Akční nabídka je platná od 1. 1. do 31. 3. 2021.

142DÍLNÁ SADA V MONTÁŽNÍM KUFRU

7 499,-

STANLEY® MULTILINE LASER 4V1H, ČERVENÝ PAPRSEK
• Odolný box s kovovými přezkami
• 1/4“ a 1/2“ sada hlavic
• Obsahuje běžné ruční nářadí jako je pila, kladivo, kleště,
šroubováky apod.

3 999,-

3 499,-

Kód

Kód

STMT98109-1

STHT77514-1

NOVÉ
FatMax® ROTAČNÍ LASER X600LR, LI-ION BATERIE, ČERVENÝ PAPRSEK
20 999,-

19 999,Kód
FMHT77449-1

• Pracovní dosah do 60 m (při použití
detektoru 600 m)
• Variabilní rychlost rotace
(0/150/300/600 ot./min)
• Systém ochrany před náhodným
posunem
• Přesnost nivelace +/-2,2 mm @ 30
m (horizontála), +/-3 mm @ 30 m
(vertikála),
+/-4,4 mm @ 30 m (bod nahoru)
• Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu
ve vzdálenosti 25 m činí výškový rozdíl
44 cm)
• Rozsah samonivelace +/-5°
• Režim kmitání laserového paprsku
ve výseči 10°, 45°, 90°

• Napájení: přibližně 40 hodin
nepřetržitého provozu při použití plně
nabité Li-Ion baterie (3,7 V, 10 Ah)
• Vodě a prachu odolný IP66
• Pracovní prostředí: -10 °C +40 °C
• Laserová dioda 630 - 680 nm
• Třída laseru 2
• Pracovní pozice: horizontální
a vertikální (připevnění na stativ s
5/8“ závitem)
• Obsah sady: Laser, TSTAK box,
detektor laserového paprsku, držák
na detektor, dálkové ovládání, brýle,
odrazový terčík, nabíječka

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

15 299,-

13 999,Kód
FMHT1-77356

• Pracovní dosah 35 a 60 m při použití
detektoru laserového paprsku
• Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
• Rozsah samonivelace +/-4°
• Uzamčení nivelační hlavy umožňuje
bezpečnou přepravu
• Projekce: 3 linky 3 x 360°
(360° horizontální, 2 x 360° vertikální
pod úhlem 90°)
• IP 54

• Obsah sady: Laser X3G, TSTAK box,
adaptér, odrazový terčík, nabíječka,
brýle
• Detektor k laseru X3G: FMHT1-74267
(není součástí balení)

FatMax® KŘÍŽOVÝ LASER, ALKALICKÉ BATERIE, ČERVENÝ PAPRSEK
3 999,-

3 499,Kód
FMHT77585-1

1

• Pracovní dosah do 15 m (při použití
detektoru 50 m)
• Promítá 1 horizontální a 1 vertikální
linku
• Indikace náklonu mimo rozsah
samonivelace
• Uzamčení nivelační hlavy umožňuje
bezpečnou přepravu
• Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m

• Laserová dioda: 620 - 680 nm
• Napájení 4x AA alkalické baterie
(součást balení)
• Možnost připevnění na stativ s 1/4“
a 5/8“ závitem
• Vodě a prachu odolný: IP54
• Obsah sady: Laser, adaptér, brašna,
magnetická destička, 4x AA alkalické
baterie

• Pracovní dosah do 10 m (při použití detektoru 50 m)
• Promítá horizontální linku (135°) a bod dolů;
2x vertikální linky (340°)
• Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
• Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
• Přesnost nivelace +/-4 mm @ 10 m
• Napájení 4x AA baterií (součást balení)
• Možnost připevnění na stativ s 5/8“ závitem
• Vodě a prachu odolný: IP54
• Obsah sady: Laser, kufřík, brýle, odrazový terčík,
4x AA baterie

