Akčná ponuka je platná od 1. 1. do 31. 3. 2021.

142-DIELNA SADA V MONTÁŽNOM KUFRI

289,95€

STANLEY® MULTILINE LASER 4V1H, ČERVENÝ LÚČ
• Odolný box s kovovými prackami
• 1/4“ a 1/2“ sada hlavíc
• Obsahuje bežné ručné náradie ako je píla, kladivo,
kliešte, skrutkovače apod.

155,95€

134,95€

Kód

Kód

STMT98109-1

STHT77514-1

NOVÉ
FatMax® ROTAČNÝ LASER X600LR, LI-ION BATÉRIE, ČERVENÝ LÚČ
819,95€

769,95€
Kód
FMHT77449-1

• Pracovný dosah do 60 m (pri použití
detektora 600 m)
• Variabilná rýchlosť rotácie
(0/150/300/600 ot./min)
• Systém ochrany pred náhodným
posunom
• Presnosť nivelácie +/-2,2 mm @ 30
m (horizontála), +/-3 mm @ 30 m
(vertikála),
+/-4,4 mm @ 30 m (bod hore)
• Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu
vo vzdialenosti 25 m činí výškový
rozdiel 44 cm)
• Rozsah samonivelácie +/-5°
• Režim kmitania laserového lúča
vo výseči 10°, 45°, 90°

• Nabíjanie: približne 40 hodín
nepretržitej prevádzky pri použití plne
nabitej Li-Ion batérie (3,7 V, 10 Ah)
• Vode a prachu odolný IP66
• Pracovné prostredie: -10 °C +40 °C
• Laserová dióda 630 - 680 nm
• Trieda lasera 2
• Pracovná pozícia: horizontálna
a vertikálna (pripevnenie na statív s
5/8“ závitom)
• Obsah sady: Laser, TSTAK box,
detektor laserového lúča, držiak na
detektor, diaľkové ovládanie, okuliare,
odrazový terčík, nabíjačka

STANLEY® LASER CUBIX NEXT GENERATION, ČERVENÝ LÚČ
63,45€

57,75€
Kód
STHT77498-1

• Pracovný dosah do 12 m
• Projekcia horizontálnej linky,
vertikálnej linky a kríža
• Presnosť nivelácie +/-6 mm @ 10 m
• Rozsah samonivelácie +/-4°
• Uzamknutie nivelačnej hlavy
umožňuje bezpečnú prepravu
• Nabíjanie 2x AA alkalickými batériami
(súčasť balenia)

595,95€

539,95€
Kód
FMHT1-77356

• Pracovný dosah 35 a 60 m pri použití
detektora laserového lúča
• Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m
• Rozsah samonivelácie +/-4°
• Uzamknutie nivelačnej hlavy
umožňuje bezpečnú prepravu
• Projekcia: 3 linky 3 x 360°
(360° horizontálna, 2 x 360° vertikálna
pod uhlom 90°)
• IP 54

• Obsah sady: Laser X3G, TSTAK box,
adaptér, odrazový terčík, nabíjačka,
okuliare
• Detektor k laseru X3G: FMHT1-74267
(nie je súčasťou balenia)

FatMax KRÍŽOVÝ LASER, ALKALICKÉ BATÉRIE, ČERVENÝ LÚČ
®

159,95€

134,95€
Kód
FMHT77585-1
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• Pracovný dosah do 15 m (pri použití
detektora 50 m)
• Premieta 1 horizontálnu a 1 vertikálnu
linku
• Indikácia náklonu mimo rozsah
samonivelácie
• Uzamknutie nivelačnej hlavy
umožňuje bezpečnú prepravu
• Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m

• Laserová dióda: 620 - 680 nm
• Nabíjanie 4x AA alkalické batérie
(súčasť balenia)
• Možnosť pripevnenia na statív s 1/4“
a 5/8“ závitom
• Vode a prachu odolný: IP54
• Obsah súpravy: Laser, adaptér, taška,
magnetická doštička, 4x AA alkalické
batérie

