
  

AKČNÁ PONUKA!

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

1-94-669

1-94-671

77-DielNA sADA HlAVíc 1/4“ A 1/2“

KríŽOVÝ lAser cUbix™

1/2” 23-DielNA sADA HlAVíc

•	 16	x	1/2“	6hranná	hlavica	10	-	32	mm
•	 14	x	1/4“	6hranná	hlavica	3,5	-	14	mm
•	 2x	ráčňa,	predlžovacie	nástavce	125,	150	a	250	mm,		
	 vrátidlo,	univerzálne	kardany
•	 Sada	bitov

122,95€

66,95€

66,95€

104,95€

59,95€

59,95€

•	 Pracovný	dosah	8	m
•	 Premieta	vertikálnu	a	horizontálnu	linku	(kríž),		
	 možnosť	zaaretovania
•	 Samonivelačný	laser,	presnost	nivelácie	+/-0,8	mm/m
•	 Rozsah	samonivelácie	+/-4°
•	 ¼“	závit	na	pripevnenie	na	fotografický	stativ
•	 Kĺbový	držiak
•	 Napájanie	2x	AA	batériami	(súčasťou	dodávky),		
	 až	20	hodín	prevádzky
•	 Trieda	laseru	1

•	 18	x	1/2”	6hranná	hlavica	10;	11;	12;	13;	14;	15;	16;		
	 17;	18;	19;	20;	21;	22;	23;	24;	27;	30;	32	mm
•	 ráčňa	s	prepínacou	páčkou;	univerzálny	kardan;	
	 predlžovacie	nástavce	75	mm,	125	mm	a	250	mm

sTHT1-77340



 

AKČNÁ PONUKA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

KOVOPlAsTOVÝ POjAzDNÝ mONTÁŽNy bOx

1-95-621

149,95€

137,95€

•	 20“	plne	oddeliteľný	box	s	vnútornou	priehradkou
•	 Veľké	nerezové	petlice	s	očkami	na	visiaci	zámok
•	 Hlboká	4“	zásuvka	s	pojazdmi	z	gulôčkových	ložisiek
•	 Systém	rozkladania	umožňuje	úplné	vysunutie	zásuvky
•	 Veľmi	odolné	7“	kolieska	uľahčujú	priechod	terénom

KOVOPlAsTOVé bOxy NA NÁrADie

ceNNíK AKciA

1-95-612 50 x 22 x 29 cm 37,95€ 33,95€
1-95-613 58 x 22 x 29 cm 39,95€ 36,95€
1-95-614 66 x 22 x 29 cm 40,95€ 38,95€1-95-612

 
•	 Kovové	nerezové	pracky	s	očkami	na	uzamknutie		
	 boxu	visiacim	zámkom	
•	 Pevný	a	odolný	kovový	profesionálny	box		 	
	 s	plastovými	doplnkami	
•	 „V“	žliabok	vo	vieku	na	založenie	latí,	trubiek		
	 apod.	pri	rezaní	
•	 Vynímateľná	priehradka	na	drobné	náradie

•	 2	organizéry	na	skrutky	a	vruty	vo	vieku
•	 Vynímateľná	priehradka
•	 Očko	na	visiaci	zámok	(zámok	a	náradie		
	 nie	sú	súčásťou	dodávky)	

bOxy NA NÁrADie 2000

ceNNíK AKciA

1-92-064 32 x 18 x 13 cm 9,25€ 8,55€
1-92-065 41 x 20 x 19 cm 15,55€ 14,85€
1-92-066 49 x 26 x 25 cm 20,75€ 19,75€
1-92-067 61 x 27 x 28 cm 26,95€ 25,95€1-92-066



 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

AKČNÁ PONUKA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

fmsT1-70749

fmsT1-75761

sTsT1-75540

fatmax® 18“ TAŠKA NA NÁrADie s OVÁlNÝm VieKOm

•	 Veľký	úložný	priestor
•	 Vstrekované	polypropylénové	dno
•	 Vyrobené	z	odolnej	tkaniny
•	 50	x	33	x	31	cm