STANLEY® LASER CUBIX NEXT GENERATION, ČERVENÝ PAPRSEK
1 649,-

1 499,Kód
STHT77498-1

• Pracovní dosah do 12 m
• Projekce horizontální linky, vertikální
linky a kříže
• Přesnost nivelace +/-6 mm @ 10 m
• Rozsah samonivelace +/-4°
• Uzamčení nivelační hlavy umožňuje
bezpečnou přepravu
• Napájení 2x AA alkalickými bateriemi
(součást balení)

• Možnost připevnění ke stativu
s 1/4” závitem
• Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
• Vodě a prachu odolný: IP50
• Obsah sady: laser, univerzální držák
s 1/4” závitem, brašna, manuál,
alkalické baterie
• Nelze použít detektor laserového
paprsku

1/4” TELESKOPICKÝ STATIV S NASTAVITELNOU HLAVICÍ
• Teleskopický fotografický stativ se třemi nohami a středovou tyčí
• Lehká konstrukce z odolného hliníku a pevných plastů
• Středová tyč osazená naklápěcí hlavicí se vysouvá pomocí
plastové kličky
• Lasery s 1/4” závitem lze použít upevněné k naklápěcí hlavici
• Pracovní výška 97 -247 cm
• Integrovaná libela
• Teleskopické nohy lze zajistit v požadované poloze

2 499,-

2 299,Kód
STHT77643-1

FatMax® DIGITÁLNÍ VODOVÁHY
• Podsvícený LCD displej k snadnému
čtení naměřených hodnot
• Automatické převrácení údajů
na displeji i při práci nad hlavou
• Funkce HOLD
• Výběr z mnoha měřicích jednotek
(mm/m; °; %; °C; F)

•
•
•
•
•
•

Paměť na posledních 9 měření
Možnost kalibrace při náhodném pádu
Zvuková signalizace při 0°; 45°a 90°
Indikátor stavu baterií
Přesnost +/-1 mm/m
Dodáváno včetně voděodolného
obalu

Kód

Popis

Ceník

Akce

0-42-063

400 mm

2 049,-

1 799,-

0-42-065

600 mm

2 599,-

2 299,-

0-42-086

1200 mm

3 099,-

2 799,-

2

STANLEY® KOVOPLASTOVÝ POJÍZDNÝ MONTÁŽNÍ BOX
4 599,-

4 299,Kód
1-95-621

•
•
•
•

20” plně oddělitelný box s vnitřní přihrádkou
Velké nerezové petlice s očky pro visací zámek
Hluboká 4” zásuvka s pojezdy z kuličkových ložisek
Velký spodní díl umožňuje uložení rozměrného nářadí
(elektrického apod.)
• Systém rozkládání umožňuje úplné vysunutí zásuvky
• Velmi odolná 7” kolečka usnadňují průchod terénem
• Nosnost 30 kg

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXEM A ZÁSUVKOU
3 999,-

3 799,Kód
1-79-206

• Rozkládací pojízdný box, samostatně přenositelný box
i zásuvky
• Horní 19” box má jednu zásuvku, je uzamykatelný.
Prostřední díl se skládá z mělké a hluboké zásuvky.
Spodní díl poskytuje dostatečný prostor např.
pro elektro nářadí
• Odolná hliníková teleskopická rukojeť
umožňuje nastavení do několika výšek
• U zásuvek jsou použity kuličková ložiska
• Velmi odolná 7” kolečka usnadňují průchod terénem
• Nosnost 24 kg
• 49 x 89 x 35 cm

STANLEY® ROLLING WORKSHOP
3 499,-

3 199,Kód
STST83319-1

• Rozkládací pojízdný box, samostatně přenositelný hluboký a mělký box
• Prostřední hluboký box obsahuje vyjímatelnou přihrádku. Spodní díl je vhodný
pro uložení např. elektro nářadí
• Odolné přezky, kombinace plast a kov
• Systém automatického stohování boxů
• Odolná hliníková teleskopická rukojeť
umožňuje nastavení do několika výšek
• U zásuvek jsou použita kuličková ložiska
• Velká 7” kolečka usnadňují průchod terénem
• Nosnost 45 kg

