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akcie

stavba - nábytok - náradie
express | 02/2020

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



NOVINKA
do 80 kg

TECTUS® Glass
komplexný systém 
kovania na sklenené dvere

Systém závesov

TECTUS® Glass – prehľad produktov

Madlo Protiplech Zatvárací magnet
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Rozsah dodávky:
2 vozíky
2 nosné príruby
2 záchytné dorazy
1 podlahové vedenie bez vôle

SÚPRAVA KOVANIA SOLIDO 80, BEZ 
KOĽAJNICE

obj. č. nosnosť  kg

102 245 206 80 

Rozsah dodávky: 2 vozíky; 1 pár nosných profilov na 
minimálnu výšku zabudovania (hliník); 2 záchytné dorazy;
1 podlahové vedenie bez vôle

SÚPRAVA KOVANIA SOLIDO 80, MINIMÁLNA 
VÝŠKA ZABUDOVANIA, BEZ KOĽAJNICE

obj. č. nosnosť kg 

102 245 240 80 

Rozsah dodávky: 2 vozíky; 2 tlmenia s doťahom;
2 nosné príruby respektíve 1 pár - nosný profil pre  
nízke montážne výšky (hliník); 1 podlahové vedenie bez vôle

SÚPRAVA KOVANIA SOLIDO 80 S TLMENÍM 
DOVRETIA, BEZ KOĽAJNICE

obj. č. vyhotovenie cena EUR

102 245 984 s nosnou prírubou 85,00

102 245 985 s nosným profilom pre nízku montážnu výšku 163,00

nosnosť: 80 kg

S predvŕtanými otvormi pre montáž 
na strop a prichytenie nástenného 
upevňovacieho uholníka

POJAZDOVÁ KOĽAJNICA SOLIDO 80

obj. č. materiál 

102 246 260 strieborne eloxovaný hliník 

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

Ø5,5

34
,2

31

SÚPRAVA KOVANIA GT-L 50

obj. č. dĺžka vodiacej koľajnice mm šírka krídla do mm

102 288 085 2000 1000

hrúbka skla od-do: 8 -10 mm
nosnosť: 50 kg
materiál: čierno eloxovaný hliník

NOVINKA
do 80 kg

TECTUS® Glass
komplexný systém 
kovania na sklenené dvere

Systém závesov

TECTUS® Glass – prehľad produktov

Madlo Protiplech Zatvárací magnet
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• pre sklenené posuvné dvere z jednovrstvového bezpečnostného skla ESG
• 1-krídlové
• montáž na stenu
• kompaktné montážne rozmery
• krytka na zakliknutie

Upozornenie: Pomer výšky dverí k šírke dverí nesmie prekročiť 2,5:1 

Rozsah dodávky:
1 pojazdová koľajnica bez bočného dielu
1 krytka
4 adaptéry pre krytku
2 vozíky
2 tlmiče s doťahom
1 podlahové vedenie
1 pár mušľových úchytiek (vŕtanie do skla 50 mm)

39,- €  16,- €   / m

120,- €  

od 85,- €  

146,- €  
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• homogénny dizajn
• flexibilný chod
• odolný voči korózii
• spoľahlivý, málo pohyblivých častí
• bezúdržbový

MAGNETICKÝ ZÁMOK B-TWIN 340 BB

obj. č. rozteč 
mm

materiál štulpu cena EUR

102 295 408 90 bielo lakovaná oceľ 5,00

102 295 400 90 leštená pochrómovaná oceľ 5,60

102 295 404 90 matne lakovaná čierna oceľ 5,00

102 219 755 90 pochrómovaná/ satinovaná oceľ 6,00

štvorhran: 8 mm
vyhotovenie štulpu: oblé
hrúbka schránky: 14 mm
výška schránky: 132 mm
Dornmaß: 50 mm
šírka schránky: 75 mm
rozmery štulpu: 190 x 18 x 2,5 mm
vysunutie závory: 11,5

• homogénny dizajn
• flexibilný chod
• odolný voči korózii
• spoľahlivý, málo pohyblivých častí
• bezúdržbový

MAGNETICKÝ ZÁMOK B-TWIN 349 PZ

obj. č. rozteč 
mm

materiál štulpu cena EUR

102 295 409 85 bielo lakovaná oceľ 5,00

102 295 405 85 matne lakovaná čierna oceľ 5,00

102 295 401 85 pochrómovaná leštená oceľ 6,00

102 219 757 85 pochrómovaná/ satinovaná oceľ 6,00

štvorhran: 8 mm
vyhotovenie štulpu: oblé
hrúbka schránky: 14 mm
výška schránky: 132 mm
Dornmaß: 50 mm
šírka schránky: 75 mm
rozmery štulpu: 190 x 18 x 2,5 mm
vysunutie závory: 11,5

• homogénny dizajn
• flexibilný chod
• odolný voči korózii
• spoľahlivý, málo pohyblivých 

