
Akcie

Interiérový Express 
Jeseň 2022

Platnosť cien od 1. septembra do 30. novembra 2022. Uvedené netto ceny sú bez DPH



www.blum.com/myLEGRABOX

Moja inšpirácia je  
dokonale spracovaná:  
myLEGRABOX 
Každý človek má niečo, čo ho inšpiruje. S dizajnovými možnosťami 
zásuvky LEGRABOX môžete dať svoje inšpirácie do centra pozornosti. 
A presne tak individuálne, ako si budete priať. LEGRABOX – zásuvkový 
systém pre najvyššie nároky.
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Matrac Astron ponúka vysoký komfort s optimálnym odľahčením tlakových 
bodov. Model sa dokonale prispôsobuje kontúram tela. To podporuje krvný 
obeh a zároveň podporuje telo. Matrace ASTRON napomáha k správnemu 
držaniu tela počas spánku a odporúča sa najmä ľudom s bolesťami chrbta.

• Smart™ pena
• pamäťová pena s aktívnym uhlím
• obzvlášť priedušný
• vynikajúca podpora tela

Penový matrac Astron

obj. č. veľkosť mm komfort ležania

103 331 339 n 2000 x 900 vhodné pre osoby s hmotnosťou 60 do 100 kg

kvalita: Ideal - komfortná trieda
materiál: pamäťová pena s aktívnym uhlím / PU-Pena / Smart™ pena
hmotnosť: 14,7 kg
výška: 240 mm

159,- €

CertiPUR™

Th

e PU-Foam SHE-Standard                      

   Europur  AISBL  – www.euro

pur.
co

m

Prispôsobivý HYBRIDNÝ matrac podporuje správne vyrovnanie chrbtice 
prostredníctvom cielenej podpory tela a uvoľnenia tlakových bodov. 
Taštičkové pružiny izolujú akékoľvek pohyb počas spánku. HYBRID je 
preto ideálny pre ľudí, ktorí často menia polohu spánku. S kombináciou 
hybridného matraca a polohovateľného lamelového roštu je zaručený 
maximálny komfort spánku.

• chladivý efekt skracuje čas potrebný na zaspávanie
• taštičkový pružinový systém
• úľava od bolesti a tlaku
• telu prispôsobivé a podporné vlastnosti

Pružinový matrac Hybrid

obj. č. veľkosť mm komfort ležania

103 331 340 n 2000 x 900 vhodné pre osoby s hmotnosťou 60 do 100 kg

materiál: Aircell® pamäťová pena / PU-Pena / Smart™ pena
hmotnosť: 14,5 kg
výška: 240 mm

169,- €

CertiPUR™

Th

e PU-Foam SHE-Standard                      

   Europur  AISBL  – www.euro

pur.
co

m

Pohodlie sa snúbi s dizajnom. Vyberte si klasickejší alebo 
elegantnejší vzhľad so štyrmi rôznymi čelami a na záver pridajte 
nábytkové nožičky postele. Upozornenie: všetky rozmery sú 
približné 

Súprava obsahuje:
• Enessa posteľový box EN 50 200 x 180 cm
• Enessa čelo postele typ 4 180 cm
• 2ks taštičkové pružinové matrace Tripolis 2000 x 900 mm 

stredne tvrdé (H2)
• 8ks posteľné nohy, plast čierny
• 2ks U-spojka

Boxspringová posteľ Enessa

obj. č.  typ

103 326 361 n n  Enessa Boxspring

vyhotovenie: Bonell pružinové jadro
Š x D x V: 182 x 210 x 112 cm
farba / dekor: poťahová látka podľa výberu
hmotnosť: 116,5 kg

1199,- €
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• veľmi dobrý odvod tepla
• optimálny pre samolepiace LED pásy

Rozsah dodávky: bez plastových krytiek

Hliníkový zápustný profil YT01

obj. č. služba dĺžka mm materiál povrch MJ cena EUR

103 373 881 nie je možný nárez na mieru 3000 hliník čierna prášková farba RAL9005 ks 12,00

103 376 550 nie je možný nárez na mieru 3000 hliník eloxovaný ks 9,00

103 376 551 nárez na mieru 3000 hliník eloxovaný mm 3,30

Š x V: 24,5 x 1,5 mm
Š x H osadenia: 17,5 x 7,5 mm

od 9,- €

Kryt profilu Ultraflex YX01 je vyrobený z vysoko flexibilného 
plastu kombinovaného so silikónovými vodiacimi lištami.
• jednoduché spracovanie
• ľahké zapracovanie a odňatie z hliníkového profilu
• homogénne rozloženie svetla cez opálový povrch

Kryt profilu Ultraflex YX01

obj. č. služba dĺžka mm povrch

103 378 204 nie je možný nárez 3000 opál

šírka: 17.5 mm
materiál: plast, silikón

8,- €

Flexibilný LED pás so 120 LED/m.
Uhol svietenia: 120° / Životnosť: 30.000 h
Možnosť delenia každých 25 mm. Max. dĺžka v jednej línii je 5 m.