61,45€ 66,95€

•	 Vynímateľný	organizér	na	prenášanie		 	
	 drobného	náradia
•	 2/3	veľkosť	vynímateľnej	priehradky		 	
	 na	náradie	
•	 “V“	žliabok	ve	vieku	na	založenie	latí,		 	
	 trubiek,	apod.	pri	rezaní
•	 53	l	úžitkového	priestoru

57,95€

62,95€

POjAzDNÝ bOx NA NÁrADie s OrgANizérOm

1-97-503

fatmax® 28” VODeODOlNÝ bOx NA KOliesKAcH

rOzKlADAcí OrgANizér sOrTmAsTer 

•	 Konštrukcia	zo	štruktúrovaného	plastu		
	 –	veľmi	odolná	i	pri	nízkych	teplotách
•	 Kovové	nerezové	pracky	s	očkami	na	uzamknutie	boxu		
	 visiacimm	zámkom
•	 Ochrana	obsahu	pred	vodou	je	zaistená	vďaka		
	 gumovému	tesneniu	pod	viekom	boxu
•	 Výsuvná	teleskopická	rukoväť

•	 Bočné	zámky	na	upevnenie	ďaľšieho	organizéru		 	
	 (1-97-483)
•	 Vynímateľné	rozdeľovače	pri	spodnej	časti
•	 12	vynímateľných	priehradiek	vo	vrchnej	časti

25,95€
22,45€

62,95€

66,95€

Nové

Nové



 

AKČNÁ PONUKA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

4,75€

 •	 Veľmi	odolná	a	pevná	hliníková	konštrukcia
•	 Kovové	vodítka	čepele	z	nerezovej	ocele

fatmax® NôŽ s ODlAmOVAcOU ČePeĽOU 18 mm

fatmax® zAsúVAcí NôŽ exO

sADA mODelÁrsKéHO NOŽA  
s VymeNiTeĽNÝmi ČePeĽAmi

8-10-421

4,40€

•	 Posuvník	na	dve	čepele	
•	 Integrovaný	zásobník	na	náhradné	čepele
•	 Vysoká	torzná	odolnosť	konštrukcie
•	 Nožové	plátky	súčásťou	balenia:	2x	11-700,	2x	11-983

12,95€

0-10-789

10,75€

DVOjPlÁTKOVÝ zAsúVAcí NôŽ fatmax®

sTHT0-73872

•	 Integrovaný	zásobník	na	5	náhradných	čepelí	
•	 Gumové	obloženie	rukoväte
•	 Inovatívna	výmena	nožovej	čepele
•	 Vysoká	torzná	odolnosť	konštrukcie
•	 Značná	odolnosť	voči	bežne	užívaným		
	 rozpúštadlám:	benzínu,	terpentínu,	apod.

•	 Kompaktná	sada	čepelí	na	hobby	použitie
•	 Dve	veľkosti	skalpelov
•	 Jednoduchá	a	bezpečná	výmena	čepelí
•	 Obsah	sady:	2	x	rukoväť	skalpela;	3	x	čepeľ		
	 11-221;	2	x	čepeľ	11-115;	2	x	čepeľ	5mm		
	 s	uhlom	45°;	2	x	čepeľ	4mm;	čepeľ	11mm		 	
	 (oblá);	čepeľ	11mm;	čepeľ	11mm	(dlátovitá)

11,15€

11,15€

9,25€

9,25€

fmHT0-10288Nové

Nové



 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

AKČNÁ PONUKA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

PílKA NA ŽelezO s reVOlVerOVOU rUKOVäťOU

 
•	 Robustný	celokovový	rám
•	 Napätie	pílového	listu	100	kg
•	 Hĺbka	rezu	až	110	mm

