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Platnosť cien od 1. marca 2020 do 30. júna 2020. Uvedené ceny sú bez DPH

akcie

 

Kovanie na posuvné brány

Priamobežné posuvné kovanie

Hodnotné materiály a viac ako 75 rokov skúseností vo vývoji a výrobe posuvných kovaní sú zárukou trvalej funkčnosti 
kovania HELM. So širokým programom, množstvom možností, zhotovovaním zvláštnych riešení, ale predovšetkým 
rôznorodým spektrom použitia stojí Helm v popredí.

Najčastejšie používaným kovaním HELM sú posuvné systémy na priamobežné posuvné dvere a brány. S profilovou sériou 
HELM 100 až HELM 700 ponúkame rozsiahly sortiment do hmotnosti krídla 2000 kg. Pre vyššiu hmotnosť krídla sa môžu 
zhotoviť špeciálne pojazdové vozíky s nosnosťou až do 8000 kg.

 
 

Samozrejme, kovanie HELM na priamobežné posuvné brány spĺňa požiadavky normy DIN 1527:1998 a je skúšané aj pre 
protipožiarne uzávery (profil 400 až 700) podľa DIN 18200 a 4102-18.

Predovšetkým svojou dlhotrvajúcou funkčnosťou potvrdenou testom na 100000 cyklov s dvojpárovým vozíkom série 91 stojí 
HELM na čele kovaní pre dvere s hmotnosťou krídla do 2000 kg. Vysokokvalitné guľôčkové ložiská pritom umožňujú vynikajúce 
prevádzkové vlastnosti aj vo vyšších hmotnostných triedach.

Kovanie dosahuje stupeň odolnosti voči korózii podľa triedy 3 (vrát. EN 1670; trieda 1-4), čo je dôležité pre použitie vo 
vonkajšom prostredí. Podľa osobitných požiadaviek môžu sa profilové série 100 až 500 vrátane zodpovedajúceho 
príslušenstva zhotoviť aj z nehrdzavejúcej ocele. 

Certifikované podľa DIN EN 1527:1998 so 100.000 cyklami
(v spojení s dvojpárovými vozíkmi)

Rovnaký údaj neplatí pre Helm Agrar!
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Rozsah dodávky: 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

obj. č. veľkosť sady

101 108 144 37 dielov

výstup: Phillips, Pozidriv, Torx®

Rozsah dodávky: 335 1 x 0,8 x 4,0 x 100 mm, 
350 PH. 1 x PH2/100 mm,
355 PZ. 1 x PZ1 x 80, 1 x PZ2 x 100 mm,
367 Torx® 1 x TX15 x 80, 1 x TX20 x 100, 1 x TX25 x 100 mm.

SADA SKRUTKOVAČOV SÉRIA 335/350/367/7

obj. č. veľkosť sady

101 156 077 7-dielna

výstup: Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx®
povrch: nicromatt
vyhotovenie: Lasertip
prídavné označenie: Plus Serie 300

Na vyrazenie do obrobkov s pevnosťou 120 kp / mm². Písmo  
podľa DIN 1451. S viditeľným rytím v nerozbitných plastových  
dózach.

PÍSMENOVÁ RAZNICA - SADA ŠTANDARD

obj. č. obsah ks

101 167 983 27 

základná výbava:  
A - Z + &
výška písmena: 6 mm
vyhotovenie: štandard

Značí a píše na všetky 
materiály, vrátane 
zaprášených, drsných, 
mastných, vlhkých a tmavých 
povrchov. Tuhová náplň 
s možnosťpu opätovného 
plnenia. Špeciálne puzdro 
so sponou, automatickým 
posúvaním tuhy a čepieľkou 
na ostrenie hrotu tuhy. V 
prípade potreby sa dá značka 
z povrchu zotrieť handričkou.

ZNAČKOVAČ DO HLBOKÝCH OTVOROV  
PICA DRY

obj. č. farba

101 168 311 grafitová (tuha)

Vhodné na všetky povrchy. 
Z hladkých povrchov sa dá 
očistiť vlhkou handričkou.

Rozsah dodávky: 4 x tuha 2B, 
2 x červená, 2 x žltá.

NÁHRADNÉ NÁPLNE DO  
ZNAČKOVAČA PICA DRY  

obj. č.  

101 168 312  

TESÁRSKA CERUZKA

obj. č. dĺžka mm

101 104 385 240

vyhotovenie: tuha 2H
tvar: hranatá, oválna

CERUZKA

obj. č. vyhotovenie

101 168 020 tvrdosť HB

 6,90 €

 27,- €

 34,80 € / 100 ks

 12,60 €

 4,40 €

 11,- € / 100 ks

 12,50 €
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Rozsah dodávky: magnetický držiak s rýchlovýmenným puzdrom 60mm, 1 x adaptér  
s hlavicou 25 mm pre 1/4" štvorhran; po 1 bite SL 3,4,5,6; 1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3;
1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3; po 1 Hex 3, 4, 5, 6;
po 1 bite TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, T 40,
po 1 bite TT 10, TT 15, TT 20, TT 25, TT 27, TT 30, TT40.

SÚPRAVA BITOV PB 32 - CR

obj. č. dĺžka mm veľkosť sady

101 109 828 25 32-dielna

výstup: drážka, Phillips, Pozidriv, Torx®, Hex

Vysokovýkonnostné špirálové 
vrtáky vhodné pre všetky 
bežné vŕtania.
Na vŕtanie ocele a zliatiny 
ocele, legovaných a nelego-
vaných zliatin ocele. V kazete, 
ø so stupňovaním po 0,5 mm.

ŠPIRÁLOVÉ VRTÁKY V KAZETE  
DIN 338 RN HSS

obj. č. vrták ø od do mm veľkosť sady

101 110 203 1-13 25 dielna

upínanie: valcová stopka
materiál: HSS
vyhotovenie: uhol hrotu 118° a pribrúsenie kužeľového plášťa

Vďaka špeciálne vytvorenej 
drážke je tento typ vrtáku 
obzvlášť vhodný pri 
nedostatočnom odvádzaní 
oceľových triesok a hĺbkovom 
vŕtaní. Pre materiály s 
pevnosťou do 1 100 N/
mm². Bez jamkovania, vďaka 
špeciálnemu zábrusu, ø rastúci 
o 0,5 mm.

KAZETA ŠPIRÁLOVÝCH VRTÁKOV  
DIN 338 FORTE

obj. č. vrták ø od do mm veľkosť sady

101 110 535 1-10 19-dielna

upínanie: valcová stopka
materiál: HSS Co5
vyhotovenie: uhol špičky 130° a krížové vybrúsenie AC

SDS-Plus vrták so 4 celot-
vrdokovovými ostriami 
a novým progresívnym 
špirálovým dizajnom 
s indikátorom dĺžky 
hmoždinky. Bezproblémové 
vŕtanie železných výstuh, s 
nízkymi vibráciami a rýchle 
odvádzanie odvŕtaného 
prachu.