častí
• bezúdržbový

WC - núdzový otvárač: 
štvorhran 6,1 mm

MAGNETICKÝ ZÁMOK B-TWIN 341 WC

obj. č. rozteč 
mm

materiál štulpu cena EUR

102 295 410 90 bielo lakovaná oceľ 5,00

102 295 406 90 matne čierna oceľ 5,00

102 295 402 90 pochrómovaná leštená oceľ 5,60

102 219 756 90 pochrómovaná/ satinovaná oceľ 6,80

štvorhran: 8 mm
vyhotovenie štulpu: oblé
hrúbka schránky: 14 mm
výška schránky: 132 mm
Dornmaß: 50 mm
šírka schránky: 75 mm
rozmery štulpu: 190 x 18 x 2,5 mm
vysunutie závory: 11,5

Protiplech k magnetickému 
zámku B-Twin

PROTIPLECH K MAGNETICKÉMU ZÁMKU 
B-TWIN

obj. č. materiál štulpu cena EUR

102 295 413 bielo lakovaná oceľ 3,80

102 295 407 matne čierna oceľ 3,80

102 295 403 pochrómovaná leštená oceľ 3,80

102 295 419 pochrómovaná/satinovaná oceľ 5,00

vyhotovenie:  nastaviteľný
vyhotovenie štulpu: okrúhle
rozmery štulpu: 112 x 24 mm

od  5,- €  od  5,- €  

od  5,- €  od  3,80 €  
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• prispôsobený na všetky profilové geometrie
• minimálna potreba frézovania
• vložený kolík do závesu

ZÁVES NA VCHODOVÉ DVERE - SYSTÉM BAKA 
PROTECT 4010 3D / 4010 3D FD

obj. č. vyhotovenie kolíková 
poistka

cena EUR

102 220 607 štandard nie 42,00

102 265 455 štandard áno 56,00

102 220 608 do dverí s doplnkovým 
tesnením v krídle

nie 42,00

102 265 457 do dverí s doplnkovým 
tesnením v krídle

áno 48,00

záves ø: 20 mm
výška závesu: 140 mm
nosnosť: 160 kg
materiál: pozinkovaná oceľ

• vložený kolík do závesu

1sada = 3ks

Rozsah dodávky:
1 záves na nastavenie výšky
2 závesy na nastavenie prítlaku

ZÁVES NA VCHODOVÉ DVERE BAKA PROTECT 
4060 3D/4060 3D FD

obj. č. kolíková poistka materiál cena EUR

102 220 727 áno pozinkovaná oceľ 48,00

102 220 753 nie pozinkovaná oceľ 42,00

vyhotovenie: pre použitie do dverí s doplnkovým tesnením  
v krídle
záves ø: 20 mm
výška závesu: 140 mm
nosnosť: 160 kg

• s uholníkom
• skryté upevnennie skrutkami  

do dreva 4,5 x 25 mm
• oporná plocha 65 x 17 mm
• upevňovacie otvoty ø 4 mm

NOHA DELIACEJ STENY S UHOLNÍKOM

obj. č. rozeta ø mm materiál povrch

102 286 199 77 oceľ čierna povrchová úprava

vnútorný závit: M8
odstup od podlahy: 60 - 80 mm

• núdzové otváranie pomocou 
štvorhranu 8 mm

• skrytá montážna platnička
• možnosť použitia vľavo/

vpravo

UZÁVER NA DELIACU STENU  
SO ZÁVOROVÝM ZÁMKOM

obj. č. materiál

102 248 404 čierny plast (podobný RAL 9005)

102 248 400 sivý plast (podobný RAL 7038)

dĺžka: 175 x 73 mm
hrúbka dverí: 13 - 18 mm

• s krytkami

ZÁVES PRE DELIACU STENU NA SKRUTKY

obj. č. smer materiál

102 248 406 ľavý čierny plast (podobný RAL 9005)

102 248 407 pravý čierny plast (podobný RAL 9005)

102 248 402 ľavý sivý plast (podobný RAL 7038)

102 248 403 pravý sivý plast (podobný RAL 7038)

kĺb ø: 76 mm
výška závesu: 76 mm
šírka otvoreného závesu: 72 mm
hrúbka materiálu: 11 mm

12,- €  

13,- €  

18,- €  

od  42,- €  

od  42,- €  
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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

103 333 380 max. 3680

ø: 68 mm
výška: 3,5 mm
osadenie ø: 55 mm
hĺbka osadenia: 45 mm
dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm
vyhotovenie 3: napájací kábel s dutinkami
napätie: 230 V
intenzita prúdu:  16A 250 V
materiál: plast
povrch: čierny, biely, efekt ušľachtilej ocele

WEB
2m

230 V

• veľmi malá inštalačná hĺbka (cca 40 mm)
• kompaktné rozmery (HxØ: cca 42,5 × 115 mm)
• jednoduchá a rýchla (aj dodatočná) montáž
• nehrdzavejúca oceľ
• certifikované

Rozsah dodávky: 2m napájací kábel s dutinkami, samostatne 
priložená káblová vidlica

ZABUDOVANÁ ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA  
TWIST 2Z 230 V

obj. č. vyhotovenie 3 povrch cena EUR

103 332 610 1 elektrická zásuvka STN/
ČSN, 2 USB nabíjacie 
porty 5V max. 3,1A

čierny, antikorový 
efekt

66,00

103 333 011 otočný krycí krúžok efekt ušľachtilej 
ocele, čierny

52,00

103 374 391 otočný krycí krúžok čierny/matný 
čierny RAL 9005

59,00

103 374 398 otočný krycí krúžok čierny/ matný 
biely RAL 9010

59,00

ø: 115 mm
výška: 2,5 mm
osadenie ø: 105 mm
hĺbka osadenia: 40 mm
dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm
napätie: 230 V
výkon: 3680 W
intenzita prúdu: 16 A
materiál: plast, kov

WEB WEB
2m

230 V

Vďaka svojmu uhlovému tvaru je táto USB nabíjačka veľmi 
vhodná pre montáž na hrany nábytku alebo hrany dosiek.

