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Kvalitné kovanie na posuvné dvere do 40 kg / 80 kg, so 100% 
odoľnosťou voči korózii. Vyznačuje sa tichým hladkým pohybom a 
jednoduchou montážou.

Rozsah dodávky kovanie do 40 kg: 3 montážne uholníky, 2 pojazdové 
vozíky, 2 koľajnicové dorazy, 1 spodný vodiaci čap

Rozsah dodávky kovanie do 80 kg: 4 montážne uholníky, 2 pojazdové 
vozíky, 2 koľajnicové dorazy, 1 spodný vodiaci čap

SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE 
BEZ TLMENIA

obj. č. nosnosť kg cena EUR

102 227 320 40 10,90

102 227 321 80 14,90

vyhotovenie: bez tlmenia
materiál: pozinkovaná oceľ/plast

Bez pojazdovej koľajnice. Potrebná horná pojazdová koľajnica 
obj.č: 102222457 sa objednáva osobitne.

Voliteľné príslušenstvo: čelné krycie klipové profily/bočné kryty 
obj.č: 102223888/102221049, 102223889/102221050, a nosný 
klipový profil na drevený kryt 102221051

SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE 
S TLMENÍM

obj. č. vyhotovenie nosnosť kg šírka krídla od mm cena EUR

102 221 035 1-stranné tlmenie 40 600 36,00

102 221 036 2-stranné tlmenie 40 850 53,00

102 221 037 1-stranné tlmenie 80 600 40,00

102 221 038 2-stranné tlmenie 80 850 59,00

šírka krídla do: 1350 mm

jednostranné

jednostranné

dvojstranné

dvojstranné

od 36,- €  

od  10,90 €  
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• na zapustenie

SPOJOVNÍK ZÁRUBNE

obj. č. hĺbka mm materiál farba

102 210 090 10 plast biela

vrták ø: 20 mm
vyhotovenie: s oceľovou pružinou

 

PRUŽINOVÝ SPOJOVNÍK

obj. č. rozmer mm materiál

102 227 366 25 x 25 x 13 x 1.2 pozinkovaná oceľ (FE5)

Určené pre kovania radu 40 (102 227 320) a 80 (102 227 321).

SYNCHRONIZÁCIA DVEROVÝCH KRÍDEL PRE 
SÚPRAVY KOVANIA DO 40 RESP. 80 KG

obj. č. materiál 

102 227 322 oceľ / plast 

Pojazdová koľajnica pre 40 / 80 kg, s montážnymi 
otvormi, s ochrannou fóliou

HORNÁ POJAZDOVÁ KOĽAJNICA PRE 
MONTÁŽ NA STROP

obj. č. dĺžka mm

102 222 457 6000

rozmer: 31,2 x 33,2 mm
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok
materiál: strieborný eloxovaný hliník

13,90 €   /  
100 ks

5,30 €  / m33,- €  

4,30 €   /  
100 ks

Automatický dverový prah pre zvukotesné a protipožiarne dvere podľa ÖNORM B 
3850 a DIN 4102 a dymotesné dvere podľa ÖNORM B 3851 a DIN 18095 s výškovým 
nastavením a vyrovnaním sklonu

• odolná vnútorná mechanika s paralelným vysunutím
• až 20 mm zdvih pri osvedčenom rozmere drážky 15 x 30 mm
• klipová spúšť zabezpečí spoľahlivé vysunutie lišty
• nastavenie tesnenia bez nástrojov
• nie je potrebná prítlačná platnička

VÝSUVNÝ DVEROVÝ PRAH  
SCHALL-EX L-15/30 WS

obj. č. dĺžka mm šírka mm výška mm skrátiteľné do mm cena EUR

102 279 501 635 14,8 30 480 23,00

102 279 502 833 14,8 30 635 23,50

102 279 503 958 14,8 30 760 24,00

zdvih: 20 mm
ohňovzdorný / dymotesný: áno
uvoľnenie: jednostranné
spôsob montáže: osadiť do drážky
materiál: prírodný hliník, tesniaci nehorľavý silikónový profil
hodnota zvukovej izolácie: 52 db pri medzere od podlahy 7 mm od podlahy,  
51 db pri medzere od podlahy 15 mm

od  23,- €  
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PROMASEAL®-PL je grafitový protipožiarny laminát, ktorý 
v prípade požiaru, pod vplyvom teploty zväčší svoj objem. 
Vyznačuje sa štartovacou teplotou cca 150°, kedy sa stavebná 
škára rýchlo uzavrie a vytvorí sa stabilná stuhnutá penová 
krusta. To zaistí pre celú konštrukciu bezpečnú uzáveru proti 
požiaru a prechodu spalín. Protipožiarne pásky musia byť 
povolené a schválené výrobcom dverí.

