akcie

stavba - nábytok - náradie
express | 03/2020

Platnosť cien od 1. júla do 30. septembra 2020. Uvedené netto ceny sú bez DPH

SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE
BEZ TLMENIA
Kvalitné kovanie na posuvné dvere do 40 kg, so
100% odolnosťou voči korózii. Vyznačuje sa tichým
hladkým pohybom a jednoduchou montážou. Odkaz
na ďalšie prídavné časti: horná pojazdová koľajnica
obj.č: 102222424, krycí klipový profil obj.č: 102221047,
102221048, 102221051

od

11,-

€

obj. č.

materiál

nosnosť kg

rozsah dodávky

102 227 320

pozinkovaná oceľ / plast

40

3 montážne uholníky, 2 pojazdové vozíky, 2 koľajnicové dorazy, 1 spodný vodiaci čap

cena EUR
11,00

102 227 321

pozinkovaná oceľ / plast

80

4 montážne uholníky, 2 pojazdové vozíky, 2 koľajnicové dorazy, 1 spodný vodiaci čap

15,00

SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE
S TLMENÍM
Potrebná horná pojazdová koľajnica obj.č:
102222457 sa objednáva osobitne.
jednostranné

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

obj. č.

vyhotovenie

nosnosť kg

šírka krídla od - do mm

cena EUR

102 221 035
102 221 036

1-stranné tlmenie

40

600 - 1350

36,00

2-stranné tlmenie

40

850 - 1350

53,00

102 221 037

1-stranné tlmenie

80

600 -1350

40,00

102 221 038

2-stranné tlmenie

80

850 - 1350

58,00

3,-

Pojazdová koľajnica pre 40 / 80 kg,
s montážnymi otvormi
rozmer: 31,2 x 33,2 mm
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok
materiál: strieborný eloxovaný hliník

2

dĺžka mm

102 222 457

6000

| express 2020

od

5,-

36,-

€

KRYCÍ KLIPOVÝ PROFIL

HORNÁ POJAZDOVÁ KOĽAJNICA PRE
MONTÁŽ NA STROP

obj. č.

dvojstranné

€

vyhotovenie: na drevený kryt
služba: nie je možné narezať
obj. č.

€/m

102 221 051

ceny bez DPH

dĺžka mm materiál
150 neupravený hliník

www.schachermayer.sk

stavba - nábytok - náradie express

SÚPRAVA KOVANIA MUTO 80, BEZ KOĽAJNICE
Rozsah dodávky:
2 vozíky
2 koncové dorazy
1 podlahové vedenie

POJAZDOVÁ KOĽAJNICA MUTO 80 MONTÁŽ
NA STENU


od

29,-

€/m

dĺžka: 6000 mm
hrúbka skla od - do: 8 - 13,5 mm
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok!
obj. č.

materiál

102 233 917

strieborne eloxovaný hliník

102 233 918

efekt ušľachtilej ocele

139,-

€

POJAZDOVÁ KOĽAJNICA MUTO 80 MONTÁŽ
NA STROP

obj. č.

materiál

102 234 956

strieborne eloxovaný hliník

29,00

102 234 957

efekt ušľachtilej ocele

35,00

KRYCÍ PROFIL MUTO 80




od

29,-

od
€/m

dĺžka: 6000 mm
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok!
hrúbka skla od - do: 8 -13,5 mm
obj. č.

materiál

102 234 954

strieborne eloxovaný hliník

102 234 955

efekt ušľachtilej ocele

cena EUR

12,-

€/m

dĺžka: 6000 mm
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok!
hrúbka skla od - do: 8 -13,5 mm
cena EUR

obj. č.

materiál

29,00

102 234 958

strieborne eloxovaný hliník

12,00

35,00

102 234 959

efekt ušľachtilej ocele

13,00

ADAPTÉR PRE KRYCÍ PROFIL MUTO 80

KONCOVÁ KRYTKA MUTO 80

Namontovať vo vzdialenosti
max. 700 mm, avšak najmenej
3 kusy na jeden krycí profil

pre montáž na stenu a strop

cena EUR

hrúbka skla od - do: 8 -13,5 mm

obj. č.

materiál

102 233 931

čierny plast

2,-

€

obj. č.

materiál

102 233 932

strieborný plast

102 233 933

efekt ušľachtilej ocele

9,-

€ /pár

express 2020 |
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MUŠĽOVÝ PRSTENEC 5281, SAMOLEPIACI
Na nalepenie na sklenené a hladké drevené dvere

10

65

od

18,-

obj. č.

materiál

povrch

102 232 979

hliník

strieborne eloxovaný

18,00

102 232 980

hliník

efekt ušľachtilej ocele

19,00

102 232 981

hliník

čierny matný

19,00

€
10
120

vyhotovenie: samolepiaca
montážne rozmery: 120 x 65 x 11,5 mm

cena EUR

R1

5

VYROVNÁVACIE KOVANIE PLANO
NA INTERIÉROVÉ DVERE
Úplne skryté vstavané kovanie umožňuje vyrovnanie krivých
dverí v oboch smeroch (otáčaním doľava alebo doprava
pomocou priloženého inbusového kľúča veľkosti 6 mm).
Montáž vo dverách s obkladom. Treba použiť priložené
vodiace profily tvaru U a vodiace dosky. Pre dvere s výškou
do 2300 mm.