NALOŽENÁ USB NABÍJAČKA T 12 V/DC

obj. č. materiál povrch

103 378 082 plast hliníková farba

103 378 083 plast čierny

napätie: 12 V/DC
Š x V x H: 50 x 13 x 32 mm
vyhotovenie 3: prípojný kábel so zástrčkou
dĺžka pripojovacieho kábla: 150 mm

0,15m
12 VDC

Táto magnetická páska je ideálna na pripevňovanie nemagne-
tických predmetov (značky, hliníkové profily, LED pásky atď.) 
na kovové povrchy.  

• prídržná sila 40g/cm²
• polomer ohybu > r 12 mm pri 20°C
• tepelná odolnosť - 20°C / + 50°C (krátkodobu až + 70°C)
 
 

MAGNETICKÁ LEPIACA PÁSKA BM200

obj. č.  povrch

103 390 018 čierny 

dĺžka: max. 30000, rezaná na mieru mm
šírka: 10 mm
výška: 1 mm
prídržná sila: 40 g/cm²

1,60 €   / m6,- €  

od  52,- €  

21,- €  
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Otvárací systém pre sklopné dvere so skrytým mechanizmom. 
Dá sa nastaviť a prispôsobiť podľa hmotnosti a rozmru dvierok. 
Vďaka tomu sa jeden typ kovania dá použiť na širokú škálu 
dvierok. Pretože ide o dvojstranný mechanizmus, dá sa 
nainštalovať napravo aj naľavo. Vysokopevnostný technický drôt 
zaisťuje značnú nosnosť s minimálnym tvarom a elegantným 
dizajnom. K dispozícii je v dvoch verziách, ktoré zodpovedajú 
súčasným trendom v nábytkárskom priemysle. Je tiež pripravený 
na inštaláciu s integrovaným LED osvetlením.

SKLOPNÉ LANKOVÉ KOVANIE S BRZDOU 
KIARO

obj. č. povrch

103 309 300 sivý

103 309 301 čierny

typ: Kiaro
Š x V x H: 232 x 118 x 14,8 mm
materiál: plast

Hliníkový krycí profil KIARO je vhodný k sklopnému lankovému 
kovaniu KIARO.

HLINÍKOVÝ KRYCÍ PROFIL KIARO

obj. č. povrch

103 309 302 sivý

103 309 303 čierny

typ: Kiaro
Š x V x H: 550 x 12,5 x 8 mm
materiál: hliník

Rozsah dodávky: (súprava) sa 
skladá zo 4 kusov

ROHOVÝ PRVOK NA SKRIŇOVÚ POSTEĽ

obj. č. povrch materiál

103 325 341 hliníkovo sivý oceľ

Š x V x H: 100 x 210 x 100 mm

25,- €  

1,20 €  26,- €  
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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

• Spája a upína jedným úderom
• Obidva obrobky sa drážkujú naraz
• Môže sa zabudovať pomocou ľubovoľnej drážkovacej frézy

Oblasti použitia: obklady rámov dverí, nábytkový čelný rám,
soklové spojenia, predĺženie dosiek a profilov

NARÁŽACIA LAMELA E20-L

obj. č. D x Š mm hrúbka mm obsah ks

103 330 575 56 x 11,5 4 80 kusov

materiál: čierny plast

• 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

• mimoriadne rýchla inštalácia bez potreby použitia nástrojov
• veľmi silné pnutie umožňuje lepenie bez nutnosti lisovania 

korpusu

SPOJKA LAMELLO TENSO P-14

obj. č. D x Š mm hrúbka mm obsah

103 330 573 66 x 27 10 80 párov

obsah: 80 párov
materiál: plast zosilnený sklenenými vláknami

• 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

SPOJKA LAMELLO CLAMEX P-14

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

103 330 582 66 x 27 10 300 300,00

103 330 581 66 x 27 10 80 86,00

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

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

transportnej hmotnosti
• úzke spojenie umožňuje použitie hrúbky police od 19 mm
• montáž police bez použitia lepidla a montážnych pomôcok, 

vďaka tomu rozoberateľná
• 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 obsah

103 330 552 23 x 15,5 7 80 párov

hrúbka platne: od 19 mm
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

103 361 420 65 x 27 

obsah: 80
hrúbka: 7 mm
materiál: skleneným vláknom vystužený plast

20,90 €  

od   86,- €  

52,- €  

65,- €  

30,- €  

13,- €  
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Vybavenie:
• jednostenný korpus z kvalitnej ocele s hrúbkou 2 mm
• hrúbka dverí 4 mm
• požiarna poldrážka a stabilné závesy
• 2 stupňové uzamykanie čapom
• pripravené na kotvenie do podlahy a steny (odporúča sa 

kotvenie). Montážny materiál je súčasťou dodávky
• pravé vyhotovenie dverí (ľavé nie je možné)
 