Technické údaje: 
• expanzná teplota: cca od 150° C
• expanzná schopnosť 1 : 14 až 1 : 24
• expanzný tlak 1,14 až 2,41 N/mm²
• nosný materiál: páska s mriežkou zo sklených vlákien
• účinná látka 1,8 mm, celkom 2,3 mm (vrátane PVC  

a samolepiacej fólie)
• plošná hmotnosť 1,8 kg/m²

PROTIPOŽIARNA ROZPÍNAVÁ PÁSKA

obj. č. šírka mm dĺžka mm balenie cena EUR

102 248 918 10 2150 10 ks 26,50

102 248 914 10 2150 30 ks 86,00

typ: PLPSK
farba: čierna
hrúbka: 1,8 mm
protipožiarna ochrana: B1 neľahko horľavé
vyhotovenie: samolepiaca

Bez klznej lišty. Dverový zatvárač podľa normy EN 1154 A.
Nastaviteľná sila zatvárania, veľkosť 1 - 4. Pre montáž na 
protipožiarne a dymotesné dvere pomocou montážnej 
podložky.

DVEROVÝ ZATVÁRAČ TS 3000 V

obj. č. farba

102 218 708 matne čierna RAL 9005

spôsob montáže: montáž na dverové krídlo alebo na obrátenú 
montáž, na strane závesu alebo na opačnej strane závesu
šírka krídla do: 1100 mm

EN 1154 

Bez klznej lišty. Dverový zatvárač podľa normy EN 1154 A.
Nastaviteľná sila zatvárania, veľkosť 2 - 6. Pre protipožiarne  
a dymotesné dvere (montáž dverového krídla pomocou 
montážnej platničky). 

DVEROVÝ ZATVÁRAČ TS 5000

obj. č. farba

102 218 709 matne čierna RAL 9005

spôsob montáže: montáž na dverové krídlo na strane závesov, 
obrátená montáž na protiľahlej strane závesov
šírka krídla do: 1400 mm

EN 1154 

KLZNÁ LIŠTA BEZ ARETÁCIE

obj. č. farba

102 280 814 n matne čierna (RAL 9005)

vyhotovenie: bez aretácie
spôsob montáže: obojstranná montáž

EN 1154 

46
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29,- €  

169,- €  89,- €  

od  26,50 €  
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Flexibilný LED pás so 120 LED/m. Uhol svietenia: 120°
Životnosť: 30.000 h. CRI:> 80

Výhody produktu:
LED pás má na oboch koncoch pripájací kábel, vďaka čomu je  
možné ho rozdeliť na dve samostatne použiteľné časti.
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 výkon W farba svetla svetelný tok lm/m cena EUR

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

103 376 597 3000 8 1.2 11,2/m 4200 K neutrálna biela 1240 18,00

103 376 598 4000 8 1.2 11,2/m 4200 K neutrálna biela 1240 22,00

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

vyhotovenie 3: 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
povrch: biely

S PRÍSLUŠENSTVOM
STMIEVATEĽNÉ 1m

LED 12 VDC

 8 

 1
  120° 

Určené pre LED-pásy do 13 W/m.  
Rozsah dodávky: bez plastových krytiek

HLINÍKOVÝ ZÁPUSTNÝ PROFIL YT01

obj. č. služba dĺžka mm povrch cena EUR

103 373 881 nie je možný nárez na mieru 3000 čierna prášková farba RAL9005 11,60

103 376 550 nie je možný nárez na mieru 3000 eloxovaný 8,00

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

Profilový kryt Ultraflex YX01 sa skladá z vysoko flexibilného 
plastu spojeného s vodiacimi pásmi zo silikónu.

KRYT ULTRAFLEX YX01 K HLINÍKOVÝM PROFILOM YT

obj. č. služba dĺžka mm šírka mm povrch cena EUR

103 375 204 nie je možný nárez na mieru 3000 17,5 opálový 7,00

103 378 198 n nie je možné rezať na mieru 3000 17,5 čierny priesvitný 16,00

materiál: plast, silikón

17,5

2,
4

obj. č. dĺžka mm šírka mm výška mm výkon W

103 372 719 290 44 16 60

LED SIEŤOVÝ ZDROJ NG40 12 V/DC

primárne: vodič 2000 mm s plochou Euro zástrčkou
sekundárne: vodič 500 mm s rozvádzačom s 10 výstupmi 
(92x30x11 mm)
materiál: plast sivý

M M
2m

LED 12 VDC

2 
m

t

44
16

P

290

0,5 mt

od  7,- €  

od  8,- €  

27,- €  

od  12,- €  
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nov/dec 2016 25.10.16   12:18

www.blum.com

Chcete veľa vecí uložiť? Potrebujete správny nábytok. So SPACE STEP sa dajú 
naprojektovať nielen vyššie skrinky, ale zároveň vytvoriť aj nový úložný priestor v 
sokli. Pre dvojnásobnú spokojnosť zákazníkov. 

SPACE STEP
sokel s úložným priestorom
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Nové riešenie sokla SPACE-STEP vytvára úložný priestor  
v oblasti sokla a súčasne umožňuje prístup hore. SPACE-STEP  
prináša množstvo funkcií do tejto, väčšinou nevyužitej časti  
obytného priestoru. Skladá sa z výsuvného stupienka, ktorý vám  
umožní lepšie dosiahnuť uložené veci vo vyšších skriniach,  
a zo spodnej zásuvky, ktorá vytvára nový úložný priestor  
pod stupienkom.