BOXY NA NÁŘADÍ S KOVOVOU PŘEZKOU
•
•
•
•

Odolná plastová konstrukce
Vyjímatelná vnitřní přihrádka
Organizery ve víku boxu
Očko pro možnost zamčení boxu visacím zámkem
Kód

Popis

Ceník

Akce

STST1-75515

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

257,-

229,-

STST1-75518

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

360,-

319,-

STST1-75521

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

514,-

479,-

STST82976-1

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

999,-

899,-

POJÍZDNÝ BOX NA NÁŘADÍ S ORGANIZÉREM
FatMax® KUFR S KOLEČKY NA NÁŘADÍ PRO TECHNIKY
4 599,-

4 499,-

•
•
•
•
•

Konstrukce ze sklolaminátu
Odolná ergonomická rukojeť
Kovové nerezové přezky a očka pro uzamčení boxu visacím zámkem
Vyjímatelné rozdělovníky pro maximální flexibilitu pracovního uložiště
FMST1-72383 kufr s kolečky a teleskopickou rukojetí

1 849,-

1 699,-

• Vyjímatelný organizer pro přenášení drobného nářadí
• 2/3 velikost vyjímatelné přihrádky na nářadí
• “V“ žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod.
při řezání
• 65 l užitného prostoru
• 62 x 43 x 38 cm, nosnost 35 kg

Kód
1-97-503

Kód
FMST1-72383

FatMax® PROFESIONÁLNÍ VODĚODOLNÉ ORGANIZÉRY S KOVOVÝMI PŘEZKAMI
MOBILE JOBCHEST™ S INTEGROVANÝM ZÁMKEM
3 999,-

3 699,Kód

•
•
•
•
•
•
•

189 l užitného prostoru
Zasouvací tažná rukojeť s pryžovým obložením v místě držení
Vyjímatelná přihrádka na nářadí - zapadá do vysunuté rukojeti
Velká kolečka pro dobrou průchodnost v terénu
Zámek integrovaný do víka pro zlepšení zabezpečení obsahu proti odcizení
Nářadí není součástí dodávky
Nosnost 50 kg

• Vyjímatelné přihrádky i rozdělovače
• Průhledné nerozbitné víko uzamyká přihrádky a chrání jejich obsah
před vysypáním

Kód

Popis

Ceník

Akce

1-97-517

mělký

772,-

699,-

1-97-518

hluboký

875,-

799,-

1-93-278

3
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ROZKLÁDACÍ ORGANIZER

FatMax® BATOH NA NÁŘADÍ
1 149,-

999,Kód
STST1-71963

• Možnost pracovat s oběma stranami otevřenými
současně
• Vyjímatelné přepážky umožňují uložení šroubováků,
pilkových plátků atd.
• Zámek brání zásuvkám v pohybu během transportu
• Velká rukojeť, vhodná i pro držení rukou v rukavici
• Dva bezpečnostní zámky, uzamykající v zavřené poloze
obě strany a zásuvky
• Nářadí není součástí dodávky

ROZKLÁDACÍ ORGANIZÉR SORTMASTERTM
772,-

729,-

• Vyroben z odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
• Vstřikované dno z polypropylenu
• Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrovány prodyšným
materiálem
• Oddělená, vyztužená přihrádka pro uložení notebooku,
elektronářadí, apod.
• 36 x 46 x 27 cm, nosnost 20 kg

1 849,-

1 699,Kód
1-95-611

BATOH NA NÁŘADÍ NA KOLEČKÁCH

• Boční zámky pro upevnění dalšího organizéru
(1-97-483)
• Vyjímatelné rozdělovače u spodní části
• 12 vyjímatelných přihrádek ve vrchní části
• Nářadí není součástí dodávky