25 mm

250 mm

250 mm

250 mm
25 mm
25 mm
250 mm

250 mm

250 mm

200 mm

12

ZT

hĺbka frézovania mm

šírka frézovania mm

hrúbka dverí min. mm

13

12

38

102 279 780

4

48

obj. č.

25

HT

hĺbka vŕtania: 26 mm
vrták ø: 35 mm

| express 2020

ceny bez DPH

69,-

€

www.schachermayer.sk

stavba - nábytok - náradie express

12 VDC

12 VDC

LED PÁS 3014 12 V/DC

LED-PÁS REEL MECCANO-108 12 V/DC

Flexibilný LED pás so 120 LED/m. Uhol svietenia: 120°
Životnosť: 30.000 h. CRI:> 80. Možnosť delenia každých 25 mm.
Max. dĺžka v jednej línii je 5 m.

Flexibilný LED pás

// možnosť rozdeliť

kontaktné plochy

každých 25 mm

pre letovanie

25

108 LED/m
LED - odstup 9,26 mm
deliaci bod každých 27,78 mm
stykové miesto s dierou, pre ideálnu pevnosť pripájacieho
klipu

8

8,33

•
•
•
•

rozteč LED 8,33 mm

2 ks pripájací kábel so zástrčkou
dĺžka pripojovacieho kábla: 2 x 1000 mm
spôsob montáže: na nalepenie
farba svetla: 4200 K neutrálna biela
svetelný tok (lumen): 1240 lm/m
spotreba energie: 12/m kWh/1000h
materiál: medený pás biely

od

12,-

dĺžka
mm

šírka
mm

103 376 596

2000

8

1.2 11,2/m

12,00

103 376 597

3000

8

1.2 11,2/m

18,00

103 376 598

4000

8

1.2 11,2/m

22,00

obj. č.

svetelný tok (lumen)

výkon W

25,00

103 376 373

1000 lm/m

11,8/m

5000

8

cena EUR

59,-

obj. č.

103 376 599

výška výkon W
mm

€

dĺžka: 5000 mm
šírka: 10 mm
výška: 1,6 mm
spôsob montáže: na nalepenie
svetelné teleso: 108 LED/m
farba svetla: 4000 K neutrálna biela
spotreba energie: 11,8/m kWh/1000h
materiál: medená platnička
povrch: biely

1.2 11,2/m

LED

LED

12 VDC

LED SIEŤOVÝ ZDROJ NG40 12 V/DC

12 VDC

LED SIEŤOVÝ ZDROJ NG41 12 V/DC

27,-

29,-

€

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

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

obj. č.

obj. č.

103 372 719

€

dĺžka mm

šírka mm

výška mm

výkon W

290

44

16

60

103 372 949

€

dĺžka mm

šírka mm

výška mm

výkon W

180

52

30

75

express 2020 |
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MECCANO HLINÍKOVÝ PROFIL MEC-1, MEC-2

9,-

MECCANO HLINÍKOVÝ PROFIL MEC-3

11,80

€

€

16

23
šírka: 23 mm
výška: 15 mm
spôsob montáže: naložená montáž

obj. č.

dĺžka mm

materiál

povrch

obj. č.

103 376 352

3000

hliník

eloxovaný

103 376 353

15

11

šírka: 16 mm
výška: 11 mm
šírka osadenia: 17 mm
hĺbka osadenia: 12 mm
spôsob montáže: naložená montáž s koncovkami MEC-1 / MEC-3,
vložená montáž s koncovkami MEC-2

HLINÍKOVÝ ROHOVÝ PROFIL MECCANO
MEC-5

3000 hliník

povrch
eloxovaný

MECCANO KRYT PROFILU MEC-1 / MEC3


8,-

€

€

18

13,-

dĺžka mm materiál

šírka: 18 mm
výška: 18 mm
spôsob montáže: nadstavba
obj. č.

šírka: 16 mm
výška: 1 mm

18

obj. č.

dĺžka mm materiál

103 376 290

3000 hliník

dĺžka mm materiál

povrch

povrch

103 376 356

3000 plast

transparentný

eloxovaný

103 376 357

3000 plast

opálový

MECCANO PROFILOVÁ MONTÁŽNA LIŠTA PRE
NALOŽENÝ PROFIL MEC-1, MEC-3
obj. č.

dĺžka mm materiál

103 376 361

6

210 plast

1,20

povrch
biely

€

MECCANO SÚPRAVA KONCOVIEK NA
NALOŽENÝ PROFIL MEC-1

MECCANO SÚPRAVA KONCOVIEK NA
VLOŽENÝ PROFIL MEC-2

Každá koncovka predĺži
profil o 15 mm
Rozsah dodávky:
2 ks koncoviek
2 ks odľahčovacích držiakov kábla
2 ks upevňovacích skrutiek

Rozsah dodávky:
3 ks upevňovacích svoriek
1 ks odľahčovacieho držiaka
kábla

obj. č.

materiál

povrch

103 376 358

plast

hliníková farba

| express 2020

4,

50

€

obj. č.

materiál

103 376 359

kov, plast

ceny bez DPH

3,-

€

www.schachermayer.sk

stavba - nábytok - náradie express

SÚPRAVA KONCOVIEK NA NALOŽENÝ ŠIKMÝ
PROFIL MEC-3

SÚPRAVA KONCOVIEK
NA ROHOVÝ PROFIL
MECCANO MEC-5

Každá koncovka predĺži
hliníkový profil o 15 mm

5,-

Rozsah dodávky:
2 ks koncoviek
2 ks odľahčovacích držiakov kábla
2 ks upevňovacích skrutiek
obj. č.