• Možnosť pripevnenia k statívu
s 1/4” závitom
• Testované voči pádu z výšky až 0,5 m
• Vode a prachu odolný: IP50
• Obsah súpravy: laser, univerzálny
držiak s 1/4” závitom, taška, manuál,
alkalické batérie
• Nemožno použiť detektor laserového
lúča

1/4” TELESKOPICKÝ STATÍV S NASTAVITEĽNOU HLAVICOU
• Teleskopický fotografický statív s tromi nohami a stredovou tyčou
• Ľahká konštrukcia z odolného hliníka a pevných plastov
• Stredová tyč osadená naklápacou hlavicou sa vysúva pomocou
plastovej kľučky
• Lasery s 1/4” závitom možno použiť upevnené k naklápacej hlavici
• Pracovná výška 97 -247 cm
• Integrovaná libela
• Teleskopické nohy možno zaistiť v požadovanej polohe

99,95€

FatMax® LINKOVÝ LASER 3 X 360° S INTEGROVANOU LI-ION BATÉRIOU, ZELENÝ

• Pracovný dosah do 10 m (pri použití detektora 50 m)
• Premieta horizontálnu linku (135°) a bod dole;
2x vertikálne linky (340°)
• Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
• Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú
prepravu
• Presnosť nivelácie +/-4 mm @ 10 m
• Nabíjanie 4x AA batérií (súčasť balenia)
• Možnosť pripevnenia na statív s 5/8“ závitom
• Vode a prachu odolný: IP54
• Obsah súpravy: Laser, kufrík, okuliare, odrazový terčík,
4x AA batérie

88,45€
Kód
STHT77643-1

FatMax® DIGITÁLNE VODOVÁHY
• Podsvietený LCD displej uľahčuje
čítanie nameraných hodnôt
• Automatické prevrátenie údajov na
displeji
pri práci nad hlavou
• Funkcia HOLD
• Výber z viacerých meracích jednotiek
(mm/m; °; %; °C; F)
Kód

Popis

• Pamäť na posledných 9 meraní
• Možnosť kalibrácie pri náhodnom
páde
• Zvuková signalizácia pri 0°, 45° a 90°
• Indikátor stavu batérie
• Presnosť +/-1mm/m
• Dodávané vrátane vodeodolného
obalu
Cenník

Akcia

0-42-063

400 mm

78,95€

69,25€

0-42-065

600 mm

98,95€

88,45€

0-42-086

1200 mm

118,95€

107,95€
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STANLEY® KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX
181,95€

165,95€
Kód

•
•
•
•

20” plne oddeliteľný box s vnútornou priehradkou
Veľké nerezové petlice s očkami na visiaci zámok
Hlboká 4” zásuvka s pojazdami z guľôčkových ložisiek
Veľký spodný diel umožňuje uloženia rozmerného
náradia (elektrického apod.)
• Systém rozkladania umožňuje úplné vysunutie zásuvky
• Veľmi odolné 7” kolieska uľahčujú priechod terénom
• Nosnosť 30 kg

1-95-621

146,95€
Kód
1-79-206

134,95€

122,95€
Kód
STST83319-1

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM A ZÁSUVKOU
155,95€

STANLEY® ROLLING WORKSHOP

• Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box
i zásuvky
• Horný 19” box má jednu zásuvku, je uzamykateľný.
Prostredný diel sa skladá z plytkej a hlbokej zásuvky.
Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr.
na elektro náradie
• Odolná hliníková teleskopická rukoväť
umožňuje nastavenie do niekoľkých výšok
• U zásuviek sú použité guľôčkové ložiska
• Veľmi odolné 7” kolieska uľahčujú priechod terénom
• Nosnosť 24 kg
• 49 x 89 x 35 cm

• Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný hlboký a plytký box
• Prostredný hlboký box obsahuje vynímateľnú priehradku. Spodný diel je vhodný
na uloženie napr. elektro náradia
• Odolné pracky, kombinácia plast a kov
• Systém automatického stohovania boxov
• Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie
do niekoľkých výšok
• U zásuviek sú použité gulôčkové ložiská
• Veľké 7” kolieska uľahčujú priechod terénom
• Rozmery v cm: 55 x 74 x 40
• Nosnosť 45 kg