LED pás 3014 12 V/DC

obj. č. dĺžka mm šírka mm výška mm farba svetla svetelný tok (lumen) výkon W cena EUR

103 376 590 1000 8 1.2 3500 K teplá biela 1040 lm/m 11,2/m 6,00

103 376 591 2000 8 1.2 3500 K teplá biela 1040 lm/m 11,2/m 12,00

103 376 592 3000 8 1.2 3500 K teplá biela 1040 lm/m 11,2/m 16,00

103 376 593 4000 8 1.2 3500 K teplá biela 1040 lm/m 11,2/m 21,00

103 376 594 5000 8 1.2 3500 K teplá biela 1040 lm/m 11,2/m 25,00

103 376 595 1000 8 1.2 4200 K neutrálna biela 1240 lm/m 11,2/m 6,00

103 376 596 2000 8 1.2 4200 K neutrálna biela 1240 lm/m 11,2/m 12,00

103 376 597 3000 8 1.2 4200 K neutrálna biela 1240 lm/m 11,2/m 16,00

103 376 598 4000 8 1.2 4200 K neutrálna biela 1240 lm/m 11,2/m 21,00

103 376 599 5000 8 1.2 4200 K neutrálna biela 1240 lm/m 11,2/m 25,00

vybavenie: 2 ks pripájací kábel so zástrčkou
dĺžka pripojovacieho kábla: 2 x 1000 mm
spôsob montáže: na nalepenie
spôsob ochrany: IP20
spotreba energie: 12/m kWh/1000h
materiál: medený pás od 6,- €

S PRÍSLUŠENSTVOM
STMIEVATEĽNÉ 1m

LED 12 VDC
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obj. č. sekundárne dĺžka mm šírka mm výška mm výkon W cena EUR

103 372 700 vodič 500 mm s rozvádzačom so 6 výstupmi 118 41 11 6 12,00

103 372 701 vodič 500 mm s rozvádzačom so 6 výstupmi (55x30x11 mm)  
+2 voľné výstupy

130 45 16 15 12,00

103 372 703 vodič 500 mm s rozvádzačom s 10 výstupmi (92x30x11 mm) 255 30 16 30 20,00

103 372 719 vodič 500 mm s rozvádzačom s 10 výstupmi (92x30x11 mm) 290 44 16 60 33,00

103 372 949 vodič 500 mm s rozvádzačom s 10 výstupmi (92x30x11 mm) 180 52 30 75 35,00

103 375 070 2 x vodič 500 mm s rozvádzačom s 10 výstupmi (92x30x11 mm) 299 40 30 100 49,00

materiál: plast sivý
vodič 2000 mm s plochou Euro zástrčkou

od 12,- €

Sieťový zdroj 30 W

• dá sa namontovať z oboch strán
• jednoduchá montáž
• integrovaný žliabok vo vrchnáku na uloženie vreciek na 

odpad

VS ENVI Single zabudovaný kôš na odpadky

obj. č. nádoba výška osadenia 
min. mm

hĺbka osadenia 
min. mm

šírka korpusu 
mm

cena EUR

103 370 108 7 litrov 380 240 400 26,00

103 370 109 10 litrov 380 240 400 28,00

103 370 110 12 litrov 450 280 450 29,00

103 370 112 15,5 litra 450 280 450 33,00

použitie: za otváracími dvierkami s pripojením na dvierka
materiál: plast svetlo sivý

od 26,- €

LED sieťové zdroje 12 V/DC

Sieťový zdroj 6 W

 

Výškovo nastaviteľná nožička Integrato

obj. č. spôsob montáže

103 323 350 skrutkovanie

103 323 351 vsadenie

výška: 19 mm
rozsah nastavenia: + 12 mm
nosnosť: 175 kg
materiál: zinková zliatina/čierny plast

 0,70
 €
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• jednoduchá, aj dodatočná montáž zhora (odpredu)
• integrovaná detská poistka

Rozsah dodávky: namontovaný čierny ozdobný krúžok  
a priložené ozdobné krúžky v antikorovom a bielom vzhľade.