materiál

povrch

103 376 360

plast

hliníková farba

5,-

ON/OFF

3m

€

€

obj. č.

materiál

povrch

103 376 291

plast

hliníková farba

12 VDC

12 VDC

STMIEVATEĽNÉ

DOTYKOM

3m

MECCANO INFRAČERVENÝ SPÍNAČ 12 V/DC

MECCANO DOTYKOVÝ SPÍNAČ 12 V/DC

Infračervený spínač pre inštaláciu do hliníkových profilov
MECCANO. Tlačidlo je označené bielou podsvietenou LED
diódou.

Dotykový spínač pre inštaláciu do hliníkových profilov
MECCANO. Tlačidlo je označené bielou podsvietenou LED
diódou.

Detekčná plocha: približne 50 mm

Spínacia funkcia:
krátky dotyk = zapnutie / vypnutie
dlhý dotyk = nastavenie jasu v dvoch úrovniach

Spínacia funkcia: Prepínanie pohybom ruky okolo senzora.

vyhotovenie 3: pripájací kábel, MECCANO svorka
vyhotovenie: infračervený spínač k MECCANO profilu
MEC-1nadstavba, MEC-3, MEC-5

vyhotovenie 3: pripájací kábel, MECCANO svorka

obj. č.

dĺžka osadenia
mm

výkon
W

obj. č.

dĺžka osadenia
mm

výkon
W

103 376 350

90

36

103 376 347

85

36

12,-

€

WEB

WEB

3m

9,LED

€

12 VDC

MECCANO POHYBOVÝ SNÍMAČ 12 V/DC
Detektor pohybu pre inštaláciu do hliníkových profilov MECCANO.
Detekčná plocha: približne 5 m
Čas zapnutia: detektor pohybu sa zapne pri pohybe a asi 15 sekúnd po
poslednom pohybe sa vypne.
Rozsah dodávky:
vrátane krycieho profilu L: 90 mm v priehľadnom a opálovom vyhotovení,
s frézovaním pre snímač pohybu.
vyhotovenie 3: pripájací kábel, MECCANO svorka
vyhotovenie: pohybový snímač k MECCANO profilu MEC-1nadstavba, MEC-3, MEC-5

obj. č.
103 376 348

dĺžka osadenia mm výkon W
90 36

MJ
ks

cena EUR
46,75

23,express 2020 |

€
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WEB

WEB

230 V

2m

WEB

2m

PIX ZABUDOVANÁ ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA
230V STN/ČSN

ZABUDOVANÁ ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA
TWIST 2Z 230 V

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

•
•
•
•

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

230 V

kompaktné rozmery (HxØ: cca 42,5 × 115 mm)
nehrdzavejúca oceľ
certifikované
pre pracovné dosky od 20 mm do 40 mm, IP 20

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

45

3,5

Ø68

Ø55

ø: 115 mm
výška: 2,5 mm
osadenie ø: 105 mm
hĺbka osadenia: 40 mm
napätie:230 V
výkon: 3680 W / intenzita prúdu: 16 A
materiál: plast, kov
vyhotovenie: napájací kábel s dutinkami
ø: 68 mm
výška: 3,5 mm
osadenie ø: 55 mm
hĺbka osadenia: 45 mm
dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm
intenzita prúdu: 16A 250 V
materiál: plast
povrch: čierny, biely, efekt ušľachtilej ocele
obj. č.

výkon W

napätie

103 333 380

max. 3680

230 V

21,50

52,-

€

obj. č.

vyhotovenie 3

povrch

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

€

ŠATNÍKOVÁ TYČ SPEZIAL OVAL

od

cena EUR

DRŽIAK ŠATNÍKOVEJ TYČE
OVAL 1


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

povrch

103 385 046

pochrómovaný

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

1,

50

€/m

obj. č.

materiál

povrch

103 385 566

zinok

poniklovaný

0,13

€

ROHOVÝ PRVOK NA SKRIŇOVÚ POSTEĽ
Rozsah dodávky: súprava sa skladá zo 4 kusov

25,-

€

Š x V x H: 100 x 210 x 100 mm

8

obj. č.

povrch

materiál

103 325 341

hliníkovo sivý

oceľ

| express 2020

ceny bez DPH
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> 600

VS ENVI SPACE SYSTÉM NA TRIEDENIE ODPADU
• 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

použitie: s čelným upevnením
šírka korpusu: 600 mm
výška osadenia: 370 mm
hĺbka osadenia: 464 mm
obj. č.

materiál

povrch

vyhotovenie

103 370 030

plast / kov

lávovo sivý

nádoba 2 x 22 litrov

129,-

INSINKERATOR EVOLUTION 200

DRVIČ KUCHYNSKÉHO ODPADU MODEL 56

• tichá prevádzka vďaka efektívnemu
odhlučneniu
• automatický chod / spätný chod
• drviaca komora z ušľachtilej ocele
• poistka proti preťaženiu s ručným
spínačom
• šesťhranný kľúč na manuálne
uvoľnenie pri zablokovaní stroja
spôsobenom náhodne vpadnutým
predmetom (nôž a pod.)
• ochrana pred vystrekovaním vody
• prípojka pre odpadovú vodu z
umývačky riadu

•
•
•
•

€

tichá prevádzka
drviaci systém z ušľachtilej ocele
vzduchový vypínač
poistka proti preťaženiu s ručným
spínačom na opätovné spustenie
• šesťhranný kľúč na manuálne uvoľnenie
pri zablokovaní stroja spôsobenom
náhodne vpadnutým predmetom (nôž,
lyžica a pod.)
• ochrana pred vystrekovaním vody
• prípojka pre odpadovú vodu z umývačky
riadu
Záruka 3 roky.