SDS-PLUS KLADIVOVÝ VRTÁK FORCE X

obj. č. vrták ø mm materiál cena EUR

101 115 906 10 HM 6,70

101 115 908 12 HM 8,00

101 115 903 8 HM 6,30

dĺžka drážky: 200 mm
celková dĺžka: 260 mm
upínanie: SDS-Plus
vyhotovenie: 4 čepele

Sortiment závitníkov s predzávitníkom, stredným závitníkom 
a dokončovacím závitníkom. Profilovo brúsené a podbrúsené 
hrany. Pravorezné. V oceľovej kazete.

SÚPRAVA ZÁVITNÍKOV GS25

obj. č. veľkosť závitu závitnica vratidlo veľk.

101 118 041 M3 - M12 DIN 225 25 x 9 DIN 1814 veľ. 1,5

materiál: HSSG
veľkosť sady: 31 - dielna
závitník a závitnica: M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12, držiaky a skrutkovače

od 6,30 €

 56,40 €

 85,20 €

 14,20 €

 10,80 €
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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

Masívne plastové puzdro, pochrómovaná spona na opasok, 
automatické navíjanie s blokovaním spätného chodu a tlmením, 
kvalitný žltý oceľový pás  
s antireflexným náterom, 
priebežné mm delenie.

NAVÍJACÍ METER TRI-MATIC

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

101 167 737 3 13 9,80

101 167 738 5 19 16,90

ES-kontrolná značka: presnosť I

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

obj. č. dĺžka mm cena EUR

101 108 113 1000 9,80

101 108 117 2000 18,90

prierez: 50 x 20 mm
povrch: strieborne eloxovaný

Maximálna hĺbka rezu v prípade 
všetkých veľkostí = 38 mm.

PÍLA DIEROVKA

obj. č. ø mm ø " upínací driek cena EUR

101 118 716 40 1 9/16 2L, 3L, 6L, 7L 13,80

101 118 721 51 2 2L, 3L, 6L, 7L 15,20

materiál: HSS bimetalická oceľ
použitie: drevo, drevo s klincami, neželezné kovy, plasty  
a sendvičové materiály, kov, ušľachtilá oceľ, sadrovláknité 
dosky, cementové vláknité dosky

S odlamovacou čepeľou, ergonomickou a štíhlou dvojkompo-
nentnou rukoväťou, oceľové vedenie čepele, automatická  
aretácia noža, vrátane náhradných čepelí v rukoväti.
Dodáva sa vrátane 3 čepeľových zväzkov.

OREZÁVAČ SOLIDO

obj. č. šírka hrotu mm dĺžka mm

101 192 409 18 175

Komplet s centrovacím vrtákom, na upnutie dierovacích píl 
Lenox. S unášacím kolíkom. Vhodná pre HSS bimetalové a TK 
osadené dierovacie píly na plochý rez.

UPÍNACÍ DRIEK NA DIEROVKU 3L

obj. č. pre pílku na otvory ø mm upínanie stopka ø mm

101 118 777 32-152 6-hran 13

Rukoväť z dreva hickory s oceľovým klinom.  
Po celej dĺžke vybrúsená.

ZÁMOČNÍCKE 
KLADIVO

obj. č. hmotnosť g dĺžka rukoväte mm cena EUR

101 160 043 400 310 6,40

101 160 045 600 320 9,10

DIN: 1041
materiál hlavy: oceľ / materiál rukoväte: Hickory

 26,30 €

od 13,80 €

od  6,40 €

od 1,- €

od 9,80 €
 2,60 €

od 9,80 €
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NAVÍJACÍ METER

HSS-bimetal, vyrobený z dvoch rôznych ocelí, zuby vyrobené 
z HSS, chrbát listu z odolnej ale flexibilnej ocele, odolný voči 
rozbitiu, jednostranné ozubenie.

RUČNÝ PÍLOVÝ LIST NA KOV

obj. č. dĺžka listu mm šírka mm hrúbka mm

101 118 654 300 13 0.65

počet zubov /cól: 18
materiál: HSS-BI-Metall

Použitie: oceľ, oceľové zliatiny, legované a zušľachtené ocele, nástrojové ocele do 65 
HRC, ocele a oceľové zliatiny odolné voči hrdzaveniu, kyselinám a teplotám, titán a 
poniklovania 80 m/s bez obsahu železa, síry, chlóru - 0,1 %.

DELIACI KOTÚČ BASE-X *

obj. č. ø mm hrúbka mm vŕtanie mm počet otáčok max. ot./min cena EUR

101 121 653 115 1 22.23 13300 0,45

101 121 654 125 1 22.23 12200 0,50

101 121 655 230 1.9 22.23 6600 1,60

vyhotovenie: ploché
použitie: oceľ a nehrdzavejúca oceľ
tvar: T41

Šikmé vyhotovenie. Na odhrotovanie, omietanie, odhrdzovanie, 
vyhladzovanie kovanej ocele, na ťažko spracovateľné kovy, 
materiály s extrémne tuhým povrchom (napr. priváranie), titán a 
zliatiny titánu, ocele s vysokou tepelnou odolnosťou.

BRÚSNY LAMELOVÝ KOTÚČ SLTR

obj. č. ø mm zrnitosť počet otáčok max. ot./min cena EUR

101 125 623 125 40 12200 1,95

101 125 624 125 60 12200 2,00

vŕtanie: 22,23 mm
materiál: zirkonkorund

Brúsny povlak na viacerých stranách, ideálne na použitie  
vo falci a na ploche. Slabo sa zanáša, dá sa použiť na mokro 
aj na sucho.

BRÚSNA ŠPONGIA STANDARD TVRDÁ

obj. č. dĺžka mm zrnitosť farba

101 126 452 98 x 69 x 26 coarse (hrubá) červená

101 126 453 98 x 69 x 26 medium (stredná) oranžová

101 126 454 98 x 69 x 26 fine (jemná) žltá

S krížovou svorkou, lakovaná, vrátane 300 mm listu píly na kov. 
Oblúk s prierezom cca 20 x 6 mm.

OBLÚKOVÁ PÍLKA NA KOV – ŤAŽKÁ

obj. č. dĺžka listu mm

101 118 610 300  7,40 €

 0,40 €

od 1,95 €

0,45 €

 0,90 €
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s priečnym ozubením

TVAROVÁ FRÉZA HM TVAR C, VALEC

obj. č. stopka ø mm hlava ø mm dĺžka mm celková dĺžka mm ozubenie

101 121 028 6 10 20 60 7

materiál: HM
vyhotovenie: tvar C, valec

S oceľovým hriadeľom pre použitie na rovných brúskach. Univerzálny 
typ vyrobený z vysokokvalitnej ružovej ocele na spracovanie kalených 
ocelí, legovaných ocelí, liatiny, kujnej liatiny, liatej ocele.  
Rezná rýchlosť: v = cca 30 - 50 m/s.