Uzamykací systém: 
• číselná kombinácia s možnosťou individuálneho nastavenia
• jednoduchá obsluha pomocou displeja
• jednoduché nastavenie dátumu a času
• mechanické núdzové otváranie, 2 kľúče pre núdzové použitie, 

1 hlavný kód (6 číslic), funkcia resetovania.
• napájanie pomocou 4 batérií 1,5 V AA (nie sú súčasťou 

dodávky)

HOTELOVÝ TREZOR NEPTUN

obj. č. montážne rozmery mm vnútorný rozmer mm

103 390 698 200 x 350 x 430 195 x 345 x 430

farba: antracitová
vyhotovenie: bez políc; priestor na laptop
vyhotovenie 2: elektronický zámok
hmotnosť: 11,5 kg

ŠATNÍKOVÁ TYČ SPEZIAL OVAL

obj. č. povrch

103 385 046 pochrómovaný

dĺžka: 3000 mm
služba: možnosť nárezu na mieru za príplatok
dĺžka: 30 x 15 mm
hrúbka materiálu: 0,8 mm
materiál: oceľ

15

30

DRŽIAK ŠATNÍKOVEJ TYČE OVAL 1

obj. č. materiál povrch

103 385 566 zinok poniklovaný

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

12,415,3

17,6

3

Ø4,2

32 44

6

Neviditeľný, stabilný a flexibilný systém montáže panelov s:
• mimoriadne nízkou konštrukčnou výškou, preto šetrí priestor
• presným usadením pomocou závesného nosa
• rovnakou koľajnicou pre stenu aj konštrukčný diel
• zaručene dobrým lícovaním vďaka závesnej drážke 4,25 mm
• mostíkom na dolnej strane napr. na vedenie kábla
• možnosťou vyrovnania pri nerovnej stene

SOLIDO ZÁVESNÉ KOVANIE NA PANELY  
BASIC / SMALL 2000

obj. č. vyhotovenie dĺžka 
mm

výška 
mm

hrúbka 
mm

cena EUR

103 343 001 Basic 2000 40 8 16,00

103 343 002 Small 2000 25 5 12,00

materiál: hliník
povrch: neupravený

0,13 €  1,50 €   / m

119,- €  

od   12,- €  
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Vitajte vo svete, ktorý 
reaguje na vaše priania.

Prepojenim domácich spotrebičov Siemens s aplikáciou 
Home Connect získate predtým netušené možnosti.

Zoznámte sa s budúcnosťou.

Siemens domáce spotrebiče
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*Zdroj: Euromonitor, objemy predaja, 2019.

Bosch je najpredávanejšia 
značka veľkých domácich 
spotrebičov v Európe
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• optimálny pohyb
• integrované tlmenie
• výškovo nastaviteľné odkladacie plochy
• rozmery čelných košov: Š x V x H = 450 x 75 x 305 mm
• rozmery vnútorných košov: Š x V x H = 430 x 75 x 370 mm

Balenie obsahuje:
otočný výsuv
2 čelné koše
2 vnútorné koše

VS COR FOLD SAPHIR OTOČNÝ VÝSUV  
PRE ROHOVÚ SKRINKU

obj. č. smer šírka korpusu mm

103 378 514 ľavý 900

103 378 517 pravý 900

výška osadenia: 530 mm
hĺbka osadenia: 485 mm
šírka krídla: 450-600 mm
materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

ľavé vyhotovenie

• 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 l výška 
osadenia 
min. mm

hĺbka 
osadenia 
min. mm

šírka 
korpusu 

mm

cena EUR

103 370 109 10 380 240 400 22,00

103 370 112 15,5 450 280 450 23,00

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

• plný výsuv s integrovaným tlmením a samostatným dovretím  
v oboch vedeniach

• čelné nastavenie v 3-smeroch pomocou excentra
• EasyFit: montáž závesného rámu na vodiace lišty bez použitia 

náradia
• integrovaná montážna šablóna: počas montáže nie je 

potrebné žiadne meranie
• ďalší úložný priestor vďaka výsuvnému veku

VS ENVI SPACE SYSTÉM NA TRIEDENIE  
ODPADU

obj. č.  nádoba l

103 370 030 2 x 22 

použitie: s čelným upevnením
šírka korpusu: 600 mm
výška osadenia: 370 mm
hĺbka osadenia: 464 mm
materiál: plast/kov
povrch: lávovo sivý

 

PROTIŠMYKOVÁ PODLOŽKA AGO  
NALISOVANÁ NA DNO

obj. č. D x Š x H mm

103 398 437  2600 x 478 x 16

materiál: DTD / štruktúrovaný plast sivostrieborný

Vitajte vo svete, ktorý 
reaguje na vaše priania.

Prepojenim domácich spotrebičov Siemens s aplikáciou 
Home Connect získate predtým netušené možnosti.

Zoznámte sa s budúcnosťou.

Siemens domáce spotrebiče

Sk
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s 
A

G
.

*Zdroj: Euromonitor, objemy predaja, 2019.

Bosch je najpredávanejšia 
značka veľkých domácich 
spotrebičov v Európe

129,- €  35,- €  

22,- €  

179,- €  
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Profesionálna pištoľ pre pohodlnú aplikáciu polyuretánových 
pien.