Záruka 6 rokov.

výkon: 0,75 PS
vhodné pre: kuchynský drez s okrúhlym vypúšťacím ventilom 3
1/2" (priskrutkovaný)
spotreba: 5 (na osobu) l/deň
obj. č.

typ

113 516 005

Evolution 200

450,-

výkon: 0,55 PS
vhodné pre: kuchynský drez s okrúhlym vypúšťacím
ventilom 3 1/2" (priskrutkovaný)
spotreba: 4 (na osobu) l/deň

€

obj. č.

typ

113 516 006

Model 56

183,-

€

DÁVKOVAČ MYDLA SOAPDIS/CM
Dávkovač na tekuté mydla a saponát, ľahká montáž,
priemer vŕtaného otvoru 26-35 mm, plnenie zhora, objem
0,5 L. Horná časť z pochrómovanej mosadze.

obj. č.

typ

povrch

113 522 134

SOAPDIS/CM

chróm

19,-

€
express 2020 |
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Clamex P-10

Clamex P-14
Clamex P-Medius
14/10
Tenso P-10

Tenso P-14

P-System
Divario P-18

Spojenie, ktoré zaistí tvar bez
použitia nástrojov

Bisco P

Rýchla montáž

Pevný

Tolerancia v posune

len vsunúť, namiesto
skrutkovania alebo lepenia

zachová tvar na
veľkých plochách

umožňuje oba obrobky
dokonalo zarovnať

Lamello AG | Joining technology

| express 2020
ceny bez DPH
10 Hauptstrasse
149 | CH-4416 Bubendorf | info@lamello.com | www.lamello.com
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SPOJKA LAMELLO TENSO P-14

SPOJKA LAMELLO CLAMEX P-14

• zabudovanie prostredníctvom Zeta P2
alebo CNC Technológie
• neviditeľný samonapínací spojovník
s tvarovacím ukotvením P-System
v priebehu sekúnd
• podpora lepením

• zabudovanie pomocou drážkovacej frézky Zeta alebo
technológie CNC
• rozoberateľné spoje pre rozkladacie konštrukcie
• ručná montáž bez náradia, za pár sekúnd
• zabezpečená proti pootočeniu vodiacim čapom
• možnosť rôznych spojení cez úkos

od

86,-

€

materiál: plast zosilnený sklenenými vláknami
obsah: 80 pár
obj. č.

D x Š mm

hrúbka mm

103 330 573

66 x 27

10

52,-

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

SPOJKA LAMELLO DIVARIO P-18
• samoupínacie, neviditeľné spojenie na zasunutie.
• 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

obj. č.

D x Š mm

hrúbka mm

obsah pár

cena EUR

103 330 582

66 x 27

10

300

299,00

103 330 581

66 x 27

10

80

86,00

SPOJOVACIE PLATNIČKY BISCO P14
• 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

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

D x Š mm

hrúbka mm

103 330 552

23 x 15,5

7

65,-

€

hrúbka: 7 mm
obsah: 80
materiál: skleneným vláknom vystužený plast
obj. č.

D x Š mm

103 361 420

65 x 27

20,-

€

NARÁŽACIA LAMELA E20-L
•
•
•

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

SPOJOVACIE LAMELY SOLIDO VEĽ. 20
Obsah kartónu: 1000 kusov

obsah: 80 kusov
materiál: čierny plast

hrúbka: 4 mm

obj. č.

D x Š mm

hrúbka mm

103 330 575

56 x 11,5

4

30,-

€

obj. č.

D x Š mm

103 333 694

56 x 23

hĺbka drážky mm
12

13,express 2020 |

€
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KARTUŠOVÁ PIŠTOĽ FX7-60
Extrémne robustná hliníková pištoľ s otočnou hlavou. Dvojité
klzné ložiská pre hladký chod. Gumou potiahnutá rukoväť
a spúšť.

AA230 APLIKAČNÁ PUR PIŠTOĽ BASIC
• telo pištole: termoplast
• materiál rukoväte: termoplast

obj. č.

vhodné pre

101 164 017

1-zložková pena

7,60

€

obj. č.

vhodné pre

101 109 812

310 ml kartuše
a 600ml fóliové vrecko

29,-

€

KARTUŠOVÁ PIŠTOĽ FX7-90
Extrémne robustná hliníková pištol s otočnou hlavou. Dvojité
klzné ložiská pre hladký chod. Gumou potiahnutá rukoväť
a spúšť.