BOXY NA NÁRADIE S KOVOVOU PRACKOU
•
•
•
•

Odolná plastová konštrukcia
Vynímateľná vnútorná priehradka
Organizéry vo vrchnáku boxu
Očko na možnosť zamknutia boxu visiacim zámkom
Kód

Popis

Cenník

Akcia

STST1-75515

12,5" box s kovovou prackou 32 x 19 x 13 cm

9,95€

8,80€

STST1-75518

16" box s kovovou prackou 40 x 20 x 20 cm

14,25€

12,25€

STST1-75521

19" box s kovovými prackami 48 x 25 x 25 cm

20,25€

18,45€

STST82976-1

26” box s kovovými prackami  66 x 32 x 28 cm

39,95€

34,55€

POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE S ORGANIZÉROM
FatMax® KUFOR S KOLIESKAMI NA NÁRADIE PRE TECHNIKOV
178,95€

172,95€

•
•
•
•
•

Konštrukcia zo sklolaminátu
Odolná ergonomická rukoväť
Kovové nerezové pracky a očká na uzamknutie boxu visiacim zámkom
Vynímateľné rozdeľovníky na maximálnu flexibilitu pracovného úložišťa
FMST1-72383 kufor s kolieskami a teleskopickou rukoväťou

72,95€

65,35€

• Vynímateľný organizér na prenášanie drobného náradia
• 2/3 veľkosť vynímateľné priehradky na náradie
• “V“ žliabok vo vrchnáku na založenie dosiek, trubiek
apod. pri rezaní
• 65 l úžitkového priestoru
• 62 x 43 x 38 cm, nosnosť 35 kg

Kód
1-97-503

Kód
FMST1-72383

FatMax® PROFESIONÁLNE VODEODOLNÉ ORGANIZÉRY S KOVOVÝMI PRACKAMI
MOBILE JOB CHEST™ S INTEGROVANÝM ZÁMKOM
162,95€

142,95€
Kód

•
•
•
•
•
•

189 l úžitkového priestoru
Zasúvacia rukoväť s gumeným obložením
Veľké kolieska na dobrú priechodnosť v teréne
Vynímateľná priehradka na náradie
Rozmery: 95 x 59 x 58 cm
Nosnosť 50 kg

• Vynímateľné priehradky i rozdeľovače
• Priehľadný nerozbitný vrchnák uzamyká priehradky a chráni ich obsah
pred vysypaním

Kód

Popis

Cenník

Akcia

1-97-517

plytký

29,75€

26,85€

1-97-518

hlboký

33,75€

30,75€

1-93-278
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ROZKLADACÍ ORGANIZÉR

FatMax® BATOH NA NÁRADIE
44,25€

38,45€
Kód
STST1-71963

• Možnosť pracovať s obomi stranami otvorenými súčasne
• Vynímateľné prepážky umožňujú uloženie skrutkovačov,
pílkových plátkov atď.
• Zámok bráni zásuvkám v pohybe v priebehu transportu
• Veľká rukoväť, vhodná i na držanie rukou v rukavici
• Dva bezpečnostné zámky, uzamykajúce v zatvorenej
polohe obe strany a zásuvky
• Rozmery v cm: 42 x 23 x 31
• Náradie nie je súčasťou dodávky

ROZKLADACÍ ORGANIZÉR SORTMASTERTM
29,75€

28,05€

• Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
• Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou
a nečistotami
• Ramenné popruhy a zadná strana batohu čalúnené priedušným
materiálom
• Oddelená, vystužená priehradka na uloženie notebooku, elektro
náradia, apod.
• Objem 27 l, nosnosť batohu 20 kg
• Rozmery: 36 x 46 x 27 cm

71,25€

65,35€
Kód
1-95-611

BATOH NA NÁRADIE NA KOLIESKACH

• Bočné zámky na upevnenie ďalšieho organizéra
(1-97-483)
• Vynímateľné rozdeľovače v spodnej časti
• 12 vynímateľných priehradiek vo vrchnej časti
• Rozmery v cm: 38 x 14 x 29
• Náradie nie je súčasťou dodávky

• Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
• Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou
a nečistotami
• Pevná konštrukcia udržuje pri odložení stály tvar
• Ramenné popruhy a zadná strana batohu čalúnené priedušným
materiálom
• Rukoväť a kolieska na jednoduchú manipuláciu
• Oddelená, vystužená priehradka na uloženie notebooku, elektro
náradia, apod.
• Objem 20 l, nosnosť batohu 15 kg

69,95€

65,35€

Kód
Kód

STST1-75540

STST83307-1

ORGANIZÉRY SORTMASTERTM
FatMax® TAŠKA NA NÁRADIE 18”

• Možnosť stohovania viacerých organizérov
• Vrchnák zabraňuje presypaniu obsahu z jednej priehradky do druhej

40,35€
Kód

Popis

Cenník

Akcia

STST1-70720

Mini

9,15€

7,65€

1-97-483

Junior

11,15€

9,95€

34,55€
Kód
1-93-950

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
Kritické miesta (rohy, hrany) zosilnené kožou
Pohodlný ramenný popruh s čalúnením
Ergonomické gumené opláštenie držadiel
Držadlá prešité na zvýšenie odolnosti a pevnosti
Pevné vodeodolné plastové dno
Náradie nie je súčasťou dodávky tašky
Nosnosť tašky 20 kg
46 x 31 x 21 cm

FatMax® OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE
49,95€

46,15€
Kód
1-93-951
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• Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny
s hustotou 600 vlákien
• Veľmi pevná a odolná rukoväť
• Odolný nylonový kryt schránky na pílku  chvostovku so
zaistením pomocou suchého zipsu
• Pogumované pútka na pripevnenie vodováhy
• Vnútorné pružné oká na uloženie náradia
• Ergonomické gumové opláštenie držadla
• Pevné vodeodolné plastové dno
• 47 x 35 x 20 cm, nosnosť 20 kg

STANLEY® VRECKO NA NÁRADIE
11,85€

10,35€
Kód
1-96-181

• Vyrobené z odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
• Vrecká rôznych veľkostí a očká umožňujú jednoduché rozdelenie
náradia
•  Veľkosť a štruktúra úložných vreciek odpovedajú potrebe rýchleho
a jednoduchého prístupu k obsahu
• Vaše náradie máte vždy po ruce
• Kovové oko na zavesenie kladiva
• Ergonomické čalúnenie vnútornej strany na bezpečie a pohodlie
užívateľa
• Rozmery v cm: 24 x 33 x 8

6

STANLEY® OPASOK NA NÁRADIE

ZVINOVACIE METRE TYLON DUAL LOCK™

20,35€
Kód
1-96-178

STANLEY® KOŽENÉ VRECKÁ NA NÁRADIE
• Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
• Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očká s antikoróznou
ochranou
• Púzdra na náradie a vrecká na klince

STST1-80113
STST1-80117

STST1-80114

• Odolné pogumované púzdro metra
• Odolná povrchová úprava meracej pásky Tylon
• Blokovací mechanizmus automaticky drží pásku v požadovanom vysunutí
• Trieda presnosti II
• Spona na upevnenie na opasok

• Vyrobený z odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
• Vrecká rôznych veľkostí a očká umožňujú jednoduché rozdelenie
náradia
• Veľkosť a štruktúra úložných vreciek odpovedajú potrebe rýchleho
a jednoduchého prístupu k obsahu
• V tomto opasku máte náradie vždy po ruke
• Špeciálne vrecko na zvinovací meter
• Kovové oko na zavesenie kladiva
• Ergonomické čalúnenie vnútornej strany na bezpečie a pohodlie
užívateľa
• Rozmery v cm: 60 x 26 x 8

22,25€

Kód

Popis

Cenník

Akcia

STHT36802-0

3 m x 12,7 mm

7,15€

6,50€

STHT36803-0

5 m x 19 mm

9,15€

8,15€

STHT36804-0

8 m x 25 mm

12,75€

11,15€

PÁSMA OCEĽOVÉ S UZATVORENÝM PÚZDROM METRICKÉ
•
•
•
•
•
•

Žlté plastové ABS púzdro – odolné a výborne viditeľné
Oceľová meracia páska krytá polymérovou vrstvou odolnou proti oteru
Skladacia kľučka na jednoduché uloženie a navíjanie pásma
Koncový háčik sa na zvýšenú ochranu zasúva do otvoru v púzdre
Stupnica dielikovaná po mm
Trieda presnosti II