7,45€

6,45€

1-15-122

•	 Hlavica	s	jadrom	rukoväte	kovaná	z	jedného	kusu	ocele	
•	 Ergonomická	rukoväť
•	 Temperovaná	úderná	plocha	na	vysokú	pevnosť		

fatmax® ANTiVibe TesÁrsKe KlADiVO

41,95€

44,45€

1-51-937

 
•	 Nastreľuje	6	rôzných	typov	spôn	a	klinčekov
•	 A	(6	–	14	mm);	H	(6	–	14	mm);	G	(6	–	14	mm);		
	 7	(12	a	14	mm);	J	(15	mm);	9	(15	mm)
•	 Nastavenie	sily	úderu	Hi/Low
•	 Konštrukcia	zabraňuje	zablokovaniu	spôn	
•	 Kontrolné	okienko	na	jednoduché	zistenie	stavu		
	 množstva	spôn

fmHT6-70868

25,95€

29,95€

UNiVerzÁlNA sPONKOVAČKA Tr75 6 V 1



 

AKČNÁ PONUKA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

•	 4	vymeniteľné	vložky	na	nity		
	 Ø	2	-	5	mm

0-69-833

0-69-804

NiTOVAcie KlieŠTe sTANley®

•	 Nitovacia	hlava	otočná	v	rozsahu	360°
•	 Na	nity	Ø	2	-	5	mm

6-mr77

•	 Celokovová	odolná	konštrukcia
•	 Na	nity	Ø	2	-	5	mm

6-mr100

1-30-697
1-30-687

•	 Kompaktné,	ergonomické	púzdro	s	gumovým		
	 opláštením
•	 Pohyblivý	háčik	umožňuje	presné	meranie		 	
	 ako	vnútorných,	tak	i	vonkajších	rozmerov
•	 Spona	na	pripevnenie	na	opasok

zViNOVAcie meTre TylON®

ceNNíK AKciA

1-30-687 3 m x 12,7 mm 4,55€ 4,05€
1-30-697 5 m x 19 mm 6,65€ 5,95€
1-30-657 8 m x 25 mm 11,15€ 10,45€

ceNNíK AKciA

0-69-833 mr33 14,15€ 12,75€
0-69-804 mr55 17,75€ 16,45€
6-mr77 mr77 44,45€ 40,95€

6-mr100 mr100 37,95€ 33,95€

•	 Nitovacie	kliešte	na	hobby	použitie
•	 Na	hliníkové	nity	Ø	2	-	4	mm



 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

AKČNÁ PONUKA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

KlieŠTĚ controlgrip

10-DielNe sADy biTOV 

ceNNíK AKciA

1-68-724 10 ks: Ph 2; Pz 1, 2, 3; TORX T10, T15, T20, T25, T30  
+ magnetický držiak bitov 7,00€ 5,95€

1-68-734 10 ks: Ph 1, 2, 3; Pz 1, 2, 3; plochý 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5;  
1,2 x 6,5 mm + magnetický držiak bitov 7,45€ 6,25€

1/4“ 39-DielNA sADA biTOV A HlAVíc s rÁČNOVÝm KĽúČOm

1-13-907

1-68-724

•	 Bity	dĺžky	25	mm
•	 Sada	obsahuje:	ploché,	Ph,	Pz,	Torx,	Torx	s	otvorom,			
	 imbus	bity
•	 Upínací	držiak	bitov	HexM	x	HexF
•	 Ráčňový	očkový	kľúč

19,95€

22,25€

•	 Sady	9	bitov	a	magnetického	držiaka		
	 v	plastovom	púzdre
•	 Vyrobené	z	kalenej	a	temperovanej	ocele,		
	 presne	frézované