PIX zabudovaná elektrická zásuvka 
230V STN/ČSN

obj. č. výkon W napätie V

103 333 380 max. 3680 230

ø: 68 mm
výška: 3,5 mm
osadenie ø: 55 mm
hĺbka osadenia: 45 mm
vybavenie: napájací kábel s dutinkami
dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm
intenzita prúdu: 16A 250 V
materiál: plast čierny, biely, efekt ušľachtilej ocele

23,- €

 
• jednoduchá, aj dodatočná montáž zhora (odpredu)
• integrovaná detská poistka

PIX užívateľský modul pre modul 
Keystone

obj. č. ø mm osadenie ø mm hĺbka osadenia mm

103 333 381 68 55 45

vybavenie: prázdne miesto na modul Keystone
výška: 3 mm
materiál: plast čierny, biely

11,- €

Tieto vložky slúžia na individuálne zostavenie zásuvkových 
boxov určených pre Keyston modul.
Poznámka: ostatné vložky je možné dodať na vyžiadanie.

Bachmann Keystone modul

obj. č.  vyhotovenie

103 373 393  modul USB dvojnabíjačka 2,4A

materiál: plast čierny
vybavenie: predná strana USB dvojnabíjačka / zadná strana 
0,2m kábel s GTS18 zástrčkou

29,- €

• jednoduchá a rýchla montáž
• vhodná pre štandardný otvor 80 mm
• vhodná pre dodatočnú montáž
• nehrdzavejúca oceľ
• pre pracovné dosky hrúbky 16 až 60 mm

Výsuvný zásuvkový prvok  
Elevator 230 V STN/ČSN

obj. č. vybavenie

103 333 403 2 zásuvky STN/ČSN

ø: 86 mm
výška: 2 - 94.6 mm
osadenie ø: 80 mm
hĺbka osadenia: 135 mm
napätie: 230 V
výkon: max. 3500 W
materiál: plast, kov
povrch: efekt ušľachtilej ocele, čierny
dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm

55,- €
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Kiaro Easy je elegantný systém otvárania výklopných dverí, ktorý  
sa vyznačuje minimalistickými tvarmi a veľmi plynulým pohybom. 

Sklopné lankové kovanie s brzdou  
KIARO EASY

obj. č. hmotnosť krídla od - do kg verzia materiál povrch

103 342 081 0.5 - 4,8 SOFT plast antracit

103 342 082 0.5 - 4,8 SOFT plast sivý

103 342 083 1.4 - 6 STRONG plast antracit

103 342 084 1.4 - 6 STRONG plast sivý

D x Š x V: 121,5 x 17 x 73,5 mm

17,- €

 

KIARO EASY upevnenie čela  
na zafrézovanie

obj. č. materiál povrch

103 342 087 zinok sivý

103 342 088 zinok čierny  0,90
 €

KIARO EASY krytky

obj. č. materiál povrch

103 342 085 plast čierny

103 342 086 plast sivý 0,70
 €

Vinylový povrch s autentickou štruktúrou.
Viacvrstvová konštrukcia.

Dizajnová Vinylová podlaha  
HDF-Sound Eco Line

obj. č. dekor úžitková vrstva mm hrúbka mm dĺžka mm šírka mm

111 725 021 dub Fossil kefovaný 0,30 9,5 1235 230

111 725 025 dub Vita kefovaný 0,30 9,5 1235 230

111 725 022 dub Champagne kefovaný 0,30 9,5 1235 230  32,- €

Dub Fossil Dub ChampagneDub Vita

HDF sound
• odolný PU-tvrdený povrch s transparentnou úžitkovou 

vrstvou
• vďaka svojej celkovej hrúbke a robustnosti  

je ideálnou podlahou pre jednoduchú samoinštaláciu 
systémom Click

• Presskork - tlmenie kročajového hluku
• vhodná na podlahové kúrenie
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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:  

KGBNsfd 57Z33

Spotreba energie za rok / 24 hod: 226 /0,618 kWh ¹

Celkový objem ²: 360 l

(Chladnička:) (257,6 l)

(Mraziaca časť:) (103,0 l)

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

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

Dvere / bočné steny: SteelFinish / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,5/59,7/67,5 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

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.

949 €
DPH:
Cena s

899 €
DPH:
Cena s
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2D drez CAGRPP50BK-TU

by Caressi

obj. č. vonkajšie rozmery mm

113 520 622 550 x 450

materiál: Granit čierny
rozmer vaničky: 500 x 400 x 185 mm
polomer vaničky: 10 mm
základná výbava: výpustný ventil so sitkom 3 1/2", odpadová 
prípojka, upevňovacie spony, bez sifónu

199,- €

pákové ovládanie vpravo
odolná keramická kartuša
flexibilné hadicové pripojenie

Kuchynská batéria CA108U

by Caressi

obj. č. povrch

113 520 608 matne čierny

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

149,- €

odolná keramická kartuša
flexibilné hadicové pripojenie

Kuchynská batéria CA116

by Caressi

obj. č. povrch

113 520 631 matne čierny

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

139,- €

Dávkovač tekutých čistiacich prostriedkov alebo tekutého mydla, 
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

obj. č. typ povrch

113 520 617 CA203BK čierna 46,- €

Nie je možné kombinovať s drvičom odpadu.

