekovou podperou garantuje presnosť rezu.  
Píla typ Standard je nezmar.

Pomalobežný drvič typ WL 4

Technické parametre: 

Motor 18,5 kW

Rozmer násypky 600 x 800/1050 mm

Pracovná šírka hriadeľa (rotora) 600 mm

Otáčky rotora 80 - 100 ot./min

Počet nožov 14/28

Dierovanie sita mm 10 – 400 mm

Hydraulický posúvač odpadu áno

Hmotnosť 1300 kg

Vysokovýkonný drvič WEIMA s flexibilným využitím drví všetky druhy 
drevného odpadu (tvrdé drevo, mäkké drevo, drevotriesky, MDF, preglejky, 
zvyšky dyhy, atď.), ktorého triesky je potom možné využiť pre spaľovanie. 
Spracovanie odpadu sa docieli enormné redukovanie materiálu a miesta.

WL 4 sa doposiaľ vo veľkom počte využíva v stredných prevádzkach 
po celom svete. Vyznačuje sa robustnou konštrukciou, ktorá garantuje 
dlhú životnosť. Patrí k najpredávanejším modelom drvičov Weima, čo je 
dôkazom osvedčenej a spoľahlivej techniky a pomeru výkon - cena.

Typ D V H1 voľné H2 stena
6224 6535 2901 1705 1340

6216 6535 2817 1669 1333

6168 6535 2343 1464 1219

5224 5535 2901 1705 1340

5216 5535 2817 1669 1333

5168 5535 2343 1464 1219

4224 4535 2901 1705 1340

4216 4535 2817 1669 1333

4168 4535 2343 1464 1219

Rozmery stroja v mm

Typ D V V vertikálne H horizontálne
6224 5300 2901 2240 2100

6216 5300 2817 2160 2016

6168 5300 2343 1680 1540

5224 4300 2901 2240 2100

5216 4300 2817 2160 2016

5168 4300 2343 1680 1540

4224 3300 2901 2240 2100

4216 3300 2817 2160 2016

4168 3300 2343 1680 1540

Rozmery rezu v mm



eMadlo FingerScan – 
prst místo klíče

eMadlá FingerScan

Prst namiesto kľúča  
Stále viac majiteľov domov volí toto riešenie: „odomykanie“ 
vchodových dverí jednoducho prstom – bez kľúča, karty alebo 
číselného kódu.
Pri eMadle FingerScan od HOPPE je to veľmi pohodlné: modul 
pre otlačok prstu je integrovaný priamo do madla, poprípade do 
gule vonkajšieho dverového kovania. Položením prsta na senzor 
sa dvere „odomknú“ a otvoria jediným pohybom.

Výhody
•  „odomykanie“ „prstom namiesto kľúča“

•  intuitívne a komfortné ovládanie pomocou aplikácie

•  rôzne atraktívne tvary a povrchy

•  ergonomicky umiestnený modul pre otlačok prsta

•  konektor pre pripojenie k bežným motorickým zámkom

•  značková kvalita

prst namiesto kľúča
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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

Stavba - náradie Express
Akcie 02/2022