SPACE STEP je možné realizovať v troch rôznych druhoch soklových konštrukcií
• s odskokom, s odskokom a spodným soklom a s lícujúcimi plochami
• dá sa realizovať už od výšky sokla 150 mm
• dá sa kombinovať so všetkými 4 technológiami pohybu
• SPACE STEP sa dá kombinovať s výsuvnými systémami LEGRABOX (N, M a K), 

TANDEMBOX (N, M a K), MOVENTO alebo TANDEM
• na plochu stupienka sa odporúča trojvrstvová doska (3S)  

s hrúbkou minimálne 21 mm a protišmykovou úpravou

Rozsah dodávky:
2 x Tandem 561Hxxx1B95, ľavý/pravý
2 x noha
2 x rohová spojka
2 x pätka nohy
2 x držiaky výsuvnej police vzadu
1 x spojovacie kovanie čela (magnet a kontaktná platnička)
4 x pružinový nárazník
2 x nálepka (bezpečnostné upozornenie a doklad výrobcu)
14 x skrutky s plochou hlavou 4 x 15 mm
1 x montážny návod

BLUM SPACE STEP SET

obj. č. číslo tovaru nosnosť kg materiál menovitá dĺžka mm

103 340 276 n Z95.4100 150 plast / oceľ farba orion sivá matná 410

103 340 277 n Z95.4600 150 plast / oceľ farba orion sivá matná 460

Odporúčanie: pri šírke korpusu 1200 mm, použite 2 kusy, aby 
sa zabránilo nadmernému priehybu

Prírez: svetlá šírka - 130 mm

BLUM SPACE STEP PRIEČNY PROFIL

obj. č. dĺžka mm materiál 

103 340 278 n 1040 matne čierny hliník 

číslo tovaru: Z95Q1040A

Dá sa realizovať so všetkými 
systémami zásuviek a vedení 
BLUM.

BLUM SPACE STEP DIŠTANČNÁ LIŠTA

obj. č. materiál 

103 340 279 n sivý plast 

číslo tovaru: Z95D4100

4,90 €  

 13,60 €  

  66,- €  
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• plný výsuv s tlmením

Upozornenie: montáž je možná len na pravej strane korpusu.Rozsah 
dodávky: 1 držiak na utierky, 1 kôš a diely na upevnenie čela.

VS SUB SLIM POSCHODOVÝ VÝSUV/DRŽIAK 
NA UTIERKY

obj. č. šírka korpusu mm

103 379 025 150

výška / hĺbka / šírka osadenia: 530 / 495 / 110 mm
materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

• plný výsuv s tlmením

Upozornenie: montáž je možná len na pravú stranu korpusu.
Rozsah dodávky: 2 odkladacie plochy a diely na upevnenie.

VS SUB SLIM POSCHODOVÝ/DVOJITÝ  
POLICOVÝ VÝSUV

obj. č. materiál povrch cena EUR

103 378 380 dno drevo/bočné steny oceľ lávovo sivý 93,00

103 335 194 oceľ strieborný RAL 9006 46,00

výška / hĺbka / šírka osadenia: 530 / 495 / 110 mm
šírka korpusu mm: 150 mm

• vhodný pre BLUM TANDEMBOX
• vložky na príbory sa spoja pomocou hliníkových profilov do jedného celku
• možnosť rozdelenia pomocou flexibilnej delicej steny
• rôzne šírky sa dodávajú ako predmontované súpravy
• vložka na príbory v bielej farbe = hliníkový profil prírodne eloxovaný
• v ponuke aj vložka na príbory vo farbe grafitu a čierna

Šírka je udávaná vrátane flexibilných tesniacich klapiek. 

Rozsah dodávky: ku každej miske je pribalená jedna priečka

PRÍBORNÍK CUISIO - TANDEMBOX

obj. č. šírka korpusu mm Š x V x H mm základná výbava cena EUR

103 350 544 600 520 x 55 x 473 2 x miska 100, 2 x miska 150 32,00

103 350 545 800 720 x 55 x 473 4 x miska 100, 2 x miska 150 45,00

103 350 546 900 820 x 55 x 473 2 x miska 100, 4 x miska 150 46,00

103 350 548 1200 1120 x 55 x 473 2 x miska 100, 6 x miska 150 56,00

materiál: transparentný plast 
povrch: biely

49,- €  

od  32,- €  

od  46,- €  
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NÁDOBA NA ODPADKY  
EINS2VIER C/D/E

obj. č. obsah l šírka mm legenda cena EUR

103 370 882 6 140 C 11,30

103 370 883 13.5 280 D 15,00

103 370 884 21 420 E 19,90

hĺbka: 210 mm
výška 275 mm
materiál: plast tmavo sivý
vyhotovenie: s oblúkovou rukoväťou

• Protišmyková fixácia 
nádob na odpad

NOSNÁ PODLOŽKA NA DNO EINS2VIER

obj. č. šírka korpusu mm šírka mm cena EUR

103 370 932 450 327 6,80

103 370 933 500 377 8,00

103 370 934 600 477 8,00

103 370 936 900 777 16,00

hĺbka: 473 mm
použitie: TANDEMBOX
materiál: plast tmavo sivý

• vodiaca lišta sa objednáva 
osobitne

VEKO EINS2VIER/EINS2FÜNF

obj. č. šírka korpusu mm cena EUR

103 370 910 400 10,00

103 370 914 500 11,80

103 370 916 600 13,00

103 370 920 900 18,00

dĺžka: 470 mm (dá sa skrátiť na 310 mm)
hrúbka steny korpusu: 18/19 mm
materiál: plast tmavo sivý