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

AA230 APLIKAČNÁ PUR PIŠTOĽ BASIC

obj. č. vhodné pre

101 164 017 1-zložková pena

 

Na označenie v ťažko dostupných miestach. Použiteľný od 
veľkosti otvoru ø 2 mm. Navyše s patentovaným samočinne 
nastaviteľným teleskopickým hrotom na zreteľne dlhšie použitie.  
S permanentnou náplňou. Šírka linky 1,5 mm.

ZNAČKOVAČ DO HLBOKÝCH OTVOROV  
PICA 150

obj. č.  farba

101 168 060 čierna 

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 pre značkovače Pica dry.
Vhodné na všetky povrchy. Z hladkých 
povrchov sa dá očistiť vlhkou 
handričkou.
Rozsah dodávky: 4 x tuha 2B, 2 x 
červená, 2 x žltá.

SÚPRAVA NÁHRADNÝCH NÁPLNÍ DO 
ZNAČKOVAČA PICA DRY GRAFITOVÁ/ŽLTÁ/
ČERVENÁ

obj. č.

101 168 312

 

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

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

SOLIDO CUTTER 15-DIELNA SÚPRAVA

obj. č. šírka hrotu mm dĺžka mm

101 108 029 18 175

 

15,- €  7,60 €  

od  1,00 €  

5,- €  

5,- €  8,- €  
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Jednoručné svorky Bessey EZM a EZL sú ideálne pre 
upínacie práce, ktoré vykonávate jednou rukou, zatiaľ čo 
druhá ruka musí vyrovnávať alebo používať skrutkovač.

Rozsah dodávky: 2x jednoručná svorka EZM15-6  
a 2x jednoručná svorka EZL30-8

EZM15-6
upínacia sila 750 N
rozsah upínania: do 150 mm
vyloženie: 60 mm
rozsah rozpínania: 125 - 270 mm
kaľajnica: 14 x 5 mm
hmotnosť: 0,31 kg

SÚPRAVA JEDNORUČNÝCH SVORIEK  
EZM-EZL-SET Jedinečne kompaktný dizajn, 

extrémne flexibilný a dá sa použiť 
aj v najužších priestoroch. Hladké 
trapézové závitové vreteno s otočnou 
prítlačnou doskou, tlačidlo rýchleho 
posúvania pre rýchly posun klzného 
ramena. Hnací mechanizmus je 
chránený pred prachom a trieskami 
plastovým krytom posuvného ramena. 
Upínacia sila až 2000 N.

SVORKA S PREVODOM GEARKLAMP GK

obj. č. rozpätie 
mm

vyloženie 
mm

hmotnosť 
kg

cena EUR

101 190 251 150 60 0.62 19,00

101 190 252 300 60 0.73 21,00

101 190 253 450 60 0.84 22,00

101 190 254 600 60 0.95 25,00

koľajnica: 25 x 12 mm

EZL30-8
upínacia sila 1400 N
rozsah upínania: do 300 mm
vyloženie: 80 mm
rozsah rozpínania: 160 - 450 mm
kaľajnica: 18 x 5 mm
hmotnosť: 0,68 kg

od  19,- €  

53,- €  

obj. č.  veľkosť sady

101 193 349 n 4-dielna 

 
Toto zariadenie v sebe spája doteraz neskombinované produkty:
• navíjač s odolnou hadicou
• bezolejový kompresor
• konzolu pre upevnenie na stenu
• praktický odkladací priestor na vzduchové náradie
• kompaktný a dizajnovo zaujímavý do každej dielne.

Dodáva sa vrátane: ofukovacej pištole, nástennej konzoly  
a montážneho materiálu.

KOMPRESOR S NAVÍJAČOM VZDUCHOVEJ HADICE REM 160-8 WOF

obj. č. D x Š x V mm pracovný tlak napätie V

101 185 027 280 x 385 x 495 8 bar 230

kvalita hadice: gumená
hadica ø: vnútorný 8 / vonkajší 12 mm
dĺžka hadice: 10 m
výkon: 1.1 kW
sací výkon: 160 l/min
plniace množstvo: 70 l/min
hladina akustického tlaku: 96 dB
vyhotovenie: s integrovanou hadicou v navíjacom bubne

 
Výhody pre používateľov:
• kompaktný a inovatívny dizajn
• bez vzdušníka (tlakovej nádoby)
• montáž na stenu, nízka hmotnosť
• kvalitný a odolný plášť
• ľahká a jednoduchá inštalácia
• systém PLUG-AND-PLAY (pripoj a používaj)
• kedykoľvek pripravený na každodenné použitie

146,- €  



Náradie pre najnáročnejších

S náradím, ktoré obstoja v teste času.
Nový akumulátorový rázový uťahovák TID 18 presvedčí vďaka veľmi 
robustnému rázovému mechanizmu s mimoriadne dlhou životnosťou. 
Perfektná súhra bezuhlíkového motora EC TEC najnovšej generácie 
a akumulátora 4,0 Ah Li-HighPower Compact pritom zabezpečuje 
maximálny výkon a výdrž. Navyše TID 18 sa ¼" upínaním nástrojov točí 
výhradne skrutkou – a nie zápästím: zabezpečuje to tangenciálny 
príklepový mechanizmus bez unavujícího spätného rázu. Vďaka nízkej 
hmotnosti iba 960 gramov umožňuje toto náradie vytrvalú prácu bez únavy. 