Kód

Popis

Cenník

Akcia

STST1-80113

súprava vreciek s opaskom

59,55€

49,95€

STST1-80114

vrecko na náradie s držiakom na kladivo

31,75€

26,85€

0-34-102

10 m

11,45€

9,55€

STST1-80116

viacúčelové kožené vrecko na náradie

31,75€

26,85€

0-34-105

20 m

13,85€

11,50€

STST1-80117

držiak kladiva

7,15€

6,15€

0-34-108

30 m

15,45€

13,45€

STST1-80118

púzdro na vŕtačku

27,75€

23,05€

STST1-80119

opasok

27,75€

23,05€

Kód

Popis

Cenník

Akcia

FatMax® SAMONAVÍJACIE PÁSMO

STST1-80116

• Šírka oceľovej pásky 9,5 mm, dĺžka 30 m
• Jednoducho čitateľná stupnica
• Ochrana pásma pri rýchlom navíjaní, možnosť zaistenia pásma v
požadovanej dĺžke
• Odolné hliníkové púzdro
• Karabína a spona k upevneniu na opasok
• Možnosť otvorenia púzdra na jednoduché očistenie od prachu

67,25€

61,55€
Kód
0-34-203

STST1-80119

STST1-80118

ZVINOVACIE METRE STANLEY®

FatMax® PRO BOX TORPEDO

•
•
•
•

Ergonomické plastové PP púzdro
Meracia páska s lakovaným povrchom
Blokovací zámok meracej pásky
Presný počiatočný bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel
pri vnútornom a vonkajšom meraní
• Trieda presnosti II
• Spona na upevnenie na opasok
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23,75€

22,25€

Kód

Popis

Cenník

Akcia

1-30-487

3 m x 12,7 mm

3,95€

3,45€

1-30-497

5 m x 19 mm

6,15€

5,35€

1-30-457

8 m x 25 mm

9,75€

8,45€

Kód
XTHT0-42495

• 2 fixné libely a 1 otočná v rozsahu 360°
• Stredná libela so zväčšovacím efektom na jednoduchú
kontrolu polohy bublinky
• 2 veľmi silné magnety zapustené do základne
• Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu
pri náhodnom páde
• Pevná hliníková konštrukcia
• Dĺžka 23 cm
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MAGNETICKÉ VODOVÁHY

FatMax® SKLÁDACÍ NÔŽ S DVOJITOU ČEPEĽOU
17,45€

• Zväčšená centrálna libela zaručuje vysokú presnosť +/-0,5 mm/m
• Ľahká a odolná konštrukcia
• Koncové krytky absorbujú nárázy pri náhodnom páde

16,50€

Kód

Popis

Cenník

Akcia

STHT1-43110

Magnetická vodováha 40 cm

17,45€

16,50€

STHT1-43111

Magnetická vodováha 60 cm

19,75€

18,45€

STHT1-43112

Magnetická vodováha 80 cm

20,55€

19,25€

STHT1-43114

Magnetická vodováha 120 cm

27,95€

26,85€

STHT1-43115

Magnetická vodováha 150 cm

35,75€

33,45€

STHT1-43116

Magnetická vodováha 180 cm

40,35€

38,45€

STHT1-43117

Magnetická vodováha 200 cm

44,25€

40,35€

Kód
XTHT0-10502

FatMax® BEZPEČNOSTNÝ NÔŽ

9,55€
STANLEY® VODOVÁHA TORPEDO HLINÍKOVÁ

8,80€
Kód

NOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ REZÁKY
•
•
•
•

FatMax® ZASÚVACÍ NÔŽ EXO

11,50€

Odolná bimateriálová konštrukcia
Vhodné na rezanie fólií a balení
Pogumovaná komfortná rukoväť
Praktický rezák: jednoduchá výmena čepele

FMHT10373-0

0-42-465

12,75€

•
•
•
•

Kód

• Pevná a ľahká hliníková konštrukcia, ideálna
na drobné merania
• Magnetická základňa na pripevnenie
ku kovovým konštrukciám
• 3 libely: horizontálna, vertikálna a 45°
• Stredná libela chránená pred nárazmi
• Dĺžka 23 cm