Upozornenie:
vždy treba objednať 2 kusy

VODIACA LIŠTA PRE VEKO  
EINS2VIER/EINS2FÜNF

obj. č. spôsob montáže

103 370 904 skrutky

materiál: plast tmavo sivý

VETRACIA MRIEŽKA

obj. č. povrch šírka mm dĺžka mm plocha otvorov cm² cena EUR

103 309 904 biely, RAL 9010 60 400 65 4,90

103 309 926 čierno eloxovaný 60 400 65 5,00

103 309 901 prírodne eloxovaný 60 400 65 4,30

materiál: hliník
dierovanie: 7,5 x 14,5 mm

prírodne eloxovanýbiela RAL9010 čierno eloxovaný

od 4,30 €  

1,30 €  

od  6,80 €  od  11,30 €  

od  10,- €  
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ŠATNÍKOVÁ TYČ SPEZIAL OVAL

obj. č. materiál povrch

103 386 577 oceľ čierny popráškovaný

dĺžka: 3000 mm
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok
dĺžka: 30 x 15 mm
hrúbka materiálu: 1,2 mm

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

Montáž pod policou s použitím 
špeciálnych skrutiek M6x25 
mm alebo M6x30 mm.

DRŽIAK ŠATNÍKOVEJ TYČE  
OVAL 6

obj. č. materiál povrch

103 386 579 zinok čierny

použitie: šatníková tyč oválna 30 x 15 mm
vyhotovenie: bez skrutky

• 14 pružných lamiel pevne uložených v ráme  
v plastových púzdrach

POSTEĽOVÝ ROŠT STABIL S

obj. č. veľkosť mm

103 325 071 2000 x 900

kvalita: štandard - základný model
rozsah nastavenia: pevný rošt
materiál: rám z vrstveného dreva
výška: 50 mm
hmotnosť: cca 10 kg

36,- €  

0,39 €  0,29 €  

4,50 €  / m

ŠPECIÁLNA SKRUTKA SO

obj. č. vyhotovenie materiál povrch cena EUR

103 385 557 M6 x 25 mm oceľ pozinkovaný 7,00

103 385 558 M6 x 30 mm oceľ pozinkovaný 9,00

použitie: držiak šatníkovej tyče Oval 5 a 6

od 7,- €   / 100 ks
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• s protiprachovou čiernou kefou
• so samoreznou skrutkou 4x15 mm do drevotriesky je možné rám káblovej priechodky pripevniť na stôl
• priemer 8 pre výrez 
• v ráme integrovaný magnet drží samočinne kryt káblovej priechodky v jej obrátenej pozícii
• odklápacia

KÁBLOVÁ PRIECHODKA HRANATÁ S PROTIPRACHOVOU KEFOU

obj. č. D x Š mm hĺbka mm dĺžka osadenia mm šírka osadenia mm cena EUR

103 379 297 n 120 x 70 25 110.6 60.6 25,00

103 379 295 n 280 x 120 25 270.6 110.6 38,00

103 379 298 n 350 x 70 25 340.6 60.6 35,00

103 379 296 n 70 x 70 25 60.6 60.6 22,00

vyhotovenie: bez podpory otvárania
materiál: hliník
povrch: čierny

Dá sa použiť na čelo:
• drevo 16 - 21 mm
• sklo 3 – 6 mm
• oceľ 0,8 x 3 mm

Poznámka: Kľúč na núdzové otváranie vrátane ihly na 
kódovanie (fixcode) a kľúč na núdzové otváranie (freecode) je 
potrebné objednať zvlášť!
Rozsah dodávky: 1 číselný zámok, 1 háková závora vyosená,  
1 závora rovná a 1 závora vyosená

ZÁMOK S KÓDOVACÍM ČÍSELNÍKOM  
A ZÁVOROU

obj. č. smer vyhotovenie cena EUR

103 313 447 ľavý Fixcode 28,00

103 313 450 ľavý Freecode 29,90

materiál: plast/oceľ
povrch: čierny

Vyobrazený je pravý smer (zámok Fixcode)

Vyobrazený je pravý smer (zámok Freecode)

• Vhodný na osadenie do 
otvoru nad dyhu

KOTÚČOVÝ MAGNET BEZ OTVORU

obj. č. prídržná 
sila kg

ø 
mm

výška 
mm

hmotnosť 
g

cena EUR

103 332 735 2.5 8 8 3.06 0,69

103 332 736 3.9 10 10 5.97 1,09

103 332 737 5.3 12 10 8.6 1,39

materiál: neodým-oceľ-bór
povrch: poniklovaný

KVÁDROVÝ MAGNET

obj. č. prídržná sila kg Š x V x H mm

103 332 733 25 40 x 20 x 10

magnet.úložná plocha (D x Š): 40 x 20 mm
hmotnosť: 60,8 g
materiál: neodým-oceľ-bór
povrch: poniklovaný

8,80 €  

od  0,69 €  

od  28,- €  

od  22,- €  
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Obsah kartónu: 1000 kusov