• Vyroben z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
• Vstřikované polypropylenové dno chrání obsah před vlhkostí
a nečistotami
• Pevná konstrukce udržuje při odložení stálý tvar
• Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrovány prodyšným
materiálem
• Rukojeť a kolečka pro snadnou manipulaci
• Oddělená, vyztužená přihrádka pro uložení notebooku, elektro nářadí,
apod.
• Objem 20 l, nosnost batohu 15 kg

1 799,-

1 699,-

Kód
Kód

STST1-75540

STST83307-1

ORGANIZÉRY SORTMASTERTM
FatMax® BRAŠNA NA NÁŘADÍ 18”

• Možnost stohování více organizérů
• Víko zabraňuje přesypání obsahu z jedné přihrádky do druhé

1 049,Kód

Popis

Ceník

Akce

STST1-70720

Mini

236,-

199,-

1-97-483

Junior

288,-

259,-

899,Kód
1-93-950

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyrobena z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
Kritická místa (rohy, hrany) zesílené kůží
Pohodlný ramenní popruh s polstrováním
Ergonomické pryžové opláštění držadel
Držadla prošitá pro zvýšení odolnosti a pevnosti
Pevné voděodolné plastové dno
Nářadí není součástí dodávky brašny
Nosnost brašny 20 kg
46 x 31 x 21 cm

FatMax® OTEVŘENÁ PŘEPRAVKA NA NÁŘADÍ
1 299,-

1 199,Kód
1-93-951

• Vyrobena z odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
• Velmi pevná a odolná rukojeť s ergonomickým pryžovým
opláštěním
• Odolný nylonový kryt schránky na pilku ocasku se
zajištěním pomocí suchého zipu
• Opryžovaná poutka pro připevnění vodováhy
• Vnitřní pružná oka pro uložení nářadí
• Vstřikované dno z polypropylenu
• 47 x 35 x 20 cm, nosnost 20 kg

STANLEY® KAPSA NA NÁŘADÍ
308,-

269,Kód
1-96-181

5

• Vyrobena z odolné tkaniny o hustotě 600 vláken
• Kapsy různých velikostí a očka umožňují snadné rozdělení nářadí
• Velikost a struktura úložných kapes odpovídají potřebě rychlého
a jednoduchého přístupu k obsahu
• Vaše nářadí máte vždy po ruce
• Kovové oko pro zavěšení kladiva
• Ergonomické polstrování vnitřní strany pro bezpečí a pohodlí
uživatele
• Rozměry v cm: 24 x 33 x 8

6

STANLEY® OPASEK NA NÁŘADÍ

SVINOVACÍ METRY TYLON DUAL LOCK™

529,Kód
1-96-178

STANLEY® KOŽENÉ KAPSY NA NÁŘADÍ

STST1-80117

STST1-80114

Odolné pogumované pouzdro metru
Odolná povrchová úprava měřicí pásky Tylon
Blokovací mechanismus automaticky drží pásku v požadovaném vysunutí
Třída přesnosti II
Spona pro upevnění na opasek
Kód

Popis

Ceník

Akce

STHT36802-0

3 m x 12,7 mm

185,-

169,-

STHT36803-0

5 m x 19 mm

236,-

209,-

STHT36804-0

8 m x 25 mm

329,-

289,-

UZAVŘENÁ PÁSMA S OCELOVOU PÁSKOU

• Vyrobené z velmi kvalitní kůže
• Vhodné pro intenzivní používání - bezpečnostní nýty, očka s antikorozní
ochranou
• Pouzdra na nářadí a kapsy na hřebíky