BRÚSNE TELIESKA, EN 12413

obj. č. vyhotovenie stopka ø mm hlava ø mm dĺžka mm dĺžka stopky mm cena EUR

101 121 322 tvar ZY, valec 6 20 13 40 1,40

101 121 344 tvar KE, kužeľ 6 20 32 40 1,90

DIN: 69170
materiál: korund ušľachtilá oceľ ružová

pre kalenú oceľ, 
vysokorýchlostnú oceľ (HSS) 
a nástrojovú oceľ. Brúsenie za 
sucha. Maximálna pracovná 
rýchlosť 40 m/s.

BRÚSNE KOTÚČE, TVAR 1

obj. č. zrnitosť

101 121 761 60

ø: 250 mm
šírka: 32 mm
vŕtanie: 51 mm
vyhotovenie: rovné
materiál: ušľachtilý korund 89A, biely

Permanentný magnetizmus. 
So 45°, 60° a 90°-uhlom. 
Slúži ako zváracia a montážna 
pomôcka pri plochých a 
okrúhlych materiáloch.

UHLOVÝ MAGNET VIACÚČELOVÝ

obj. č. dĺžka 
mm

výška 
mm

prídržná sila 
kg

dĺžka ramena 
mm

101 132 551 100 110 25-36,5 110

Prerobenie z upínania na rozťahovanie náradia pomocou integrovanej 
mechaniky v hornej časti bez použitia náradia. Upínacia sila do 2000 N.

JEDNORUČNÁ SVORKA EZS

obj. č. rozpätie 
mm

vyloženie 
mm

koľajnica 
mm

hmotnosť 
kg

cena EUR

101 190 335 150 80 19 x 6 0.72 19,20

101 190 336 300 80 19 x 6 0.8 21,30

101 190 337 450 80 19 x 6 0.91 23,00

101 190 338 600 80 19 x 6 1.03 25,80

101 190 339 900 80 19 x 6 1.25 29,20 od 19,20 €

21,- €

35,40 €

1,40 €

18,20 €
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Profesionálna kvalita v cenovo výhodnom vyhotovení. Strana  
s očkom s 15° zalomením.

SADA KOMBINOVANÝCH KĽÚČOV DIN 3113 A

obj. č. veľkosť kľúča mm veľkosť 
sady

cena EUR

101 151 114 8,9,10,11,13,14,17,19 8-dielna 8,75

101 151 116 10,11,12,13,14,17,19,22,24
,27,30,32

12-dielna 26,90

profil: 12-hran
materiál: CV oceľ
povrch: pochrómovaný

S Hex-Plus profilom Celogumený klip pre trvácne upnutie 
kľúčov

SADA ŠESŤHRANNÝCH KĽÚČOV - INBUS

obj. č. menovitý rozmer mm veľkosť sady

101 152 362 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 9 dielov

výstup: šesťhran
povrch: pochrómovaný

Neuveriteľne kompaktné usporiadanie množstva náradia 
na malom priestore.

Nástavce: Šesťhran 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
Príslušenstvo: Zyklop predĺženie s rýchlobežným puzdrom, 
dlhé 8794 LA 150 mm
Zyklop Wobble predĺženie, krátke kurz 8794 A 56 mm
Zyklop spojovacia časť 1/4" x 1/4" 37 mm,
po 1 Bite 851/1 Z PH1, PH2, PH3,
po 1 Bite 855/1 PZ1, PZ2,
po 1 Bite 867/1 Z Torx TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30,
po 1 bite 840/1 Z Hex-Plus 3.0, 4.0, 5.0 6.0

SADA NÁSTRČNÝCH KĽÚČOV ZYKLOP 1/4“

obj. č. veľkosť sady

101 153 160 28 dielov

typ: 8100 SA
račňa: račňa s prepínacou páčkou Zyklop
pohon: 1/4" štvorhran

Kliešte s dvojfarebnou 
viaczložkovou rukoväťou.
Obsah: 1 kombinované kliešte 
dĺžka 180 mm; 1 kliešte ploché  
s ostrím, dĺžka 200 mm;
1 bočné kliešte, dĺžka 160 mm.

SÚPRAVA KLIEŠTÍ  
"MONTÁŽNY BALÍK" 

obj. č. hmotnosť g

101 162 245 810

 

Profesionálne kliešte na ľahké a malé montážne práce. Zabudo- 
vaná prevodovka zaručuje ľahkú obsluhu. S otváracou pružinou.  
Rozsah dodávky: vrátane nadstavcov 3,0 - 5,0 mm.

NITOVACIE KLIEŠTE MFX-150 B

obj. č. dĺžka mm hmotnosť kg vyhotovenie

101 186 290 255 0.7 s otváracou pružinou

pracovné rozmedzie: ø 2.4 - 5 mm ušľachtilá oceľ

49,40 €

18,90 €

71,20 
€

10,20 €

od 8,75 €
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Kompaktná a praktická uhlová brúska. Rozsah dodávky: 
ochranný kryt, prídavná rukoväť, rýchloupínacia maticaFixtec, 
balené v kartóne.

UHLOVÁ BRÚSKA AG 1000 125 EK

obj. č. menovitý príkon  W voľnobežné otáčky ot./min

101 187 849 1000 110000

hĺbka rezu: 33 mm
závit na vretene: M14
kotúč ø: 25 mm
hmotnosť: 2,1 kg

Kompaktná a praktická uhlová brúska s bezpečnostným 
spínačom. Rozsah dodávky: ochranný kryt, prídavná rukoväť 
AVS, 4 m kábel, balené v kartóne.

UHLOVÁ BRÚSKA AGV 13-125 XSPDE

obj. č. menovitý príkon  W voľnobežné otáčky ot./min

101 187 782 1250 12000

hĺbka rezu: 33 mm
závit na vretene: M14
kotúč ø: 125 mm
hmotnosť: 2,3 kg

2 stupňová prevodovka  
s bezuhlíkovým motorom 
POWERSTATE. 
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

101 187 807 Li-Ion 12

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
hmotnosť: 1,5 kg
počet aku: 2 ks

12 V 2,0 Ah

DRIVE CONTROL so 4 rýchlostnými 
stupňami.
Rozsah dodávky: 2 akumulátory 
(Li-Ion), nabíjačka M12-18FC,  
spona na opasok, HD Box.

AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ  
M 18 FIWF12

obj. č. vyhotovenie napätie V

101 187 754 Li-Ion 18

18 V 5,0 Ah

S nastaviteľným pásikom hlavy a s úpravou proti UV 
žiareniu. Vnútro LD polyetylén s 8 upevňovacími bodmi, froté 
pásik proti poteniu, nastaviteľný pás obvodu hlavy od 53 do 63 
cm. Certifikované podľa EN 50365:2002.  
Elektricky izolačná prilba pre prácu  
v nízkonapäťových zariadeniach.
Dĺžka nosenia: 5 rokov.

PRIEMYSELNÁ OCHRANNÁ PRILBA ZIRKCON I

obj. č. materiál farba

101 179 441 HD-Polyethylen modrá

norma: EN 397

S nastaviteľnou nosovou 
sponou a výdychovým 
ventilom. Chráni pred všetkými 
pevnými a kvapalnými 
časticami (aerosóly, priemy-
selný prach atď.) až do 
4-násobku hraničnej 
hodnoty.

RESPIRÁTOR PROTI JEMNÉMU PRACHU

obj. č. trieda filtru stupeň ochrany

101 106 719 P1 FFP1

kapacita podľa IEC: 5 Ah
voľnobežné otáčky:  
0-1700, 0-2000, 0-2500, 0-2000 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu:  
0-2500, 0-3000, 0-3100, 0-3000 ot./min
upínanie: 1/2" štvorhran s poistným  
krúžkom
krútiaci moment max.: 300 Nm
skrutky ø max.: M18
hmotnosť: 1,9 kg
počet aku: 2 ks

0,95 €
3,40 €

375,- €190,- €

112,- €69,90 €
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Ochranné okuliare s 1,7 mm hrubou polykarbonátovou 
šošovkou. Kompletná ochrana vďaka utesneniu po celom 
obvode okuliarov. Flexibilný vinylový rám, vysoký komfort 
nosenia. Optická trieda 1.

OCHRANNÉ OKULIARE ECO

obj. č. okuliarové sklo bez orosovania

101 175 486 číre nie

norma: EN 166

Športový vzhľad a pohodlné nosenie.  Ohybná, mäkká nosná 
opierka. Integrovaná bočná ochrana. Nastaviteľná dĺžka  
a sklon straníc. UV-Filter. Optická trieda I.

OCHRANNÉ OKULIARE SAFETY COMFORT

obj. č. okuliarové sklo bez orosovania farba rámu

101 175 484 číre nie čierna/žltá

norma: EN 166

SmartFit využíva pokročilé materiály, ktoré reagujú na telesnú 
teplotu vo vnútri ucha. Po vybratí sa SmartFit vráti do svojho 
pôvodného tvaru a môže sa kedykoľvek znovu použiť. 
Odkladacie puzdro HearPack - ploché, šikovné a praktické. 
Jedinečný systém s odnímateľnou šnúrkou.

OCHRANNÉ ZÁTKY DO UŠÍ SMARTFIT

obj. č. zvuková izolácia

101 170 115 SNR = 30 dB

Tvarovo stabilný hlavový 
oblúk pre najlepšie nasadenie 
pre všetky veľkosti hlavy. 
Odvetrávaný hlavový oblúk 
znižuje tlak na hlavu, zvyšuje 
priedušnosť a ľahšie sa 
polohuje. Dielektrický. 
Patentovaná technológia 
AirFlow Control pre rovno-
mernú izoláciu na všetkých 
frekvenciách pre optimálnu 
zrozumiteľnosť reči.

OCHRANNÉ SLÚCHADLÁ THUNDER T2

obj. č.  

101 170 180  

 

Postavu zvýrazňujúci strih, 
EasyBrand. Ergonomicky 
strihané rukávy s prídavnými 
pohybovými zónami pre lepšiu 
voľnosť pohybu, nastaviteľné 
manžety. Namáhané body sú 
špeciálne zabezpečené.

PRACOVNÁ BUNDA ACTIVIQ 1250

obj. č. veľkosť farba hmotnosť g/m²

101 169 146 L piesková/čierna 270

materiál: 65% polyester / 35% bavlna

Ergonomické línie pre väčšiu voľnosť 
pohybu. 2 postranné vrecká, 2 zadné 
vrecká, pravé s manžetou a patentovým 
gombíkom. Vrecko na meter ergono-
micky umiestnené na bočnom šve. 
Predtvarované koleno s pohybovou 
zónou, kolenný šev špeciálne šitý, aby 
neobmedzoval pri pohybe. 

PRACOVNÉ NOHAVICE ACTIVIQ 2250

obj. č. veľkosť farba hmotnosť g/m²

101 169 002 50 piesková/čierna 270

veľkosť: 50
materiál: 65% polyester / 35% bavlna
možnosť ochrany kolien: nie

41,- €51,50 €

1,- €

15,- €

1,70 €1,30 €
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Bavlnené tričko s okrúhlym výstrihom. Jemné. Užšieho strihu Fashion Fit.

TRIČKO ICONIC T

obj. č. farba veľkosť cena EUR

101 172 680 biela L 3,20

101 172 681 biela XL 3,20

101 172 685 sivo melírová L 3,40

101 172 686 sivo melírová XL 3,40

Opasok na náradie zo stabilného 600 Denierového Cordura-Nylonu, dve vrecká na klince, jedno 
vrecko na meter, s integrovaným držiakom kladiva, ľahko prístupné priehradky a množstvo spôsobov 
upevnenia, polstrovaná zadná strana pre optimálne nosenie  
a komfort, individuálne prispôsobiteľná veľkosť. Bez náradia!

OPASOK NA NÁRADIE

obj. č. dĺžka mm

101 141 205 600 x 75 x 255

Ochranná medzipodrážka z APT bez obsahu kovu s ochranou 
voči prepichnutiu, ochrana špice z TPU. Ochrana proti krúteniu 
v oblasti chodidla, reflexné prvky na päte. Nízko strihnutá v 
oblasti členku pre maximálnu slobodu pohybu.

BEZPEČNOSTNÁ POLOVIČNÁ OBUV VERMEE 
BROWN S3 SRC

obj. č. veľkosť šírka priehlavku

101 179 558 42 11 Mondopoint

špica: plast 200 J
materiál: Pull-Up nubuk koža odpudzujúca vodu
podšívka: priedušná sieťovaná funkčná podšívka z PA
vložka do topánok: anatomicky tvarovaná EVANIT
podrážka: PU/TPU protišmiková
medzipodrážka: APT bez obsahu kovu
norma: EN ISO 20345:2011
hmotnosť: pri veľ. 42 cca. 600 g

360°

Bezšvové pletené rukavice na ochranu proti 
prerezaniu, ochrana proti porezaniu-úroveň 3B. 
Patentovaný povlak z nitrilovej mikropeny, dlaň s 
povlakom. 360° priedušnosť. Veľmi dobre sedia, 
vynikajúca flexibilita. Zosilnený ohyb palca. Bez 
nopiek, bez silikónu, hrúbka iba 1 mm.