SPOJOVACIE LAMELY SOLIDO

obj. č. veľkosť D x Š mm hĺbka drážky mm

103 333 694 20 56 x 23 12

hrúbka: 4 mm

• zabudovanie prostredníctvom Zeta P2 alebo  
CNC Technológie

• 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

• mimoriadne rýchla inštalácia bez potreby použitia nástrojov
• stohovateľné pre potreby dopravy napriek zabudovaným 

spojovník
• tolerancia bočného posunu (+/- 2 mm) pre efektívne zabudo-

vanie

SPOJKA LAMELLO TENSO P-14

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

103 330 574 66 x 27 10 300 178,00

103 330 573 66 x 27 10 80 52,00

materiál: plast zosilnený sklenenými vláknami

tvarovací

• zabudovanie pomocou drážkovacej frézky Zeta alebo 
technológie CNC

• rozoberateľné spoje pre rozkladacie konštrukcie
• ručná montáž bez náradia, za pár sekúnd
• 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
• mnohostranné použitie, napríklad na regáloch, 

rozoberateľnom nábytku, priečkach

Poznámka: 
na spracovanie je určená šablóna č. tovaru 103 330 590.

SPOJKA LAMELLO CLAMEX P-14

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

103 330 582 66 x 27 10 300 300,84

103 330 581 66 x 27 10 80 86,00

hrúbka platne: min. 16 mm
materiál: plast spevnený skleným vláknom/zinková zliatina

• tepelne tvrdený, lisovaný
• hrúbka vrstvy: 15 mµ

HLINÍKOVÝ ELOXOVANÝ UHOLNÍK E6/C35 
ROVNORAMENNÝ

obj. č. šírka mm výška mm hrúbka mm hmotnosť na meter kg cena EUR

106 836 015 n 15 15 2 0.15 1,60

106 836 020 n 20 20 2 0.21 1,60

106 836 025 n 25 25 2 0.26 1,60

106 836 030 n 30 30 2 0.32 1,90

106 836 040 n 40 40 2 0.43 2,60

dĺžka: 6000 mm
zliatina: AlMgSi0,5
povrch: eloxovaný E6/C35
materiál: hliník

s

b

h

od  52,- €  

13,- €   / 1000 ks

od 1,60 €  

od  86,- €  
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• samoupínacie, neviditeľné spojenie na zasunutie
• spája a upína pri zasunutí takmer bez fúg
• dodatočné zasunutie políc alebo priečok pre zníženie trans-

portnej hmotnosti
• úzke spojenie umožňuje použitie hrúbky police od 19 mm
• montáž police bez použitia lepidla a montážnych pomôcok
• efektívne spracovanie pomocou Zeta P2 alebo CNC 

technológie spočívajúcej na P-systéme

SPOJKA LAMELLO DIVARIO P-18

obj. č. D x Š mm hrúbka mm

103 330 552 23 x 15,5 7

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

• na vyrovnanie spojov na obkladových paneloch pri lepení,  
na spevnenie alebo zvýšenie pevnosti spoja v strihu

• je určená do rovnakej drážky P systému ako Clamex P-14,  
Tenso P-14 alebo Clamex P-10 a nevyžaduje výmenu frézy

SPOJOVACIE PLATNIČKY BISCO P14

obj. č. D x Š mm hrúbka mm

103 361 420 65 x 27 7

typ: Bisco P-14
obsah: 80
materiál: skleneným vláknom vystužený plast

Zásobník so skrutkovacími hrotmi ponúka rýchly prehľad nástrojov. 
Univerzálny držiak z ušľachtilej ocele, pružinový záchytný krúžok a 
silný magnet ako poistka proti vypadnutiu bitu. Tvrdé a húževnaté 
skrutkovacie hroty (bity) vhodné najmä na silové skrutkovanie, 
napr. do plechu alebo kovu.

Obsah: 1 univerzálny držiak 899/4/1,
bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 dĺžka 25 mm,
bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 dĺžka 25 mm,
bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30,  
3 x TX 40 dĺžka 25 mm,
bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30,  
1 x TX 40 dĺžka 70 mm.

SÚPRAVA SKRUTKOVACÍCH HROTOV BIT-BOX 
SCH EDITION 37-DIELNA

obj. č. veľkosť sady

101 108 144 37 dielov

výstup: Phillips, Pozidriv, Torx®

13,- €  

19,80 €  

65,- €  
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Rozsah dodávky: upínacia klieština ø 8 mm, upínacia klieština 
ø 12 mm, bočný doraz s jemným nastavením, kopírovací 
krúžok ø 30 mm, horný odsávací kryt, lapač triesok, náradie na 
obsluhu, SYSTAINER SYS 4 T-LOC.

HORNÁ FRÉZKA OF 1400 EBQ-PLUS

obj. č. hmotnosť kg

101 181 675 4.5

menovitý príkon: 1400 W
voľnobežné otáčky: 10000-22500 ot./min
upínanie: 6-12,7 mm
max. zdvih frézovacej hlavy: 70 mm
pripojenie odsávania ø: 27/36 mm

Vhodný najmä pre dutinové tehly, pretože nevznikajú vypukliny  
a použité hmoždinky perfektne držia. Na precízne vŕtanie do 
dlaždíc, keramiky, mramoru, múrov, betónu, kovu, dreva, 
plastu. Ostrá rezná hrana HM brúsená diamantom. Patentovaný 
štvorstupňovitý profil na rýchle premiestňovanie vrtnej múčky. 
Nevhodný na nárazové vŕtanie.