Viac informácií na www.festool.sk

O 20 % ľahší a ešte viac mobilnejšie: 
s Li-HighPower Compact 
akumulátorom a Systainerem³.

Pripravení.
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• bez vkladacích boxov
• v štandardnom formáte s osvedčenou základnou plochou
• prehľadné riešenie na usporiadanie a prepravu malých 

predmetov s priehľadným vekom

SYSTAINER³ ORGANIZÉR SYS3 ORG M 89

obj. č. D x Š x V mm hmotnosť kg

101 141 754 389 x 246 x 60 1.6

Rozsah dodávky: 
13x vkladací box 50 × 50 × 68; 8x vkladací box 50 × 100 × 68;
vkladací box 100 × 150 × 68

SYSTAINER³ ORGANIZÉR SYS3  
ORG M 89 22XESB

 

42,- €  54,- €  

Flexibilný modul s možnosťou spojenia s celým sortimentom 
Systainerov (okrem SYS-MINI).
Vybavenie: 2 x box 60 x 60 x 71 mm SYS-SB, 2 x box 60 x 
120 x 71 mm SYS-SB, 1 x box 180 x 120 x 71 mm SYS-SB.

SYSTAINER SYS-STORAGE BOX

obj. č. D x Š x V mm hmotnosť kg

101 141 596 396 x 296 x 167 2.5

Kompatibilný so Systainerom 
(T-LOC a Classic), mimoriadne 
veľké kolieska pre jednoduché 
prekonávanie schodov, otočné 
a zafixovateľné predné kolieska 
– ľahké otáčanie vo všetkých 
smeroch, bezpečnostný pás.

VOZÍK NA SYSTAINER SYS-ROLL 100

obj. č. kĺb ø hmotnosť kg

101 141 568 75 mm, zadná 200 mm 6.5

nosnosť: 100 kg 65,- €  

120,- €  

Flexibilne a individuálne rozdeliteľná zásuvka. Tri zásuvky 
s objemom 6,7 l sa môžu vkladacími boxmi a deliacimi 
priehradkami individuálne zostaviť a rozdeliť. Možnosť spojenia 
so všetkými kontajnermi T-LOC a Classic, Sortainer,  
mobilnými vysávačmi CLEANTEC.

ZÁSUVKOVÝ SYSTAINER SYS 4 TL-SOTRT/3

obj. č. D x Š x V mm hmotnosť kg

101 184 402 396 x 296 x 322 5.7

Rozsah dodávky: 8x vkladací box 60 x 60 x 71 mm,  
4x vkladací box 60 x 120 x 71 mm, 3x deliaca priehradka,  
2x bezpečnostná podložka, vo vrecku.

SÚPRAVA NÁHRADNÝCH BOXOV

obj. č. vhodné pre

101 184 510 SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 a SYS 4 TL-SORT/3

 

69,- €  

13,- €  

NOVÉ

obj. č. D x Š x V mm hmotnosť kg

101 141 755 389 x 246 x 60 2.2

NOVÉ
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Nylonové rukavice bez švov s 
nitrilovou povrchovou úpravou, 
s veľmi dobrým hmatom. Nitrilové 
nopy na dlani sú odolné voči 
olejom, vďaka tomu zaručujú lepšiu 
istotu pri uchopení naolejovaných 
predmetov. Tmavé vyhotovenie, 
veľmi dobrá odolnosť voči oderu 
a pevnosť v ťahu zaručujú dlhšiu 
životnosť.

OCHRANNÉ RUKAVICE AGIL FLEX DT 93-20

obj. č. veľkosť farba farebný kód

101 175 216 10 modro/čierna čierny

101 175 217 11 modro/čierna svetlomodrý

101 175 215 9 modro/čierna hnedý

materiál: nylon/spandex-tkanina/nitril/kaučuk povlak
norma: EN 388 / kategória II

EN 388

4121X

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 obsah ks

101 175 455 S 80

101 175 456 M 80

101 175 457 L 80

101 175 458 XL 80

materiál: nitril
farba: čierna
norma: EN 455 / kategória III

PAPERNET PAPIEROVÝ UTERÁK V ZVITKU RC

obj. č. šírka zvitku 
mm

dĺžka 
návinu m

dĺžka 
listu mm

počet 
listov ks

obsah 
ROL

107 860 824 204 135 300 450 6

základný materiál: recyklovaný papier
farba: modrá
vyhotovenie: 2-vrstvový
kĺb ø: 192,5 mm
otvor jadra ø: 60 mm

na prepravu nábytku atď.