Oblasti použitia: Na prácu v suchých 
podmienkach so zaťažou na strih, 
automobilový priemysel, 
spracovanie plechov, 
montážne práce, obalový 
priemysel, stavebníctvo, 
poľnohospodárstvo 
a záhradníctvo.

OCHRANNÉ RUKAVICE S OCHRANOU PROTI 
PREREZANIU MAXIFLEX®CUT 34-8743

obj. č. veľkosť farba farebný kód

101 175 188 10 zelená/čierna žltý

101 175 187 9 zelená/čierna biely

norma: EN 388
kategória: kategória II
materiál: Dyneema® / Glasfaser / Nylon

EN 388

4331B

5,20 €

47,- €

24,50 €

3,20 €
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Jemná bezšvová nylonová 
pletenine s nitrilovým mikrope-
novým povlakom a nitrilovými 
nopkami na dlani. Veľmi 
dobrá odolnosť voči oderu, 
veľmi dobre sedia, priedušné. 
Zaručujú lepšiu istotu aj pri 
uchopení hladkých predmetov. 
Veľmi dobrá citlivosť v dotyku 
odpudzujúce vlhkosť, 
dobrá odolnosť voči olejom a 
mazivám. 

OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI FLEX

obj. č. veľkosť farba farebný kód

101 175 430 8 sivá/čierna oranžové

101 175 431 9 sivá/čierna biele

101 175 432 10 sivá/čierna žlté

norma: EN 388 / kategória II

EN 388

4131X Patentovaná vrstva z nitrilovej 
mikro peny na jemnom úplete 
bez švov. Priedušná vrstva 
udržuje ruky v chlade a 
suchu. Vďaka anatomickému 
tvaru veľmi dobre sedia. 
Osadené mikrobody zaručujú 
lepšiu bezpečnosť úchytu a 
dlhšiu životnosť. 

OCHRANNÉ RUKAVICE  
MAXIFLEX® ENDURANCE 34-844

obj. č. veľkosť farba farebný kód

101 175 171 9 sivá/čierna biely

101 175 172 10 sivá/čierna žltý

norma: EN 388 / kategória II

360°

EN 388

4131A

Približne 1mm hrubá hovädzia 
koža, vnútorná podšívka a 7 cm 
dlhá spevnená manžeta.

PRACOVNÉ RUKAVICE ECO

obj. č. veľkosť farba

101 175 404 10.5 modrá/sivá

norma: EN 388 / kategória II

EN 388

3132X

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, biologicky rozložiteľná, 
parfémovaná s prírodnými trecími 
zložkami šetrnými k pokožke.

PASTA NA UMÝVANIE RÚK LORDIN® EXTRA 
PASTE

obj. č. obsah l balenie

101 175 395 0.5 dóza

PAPERNET PRIEMYSELNÉ UTIERKY V KOTÚČI

obj. č. šírka zvitku 
mm

dĺžka 
návinu m

dĺžka listu 
mm

počet 
listov ks

107 860 841 373 360 360 1000

recyklovaný materiál
farba: modrá
vyhotovenie: 2-vrstvové
kĺb ø: 275 mm
otvor jadra ø: 60 mm

PAPERNET SUPERIOR TOALETNÝ PAPIER

obj. č. obsah ROL vyhotovenie

107 860 826 72 3-vrstvový

23,- €22,20 € / 2 ROL

1,80 €1,50 €

3,- €1,90 €
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ZÁVES K NAVARENIU 2 DIELNY, KRÍDLO 
ZÁVESU-V 486A

obj. č. nosnosť 
kg

dĺžka závesu 
mm

102 266 857 100 90

čap závesu ø: 16 mm
kĺb ø: 23 mm
výška úchytov: 41 mm
vyhotovenie: čap voľný, s mosadzným krúžkom
materiál: oceľ bez povrchovej úpravy

41

23

90      

16

Rozsah dodávky: s protikusom

PRIEČNA ZÁVORA ŠTANDARD

obj. č. dĺžka platničky 
mm

šírka platničky 
mm

rozmer 
závory mm

102 268 011 85 37 ø 8

celková dĺžka: 120 mm
materiál: pozinkovaná oceľ

• každá s 3 kľúčmi a upevňovacou skrutkou M5 x 60 mm
• žiadne bezpečnostné prvky
• nepoužiteľné pre uzamykacie systémy
• nie je možné doobjednanie na základe uvedenia čísla

PRIEMYSELNÁ DVOJITÁ VLOŽKA BKS B-59, 
RÔZNE UZAMYKANIE

obj. č. dĺžka A / B mm dĺžka C mm materiál

102 294 190 40 / 40 80 poniklovaná mosadz

hranatá rukoväť kľúča

 

PETLICA

obj. č. dĺžka mm vŕtanie ø mm

102 279 647 100 5.7

typ: 3660
vyhotovenie: s jednoduchým kĺbom, vrátane očka na 
priskrutkovateľnej doske 37,5 x 37,5 mm
materiál: žlto pozinkovaná oceľ
celková dĺžka: vrátane priskrutkovacej platničky 122 mm

• okrúhla vložka so sploštením 
proti pretočeniu

• s malým kľúčovým profilom, 
nie je vhodná na uzamykacie 
zariadenia

Rozsah dodávky:s 2 kľúčmi

SKRINKOVÝ ZÁMOK 19MM,  
RÔZNE UZAMYKANIE

obj. č. uzamykacia dráha ° povrch

102 278 897 180 pochrómovaná mosadz

cylindrická vložka ø: 19 mm
hrúbka materiálu do: 14 mm
rozmer L: 20 mm
vyhotovenie uzamykacieho jazýčka: rovné

• s vratným perom
• pre skrutky M5

SÚPRAVA KOVANIA KĽUČKA-KĽUČKA  
MODEL MARCO

obj. č. materiál povrch

102 237 276 ušľachtilá oceľ matný

dierovanie: PZ
hrúbka dverí: 35 – 65 mm
rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
štvorhran: voľný 8 mm
skúška odolnosti voči ohňu: nie
skúšané podľa normy: nie
stupeň namáhania podľa EN1906: nie
upevňovacie príslušenstvo: skrutky M5
vyhotovenie: podkonštrukcia: ušľ.oceľ, otočná kľučka pevne 
spojená s rozetou

11,- €

2,60 €

1,90 €

0,60 €

4,30 €2,30 €



schachermayer express 2020 | 13

metall express

Dverový zatvárač s nožnicovým ramenom podľa normy EN 1154 s 
označením CE, s integrovaným samoregulačným tlmením otvárania a 
plynule nastaviteľnou silou zatvárania.
Plynule nastaviteľná rýchlosť zatvárania v dvoch navzájom nezávislých
úsekoch a plynule nastaviteľný koncový doraz.
Možnosť použitia DIN-L a DIN-R.