SÚPRAVA UNIVERZÁLNYCH  
VRTÁKOV PROFI MULTICUT

obj. č. veľkosti ø mm veľkosť sady

101 114 625 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 5-dielna

materiál: HM
upínanie: valcovitá stopka

Kompaktné pogumované puzdro s možnosťou pripnutia na 
opasok, automatické navíjanie s blokovaním spätného chodu  
a rýchlou aretáciou.

NAVÍJACÍ METER

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

101 167 700 3 16 1,00

101 167 701 5 19 1,50

ES-kontrolná značka: presnosť II

SOLIDO CUTTER 15-DIELNA SÚPRAVA

obj. č. šírka hrotu mm dĺžka mm

101 108 029 18 175

 

Rozah dodávky: 5 x Profi Automatik 
Cutter s 18 mm odlomiteľnou čepeľou, 
10 x box s náhradnými čepeľami po 
10ks.

16,90 €  

15,- €  

od  1,- €  

549,- €  
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S elektronikou. Rozsah dodávky: pílový kotúč HW s jemným 
ozubením Z48, chránič proti vytŕhaniu materiálu, priehľadné 
okienko, náradie na obsluhu,  
Systainer SYS 4 T-LOC.

PONORNÁ PÍLA TS 55 REBQ-PLUS

obj. č. menovitý príkon W pílový kotúč ø mm

101 180 557 1200 160

voľnobežné otáčky: 2000-5200 ot./min
upínací otvor pílového kotúča: 20 mm
nastavenie sklonu: -1/+47 °
hĺbka rezu 45°/90°: 0-43 / 0-55mm
pripojenie odsávania ø: 27/36 mm
hmotnosť: 4,5 kg

Rozsah dodávky: brúsny tanier Multi-Jetstream 2 (supermäkký), 
filtračná kazeta, náradie na obsluhu, balené v kartónovom obale.

EXCENTRICKÁ BRÚSKA ETS 150/3 EQ

obj. č. hmotnosť kg

101 186 442 1.8

menovitý príkon: 310 W
počet kmitov pri voľnobehu: 4000-10000 ot./min
brúsny zdvih: 3 mm
pripojenie odsávania ø: 27 mm
brúsny tanier ø: 150 mm

FastFix systém na rýchlu a jednoduchú výmenu pílových 
listov. MMC-Electronic. Rozsah dodávky: 2 pílové listy,  
1 chránič proti vytŕhaniu materiálu,  
Systainer SYS 1 T-LOC.

PRIAMOČIARA PÍLA PSB 300 EQ-PLUS

obj. č. menovitý príkon W nastavenie sklonu

101 145 250 720 0-45o

počet zdvihov pri voľnobehu: 1000-2900 ot./min
hĺbka rezu drevo / oceľ / Al: 120 / 10 / 20 mm
hmotnosť: 2,4 kg

Rozsah dodávky:  
2 akumulátory  
BP 18 Li 5,2 AS (Li-Ion), 
nabíjačka TCL 6, prídavná 
rukoväť, hĺbkový doraz, 
SYSTAINER SYS 2 T-LOC.

AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE KLADIVO  
BHC 18 LI 5,2-PLUS

obj. č. vyhotovenie napätie V kapacita Ah

101 184 430 Li-Ion 18 5,2

upínanie: SDS-plus
voľnobežné otáčky: 0-1100 ot./min
max. energia jednotlivého úderu: 1,8 
počet príklepov pri voľnobehu:  0-4895 ot./min
výkon pri vŕtaní v betóne: 4-18 mm
hmotnosť: 2,3 kg

18 V 5,2 Ah

Rozsah dodávky: 2 akumulátory 
Li-Ion BP-XS, nabíjačka MXC, 
skľučovadlo CENTROTEC, 
držiak skrutkovacích hrotov 
CENTROTEC, rýchloupínacie 
skľučovadlo FastFix 1-10 mm, 
skrutkovací hrot (bit) PZ 2, 
remeňová svorka, Systainer 
SYS 1 T-LOC.

AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ  
TXS LI 2,6 PLUS

obj. č. vyhotovenie napätie V kapacita Ah

101 187 624 Li-Ion 10,8 2,6

voľnobežné otáčky: 0-430, 0-1300 ot./min
krútiaci moment tvrdý / mäkký max.: 16 / 10 Nm 
výkon pri vŕtaní v dreve / oceli: 12 / 8 mm
hmotnosť: 0,9 kg

10,8 V 2,6 Ah

478,- €  

313,- €  

259,- €  

458,- €  

198,- €  
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Bez akumulátora a nabíjačky.  
Rozsah dodávky: ochranný kryt, prídavná ruloväť, 2 ochranné 
prachové kryty, upínacia súprava, v prepravnom kufri.

AKUMULÁTOROVÁ UHLOVÁ BRÚSKA  
M18 CAG115X-0

obj. č. vyhotovenie napätie V hmotnosť kg

101 187 736 n Li-Ion 18 2.2

voľnobežné otáčky: 8500 ot./min
závit na vretene: M14
kotúč ø: 115 mm

18 V

Základná súprava s tyčovými akumulátormi a nabíjačkou
Rozsah dodávky: 2 x 12 V / 2,0 Ah Li-Ion tyčový akumulátor 
a nabíjačka.