2D drez CAGRPP40BK-TU

by Caressi

obj. č. vonkajšie rozmery mm

113 520 620 450 x 450

materiál: Granit čierny
rozmer vaničky: 400 x 400 x 185 mm
polomer vaničky: 10 mm
základná výbava: výpustný ventil so sitkom 3 1/2", odpadová 
prípojka, upevňovacie spony, bez sifónu

189,- €

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:  

KGBNsfd 57Z33

Spotreba energie za rok / 24 hod: 226 /0,618 kWh ¹

Celkový objem ²: 360 l

(Chladnička:) (257,6 l)

(Mraziaca časť:) (103,0 l)

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

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

Dvere / bočné steny: SteelFinish / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,5/59,7/67,5 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

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.

949 €
DPH:
Cena s

899 €
DPH:
Cena s
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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



Stavebné kovanie

Express 2022 | 11

Dverový záves TECTUS TE 240 3D

obj. č. materiál nosnosť kg

102 265 593 oceľ s povrchovou úpravou čierna RAL 9005 60

fréza ø: 16 mm
uhol otvorenia: 180 °
šírka krídla závesu: 18 príp. 21 mm
dĺžka krídla závesu: 155 mm
rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1,5 mm
druh polodrážky: bezfalcové
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

39,- €

kopírovací krúžok ø 30 mm

Dverový záves TECTUS TE 340 3D

obj. č. materiál nosnosť kg

102 265 594 oceľ s povrchovou úpravou čierna RAL 9005 80

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

41,- €

Upevňovacia platnička na  
obložkovú zárubňu

obj. č. typ materiál

102 265 194 TE 240 3D FZ pozinkovaná oceľ

102 265 204 TE 340 3D FZ pozinkovaná oceľ 3,- €

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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• neviditeľný posuvný mechanizmus pre 1 drevené krídlo
• mäkké uzatvorenie vďaka tlmenému dojazdu
• poistka proti vyveseniu na jazdnom vozíku
• nastavenie výšky 2 mm
• montáž na stenu

Rozsah dodávky:
1 jazdná koľajnica / 1 vodiaca koľajnica
4 krytky / 1 jazdný vozík / 2 tlmiče / 2 vodiace kolieska vrát. puzdra
2 dištančné držiaky / 9 vyrovnávacích nástenných podložiek 
1 zachytávač / 1 vodiaci čap

Súprava kovania na posuvné dvere TERNO MAGIC 2, 80 kg

obj. č.  šírka krídla od-do mm materiál vodiacej koľajnice

102 221 647  800 - 1100 strieborne eloxovaný hliník

dĺžka vodiacej koľajnice: 1094 mm
dĺžka vodiacich líšt: 955 mm
hmotnosť krídla max.: 80 kg
výrez: 60 x 20 mm

179,- €

Garnitúra kľučka-kľučka DALLAS, plochá rozeta

obj. č. štvorhran dierovanie cena EUR

102 202 546 8 voľný rýchloštvorhran s vyrovnávacím puzdrom na 8,5 mm BB 69,00

102 202 547 8 voľný rýchloštvorhran s vyrovnávacím puzdrom na 8,5 mm PZ 69,00

102 202 548 8 voľný rýchloštvorhran s vyrovnávacím puzdrom na 8,5 mm/
WC štvrorhran pevný

WC 86,00

materiál: mosadz 
povrch: satinovaná meď
stupeň namáhania podľa EN1906: 3
rozeta: 53 x 53 x 2 mm
upevňovacie príslušenstvo: montáž bez skrutiek
hrúbka dverí: 35 - 45 mm
vyhotovenie: nasúvateľné rozety s polohovacími čapmi
skúška odolnosti voči ohňu: nie

od 69,- €

360°
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Rovnomerné nanesenie s možnosťou dávkovania. Úspora 
lepidla približne 30%. Úspora pracovného času približne 50% 
v porovnaní so súčasným nanášaním lepidla štetcom alebo 
stierkou.

Valčekový nanášač lepidla 150

obj. č. vyhotovenie

101 190 190 s plastovým valčekom 
150 mm 139,- €

Vhodný pre nanášač lepidla s veľkosťou 150 mm.

Nanášací valček

obj. č.  vyhotovenie

101 190 192  valček z penovej gumy

použitie: biele lepidlo, škrobové lepidlo a iné vodou riediteľné 
lepidlá alebo lepiace látky.Na nepórové povrchy – slabší náter.

29,- €

Čistejší rez pri spracovávaní dreva.