DVEROVÝ ZATVÁRAČ TS 73 V, EN 2-4 BEZ 
RAMIENKA

obj. č. farba

102 280 350 strieborná

spôsob montáže: montáž na dverové krídlo na strane závesov, 
obrátená montáž na protiľahlej strane závesov
vyhotovenie: bez ramienka
šírka krídla do: 1100 mm

EN 1154 

RAMIENKO PRE TS 72 / TS 73 V / TS 83

obj. č.  farba

102 280 311 strieborná 

Silné, robustné a zároveň úzke 
prevedenie bez odstávajúcich 
lamiel na skrutkovanie, silná 
pružina

DVEROVÝ STAVAČ, ZDVIH 60 MM

obj. č. materiál cena EUR

102 283 272 bielo lakovaný hliník 26,00

102 283 270 strieborne lakovaný hliník 25,60

šírka: 35 mm
výška: 225 mm

skúšané podľa DIN EN 1527: 1998
so 100.000 cyklami
Poznámka: Požadovaný typ profilu je daný nosnosťou pojaz-
dových vozíkov.

POJAZDOVÁ KOĽAJNICA

obj. č.  materiál

102 288 307 žlto pasivovaná oceľ 

typ: 300
dĺžka: 6000 mm
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok
šírka: 40 mm
výška: 35 mm
hrúbka materiálu: 2,75 mm
nosnosť: 170 kg
šírka drážky: 11 mm

Pre brány s rovným posuvom.

POJAZDOVÝ VOZÍK DVOJPÁROVÝ

obj. č.  materiál

102 288 354 žlto pasivovaná oceľ 

typ: 391
nosnosť: 85 kg
l: 136 mm
h0: 52+ 20 mm
h1: 117 mm
s: 4,5 mm
závit: M12

18,20 €6,90 € / m

od  25,60 €

11,80 €

53,80 €
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Nylonová sklopná hmoždinka na vysoké zaťaženie v ťahu a na 
priečne zaťaženie vďaka 2 použitým prvkom
• použitie skrutiek do DTD, hákov so zarážkou  

a skrutiek s metrickým závitom
• v plných materiáloch  

funguje ako rozperná hmoždinka
• jednoduchá predmontáž, hmoždinka  

aj bez skrutky nespadne do otvoru
• krátke sklopné ramienko umožňuje  

osadenie hmoždinky aj do veľmi úzkych dutín
• možné aj viacnásobné zaskrutkovanie  

a vyskrutkovanie skrutiek

Upozornenie: hrúbka dosky:  
min 9,5mm / max. 55mm.

DUOTEC NYLONOVÁ SKLOPNÁ HMOŽDINKA

obj. č. d mm L mm skrutky mm vrták ø mm

104 460 146 10 47 4,5 - 5 / M4 10

K

Vysoká fixácia 4-násobným rozopretím pre plné a dierované 
materiály, špeciálne pre skrutky do drevotriesky
• poistka proti pretočeniu 
• hrdlo hmoždinky bez rozperného tlaku zabraňuje 

poškodeniu obkladov a omietky
• s predmontovanou skrutkou umožňuje integrovaná zatĺkacia 

poistka optimálne prevlečenie
• teplotná odolnosť od -40° do +80 °C
• geometria hmoždinky umožňuje použitie skrutiek do dreva 

a drevotriesky od 2 do 12 mm

SX HMOŽDINKA – NYLONOVÁ, SIVÁ

obj. č. d 
mm

L 
mm

skrutky 
mm

vrták ø 
mm

hĺbka vŕtania 
min. mm

104 460 217 8 40 4,5 - 6 8 50

K

Vhodná na sadrokartón, plné murivo, duté tehly a betón.
• 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

104 460 208 8 50 4,5 – 6 8 60

K

MQ Quattro® nylonová hmoždinka - 
univerzálna nylonová hmoždinka do 
všetkých stavebných materiálov 

Súprava obsahuje:
• 100 ks nylonových hmoždiniek  

MQ Quattro® 5x25
• 300 ks nylonových hmoždiniek  

MQ Quattro® 6x30
• 200 ks nylonových hmoždiniek  

MQ Quattro® 8x40

• 1 ks vrtáka MPB Power 5x85/45
• 2 ks vrtáka MPB Power 6x100/60
• 2 ks vrtáka MPB Power 8x120/80

MQ QUATTRO NYLONOVÉ HMOŽDINKY +  
MPB POWER VRTÁKY

obj. č.  

104 460 446  

K

Šedá časť z kvalitného nylónu automaticky aktivuje zodpovedajúcu funkciu podľa 
stavebného materiálu (rozpera, klapky) na najlepšie ukotvenie. Expanzné krídla 
červenej časti podporujú bezpečné rozovretie a poskytujú dodatočné poistenie šedej 
časti.
Vhodné pre drevo, DTD, ako aj odstupové skrutky. Pri tabuľových materiáloch nesmie 
byť hladká časť skrutky bez závitu dlhšia, ako hrúbka upevňovaného materiálu.

DUOPOWER HMOŽDINKA SIVÁ/ČERVENÁ

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

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

K

vyhotovenie: s límcom

vyhotovenie: s límcom

17,- €

5,20 €  
/ 100 ks

63,- € / 100 ks

8,20 € / 100 ks

5,50 € / 100 ks
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Trieda pevnosti 8.8 s označením žltým bodom.

ZÁVITOVÁ TYČ DIN976-1 (PREDCH. 975) 

obj. č. profil závitu d1 mm L mm povrch cena EUR

104 425 274 M 8 1000 modro pozinkovaný 0,45

104 425 275 M 10 1000 modro pozinkovaný 0,80

104 425 276 M 12 1000 modro pozinkovaný 1,00

FE

L

d1

Nie je nutné zváranie ani dodatočné rezanie/dorezanie závitu. 
Tolerancie sa výborne vyrovnávajú vďaka pohyblivej matici v klietke.