AKUMULÁTOROVÁ ŠTARTOVACIA SÚPRAVA 
M12NRG-202

obj. č. vyhotovenie napätie V kapacita Ah

101 187 751 Li-Ion 12 2

12 V 2,0 Ah

Základná súprava s tyčovými akumulátormi a nabíjačkou
Rozsah dodávky: 2 x 12 V / 4,0 Ah Li-Ion tyčový 
akumulátor a nabíjačka C 12 C.

AKUMULÁTOROVÁ ŠTARTOVACIA SÚPRAVA 
M12NRG-402

obj. č. vyhotovenie napätie V kapacita Ah

101 187 752 Li-Ion 12 4

12 V 4,0 Ah

Ľahká a kompaktná 
priamočiara píla s 
rýchloupínacím systémom 
pílového listu FIXTEC.
Bez akumulátorov,  
nabíjačky a kufra. 
Dodáva sa v kartónovom 
obale.

AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČIARA PÍLA  
M12 JS-0

obj. č. vyhotovenie napätie V hmotnosť kg

101 187 749 n Li-Ion 12 1.9

výška zdvíhania: 19 mm
hĺbka rezu drevo: 40 mm
hĺbka rezu Al: 15 mm
nastavenie sklonu: 45°
počet zdvihov pri voľnobehu: 0-2800 ot./min

12 V

162,- €  

93,- €  

219,- €  

179,- €  

133,- €  

2 stupňová prevodovka 
s bezuhlíkovým motorom 
POWERSTATE. 16 stupňov 
krútiaceho momentu + stupeň 
na vŕtanie.
Rozsah dodávky:  
2 akumulátory (Li-Ion), 
nabíjačka, 13 mm 
rýchloupínacie kovové 
skľučovadlo, HD-Box.

AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ  
M 12FDD -202X

obj. č. vyhotovenie napätie V hmotnosť kg

101 187 807 Li-Ion 12 1.5

kapacita podľa IEC: 2 Ah
voľnobežné otáčky: 0-450, 0-1700 ot./min
krútiaci moment max.: 44 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve: 35 mm
výkon pri vŕtaní v oceli:  13 mm

12 V 2,0 Ah
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Dvojvrstvová, nastaviteľná 
rozťahovacia kapucňa. Skrytý 
predný zips, tvarovo stabilný rukáv 
a lemové manžety. Závesné očká 
v leme na sušenie v priemyselnej 
práčovni. Vo vnútri bez chĺpkov.  

MIKINA S KAPUCŇOU TVAR 5022

obj. č. veľkosť hmotnosť g/m² cena EUR

101 169 836 S 300 20,00

101 169 837 M 300 20,00

101 169 838 L 300 20,00

101 169 839 XL 300 20,00

101 169 840 XXL 300 22,00

materiál: 50% bavlna / 50% polyester
farba: antracitová

Montážne rukavice  
s vysokým izolačným 
účinkom, bezšvové. Veľmi 
dobre sedia a zaručujú vysoký 
komfort nosenia. Priedušná 
vrstva udržuje ruky v suchu, 
odpudzujú tekutiny.

PRACOVNÉ RUKAVICE MULTI FLEX WINTER 
LITE

obj. č. veľkosť farba

101 175 467 9 oranžová/čierna

materiál: PPU-nitrilopenová vrstva  
s nitrilovými nopkami
norma: EN 388 / kategória II

Profesionálna kvalita a veľmi 
dobrá ochrana proti chladu. 
Pletené, bezšvové. Zdrsnená dlaň. 
Latexový penový povlak pieskovej 
štruktúry odpudzujúci vodu. Veľmi 
dobre sedia a zaručujú lepšiu istotu 
pri uchopení. 

ZIMNÉ PRACOVNÉ RUKAVICE GRIP

obj. č. veľkosť farba

101 175 463 8 oranžová/čierna

101 175 464 9 oranžová/čierna

101 175 465 10 oranžová/čierna

101 175 466 11 oranžová/čierna

materiál: akryl, latexový penový povlak  
pieskovej štruktúry
norma: EN 388, EN 511 / kategória II

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.

JEDNORAZOVÉ RUKAVICE BLACK NITRIL 
ULTRA STRONG

obj. č. veľkosť materiál

101 175 456 M nitril čierny

101 175 457 L nitril čierny

101 175 458 XL nitril čierny

obsah: 80 ks
norma: EN 455 / kategória III

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 napr.: oleje, mazivá, grafit, čerstvé farby, kovový 
prach. Dobrá čistiaca schopnosť, neobsahuje mydlo ani 
rozpúšťadlá, hodnota PH prispôsobená ľudskej pokožke, biolo-
gicky rozložiteľná, parfémovaná s prírodnými trecími zložkami 
šetrnými k pokožke.