9,85€

• Univerzálne použitie jedného noža s dvojitou čepeľou
• Možnosť použitia napr. delvovitej alebo háčkovej čepele
• Rýchla výmena čepele zaručuje vyššiu rýchlosť
a efektivitu práce
• Dlhšia životnost čepele - použitie správnej čepele na
určitú prácu
• Zložení do kompaktnej veľkosti umožňuje pohodlné
uloženie

•
•
•
•
•

Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepelí
Gumené obloženie rukoväte
Inovatívna výmena nožovej čepele
Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
Značná odolnosť voči bežne užívaným rozpúšťadlám:
benzínu, terpentýnu, apod.

Ľahká plastová konštrukcia
Vhodné na rezanie fólií a balení
Pogumovaná rukoväť na vyšší komfort pri práci
Praktický jednorázový nôž bez výmeny čepele

Kód

Popis

Cenník

Akcia

STHT10356-0

Bimateriálový bezpečnostný rezák

3,95€

3,45€

STHT10357-0

Bimateriálový bezpečnostný rezák

3,95€

3,45€

STHT10360-0

Bimateriálový bezpečnostný rezák

3,95€

3,45€

Kód

OPP PÍLY

FMHT0-10288

• Bimateriálová rukoväť
• Kalené zuby brúsené do 2 uhlov

KOVOVÉ NOŽE INTERLOCK® PRE ODLAMOVACIE ČEPELE
• Veľmi odolná kovová konštrukcia
• Jednoduchá výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov
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Kód

Popis

Cenník

Akcia

0-10-095

Kovový nôž Interlock® pre odlamovacie čepele 9 mm

7,50€

5,75€

0-10-018

Kovový nôž Interlock® pre odlamovacie čepele 18 mm

9,05€

7,65€

Kód

Popis

Cenník

Akcia

STHT20366-1

7 TPI x 380 mm

8,75€

7,65€

STHT20367-1

7 TPI x 500 mm

10,45€

9,25€

STHT20368-1

7 TPI x 550 mm

11,15€

9,95€

STHT20369-1

11 TPI x 380 mm

8,75€

7,65€
8,45€

STHT20370-1

11 TPI x 450 mm

9,65€

STHT20371-1

11 TPI x 500 mm

10,45€

9,20€

STHT20372-1

11 TPI x 550 mm

11,15€

9,95€
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PLASTOVÝ KOSOREZ S PÍLKOU ČAPOVKOU
19,95€

17,25€

STANLEY® KLADIVÁ DIN
• Ľahká a odolná konštrukcia zo vstrekovaného ABS
• Vodítka na uhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
• V spodnej časti základne priestor na uloženie pílky
čapovky (súčasť balenia)

•
•
•
•

Vysoko odolné porisko vyrobené zo sklolaminátu
Extra pevné spojenie hlavy kladiva s poriskom
Opláštenie chrániace porisko pred prerazením pri chybne vedenom údere
Bimateriálová rukoväť na pohodlnejšiu prácu
Kód

Popis

Cenník

Akcia

STHT0-51906

200 g

14,55€

13,45€

STHT0-51907

300 g

15,75€

14,55€

Kód
1-19-800

STHT0-51908

500 g

17,75€

16,15€

STHT0-51909

800 g

21,35€

19,25€

STHT0-51910

1000 g

23,75€

21,15€

FatMax® 6-DIELNA SADA PRESNÝCH SKRUTKOVAČOV

POWERWINDER LINKOVACIA ŠNÚRA
®

• Prevod kľučky 3,5:1 na rýchle navíjanie
• Priehľadné telo umožňuje kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy
• Obsah púzdra 45 g práškovej kriedy
• Veľmi odolný antikorový koncový háčik
• 0-47-465 súprava linkovacej šnúry s kriedou

34,95€

32,65€

• Farebné označenie typu skrutkovača
• Rukoväte umožňujú ovládanie končekmi prstov
• Obsah sady: plochý 2,5x50 mm; 3x50 mm; 3x100 mm;
Phillips Ph0x75 mm; Ph00x50 mm; Pozidriv Pz0x75 mm