List do priamočiarej píly clean for Wood

obj. č. typ použitie ozubená dĺžka 
mm

celková dĺžka 
mm

rozostup zubov 
mm

obsah ks

101 180 661 T101B mäkké drevo, trieskové, latovkové, vláknité dosky  
3 – 30 mm, plasty/epoxidová živica ø< 30 mm

74 100 2,7 5

101 180 664 T101D mäkké drevo, trieskové, latovkové, vláknité dosky 
10 – 45 mm

74 100 4,0-5,2 5

prídavné označenie: clean for Wood (čistý rez na drevo)
materiál: HCS

6,- €
T101B

T101D

Profi náradie na použitie v jednoručných uhlových brúskach, 
vhodné na obrábanie dreva. 

Plochý rašpľový kotúč

obj. č. ø mm

101 131 126 n 125

použitie: plast, guma, rohovina, ľad, pórobetón, hliník

42,- €

Profi náradie na použitie v jednoručných uhlových brúskach, 
stavané na obrábanie dreva. 

Kombinovaný rašpľový kotúč

obj. č. ø mm

101 131 127 n 125 42,- €

použitie: drevo, plast, hliník, kaučuk, polystyrol, rohovina, kopytá
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FESTOOL pílový kotúč WOOD FINE 
CUT HW 160x1,8x20 WD42

obj. č. ø 
mm

vŕtanie 
mm

šírka rezu 
mm

čelný sklon  
zuba °

101 181 298 160 20 1.8 10

materiál: HW
počet zubov: 42
tvar zubov: striedavo šikmé (WD) pozitívny sklon

53,- €

Multi-Jetstream 2 brúsny kotúč Granat

obj. č. brúsna plocha mm zrnitosť obsah ks

101 186 460 ø 150 120 100

101 186 461 ø 150 150 100

101 186 463 ø 150 240 100

101 186 464 ø 150 320 100

 56,- €

Montážna pomôcka so všestranným využitím na zdvíhanie, 
upínanie, doťahovanie, vyrovnanie a podopretie. Prácu tak 
môže realizovať aj jednotlivec. Stabilná a trváca konštrukcia  
z vysoko kvalitných komponentov.

Jednoručné montážne náradie

obj. č. zaťaženie kg užitočná dĺžka mm hmotnosť kg

101 190 492 n max. 150 6 – 215 1,42 159,- €

Mäkké vyhotovenie na robustné a univerzálne použitie,  
MULTI-JETSTREAM 2, suchý zips odolný voči vysokým 
teplotám, vysoká pevnosť okraja.

Brúsny tanier  
ST-STF-D150/MJ2-M8-W-HT mäkký

obj. č. vyhotovenie ø mm

101 186 453 mäkké 150

upínanie: M8
vhodné pre: ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7

39,- €

Gumový kábel 240 V pre elektronáradie s Plug it prípojkou.

Plug-it Kábel H05RN-F

obj. č. dĺžka káblu m

101 194 569 4

obsah: 3 ks

39,- €
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Drážkovacie frézky Classic X a Zeta P2  
v novej akumulátorovej verzii pre slobodu  
bez kábla a ešte rýchlejšie spájanie.

Slobodné spájanie 
                    bez kábla

– úplne mobilné
– pripravené k práci
– práca nad hlavou
– nepotknete sa

www.lamello.com

NOVINKA  
DOSTUPNÉ 

OD 05.09.2022

Schachermayer_Slowakia_IAB_Zeta_P2_Akku_A4_220810.indd   1Schachermayer_Slowakia_IAB_Zeta_P2_Akku_A4_220810.indd   1 10.08.22   11:1710.08.22   11:17
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Rozsah dodávky: HW- drážkovacia fréza 100 x 4 x 22 mm, 
odsávací nátrubok 36 mm, uhlový doraz, nasúvacia ochranná 
platňa 4 mm, sada náradia, návod na obsluhu,  
v systajneri.

Drážkovacia frézka Classic X

obj. č. hmotnosť kg

101 190 378 n 2.9

menovitý príkon: 850 W
voľnobežné otáčky: 10000 ot./min
fréza ø max.: 100 mm
hĺbka frézovania: 20 mm
pripojenie odsávania ø: 36 mm

576,- €

Rozsah dodávky: uholníkový doraz, odsávací nadstavec 23 mm, 
odsávací adaptér 36 mm, po 1 ks ochranná nasúvacia doska 
4 mm a 2 mm, súprava náradia, šablóna na vŕtanie pre Clamex 
P-14 vrátane vrtáka, súprava spojok P-10 System, diamantová 
fréza na profilové drážky 100 x 7 x 22 mm, v Systaineri.