TRANSPORTNÝ VOZÍK JUMBO

obj. č. veľkosť mm výška mm nosnosť kg

107 856 103 300 x 600 140 250

ø: 100 mm
pneumatiky: guma

Šedá časť z kvalitného nylónu automaticky aktivuje zodpovedajúcu funkciu podľa stave-
bného materiálu (rozpera, klapky) na najlepšie ukotvenie. Expanzné krídla červenej časti 
podporujú bezpečné rozovretie a poskytujú dodatočné poistenie šedej časti.
Ľahký priebeh otvorenia slúži na jednoduché nasadenie skrutky, bezpečné vedenie a 
upevnenie v skrutkovom kanáli.
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 cena EUR

104 460 101 6 30 4 - 5 6 40 4,00

104 460 103 6 50 4 - 5 6 60 8,80

104 460 105 8 65 4,5 - 6 8 75 10,00

104 460 102 8 40 4,5 - 6 8 50 5,80

K

od  4,- €   

/100 ks

23,- €  19,- €  

5,80 €  

1,50 €  

VYPREDANÉ
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Vlhčené čistiace obrúsky, určené na 
rýchle a šetrné odstránenie nevytvrd-
nutých zvyškov polyuretánových pien, 
lepidiel, tmelov z pracovných pomôcok 
a hladkých nesavých plôch. Obrúsky sú 
vhodné tiež na odstránenie čerstvých 
zvyškov farieb, tlačiarenských farieb, 
lakov a mastnoty. Je možné ich použiť 
aj na čistenie povrchov znečitených 
plastov.

AA292 ČISTIACE OBRÚSKY

obj. č. obsah ks balenie

110 623 819 100 dóza

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

• profesionálna kvalita
• protiplesňový; odolný voči UV a starnutiu, farebne stály
• nezafarbuje okolie (prírodný kameň)
• vhodný pre RLT zariadenia zodpovedajúce VDI 6022
• schválené na použitie v izolovaných miestnostiach; bez MEKO a zmäkčovadiel
• vysoká priľnavosť, trvalá elasticita; výborná pružnosť
• vhodný do interiérov a exteriérov

PREMIUM SILIKÓN PRO4

obj. č. farba balenie obsah ml

110 601 900 transparentná kartuša 310

110 601 901 biela kartuša 310

110 601 904 betónovo sivá kartuša 310

110 601 908 tmavohnedá kartuša 310

110 601 909 čierna kartuša 310

110 601 913 antracitová kartuša 310

Na vyplnenie trhlín a opravu poškodení v štruktúrovanej a škrabanej omietke. Štruktúrový tesniaci 
akryl, ktorý svojou štruktúrou dosahuje vzhľad omietky. Použiteľný v interiéroch a exteriéroch, vysoká 
priľnavosť aj na vlhkých a savých povrchoch.

• plastoelastický
• vzhľad pripomínajúci omietku
• EMICODE EC 1 Plus, veľmi nízke emisie
• pretierateľný
• bez rozpúšťadiel a silikónov
• bez ftalátov a halogénov
• paropriepustný
• odolný voči poveternostným vplyvom a starnutiu
• dodávaný v rozličných zrnitostiach

ŠTRUKTÚROVÝ AKRYL 15%

obj. č. farba balenie obsah ml poznámka zrnitosť mm

110 602 042 biela kartuša 310 stredný 1.0

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 Okrem toho taktiež odstraňuje, 
čerstvé zbytky farby, voskov, tukov, olejov a 
lepidiel.

PIŠTOĽOVÝ ČISTIČ AA290

obj. č. obsah ml

110 642 136 500 3,60 €  9,- €  

2,20 €  

5,- €  
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FM355 nízkoexpanzná perfekt PUR pena s 
inovovanou chemickou receptúrou s vysokou 
výdatnosťou, minimálnym zmrštením a 
aplikovateľnosťou po celý rok. 

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. obsah ml teplota pri spracovaní

110 680 212 880 -10°C do +35°C

vyhotovenie: nízkoexpanzná

B3

Dvojzložková polyuretánová rýchlopena je 
obzvlášť vhodná na zapenenie dverových 
zárubní a drevených obložiek, upevnenie 
schodov a okenných parapiet, zapenenie 
škár, vyplnenie dutín, zapenenie rúr a 
elektroinštalácií, tesnenie striech a stien.

• DIN4102 B2 kvalita
• bez freónov, formaldehydu a PCB
• rýchla a beztlaková montáž zárubní
• rezateľná po 240 sekundách
• zárubňu možno uvoľniť po 20 min
• výdatnosť až do 4,5l
• teplota pri spracovaní:  

+5 °C až +25 °C

2K PENA NA ZÁRUBNE 210ML

obj. č.  

110 651 055  

 

B2

OKENNÁ FÓLIA ME501 TWINAKTIV HI EW

obj. č. šírka mm dĺžka návinu m použitie cena EUR

110 632 263 70 50 SP025 48,00

110 621 330 100 50 SP025 65,00

zloženie materiálu: polyetylénkopolymér s rúnovou látkou

Impregnačný sprej na tkaniny a kožu 
Impregnuje a chráni textilnú športovú 
a vychádzkovú obuv, klobúky, čiapky, 
bundy, tréningové úbory, textilné tašky, 
dáždniky, kempingový nábytok, markízy, 
celty, topánky, kožené oblečenie atď.,  
tiež vhodné aj na moderné priedušné  
TEX materiály

Výhody produktu:
• odolný voči vode
• odolný voči nečistotám
• odolný voči olejom
• chráni tkaniny a kožu
• povrch ponecháva elastický a priedušný
• 360° technika ventilu

IMPREGNAČNÝ SPREJ TECLINE

obj. č. obsah ml farba

110 642 233 400 bezfarebný

VZORKOVNÍK FARIEB BEKO

obj. č. poznámka

991 099 822 akryl

991 099 823 Pro4 3,- €  

8,- €  

4,90 €  

3,90 €  

Jedno alebo obojstranne lepiaca fólia slúži na utesnenie 
okenných a fasádnych prípojných škár vďaka variabilnej 
hodnote sd je možné túto fóliu použiť v interiéri aj exteriéri. 
Fólia spĺňa odporúčania RAL pre okná a vchodové dvere.