ZNAČKOVAČ DO HLBOKÝCH OTVOROV
PICA 150
Označuje na všetkých materiáloch so suchým povrchom.
Použiteľný od veľkosti otvoru ø 2 mm. Šírka linky 1,5 mm.

obj. č.

farba

101 168 060

čierna

5,-

€

ZNAČKOVAČ DO HLBOKÝCH OTVOROV
PICA DRY

farba

101 168 311

grafitová (tuha)

8,-

€

NAVÍJACÍ METER
od

vhodné pre

101 109 810

310 ml kartuše

19,-

€

SÚPRAVA NÁHRADNÝCH NÁPLNÍ
DO ZNAČKOVAČA PICA DRY

Značí a píše na všetky materiály, vrátane zaprášených, drsných,
mastných, vlhkých a tmavých povrchov. Tuhová náplň s
možnosťou opätovného plnenia.

obj. č.

obj. č.

Vhodné pre značkovače Pica dry.
Vhodné na všetky povrchy. Z hladkých
povrchov sa dá očistiť vlhkou
handričkou.

obj. č.

obsah

101 168 312

4x tuha 2B, 2xčervená, 2x žltá

5,-

€

SOLIDO CUTTER 15-DIELNA SÚPRAVA

1,-

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

€

ES-kontrolná značka: presnosť II
obj. č.

dĺžka pásu m

šírka pásu mm

cena EUR

101 167 700

3

16

1,00

obj. č.

šírka hrotu mm

dĺžka mm

101 167 701

5

19

1,50

101 108 029

18

175

12

| express 2020

ceny bez DPH

18,-

€
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BIT-SATZ TOOL-CHECK PLUS 39-DIELOV

SKRUTKOVAČ VDE

Obsah:1 univerzálny držiak 889/4/1 K, ručný držiak 813,
1 bit račňa 8001 A; 1 bit adaptér 870/1,
1 bit 800/1 TZ 1,0 x 5,5,
2 bity 851/1 TZ PH 1, 3 x PH 2, 1 x PH 3,
1 bity 855/1 TZ PZ 1, 3 x PZ 2, 1 x PZ 3,
po 1 bite 867/1 TZ TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40,
po 1 bite 867/1 TZ TXBO 10, 15, 20, 25, 30,
po 1 bite 840/1 Z HEX - PLUS 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0,
po 1 šesťhrannom nadstavci 8790 HMA 5,5, 6,0, 7,0, 8,0,
10,0, 12,0, 13,0 mm.

VDE izolovaný do 1000 V, s izolovaným driekom podľa DIN
EN 60900 VDE 0680 časť 201. S nárazuvzdornou 2 zložkovou
plastovou rukoväťou. Čepeľ zo špeciálnej chróm-vanádiovej
ocele s čiernym hrotom.

povrch: izolovaný
výstup: plochý
obj. č.

obj. č.

dĺžka mm

101 155 851

25

69,-

od

1,-

šírka hrotu mm

hrúbka
mm

101 156 192

2.5

101 156 194

3.5

101 156 196

5.5

€

dĺžka
hrotu
mm

celková
dĺžka
mm

cena EUR

0.4

80

160

1,00

0.6

100

185

1,10

1

125

230

1,60

SKRUTKOVAČ VDE

€

VDE izolovaný do 1000 V, s izolovaným driekom podľa DIN
EN 60900 VDE 0680 časť 201. S nárazuvzdornou 2 zložkovou
plastovou rukoväťou. Čepeľ zo špeciálnej chróm-vanádiovej
ocele s čiernym hrotom.

VDE SKÚŠAČKA NAPÄTIA
Skúšačka napätia, VDE-CE, 100-250 V so sponou na klopu

1,-

výstup: plochý
rozsah napätia: 100 - 250 V
obj. č.
101 156 879

od

výstup: Phillips

€

obj. č.

veľkosť

1,60

€

dĺžka hrotu
mm

celková
dĺžka

cena EUR

šírka hrotu mm

celková dĺžka mm

dĺžka hrotu mm

101 156 189

PH 1

80

175

1,60

3

140

60

101 156 190

PH 2

100

205

1,70

KOMPRESOR S NAVÍJAČOM VZDUCHOVEJ
HADICE REM 160-8 WOF
•
•
•
•
•

kompaktný a inovatívny dizajn
bez vzdušníka (tlakovej nádoby)
montáž na stenu, nízka hmotnosť
kvalitný a odolný plášť
systém PLUG-AND-PLAY (pripoj a používaj)

Dodáva sa vrátane: ofukovacej pištole, nástennej konzoly
a montážneho materiálu.
hadica ø: vnútorný 8 / vonkajší 12 mm / dĺžka hadice: 10 m
pracovný tlak: 8 bar / výkon: 1.1 kW
sací výkon: 160 l/min / plniace množstvo: 70 l/min
napätie: 230 V / hladina akustického tlaku: 96 dB

obj. č.
101 185 027

119,-

dĺžka mm

šírka mm

výška mm

hmotnosť kg

280

385

495

8.5

€

express 2020 |
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Tvoje prsty –
k nezaplateniu!
S novou stolovou pílou TKS 80 s technológiou SawStop
je riziko vážnych poranení pri rezaní znížené. Sústreďte
sa na svoju prácu, my ochránime Váš najcennejšie nástroj
– Vaše prsty.
Viac informácií na www.festool.sk

14
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Náradie pre najnáročnejších

ceny bez DPH
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L

18 V

-Staubklasse

MOBILNÝ VYSÁVAČ CTL MIDI I CLEANTEC

AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČIARA PÍLA CARVEX PSC 420 LI EB BASIC

Rozsah dodávky: hladká sacia
hadica ø 27/32 x 3,5 m-AS/
CT s uhlovým vyrovnávačom
pri otáčaní na strane vysávača,
funkcia Bluetooth® pre
diaľkové zapínanie vysávača
pri akumulátorovom náradí,
filtračné vrecko SC-FIS-CT
MINI/MIDI-2, držiak na hadicu,
navíjač na kábel, SYS-Dock
s funkciou T-LOC, v kartónovom obale.