Drážkovacia frézka Zeta P2 Dia v 
Systaineri

obj. č. hmotnosť kg

101 109 602 3.7

menovitý príkon: 1050 W
voľnobežné otáčky: 9000 ot./min
fréza ø max.: 100 mm
hĺbka frézovania: 20 mm
pripojenie odsávania ø: 23 mm

1199,- €

obj. č.  popis

101 198 839 n n  vrátane odsávacieho adaptéra 33,- €

Vrecko na prach k Zeta P2 / Top 21 / Classic X
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Ľahký kompaktný vŕtací skrutkovač s extrémne krátkou 
konštrukciou pre rôzne použitie. Metabo Quick-System: Rýchla 
výmena nástrojov pre flexibilnú prácu. Mobilná dielňa: plastový kufor 
s príslušenstvom pre vŕtanie, skrutkovanie a omnoho viac. Vreteno s 
vnútorným 6-hranom pre skrutkovacie bity pre prácu bez skľúčovadla. 
Integrované pracovné osvetlenie. 

Rozsah dodávky: mobilná dielňa, 2x Li-Power batérie 18V / 2.0Ah, 
nabíjačka SC 30, rýchlo výmenné skľúčovadlo, hák na popruh,  
v plastovom kufri.

Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 18 Quick Set

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg

101 181 843 n Li-Ion 1.4

napätie: 18 V / kapacita podľa IEC: 2 Ah
voľnobežné otáčky: 0-450, 0-1600 ot./min
krútiaci moment tvrdý/mäkký max.: 48/24 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve/oceli: 20/10 mm
počet aku: 2 ks

233,- €

18 V 2,0 Ah

Najlepšie multináradie FEIN na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, 
kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.  
V plastovom kufri na náradie.

Akumulátorový Multimaster AMM 700 Max Top

obj. č. hmotnosť kg

101 189 155 1.1

vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V / kapacita podľa IEC: 3 Ah
upínanie: StarlockMax
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 2,0°
počet kmitov pri voľnobehu: 10000-19500 ot./min
počet aku: 2 ks

459,- €

18 V 3,0 Ah

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. veľkosť cena EUR

101 177 668 n 44 33,00

101 177 669 46 33,00

101 177 670 48 33,00

101 177 671 50 33,00

101 177 672 52 33,00

101 177 673 54 33,00

101 177 674 56 36,00

101 177 675 58 36,00

101 177 676 n 60 36,00

Ergonomické línie pre väčšiu voľnosť pohybu, 2 bočné vrecká 
s veľkým otvorom. Reflexné a kontrastné prvky. Materiál: 65% 
polyester / 35% bavlna

farba: antracitová/čierna
hmotnosť: 250 g/m2

od 33,- €

Bunda Iconiq 1140

obj. č. veľkosť cena EUR

101 177 640 S 36,00

101 177 641 M 36,00

101 177 642 L 36,00

101 177 643 XL 36,00

101 177 644 n XXL 40,00

materiál: 65% polyester / 35% bavlna
farba: antracitová/čierna

od 36,- €

Jednorazové rukavice  
Black Nitril Ultra Strong

obj. č. veľkosť obsah ks

101 175 456 M 80

101 175 457 L 80

101 175 458 XL 80

materiál: Nitril
farba: čierna
norma: EN 374-1:2016 / Typ B / KPT
kategória: kategória III

15,- €

Inteligentné vlákno THERMATECH transportuje vlhkosť na 
povrch rukavíc. Táto nová technológia spôsobuje príjemne 
chladivý efekt. 

Ochranné rukavice  
Multi Flex Cool & Touch

obj. č. veľkosť

101 176 098 8

101 176 099 9

101 176 100 10

101 176 101 11

farba: sivá/biela
materiál: nylon/elastan
povrchová úprava: nitrilová mikropena s nitrilovými nopkami
norma: EN 388 / kategória II

 3,- €

Priliehavý strih, ergonomické línie pre väčšiu voľnosť pohybu, 
kryté 2 bočné vrecká. Reflexné a kontrastné prvky. Materiál: 
65% polyester / 35% bavlna

farba: antracitová/čierna
hmotnosť: 250 g/m2

Nitrilové rukavice v profi kvalite, nepúdrované, vhodné aj 
na prácu s potravinami, na končekoch prstov tvarované, 
použiteľné na ľavú aj pravú ruku, vysoká odolnosť proti 
roztrhnutiu, neobsahujú latex.
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Ochranné okuliare so športovým dizajnom a vysokým komfortom 
nosenia. Držiaky sú dĺžkovo nastaviteľné. Neónová farba zaisťuje 
dobrú viditeľnosť. Okuliare majú povrchovú úpravu proti poškriabaniu 
a zahmlievaniu, ako aj UV filter. Optická trieda I

GEBOL ochranné okuliare Neon

obj. č. okuliarové sklo bez orosovania farba rámu

101 176 092 číre áno čierna/neónovo žltá

101 176 093 tónované áno čierna/neónovo žltá

norma: EN 166

 6,- €

Obsah:
40 textilných náplastí (REF 6444), 45 vodoodpudivých náplastí (REF 6036)  
a 1 špeciálny kľúč. Každé balenie obsahuje dve rôzne veľkosti náplastí: 
72 x 19 mm a 72 x 25 mm.