Nové

ceNNíK AKciA

sTHT0-74361 siko kliešte 250 mm 14,15€ 13,35€
sTHT0-74362 bočné štípacie kliešte 150 mm 9,65€ 8,95€
sTHT0-74363 Kliešte s predĺženými čeľusťami 150 mm 8,15€ 7,45€
sTHT0-74364 Kliešte s predĺženými čeľusťami 200 mm 8,85€ 8,25€
sTHT0-74367 Kombinačné kliešte 200 mm 9,95€ 9,25€
sTHT0-74454 Kombinačné kliešte 180 mm 8,85€ 8,25€
sTHT0-74455 bočné štípacie kliešte 180 mm 10,75€ 9,95€
sTHT0-74456 Kombinačné kliešte 150 mm 8,15€ 7,45€
sTHT0-75065 Kliešte so zahnutými čeľusťami 150 mm 9,25€ 8,55€
sTHT0-75066 Kliešte so zahnutými čeľusťami 200 mm 9,65€ 8,95€
sTHT0-75067 Čelné štípacie kliešte 150 mm 9,65€ 8,95€
sTHT0-75068 Odizolovávacie kliešte 150 mm 9,65€ 8,95€

sTHT0-75094 3dielna sada klieští:  
kombinačné, bočné a predĺžené 25,95€ 22,45€

sTHT0-74471 3dielna sada klieští:  
siko, kombinačné a bočné 29,95€ 25,95€

•	 Nový	ergonomický	design	bimateriálových	rukovätí		
	 ControlGrip	
•	 Indukčne	kalené	čeľuste	klieští



 

AKČNÁ PONUKA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

•	 Odolná	konštrukcia,	nosnosť	v	páre	až	360	kg
•	 Nízka	hmotnosť	zaručuje	jednoduché		
	 prenášanie	a	prepravu
•	 Integrovaný	„V“	žliabok	na	prichytenie	materiálu
•	 Rozmery:	58	x	82	x	12,5	cm

PODsTAVec NA rezANie jUNiOr (PÁr V bAleNí)

fatmax® bOxy TOUgHsysTem®

sTsT1-70355

ToughsysTem vozík

36,95€

39,95€

ceNNíK AKciA

fmsT1-75677 Ds280 TOUgHsysTem® prepravka 55,95€ 51,95€
fmsT1-75678 Ds100 TOUgHsysTem® organizér 55,95€ 51,95€
fmsT1-75679 Ds150 box 74,95€ 70,95€
fmsT1-75681 Ds300 box 74,95€ 70,95€
fmsT1-75682 Ds400 box 85,95€ 81,95€
fmsT1-75683 TOUgHsysTem® vozík 240,95€ 222,95€
fmsT1-75684 bočnica pre TOUgHsysTem®, 2 ks 25,95€ 22,45€

Nové

Ds280

Ds100

Ds150

Ds300

Ds400

bočnica

•	 Odolná	konštrukcia	boxov,		
	 prepravky	a	organizéra
•	 Nosnosť	boxov	až	50	kg
•	 Boxy	sú	vodotesné,	s	kovovými		
	 prackami
•	 Celková	nosnosť	vozíka	je	120	kg,		
	 do	schodov	80	kg



 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

AKČNÁ PONUKA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

10,45€

KAPsA NA NÁrADie

•	 Vyrobené	z	odolnej	tkaniny	o	hustote	600	vlákien
•	 Kapsy	rôznych	veľkostí	a	očká	umožňujú	jednoduché		 	
	 rozdelenie	náradia
•	 Kovové	oko	na	zavesenie	kladiva
•	 Ergonomické	čalúnenie	vnútornej	strany	na	bezpečie		 	
	 a	pohodlie	uživateľa
•	 Rozmery:	24	x	33	x	8	cm

1-96-181

9,25€

OPAsOK NA NÁrADie

19,95€

17,75€

18,55€

15,95€

1-96-178

0-65-011

•	 Vyrobené	z	odolnej	tkaniny	o	hustote		 	
	 600	vlákien
•	 Kovové	oko	na	zavesenie	kladiva
•	 Veľké	množstvo	vreciek	rôznych	veľkostí
•	 Rozmery:	60	x	25,5	x	7,5	cm