Bez akumulátora a nabíjačky.
Rozsah dodávky: 2 pílové
listy, chránič proti vytŕhaniu
materiálu, Systainer SYS 2
T-LOC.

napätie: 18 V
hĺbka rezu drevo: 120 mm
hĺbka rezu oceľ: 10 mm
hĺbka rezu neželezné kovy: 20 mm
počet zdvihov pri voľnobehu: 1500-3800 ot./min

menovitý príkon: 350-1200 W
trieda prachu: L / automatické čistenie filtra: nie
prietok vzduchu: 3700 l/min
max. príkon pripojeného náradia: 2200 W
objem filtračného vaku: 12,5 l
D x Š x V: 470 x 320 x 495 mm

420,-

obj. č.

objem nádoby l

hmotnosť kg

101 187 823

15

11.3

€

obj. č.

hmotnosť kg

101 184 445

2.4

299,-

€

18 V

AKUMULÁTOROVÝ PRÍKLEPOVÝ VŔTACÍ
SKRUTKOVAČ PDC 18/4 LI BASIC

2 x 18 V

Bez akumulátora a nabíjačky.

AKUMULÁTOROVÁ PONORNÁ PÍLA
TSC 55 LI REB-BASIC
Bez akumulátora a nabíjačky.
Rozsah dodávky: HW pílový kotúč s jemnými zubami W48,
chránič proti vytŕhaniu materiálu, priehľadné okienko, náradie na
obsluhu, Systainer SYS 5 T-LOC.

napätie: 18 V
výkon pri vŕtaní v dreve: 50 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm
výkon pri vŕtaní v murive: 10 mm
voľnobežné otáčky: 0-400 / 0-850 / 0-1850 / 0-3800 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: max. 76000 ot./min
krútiaci moment mäkký / tvrdý max.: 40 / 60 Nm

napätie: 18 V
pílový kotúč ø: 160 mm
hĺbka rezu 45°: 0-43 mm
hĺbka rezu 90°: 0-55 mm
nastavenie sklonu: -1 až 47 °
pripojenie odsávania ø: 27/36 mm
voľnobežné otáčky: 2650-3800/5200 ot./min
obj. č.

hmotnosť kg

101 184 426

5.3

Rozsah dodávky: skľučovadlo
CENTROTEC, držiak skrutkovacích hrotov CENTROTEC,
2-13 mm rýchloupínacie
skľučovadlo FastFix, skrutkovací hrot PZ 2, prídavná
rukoväť Systainer SYS 2 DF
T-LOC.

443,-

€

obj. č.

hmotnosť kg

101 184 442

2

18 V

10,8 V

NÁHRADNÝ AKUMULÁTOR 18 V

NABÍJAČKA SCA 8

prídavné označenie: Airstream
vyhotovenie: Bluetooth Li-Ion

Vhodná pre: pre všetky lítiumiónové akumulátory (okrem
CXS/TXS) Rýchlejšie opätovné
použitie akumulátora vďaka
technológii AIRSTREAM)
a výrazne vyšší nabíjací výkon.
Nabíjací prúd 8,0 A.

106,-

€

obj. č.

typ

101 186 510

BP 18 Li 5,2 AS-ASI

napätie V

kapacita podľa
IEC Ah

18

5.2

255,14,4 V

€

18 V


obj. č.

napätie V

101 184 421

10.8

79,express 2020 |
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KRÁTKE PRACOVNÉ NOHAVICE PULSSCHLAG
2524
Ergonomické línie pre väčšiu voľnosť pohybu. 2 predné hlboké vrecká, 2 zadné vrecká
zosilnené CORDURA®. Namáhané body sú špeciálne zabezpečené. Odpudzujúce
nečistoty a vodu. Kontrastné prvky: bočné vsádzky v prednej časti nohavíc, bočný šev prešívaný, zosilnenie CORDURA®. Reflexné prvky: umiestnené vpredu.
materiál: 65% polyester / 35% bavlna
obj. č.

farba

veľkosť

hmotnosť g/m²

cena EUR

101 169 222
101 169 223

antracitová/čierna

46

260

29,90

antracitová/čierna

48

260

29,90

101 169 224

antracitová/čierna

50

260

29,90

101 169 225

antracitová/čierna

52

260

29,90

101 169 226

antracitová/čierna

54

260

29,90

101 169 227

antracitová/čierna

56

260

33,00

TRIČKO ICONIC T

TRIČKO ICONIC T

Bavlnené tričko s okrúhlym
výstrihom. Jemné. Užšieho
strihu Fashion Fit.