Zásobník na náplaste Salvequick

obj. č. rozmer mm

101 187 864 230 x 120 x 55 18,- €

Špeciálny produkt na opravy opravy drevených  
a plastových povrchov. Základné farby - 20 celých tyčiniek.

Sortiment tvrdých voskových tyčiniek  
základné farby

obj. č. dĺžka mm

110 625 213 80 43,- €

Farebné tinktúry vysoko odolné, neblednú, vyznačujú sa 
vysokou priľnavosťou a farbiacou schopnosťou. 

Súprava retušovacích ceruziek

obj. č. vyhotovenie

110 625 501 Sortiment A

110 625 502 Sortiment B 43,- €

viac informácii 
nájdete vo 
webkatalógu
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• GripFit: HECO-Drive umožňuje prácu jednou rukou 
• PerfectPitch: Optimálne stúpanie závitu pre každú dĺžku skrutky 
• vďaka hrotu HECO-TOPIX nie je potrebné predvŕtanie
• zapustená hlava s frézovacími rebrami: vynikajúce frézovacie 

vlastnosti do dreva
• rebrá na drieku znižujú krútiaci moment

Topix-plus skrutka do dreva so zápustnou hlavou  
Torx plný závit- modro pozinkovaná oceľ

obj. č. d1 mm L mm L1 mm d2 max. mm pohon tvar cena EUR

104 491 396 3.5 16 12 7.3 HD20 plný závit 1,10

104 491 404 3.5 30 25 7.3 HD20 plný závit 1,30

104 491 408 3.5 35 30 7.3 HD20 plný závit 1,70

104 491 421 3.5 50 45 7.3 HD20 plný závit 3,30

104 491 428 4 16 12 7.9 HD20 plný závit 1,30

104 491 434 4 30 25 7.9 HD20 plný závit 1,60

od 1,10
 € / 100 ks

FEFE

• kombinácia dvoch rôznych materiálov pre najvyššie hodnoty zaťaženia 
a inteligentnú, samovoľnú deformáciu optimálnym spôsobom 
(expanzia, zauzlenie, zloženie) podľa typu stavebného materiálu -  
plné, dierované alebo doskové materiály

• krátky tvar hmoždinky znižuje námahu a čas pri vŕtaní
• úzky golier zabraňuje zapadnutiu hmoždinky do otvoru
• ozubené poistky proti pretočeniu po stranách držia hmoždinku pevne 

na mieste

DUOPOWER hmoždinka sivá/červená

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

104 460 101 6 30 4 - 5 6 40 4,30

104 460 103 6 50 4 - 5 6 60 9,90

104 460 105 8 65 4,5 - 6 8 75 11,60

104 460 102 8 40 4,5 - 6 8 50 6,30

104 460 104 10 50 6 - 8 10 60 13,00

od 4,30
 € / 100 ks

KK

Výhody produktu:
• kvalitný FIXtainer na dopĺňanie obsahu
• s praktickým Klicksystémom, ktorý umožní spojenie  

s viacerými FIXtainermi
• variabilné priečinky vďaka vyberateľným priečkam.

Obsah:
• 120 x DUOPOWER 6 x 30
• 60 x DUOPOWER 8 x 40
• 30 x DUOPOWER 10 x 50

FIXtainer - DUOPOWER

obj. č. obsah ks

104 460 109 210
 21,- €

KK
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• s protišmykovou podložkou k položeniu na podlahu
• doraz: gumový krúžok

Dverový doraz voľne stojaci

obj. č. ø mm výška mm materiál

105 020 722 95 45 chromovaná oceľ

105 020 723 95 45 ušľachtilá oceľ

 3,90
 €

SBSB

• pozinkovaná oceľ
• gumené záchytné valčeky so žliabkami
• ideálny, nezničiteľný držiak na násady a rukoväte domáceho 

náradia všetkých druhov

Samostatný držiak na náradie

obj. č. obsah ks

105 031 186 1 0,80
 €

Vláknité PU lepidlo 
 

Fibcon PU lepidlo

obj. č. typ farba obsah g balenie

110 611 323 Fibcon 5 béžová 500 fľaša

110 611 324 Fibcon 15 béžová 500 fľaša

110 611 325 Fibcon 60 béžová 500 fľaša

18,- €

• vysoká priľnavosť a pevnosť spojenia
• neobsahuje rozpúšťadlá, izokynát, ftalát, 

silikón a PVC
• odolný voči UV žiareniu a starnutiu
• teplotná odolnosť medzi – 40 °C až + 90 °C
• neutrálny a so zníženou emisiou
• vhodný na prírodný kameň
• na vypĺňanie resp. vyrovnanie škár
• odolný voči plesniam a baktériám
• vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri

Polymer montážne lepidlo MultiTack

obj. č. farba obsah g

110 680 285 matná biela 440 6,30
 €

• vysoká počiatočná pevnosť
• rýchle tvrdnutie v celej hmote
• trvalo elastické
• ľahko vytlačiteľné z kartuše
• priľnavosť na množstvo povrchov
• pretierateľný
• neobsahuje riedidlá, izokyanáty a silikóny
• tepelná odolnosť od -40 °C do +90 °C
• vhodné na použitie v interiéri a exteriéri
• veľmi dobrá odolnosť voči svetlu,  

poveternostným podmienkam a starnutiu
• vysoká mechanická pevnosť

SP350 lepidlo s vysokou  
počiatočnou pevnosťou

obj. č. farba obsah ml balenie

110 611 437 biela 310 kartuša 5,90
 €

Obojstranná lepiaca páska  
VHB GPT-02F

obj. č. šírka pásu mm dĺžka pásu m cena EUR

110 631 015 n 12 50 8,00

110 631 014 n 19 50 12,00

farba: transparentná
hrúbka pásky: 0,202 mm
tepelná odolnosť: do +90 °C (krátkodobo +190 °C)

od 8,- €
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Olepovačka hrán b 85 kfe
Jednostranná automatická olepovačka s predfrézovacím agregátom, 
nanášaním tavného lepidla na rovné hrany dielcov, vysokofrekvenčné 
kapovanie dvoma pílkami, vysokofrekvenčné frézovanie, reťazový posuv, 
dvojitý horný valčekový prítlak, vyťahovacia podložka, signálna kontrolka 
a integrované trasové ovládanie pre bezdotykové ovládanie funkcií stroje. 
Vhodná pre prácu s hranovým materiálom ako ABS, PVC, dyha, melamín,  
vo zvitku tak aj vo fixných dĺžkach s hrúbkou 0,4 – 3,0 mm a pre dielce  
s výškou od 8 – 50 mm

Agregáty a príslušenstvo:
• predfrézovací agregát (vrátane DIA – nástrojov)
• prítlak s 2 valčekmi
• vysokofrekvenčný kapovací agregát (12.000 ot./min),  

2 pílové kotúče
• vysokofrekvenčný frézovací agregát (12.000 ot./min)
• kopírovanie rohov (rožkovač)
• dvojitý valčekový prítlak zhora (guľôčkové uloženie)
• reťazový pohon
• vyťahovacia podložka
• okienko na zadnej strane stroja

Formátovacia píla typ 680/200 Technické parametre: 

Naklápanie pílového kotúča 0 - 47°

Dĺžka stola 3200 mm

Dĺžka rezu 3400 mm

Max. rezná výška pri 90° 155 mm

Max. rezná výška pri 47° 105 mm

Max. priemer pílového kotúča Ø 450 mm 

Veľkosť stola 665 x 1200

Hmotnosť 1200 kg

Stroj komplet s:
•  elektromotorickým nastavením pozície výšky  

a uhla naklopenia pílového kutúča vrátane 
digitálneho ukazovateľa pre nastavenie  
uhla, výšky rezu a otáčok pílového kotúča

•  elektromotorickým nastavovaním paralelného  
pravítka (šírky rezu) s dig. ukazovateľom

•  7" ovládaciou dotykovou obrazovkou
•  APA systémom rýchloupínania pilového kotúča
•  automatická motorová brzda

Uhlové pravítko -  
uľahčenie práce

Motoricky nastaviteľný šírkový  
doraz, s digitálnym ukazovateľom  

s presnosťou 0,1mm

7“ dotyková obrazovka 
(odklopiteľná do oboch strán)

Technické parametre: 

Hrúbka hrany 0,4 -3,0 mm

Hrúbka dielca 8-50 mm

Šírka dielca min. cca 75 mm

Dĺžka dielca
min. cca 120 mm / 180 mm pri 

rožkovom kopírovaní

Výška hrany max. výška dielca + 4 mm (2+2)

Predfrézovací agregát 0 - 2,0 mm plynulé nastavenie

Potreba stlač.vzduchu 6 bar

Podávacia rýchlosť cca 7 m/min

Hmotnosť 710 kg

Možné vybavenie príslušenstvom:
• cidlina do plochy
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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
3/2022