Výhody produktu:
• nízke riziko plánovania, vďaka  

nezameniteľnosti strán
• inteligentná kontrola vlhkosti  

vďaka variabilnej Sd hodnoty
• odolná voči pretrhnutiu,  

UV stabilná až 12 mesiacov
• schválené stavebným  

dozorom: Tesnosť voči  
hnanému dažďu: A, Sd  
hodnota, omietateľnosť



schachermayer express 2020 | 19

stavba - nábytok express

Automatická olepovačka hrán s predfrézovaním, nanášaním lepidla na obrobok, vysokofrekvenčným kapovacím agregátom, 
vysokofrekvenčným frézovacím agregátom, rožkovacím agregátom, reťazovým posunom, horným prítlakom a vyťahovacou 
podložkou. Pre hrany ABS, PVC, melaminové hrany 
a dyhové hrany vo zvitku, ako aj fixné dĺžky.

OLEPOVAČKA HRÁN TYP B90 KFE

Technické parametre: 

Hrúbka hrany: 0,4 - 3mm (drevená lišta do 6mm)

Min./ max. hrúbka dielca: 8 - 60 mm

Min. dĺžka dielca: cca. 120 mm/ cca. 200 mm s rožkovačom  

Min. šírka dielca: cca. 75 mm / 60mm (opcia) 

Posuv: 10/8 m/min

Rožkovací agregát: 10 - 60 mm 

Predfréz (výška fréz): 30mm (štandard), opcie 45/55/65/mm)

Pracovný prítlak: 6 – 7 kg/cm2

Celkový príkon: cca. 7,02 kW

El. zapojenie: 400 V,  50 Hz / 3 fázy + N

Pracovná výška: cca. 900 mm 

Rozmery (D x V x Š): cca . 4030 x 1480 x 630 mm 

Hmotnosť: 1050kg

Ďalšie vybavenie stroja:
• rádiusová cidlina s ventiláciou a odsávaním                                                              
• začisťovanie
• lepidlová nádržka EVA/PUR
• diamantové nástroje  V=65 mm
• plošná cidlina s duálnym kopírovaním, ventiláciou                              
• Riepe antiadhézna rozprašovacia jednotka pre predfréz
• Riepe antiadhézna rozprašovacia jednotka na výstupe  

pred začisťovacou stanicou
• automatické polohovanie agregátov pre dve hrúbky  

hrany 0,4 mm a 2 mm
• motorický horný prítlak s ovládaním cez dotykovú  

obrazovku
• pneumatické nastavenia (ON / OFF) pre rádiusovu cidlinu  
• pneumatické nastavenia (ON / OFF) pre plošnú cidlinu
• rúrový systém montovaný DM=200 mm vpravo  

s manuálnym zasúvacím uzáverom a koleno 90°
• pneumatické nastavenie rovina - rádius 
• balík Nesting pre frézovací agregát a rádiusovú cidlinu  

zospodu (1strana)
 
Bežná cena stroja 40.065 EUR

34.500,- €  

Cenovo výhodná olepovačka pre hrany do 2 mm 
vrátane predfrézu s diamantovými nástrojmi 
(hĺbka  frézovania* do 2 mm, bezúdržbová nádržka 
na lepidlo, vysokofrekvenčné kapovanie 
 a frézovanie (12.000 ot./min), kombinvane frézy  
s výmennými žiletkami, robustný reťazový  
pohon, dvojitý horný prítlak, vyťahovacia  
podložka.
*Hrúbka predfrézovania max. 1 mm pri  
špeciálnych materiáloch ako napr. Multiplex

OLEPOVAČKA HRÁN TYP F2

Technické parametre: 

Hrúbka hrany: max. 2 mm

Min./ max. hrúbka dielca: 8 / 40 mm 

Min. dĺžka dielca: cca. 180 mm 

Min. šírka dielca: cca. 80 mm

Posuv: 7 m/min

Doba prípravy pri spustení: 3,5 min

Celkový príkon: cca. 5,9 kW

El. zapojenie: 400 V,  50 Hz / 3 fázy

Pracovná výška: cca. 900 mm

Rozmery (D x V x Š): cca . 3300 x 1300 x 1400 mm

Hmotnosť: 600 kg

Pripojenie na odsávanie  Ø: 1x140 mm

Ďalšie vybavenie stroja:
• separátne pneumatické nastavenie fréz
• plošná cidlina vrátane pneumatického zdvihu
• príprava na výmenu nádobky na lepidlo, vrátane  

vypúšťania lepidla   

Cena stroja 21.950 EUR
Akciová cena: 21.500 EUR vrátane  
výmennej nádržky na lepidlo v hodnote 1.800 EUR

21.500,- €  

Uvedené akciové ceny sú bez DPH, uvedenia do prevádzky a dopravy. Platné do vypredania zásob
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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