Bavlnené tričko s okrúhlym
výstrihom, rebrované
manžety s elastanom v
rovnakej farbe. Zúžený
strih Fashion Fit.

materiál: 97% bavlna / 3% polyester

materiál: 100% bavlna

obj. č.

farba

veľkosť

obj. č.

farba

veľkosť

101 172 684

sivo melírová

M

101 172 704

kráľovská modrá

M

101 172 685

sivo melírová

L

101 172 705

kráľovská modrá

L

101 172 686

sivo melírová

XL

101 172 706

kráľovská modrá

XL

101 172 687

sivo melírová

XXL

101 172 707

kráľovská modrá

XXL

3,

80

€

29,90

€

3,80

€

EN 388

STREČOVÝ OPASOK S OTVÁRAČOM NA
FĽAŠE

OCHRANNÉ RUKAVICE
MAXIFLEX® ENDURANCE 34-844

Opasok z popruhu na batožiny s vysokým podielom
strečového materiálu. Vďaka tomu perfektne sedí a zaručí
maximálne pohodlie pri nosení. Dĺžka sa dá individuálne
nastaviť. Zadná strana upínacej pracky s integrovaným
otváračom na fľaše.

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

4131A

farba: sivá / čierna
norma: EN 388 / kategória II
materiál: jemná tkanina/nitrilopenová
vrstva
farba: čierna
materiál: 71% polypropylén / 29% elastan
obj. č.

dĺžka mm

101 168 894

1350

16
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šírka mm
40

obj. č.

13,-

101 175 170

€

veľkosť

farebný kód

8

oranžový

101 175 171

9

biely

101 175 172

10

žltý

ceny bez DPH

3,-

€

www.schachermayer.sk
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FE

d2

90°

Samozávrtné skrutky s frézovacou drážkou a plným závitom slúžia ako spojovací prvok na nosné
drevené konštrukcie. Hladký povrch znižuje krútiaci moment a tým umožňuje ľahké skrutkovanie.

d1

SPEED SKRUTKA NA DREVOSTAVBY PLNÝ
ZÁVIT ZÁPUSTNÁ HLAVA TORX - POVRCH EFP
lb

k

L

Výhody produktu:
• Samozávrtný
• Hrot s frézovou drážkou na ľahké, zaskrutkovanie bez trhlín
• Frézovacie rebrá na hladké zapustenie
• Hladká povrchová úprava
• Plný závit na vysokú nosnosť
• Rozšírené spektrum použitia vďaka dĺžkam do 600 mm
• Absorbuje vysoké ťažné a tlačné ssily vďaka plnému závitu
• Odvádza vysokú tlačnú silu
• Malá vzdialenosť od okraja
• Možný uhol skrutkovania v rozsahu 30°–90°
• Európske technické osvedčenie a osvedčenie stavebného dozoru

obj. č.

d1 mm

L mm

lb mm

d2 max. mm

k max. mm pohon

cena EUR

104 447 580

8

100

18

15

19 TX 40

13,00

104 447 581

8

120

18

15

19 TX 40

16,00

104 447 582

8

140

18

15

19 TX 40

20,60

104 447 583

8

160

18

15

19 TX 40

24,00

104 447 584

8

180

18

15

19 TX 40

29,00

104 447 585

8

200

18

15

19 TX 40

33,00

104 447 586

8

220

18

15

19 TX 40

38,00

104 447 587

8

240

18

15

19 TX 40

43,00

104 447 588

8

260

18

15

19 TX 40

53,00

13,-

€ /
100 ks

FE

PÄTKA STĹPIKA PPD, ŽIAROVO POZINKOVANÁ
OCEĽ
Použitie:
Pätky stĺpikov PB sa vsádzajú
priamo do betónu a sú určené
na upevnenie vertikálnych aj
horizontálnych záťaží.

FE

NOSNÍK VZPERY TVARU U
•
•
•

s 8 otvormi pre skrutky ø 11 mm
1 otvor pre skrutku ø 14 mm
oceľový plech 4 mm žiarovopozinkovaný

A

Upevnenie:
Hrebeňový klinec CNA 4,0xl alebo
kolík
S európskym technickým
osvedčením (ETA 07/0285).
H

 tvor ø: 5; 13,5 mm
o
hrúbka materiálu: 5 mm
B

od

12,-

€

obj. č.

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

cena EUR

104 445 921

100

70

121.5

250

16

12,00

104 445 924

100

90

136

250

20

16,00
17,00

104 445 926

120

90

121.5

250

20

materiál: oceľ
povrch: žiarovo pozinkovaný
obj. č.

od

3,-

€

rozmer A
mm

rozmer B
mm

rozmer H
mm

cena EUR

104 444 904

101

60

150

3,00

104 444 903

121

60

150

3,50
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B3

FM355 PUR PENA PERFEKT

QUIKSET PRO - 2K SYNTETICKÁ ŽIVICA NA
INŠTALÁCIU V PRÍRODNOM PODKLADE

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

Quikset Pro 2K stĺpová kotva je inovatívna metóda na osadenie
kovových a drevených stĺpikov všetkých priemerov a tvarov
v prírodnom podklade. Po 4-6 hod. nadobudne QUIKSET
úplnú pevnosť.
• na osadenie kovových a drevených stĺpikov všetkých druhov
v prírodnom podklade
• jednoduché a šikovné požitie – bez spotreby vody
• rýchla a čistá montáž za 15 minút
• dlhodobá a vysoká pevnosť – pevnosť je rovnaká ako podklad
• pružný, vodotesný, presahujúci nateriál sa dá odstrániť
• malý priemer otvoru, už od 10 cm
• jednoduchá preprava na stavenisko
• krátky čas miešania - 20 sek.
• netreba žiadne náradie
• estetický vzhľad, okolo stĺpika môže rásť tráva

3,90

€

obj. č.

obsah ml

teplota pri spracovaní

110 680 212

880

-10°C do +35°C

PIŠTOĽOVÝ ČISTIČ AA290
Odstraňuje nevytvrdnuté zvyšky PUR
peny na množstve podkladov (Vždy
vykonajte skúšku znášanlivosti).
Okrem toho taktiež odstraňuje, čerstvé
zbytky farby, voskov, tukov, olejov
a lepidiel.