KLIETKOVÁ MATICA TYP ZL

obj. č. profil závitu d1 mm d mm B mm c1~ mm c2~ mm rozsah upnutia mm

104 496 313 M 6 7.2 12.2 6 10.5 2,6-3,5

FE

SKRUTKA DO PLECHU DIN7982C/~ISO7050 PH, 

obj. č. d1 mm d2 max. mm k mm pohon

104 411 556 3.5 6.8 2.1 PH 2

FE

80
°

k
L

d
1 

d
2 

SLEPÝ NIT S PLOCHOU ZAOBLENOU HLAVOU 
ISO15977, HLINÍK/OCEĽ

obj. č. d1 mm L mm k mm rozsah upnutia mm sila v strihu N ťažná sila N otvor ø mm oporná hlava ø max. mm cena EUR

104 450 025 4 8 1,0 (±0,3) 3,0 - 5,0 1250 1800 4.1 8,0 (+0/-1) 0,80

104 450 026 4 10 1,0 (±0,3) 5,0 - 6,5 1250 1800 4.1 8,0 (+0/-1) 0,85

AL FE

d
1

L k

T-STAR plus s vodiacim čapom, s hrotom 4CUT, hlava MULTI 
(s frézovacími a brzdiacimi rebrami), vlnitý závit, sintrovaný 
plastom a s klznou úpravou. Európske technické osvedčenie 
ETA 12/0114

SKRUTKA DO DREVOTRIESKY SO ZÁPUSTNOU 
HLAVOU T-STAR PLUS, ÚPLNÝ ZÁVIT  
STRIEBORNÁ OCEĽ WIROX

obj. č. d1 mm L mm L1 mm d2 max. mm k max. mm pohon

104 404 601 3.5 16 13 7 2.1 Torx 20

104 404 792 3.5 16 13 7 2.1 PZ 2

FE

L

d
2 d
1

k

90
°

L1

L

d
2 d
1

k

90
°

L1

od  0,45 €

4,80 € / 100 ks

0,45 € / 100 ks

od  0,80 € / 100 ks

0,75 € / 100 ks
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• tepelne tvrdený, lisovaný
• pevnosť a tvarová stabilita dobrá
• odolnosť voči korózii veľmi dobrá
• veľmi dobre sa dá eloxovať
• rôzne povrchové úpravy v odtieňoch RAL sa dodávajú na 

objednávku

HLINÍKOVÝ UHOLNÍK ALMGSI0,5  
ROVNORAMENNÝ

obj. č. dĺžka mm šírka mm výška mm hrúbka mm

106 835 330 6000 30 30 2

zliatina: AlMgSi0,5
materiál: hliník bez povrchovej úpravy
hmotnosť na meter: 0,32 kg

AL

s

b

h

• tepelne vytvrdený, lisovaný

HLINÍKOVÝ UHOLNÍK – ELOXOVANÝ E6/EV1, 
ROVNORAMENNÝ

obj. č. dĺžka mm šírka mm výška mm hrúbka mm

106 835 605 6000 30 30 2

zliatina: AlMgSi0,5
materiál: hliník  eloxovaný E6/EV1
hmotnosť na meter: 0,32 kg

AL

s

b

h

• tepelne vytvrdený, lisovaný
• pevnosť a tvarová stabilita dobrá
• odolnosť voči korózii veľmi dobrá
• veľmi dobre sa dá eloxovať
• rôzne povrchové úpravy v 

odtieňoch RAL sa dodávajú na 
objednávku

HLINÍKOVÝ ŠTVORHRANNÝ UZAVRETÝ  
PROFIL ALMGSI0,5

obj. č. šírka 
mm

výška 
mm

hrúbka 
mm

hmotnosť 
na meter kg

cena EUR

106 834 320 20 20 2 0.39 3,80

106 834 340 40 40 2.5 1.01 3,85

dĺžka: 6000 mm
zliatina: AlMgSi0,5
materiál: hliník bez povrchovej úpravy

AL

s

b

• nežíhaná, zváraná dlhým 
švom, podmienečne 
ohýbateľná za studena

OKRÚHLA RÚRA Z UŠĽACHTILEJ OCELE, 
BRÚSENÁ K240

obj. č. dĺžka mm ø mm hrúbka mm

106 826 743 6000 48.3 2

zliatina:  1.4301
materiál: ušľachtilá oceľ brúsená
hmotnosť na meter: 2,32 kg

A2

s

d

Univerzálna pre použitie na nábytok, krycie lišty, šalungy, debnenia atď.  
Špeciálny EFP povlak, vysoká odolnosť proti hrdzaveniu. 

SKRUTKA DO DREVOTRIESKY SO ZÁPUSTNOU HLAVOU,  
PLNÝ ZÁVIT - OCEĽ EFP POVLAK MODRÝ

obj. č. d1 mm L mm d2 max. mm k max. mm pohon osvedčenie

104 448 661 3.5 16 7 2.1 Torx 20 nie

104 448 511 3.5 16 7 2.1 PZ2 nie

FE

90
°

k
L

d
2 d
1

0,35 € / 100 ks

4,20 €

3,80 €

2,40 € 9,80 €
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Dvojdielny popruh s rapkáčovým napínačom a hákmi 
obojstranne.

UPÍNACÍ POPRUH ZG-800

obj. č. šírka pásu 
mm

celková 
dĺžka m

107 856 408 25 4

Viazací popruh, dvojdielny so štandardným tlačným rapkáčovým 
napínačom, obojstranne špicaté háky. STF 280 daN.

UPÍNACÍ POPRUH ZG-2000

obj. č. šírka 
pásu mm

celková 
dĺžka m

107 856 412 35 6

Skladá sa z:
4 x uholníkový profil ML
4 x oceľová noha pre 
uholníkové profily
Police 1000 x 400 mm, 
nosnosť po 100 kg
2 x balíček príslušenstva so 
spevňovacími uholníkmi a 
skrutkami M6
skrutkami so šošovkovo/
plochou hlavou a podlož-
kovými maticami M6 x 12

SKRUTKOVANÝ REGÁL ZÁKLADNÁ SÚPRAVA

obj. č. výška mm šírka mm hĺbka mm počet políc ks

107 858 295 2500 1000 400 6

Jednodielny viazací popruh s rapkáčovým napínačom

UPÍNACÍ POPRUH UM-RA S RAPKÁČOVÝM 
NAPÍNAČOM

obj. č. šírka 
pásu mm

celková 
dĺžka m

107 856 413 35 6

norma: EN 12195-2
vyhotovenie: 1-dielny s napínačom
ťažná sila: na priamo 1000kg, U tvar 2000kg

 

ZÁSOBNÍK TOP-FIX TF5

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

107 869 718 167 95 77 1,15

107 869 714 230 140 122 2,40

materiál: polyetylén
farba: červená

vyhotovenie: 2-dielny rapkáčovým napínačom
dĺžka: krátky diel 0,5 m / dlhý diel 3,5 m
ťažná sila: na priamo 400 kg, U tvar 800 kg

vyhotovenie: 2 dielny s tlačným napínačom, obojstranne so 
špicatým hákom
dĺžka: krátky diel 0,5 m / dlhý diel 5,5 m
ťažná sila: na priamo 1000 kg, U tvar 2000 kg

Pre mnoho aplikácií v dielňach, firmách a 
kanceláriách, transparentná, chráni, viaže, 
zväzuje, ľahko sa používa.
bez ručného odvíjača

STREČOVÁ FÓLIA 100 MM

obj. č. obsah kartónu ROL

107 880 703 10

hrúbka: 23 my
šírka: 100 mm
dĺžka: 135 m

RUČNÝ ODVÍJAČ

obj. č.  popis

107 880 704 na strečovú fóliu 8,- €

16,30 €

90,10 €

od 1,15 €

4,80 €

3,70 €6,30 €
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KRYCIA LEPIACA PÁSKA RED CORE IND

obj. č. hrúbka 
pásky mm

šírka pásu 
mm

dĺžka pásu 
m

cena EUR

110 630 012 0,125 30 50 1,40

110 630 014 0,125 50 50 2,30

farba: béžová
materiál: krepový papier
lepidlo: kaučuk
tepelná odolnosť: do +80 °C
vyhotovenie: Economy

LEPIACA PÁSKA Z PP FÓLIE

obj. č. hrúbka pásky mm šírka pásu mm dĺžka pásu m

110 633 001 0.028 48 66

lepidlo: Hot-Melt
farba: hnedá

Transparentná, na balenie skla, 
nábytku, citlivých zariadení 
atď., priemer bubliniek - 
10mm.