PASTA NA UMÝVANIE RÚK  
LORDIN® EXTRA PASTE

obj. č. obsah l balenie cena EUR

101 175 395 0.5 dóza 1,80

101 175 392 10 vedro 16,00

20,- €  

2,30 €  5,30 €  

3,60 €  

od  1,80 €  
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PAPERNET SUPERIOR 3-VRSTVOVÝ  
TOALETNÝ PAPIER

obj. č. obsah ROL vyhotovenie

107 860 826 72 3-vrstvový

 

Jednozložkové disperzné lepidlo na lepenie dreva, ktoré spĺňa 
požiadavky EN 204/D3 a D4 s tvrdidlom Ponal D4. Po pridaní 
tvrdidla D4 je vodostále, doba spracovania je 8 hodín, potom 
opäť spĺňa D3. Najnižšia povolená teplota pri spracovaní je len 
5°C (umožňuje prácu aj v nevykurovaných priestoroch).

Výhody produktu:
• veľmi vysoká pevnosť spoja
• odoláva vode podľa STN EN 204/D3
• vysoká tepelná odolnosť
• elastický spoj
• odolný voči starnutiu
• spoj je po vytvrdnutí priehľadný
• rýchle vytvrdnutie
• otvorená doba pri +23°C max 12 min.  

(len samotné lepidlo D3),  
10 min. (s tvrdidlom D4)

PONAL SUPER 3 DISPERZNÉ LEPIDLO

obj. č. obsah kg balenie cena EUR

103 334 903 30 vedro 85,00

103 334 904 5 fóliové vrece 18,00

103 334 905 5 vedro 19,90

Vysoko viskózne disperzné 
lepidlo na plošné lepenie. 
Odoláva vode podľa STN 
EN 204/ trieda D2. Lepidlo 
s dlhou otvorenou dobou až 
18 min. pre teplote 20°C a 
ph 6,5 na báze materiálov 
polyvinyllacetátu. Je určené 
hlavne na lepenie a dyhovanie 
veľkoplošných materiálov a na 
lepenie HPL drevotrieskových 
dosiek, preglejok a pod. Pri 
jeho použití dosiahnete vysokú 
pevnosť a oddolnosť spoja.

PONAL FLÄCHENLEIM DISPERZNÉ LEPIDLO

obj. č. obsah  kg 

103 334 906 30 

Vláknité PU lepidlo 
 
Výhody produktu:
• extrémne rýchlo vytvrdne (Fibcon 5)
• použiteľné v interiéri aj exteriéri
• vystužené vláknami
• 6 x vyššie pevnosť v ťahu
• lepený spoj odolný voíči vode
• ohľaduplný voči nástrojom, 3 - 4 násobne 

dlhšia životnosť ostria (frézovacie nástroje)
• odolný voči poveternostným vplyvom  

a starnutiu
• bez rozpúšťadiel
• odolný voči mnohým chemikáliám
• neviditeľná lepená škára
• vysoká odolnosť pri dynamickej záťaži
 
Fibcon 5:
• trvanlivosť 6 mesiacov (po otvorení  

2 mesiace)
• doba lisovania cca 15-20 minút
• doba otvorenia pri 20°C: cca 5 minút
 
Fibcon 15:
• trvanlivosť 9 mesiacov (po otvorení  

4 mesiace)
• doba lisovania cca 45 minút
• doba otvorenia pri 20°C: cca 15 minút
 
Fibcon 60:
• trvanlivosť 9 mesiacov (po otvorení  

4 mesiace)
• doba lisovania cca 3-4 hodiny
• doba otvorenia pri 20°C: cca 60 minút

FIBCON PU LEPIDLO

obj. č. typ

110 611 323 Fibcon 5

110 611 324 Fibcon 15

110 611 325 Fibcon 60 15,- €  85,- €  

od  18,- €  

26,- €  

farba: biela / po vytvrdnutí priesvitná

farba: béžová
obsah: 500 g
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Kompaktný stroj s vysokým výkonom

Vybavenie: 
• predrez
• dorazové klapky
• naklápanie pílového kotúča 45°

FORMÁTOVACIA PÍLA SC20 
Formátovacia píla SC 30 P uspokojí aj tých najnáročnejších 
zákazníkov. Precíznosť, plynulý chod a absencia údržby sú 
jedinečné vlastnosti systému posuvných stolov CASADEI.
                            
Vybavenie:
• elektrické výškové a uhlové nastavenie 
• predrez 
• naklápanie pílového kotúča 45°
• dĺžka stola 3200 mm                
• prípravok na uhlové rezy                 

FORMÁTOVACIA PÍLA SC 30 P                            

3790,- €  7900,- €  

PFS 41 ES sa vyznačuje robustnosťou a vynikajúcou  
kvalitou konštrukcie.

Vybavenie:
• pracovná šírka: 410 mm
• dĺžka stola zrovnávačky: 2200 mm 
• pogumovaný valček na výstupe                                       
• doraz pre tenké dielce                                
• špirálový nožový hriadeľ                                                         
• elektrické výškové nastavenie                   

KOMBINOVANÁ HRÚBKOVAČKA /
ZROVNÁVAČKA PFS 41 ES

KOLÍKOVACIA VŔTAČKA FM21                       

8500,- €  

Drevoobrábacie stroje Casadei Busellato 
TERAZ ZA UVÁDZACIE CENY!

4990,- €  

Jednoduchý stroj, ale umožňuje rýchle a ľahké vykonávanie 
rôznych typov obrábania, dokonca aj zložitých.
 
Vybavenie:
• 21 vretien                              
• automatické naklápanie                                  
• 2x rýchloupínacie puzdro                     
          

NOVINKA!
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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
Fax +421 2 4820 2730
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