9,80
obsah ml

farba

materiál

110 626 025

300

sivá

syntetická živica

cena EUR
21,45

OKENNÁ FÓLIA ME501 TWINAKTIV HI EW
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.

•
•
•
•

veľmi šetrné a dôkladné čistenie
ľahko uzatvárateľné a praktické balenie
príjemná vôňa obrúskov
použiteľné na široké spektrum nečistôt

obj. č.

obsah ks

110 623 819

100

dĺžka návinu m použitie

cena EUR

70

50

SP025

48,00

obj. č.

110 621 330

100

50

SP025

65,00

107 860 856

| express 2020

9,-

€

šírka zvitku: 210 mm
dĺžka návinu: 90 m
formát: 200 x 210/ústrižok mm
počet listov: 450 ks
kĺb ø: 190 mm
otvor jadra ø: 51 mm

110 632 263

18

€

Možné vnútorné a vonkajšie
odvíjanie, perforovaný.
Celulózový papier, MIDI

€

šírka mm

3,50

PAPIEROVÝ UTERÁK MODRÝ DVOJVRSTVOVÝ

materiál: polyetylénkopolymér s rúnovou látkou
obj. č.

500

AA292 ČISTIACE OBRÚSKY

obj. č.

48,-

obsah ml

110 642 136

€

účinnosť: 4,8 l
poznámka: reakčný čas: 45 sekúnd

od

obj. č.

ceny bez DPH

obsah
n

6 ROL

19,-

€

www.schachermayer.sk

AKCIA!

stavba - nábytok - náradie express

Pri kúpe korpusového lisu Concept
dávkovač lepidla Injecta za polovicu!
KORPUSOVÝ LIS CONCEPT 70 ECO
S VYBAVENÍM PODĽA VÝBERU
Tento korpusový lis je vhodný pre remeselníkov ako aj pre
priemyselnú výrobu. Concept 70 Eco sa vyznačuje jednoduchým ovládaním pomocou šiestich veľkých tlačidiel, ktorými
sa ovláda osem smerov prítlačných ramien. Zariadenie už
v štandardnom vybavení disponuje reguláciu času lisovania
a automatikou otvárania lisu. Kroková prevádzka - precízne
nastavenie oboch lisovacich nosníkov napr. pri małých tlakoch,
zásuvkách a korpusoch pod uhlom 45°. Ľubovolné nastavenie
doby lisovania 0-30 min (prepínač minúty/hodiny). Funkcia
DOLISOVANIA na zvyšenie alebo redukovanie lisovacej sily
počas lisovania
Technické údaje:
• lisovacia sila/lisovací nosník: 300/500 do 2.200 kg
• rýchlosť lisovania a prestavovania: 5/10/25 a v rýchlom
posune 50mm/sec.
• pracovná výška/výška vkladania: 500 mm
• elektrické pripojenie: 400V
• potreba miesta d x š x v: 3.450 x 950 x 2.300 mm
• hmotnosť: 1.800 kg

ELEKTRONICKY RIADENÝ DÁVKOVAČ
LEPIDLA, TYP INJECTA I
Kompletne so štandardným vybavením pre lepidlá
s viskozitou od 150 do 2.250 mPas so:
- stabilnou oceľovou konštrukciou
- plne automatickým SPS – elektronickým riadením
- potenciometrom pre plynulú reguláciu množstva lepidla
- zvolením programu pomocou tlačidla na pištoli
- program 1: impulzívna prevádzka pre nanášanie lepidla do
otvorov na kolíky
- program 2: nepretržitá prevádzka pre permanentné nanášanie
lepidla na drážky zadných stien
- s lepiacou pištoľou s 3,5 m hadicou
- rukoväťou pištole s vysoko kvalitného plastu s ergonomickým dizajnom
- voľným nastavením uhla (70 – 110°) medzi rukoväťou pištole a dýzou
- výškovo nastaviteľným držiakom na pištoľ a hadicu
- uzavretým systémom na lepidlo s tlakom 5 bar
- s nerezovou nádobou na lepidlo – na 5kg lepidla
- s nerezovou nádobou na vodu – na premývanie
- prepínač na volenie lepidla /vody
- podvozok so 4 kolieskami na jednoduchú manipuláciu
so strojom

IN J E C TA
za polovičnú cenu!

Technické údaje:
• lepiaca pištoľ s dĺžkou hadice: 3,5 m
• pripojenie tlakového vzduchu: 6 bar
• elektrické pripojenie: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
• rozmery (D x Š x V): 0,65 m x 0,65 m x 1,25 m
• hmotnosť: 37 kg brutto / 22 kg netto

Uvedené akciové ceny sú bez DPH, uvedenia do prevádzky a dopravy. Platné do 30. septembra 2020
express 2020 |
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Schachermayer spol. s r.o.
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
Fax +421 2 4820 2730
info@schachermayer.sk

Zahraničné pobočky
Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk

991 398 045

Otváracie hodiny
Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