BUBLINKOVÁ FÓLIA

obj. č. šírka 
mm

dĺžka návinu 
m

107 880 006 1000 100

Vysoko účinný čistič s komplexnou 
škálou použitia, najmä pre interiérový 
dizajn, výstavníctvo a montáž kovových 
konštrukcií.  Odstraňuje najmä: oleje, živice, 
nápisy fixkou, decht, atď. Vzhľadom k jeho 
jedinečnej rozpúšťacej a čistiacej sile ľahko 
odstraňuje rôzne zvyšky lepidiel (napr. stopy 
po lepiacich páskach z kovových  
a plastových povrchov).

CITRUSOVÝ ČISTIČ SQ-245

obj. č. obsah ml

110 642 005 500

Čistí, udržuje a chráni povrchy z ušľachtilej 
ocele. 
Ošetrované plochy možno ľahko vyčistiť 
bez trenia. Jednoduché a mimoriadne 
úsporné použitie. Zostávajúci ochranný 
film odpudzuje vodu.

ČISTIČ UŠĽACHTILEJ OCELE SQ-260

obj. č. obsah ml

110 642 003 400

Všestranný a výkonný čistič na báze 
peny ideálny na vnútorné vybavenie, 
nábytok, kuchyne, textilné povrchy a 
pre šetrné čistenie citlivých povrchov! 
Uvoľňuje a odstraňuje znečistenia, 
ako sú zvyšky silikónu, hmyzu, oleja a 
maziva. 

PENOVÝ ČISTIČ SQ-250

obj. č. obsah ml

110 642 008 500

Utesnenie a zaistenie skrutkových 
spojov, aby sa zabránilo vibráciám.

obj. č. farba obsah ml viskozita mPa-s pre závit

110 680 153 modrá 50 3000 do M36

typ: 2S43
pevnostná trieda: stredne pevná
schopnosť vyplniť medzeru: 0,25 mm
tepelná odolnosť: -55 až do +200°C

Veľmi pevný a húževnato pružný polymérový 
montážny systém pre rôzne aplikácie v interiéri 
a exteriéri, či už na savých alebo nesavých 
podkladoch. 

POLYMER MONTÁŽNE LEPIDLO MULTITACK

obj. č. farba obsah g

110 680 285 matná biela 440

ISTENIE SKRUTKOVÝCH SPOJOV

5,80 €

3,60 €

5,30 €

od  1,40 €

20,10 €

1,20 €

6,60 €

12,50 €
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Výhody produktu:
• 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, povete-

rnostným podmienkam a starnutiu
• vysoká mechanická pevnosť

SP350 LEPIDLO S VYSOKOU POČIATOČNOU 
PEVNOSŤOU

obj. č. farba obsah ml

110 611 437 biela 310

Výhody produktu:
• akrylový tmel na tesnenie v interiéroch so 

zníženým pohybom
• jednozložková hmota na tesnenie škár na 

báze akrylátovej disperzie
• dá sa pretrieť a prekryť omietkou
• drží aj na vlhkých, savých podkladoch
• odolný voči UV žiareniu a poveter-

nostným vplyvom
• ľahko spracovateľný
• rýchlo prestáva byť lepkavý
• pre interiér
• celková prípustná deformácia 10%
• bez zápachu a označení nebezpečenstva

AKRYL LD702 10%

obj. č. farba obsah ml

110 602 111 biela 310

Vhodná na vyplnenie okenných rámov a 
zárubní, taktiež aj na tepelnú a zvukovú 
izoláciu.

Výhody produktu:
• aplikácia už od -5°C
• dobré zvukové a tepelné izolačné vlastnosti
• odolná voči hnitiu, teplote a vode
• neobsahuje freóny
 
Technické údaje:
• nelepivosť (30mm pás) po cca 10 min
• rezateľnosť (30mm pás) po cca 45 min
• plne zaťažiteľná po 24 hod

1-ZLOŽKOVÁ PIŠTOĽOVÁ PENA FM310 
CELOROČNÁ

obj. č. farba výdatnosť cca l

110 652 010 zelená 45

trieda horľavosti: B3 celoročná
obsah: 750 ml

B3 compatible

Ideálna pre utesnenie pripojovacej škáry okien 
a dverí a utesnenie škár, otvorov a prestupov. 
Produkt slúži ako tepelne a zvukovo izolačný 
materiál a je tiež vhodný na lepenie. Pena 
FM355 je spracovateľná už od -10 ° C.

Výhody produktu:
• veľmi nízka expanzia
• vysoká výdatnosť až 17 m pri škáre 3 x 7 cm
• aplikácia od -10 °C
• výborná rozmerová stabilita
• excelentná štruktúra peny

FM355 PUR PENA PERFEKT

obj. č. teplota pri spracovaní

110 680 212 -10°C do +35°C

vyhotovenie: nízkoexpanzná
obsah: 880 ml

B3 compatible

Prostredníctvom pištoľového nástavca a 
závesného sprejového nástavca je možné 
čistenie pištolí ako aj ich adaptérov. Tento 
čistič je obzvlášť vhodný na odstraňovanie 
nevytvrdnutých zbytkov PUR peny na 
množstve podkladov (Vždy vykonajte skúšku 
znášanlivosti).
Okrem toho taktiež odstraňuje, čerstvé zbytky 
farby, voskov, tukov, olejov a lepidiel.

PIŠTOĽOVÝ ČISTIČ AA290

obj. č. obsah ml

110 642 136 500

• telo pištole: termoplast
• materiál rukoväte: termoplast
• poteflónované časti: žiadne

AA230 APLIKAČNÁ PUR PIŠTOĽ BASIC

obj. č. vhodné pre

101 164 017 1-zložková pena
 

3,30 €

4,60 € 1,35 €

3,90 €

3,60 € 7,50 €
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