10,45€

11,85€

fatmax® ŠPeciÁlNe DlÁTO

8-DielNA sADA sKrUTKOVAČOV cUsHiONgriP

fmHT0-16067

•	 Patentovaná	o	125	%	väčšia	bočná	plocha		
	 na	údery	
•	 Pracovná	časť	z	kalenej	a	temperovanej		
	 chrómovej	ocele	s	predĺženou	stopkou		
	 zaručuje	mimoriadnu	odolnosť

•	 	Obsah	sady:	plochý	3	x	75	mm;	5	x	100	mm;		
6,5	x	45	mm;	6,5	x	150	mm;	Phillips	Ph0	x	60	mm;		
Ph1	x	75	mm;	Ph2	x	45	mm;	Ph2	x	150	mm



  

VeDeli sTe, Že...
Radi by sme Vám predstavili a blžšie ukázali 
možnosti využitia linkového lasera značky 
STANLEY® SLL360 (označenie STHT1-77137). 
Tento laser ponúka kombináciu klasického 
krížového lasera a do istej miery i funkciu 
rotačního lasera. Rozdiel medzi linkovým 
laserom SLL360 a rotačným laserom je  
v spôsobe premietania horizontálnej linky.  
Pri rotačnom laseri je linka vytvorená rýchlym 
otáčaním laserovej hlavy až dôjde k optickému 
znázorneniu premietanej linky. Pri laseri SLL360 
je premietaná linka vytvorená laserovou diódou, 
podobne ako linky pri krížových laseroch,  
ale v celom rozsahu 360°. 

Stlačením jedného tlačidla ste schopní  
si vytvorit linku po celom obvode miestnosti. 
To sa hodí napríklad pri inštalácii vypínačov 
a zásuviek, ktoré chcete mať všetky v jednej 

rovine. Ďaľšie praktické využitie je pri zavesovaní 
obrazov či poličiek v rovnakej výške. Pri montáži 
garnýží alebo inštalácii sádrokartónových 
podhľadov. V domácnosti by ste našli daľeko viac 
možností, kde by sa Vám laser SLL360 hodil.

Ďaľšou užitočnou funkciou laseru SLL360  
je možnosť zobrazenia vertikalnej linky  
a tak vytvorenie kríža. To vám uľahčí prácu pri 
obkladaní kúpeľne či kuchyne, inštalácii skriní, 
maľování, tapetovaní apod. Pri zaaretovaní 
nivelačnej hlavy môžete na stenu premietnuť  
i nahnúť rovinu, napríklad pri montáži zábradlia.

Vďaka pracovnému dosahu 10 m je laser SLL360 
vhodný na interiérové použitie 
V prípade, že by ste potrebovali využiť 
premietnutie horizontálnej linky 360° vonku, 
napríklad pri založení základovej dosky pri 
stavbe rodinného domu, je treba použiť prístroj 
s detektorom laserového lúča.  V našej ponuke 
máme rovnaký laser ako je SLL360,  
ale od značky DeWalt, ktorý možno kúpiť 
s detektorom (pre bližšie informácie nás 
kontaktujte na emailovej adrese  
marketing-cz@stanleyworks.cz).



  

lAserOVé DiAĽKOmery

Technické parametre:

Pracovný dosah: 10 m
Presnosť nivelácie (horizontálny i vertikálny): +/-4 mm @ 10 m
Rozsah samonivelácie: +/-4°
IP 54: chránené proti prachu a striekajúcej vode
Zdroj napájania: 3 x AA batérie
Pracovná teplota: -10°C až +50°C
Rozmery závitu k pripevneniu na statív: 1/4“ a 5/8“
Trieda laseru 1
Sada linkového laseru obsahuje: Laser SLL360, fotografický statív s 1/4” 
závitom, výškovo nastaviteľný mini statív/adaptér, batérie (3 x AAA), pre-

pravný obal

Do 30. 6. 2016 za akčnú cenu 222,95€ s DPH

Technické parametre:

Pracovný dosah: 0,2 až 20 m
Presnosť merania: +/-3 mm @ 10 m
Automatické vypnutie diaľkomera: po 120 s
Zdroj napájania: 2 x AAA batérie (až 3 000 meraní)
Pracovná teplota: 0°C až +40°C
Trieda laseru 2
Funkcie: meranie vzdialenosti, plochy, objemu,  
kontinuálne meranie
Prepínánie jednotiek: m/ft; mm/in

Do 30. 6. 2016 za akčnú cenu  66,95€ s DPH

TLM65 patrí k základným modelom, ale pre 
väčšinu aplikácií je úplne dostačujúcí. So svojím 
dosahom 20 m a základnymi funkciami je vhodný 
predovšetkým do domácností a na interiérové 
meranie. To je len krátký výpočet činností, ktoré 
s laserovým diaľkomerom TLM65 jednoducho 
zvládnete: zmerať dĺžku, výšku steny, plochu 
miestnosti (či skutočne zodpovedá hodnote 
uvedenej v projekte alebo koľko m2 podlahovej 
krytiny potrebujete kúpiť), 
plochy steny (koľko farby 
budete pri maľovaní potrebovať), 
zameranie miestnosti pri 
inštalácii kuchyne, vstavaných 
skriní a ďaľšieho nábytku. 
Ďaľšou užitočnou funkciou je 
kontinuálne meranie, ktoré 
Vám neustále ukazuje meranú 
vzdialenosť k cieli, stene. Isto 
oceníte i automatické vypnutie 
laserového diaľkomera po 120 
sekundách nečinnosti, šetríte tak 
batérie v prístroji.

Laserové diaľkomery Vám umožňujú rýchle a veľmi presné meranie. 
Využívají ho nielen stavbári, remeselníci, kutilovia, ale takmer každý  
v domácnosti. Dnes Vám predstavujeme laserové diaľkomery  
STANLEY® TLM65 (označenie STHT1-77032) a TLM165 
(označenie STHT1-77139).



  

PONUKA PLATÍ OD 1. 4. DO 30. 6. 2016 
ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Technické parametre:

Pracovný dosah: 0,05 až 50 m
Presnost merania: +/-1,5 mm @ 10 m
IP 54
Automatické vypnutie laseru: po 90 s
Automatické vypnutie diaľkomeru: po 180 s
Zdroj napájania: 2 x AAA batérie (až 3 000 meraní)
Pracovná teplota: 0°C až +40°C
Tieda laseru 2
Funkcie: meranie vzdialenosti, plochy, objemu, sčítánie/odčítanie,  
kontinuálne meranie, Pythagorova veta
Pamäť na posledných 5 meraní
Prepínanie jednotiek: m/ft; mm/in

Do 30. 6. 2016 za akčnú cenu 122,95€ s DPH

TLM165 má rozšírené funkcie napr. o sčítanie/
odčítanie, meranie pomocou Pythagorovej 
vety, pamäť na posledných 5 meraní. Pomocou 
výklopného dorazu môžete jednoducho merať  
z rohu miestnosti. Ďalšia možnosť je prepínanie 
merania od hornej či spodnej hrany laserového 
diaľkomeru. I pracovný dosah je vyšší,  
a to až 50 m (pri zlých svetelných podmienkach  
je dosah či presnosť nižší). Odolnosť voči prachu  
a striekajúcej vode IP 54 umožňuje prácu  
i vonku. Samotný kryt laserového diaľkomeru 
TLM165 je obložený gumovým opláštením, ktoré 
chráni prístroj pred rozbitím pri náhodnom páde. 
Súčasťou balenia sú nielen batérie,  
ale aj praktické ochranné púzdro.

AKČNÁ PONUKA


	AN4_1
	AN4