Kód
Kód

Popis

Cenník

Akcia

0-47-460

30 m

10,55€

8,45€

0-47-465

sada s kriedou, 30 m

11,75€

9,55€

0-65-492

6-DIELNA SADA HODINÁRSKYCH SKRUTKOVAČOV
PRÁŠKOVÉ KRIEDY

6,65€
• Špeciálna prášková krieda s vysokou priľnavosťou a viditeľnosťou na povrchu
• Na jednotlivé aplikácie sa hodia rôzne kriedy
• Modrá na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri
• Červená na vonkajšie stavbárske využitie, nezmazateľná

5,75€
Kód

• Skrutkovače s niklovanou vrúbkovanou rukoväťou
a rotačnou hlavicou
• Rukoväte umožňujú ovládanie končekmi prstov
so zaprením rotačnej hlavice do dlane
• Obsah sady: plochý paralelný 1,4; 2,0; 2,4;
3,0 mm; Pozidriv Pz0; Pz1

1-66-039
Kód

Popis

Cenník

Akcia

1-47-917

Modrá, 1000 g

10,95€

7,65€

1-47-919

Červená, 1000 g

10,95€

7,65€

34-DIELNA SADA NÁSADCA S BITMI
SADA PERMANENTNÝCH POPISOVAČOV S JEMNÝM HROTOM
4,65€

3,85€
Kód

• Rýchlo schnúci a vode odolný atrament vhodný na takmer všetky povrchy
• Sada obsahuje: 2x čierny, 1x červený a 1x modrý popisovač
• Trvalé značenie na všetkých typoch materiálov, ako je betón, kov,
drevo, potrubie apod.
• Jemný hrot popisovača
• Veľkosť popisovača - 14 cm

13,45€

9,55€
Kód

• Obsah sady: multibitový skrutkovač; 33dielna sada
bitov (25 mm): Ph0; Ph1 (2x); Ph2 (2x); Ph3;
plochý 3; 3,5; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 mm; Torx T5; T6; T7; T8;
T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40;
šesťhranné 1/16”; 5/64”; 3/32”; 1/8”; 5/32”; 3/16”;
1/4”; 5/16”; 9/32”

STHT0-70885

STHT81391-0
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FatMax® TR400 LD SPONKOVACIE KLIEŠTE 4 V 1
31,75€

28,85€
Kód
FMHT6-70411

• Nastaviteľná sponkovacia sila v závislosti od typu
materiálu
• Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie
sponiek
• Kontrólne okienko stavu sponiek
• Dodávané vrátane sponiek
• Na sponky typu A 6 - 14 mm sponky na káble typ 7
(12 a 14 mm), kolárske klinčeky typu J a 9 (15 mm)

FatMax® 6-TR350 HD SPONKOVACIE KLIEŠTE
35,75€

32,65€
Kód
6-TR350

• Pre sponky typu G, délka 6 - 14 mm
• Pre kolárske klinčeky typu J
• Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie
sponiek
• Ergonomická opláštená rukoväť na pohodlnú prácu
• Malá sila potrebná k stlačeniu rukoväte uľahčuje
používanie
• Ľahká kovová konštrukcia vrátane kovového zásobníka
na sponky
• Mechanizmus zabraňujúci zaseknutiu sponiek
• Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie

1/4“ 60-DIELNA SADA BITOV EXPERT
19,75€

17,25€
Kód
1-13-902

• Bity dĺžky 25 mm
• Zloženie sady: ploché 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips
Ph0; Ph1; Ph2 (2x); Ph3 (2x); Ph4 (2x); Pozidriv Pz0;
Pz1; Pz2 (2x); Pz3 (2x); Pz4; TORX T10; T15; T20; T25;
T27; T30; TORX s otvorem: TT10 (3x); TT15 (3x); TT20
(6x); TT25 (3x); TT30 (3x); TT40(3x); imbus 2 (3x);
3 (6x); 4; 5; 8 mm; 60mm upínací držiak bitov
1/4”HexM x 1/4”HexF

Akčná ponuka je platná od 1. 1. do 31. 3. 2021.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
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