STST1-80113

•
•
•
•
•

• Vyroben z odolné tkaniny o hustotě 600 vláken
• Kapsy různých velikostí a očka umožňují snadné rozdělení nářadí
• Velikost a struktura úložných kapes odpovídají potřebě rychlého
a jednoduchého přístupu k obsahu
• V tomto opasku máte nářadí vždy po ruce
• Speciální kapsička na svinovací metr
• Kovové oko pro zavěšení kladiva
• Ergonomické polstrování vnitřní strany pro bezpečí a pohodlí
uživatele
• Rozměry v cm: 60 x 26 x 8

566,-

•
•
•
•
•
•

Žluté plastové ABS pouzdro – odolné a výborně viditelné
Ocelová měřicí páska krytá polymerovou vrstvou odolnou proti otěru
Skládací klička pro snadné uložení a navíjení pásma
Koncový háček se pro zvýšenou ochranu zasouvá do otvoru v pouzdře
Stupnice dílkovaná po mm
Třída přesnosti II

Kód

Popis

Ceník

Akce

STST1-80113

souprava kapes s opaskem

1 549,-

1 299,-

STST1-80114

kapsa na nářadí s držákem na kladivo

824,-

699,-

0-34-102

10 m

298,-

249,-

STST1-80116

víceúčelová kožená kapsa na nářadí

824,-

699,-

0-34-105

20 m

360,-

299,-

STST1-80117

držák kladiva

185,-

159,-

0-34-108

30 m

401,-

349,-

STST1-80118

pouzdro na vrtačku

720,-

599,-

STST1-80119

opasek

720,-

599,-

Kód

Popis

Ceník

Akce

FatMax® SAMONAVÍJECÍ PÁSMO

STST1-80116

• Šířka ocelové pásky 9,5 mm, délka 30 m
• Snadno čitelná stupnice
• Ochrana pásma při rychlém navíjení, možnost zajištění pásma
v požadované délce
• Odolné hliníkové pouzdro
• Karabina a spona k upevnění na opasek
• Možnost otevření pouzdra pro snadné očištění od prachu

1 749,-

1 599,Kód
0-34-203

STST1-80119

STST1-80118

SVINOVACÍ METRY STANLEY®
•
•
•
•

Ergonomické plastové PP pouzdro
Měřicí páska s lakovaným povrchem
Blokovací zámek měřicí pásky
Přesný počáteční bod měření – háček s vůlí kompenzuje rozdíl při vnitřním
a vnějším měření
• Třída přesnosti II
• Spona pro upevnění na opasek

7

Kód

Popis

Ceník

Akce

1-30-487

3 m x 12,7 mm

102,-

89,-

1-30-497

5 m x 19 mm

164,-

139,-

1-30-457

8 m x 25 mm

257,-

219,-

FatMax® PRO BOX TORPEDO
617,-

579,Kód
XTHT0-42495

• 2 fixní libely a 1 otočná v rozsahu 360°
• Střední libela se zvětšovacím efektem pro snadnou
kontrolu polohy bublinky
• 2 velmi silné magnety zapuštěné do základny
• Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chránící vodováhu
při náhodném pádu
• Pevná hliníková konstrukce
• Délka 23 cm

8

MAGNETICKÉ VODOVÁHY

FatMax® SKLÁDACÍ NŮŽ S DVOJITOU ČEPELÍ
463,-

• Zvětšená centrální libela zaručuje vysokou přesnost +/-0,5 mm/m
• Lehká a odolná konstrukce
• Koncové krytky absorbují rázy při náhodném pádu

429,-

Kód

Popis

Ceník

Akce

STHT1-43110

Magnetická vodováha 40 cm

463,-

429,-

STHT1-43111

Magnetická vodováha 60 cm

514,-

479,-

STHT1-43112

Magnetická vodováha 80 cm

535,-

499,-

STHT1-43114

Magnetická vodováha 120 cm

720,-

699,-

STHT1-43115

Magnetická vodováha 150 cm

929,-

869,-

STHT1-43116

Magnetická vodováha 180 cm

1 049,-

999,-

STHT1-43117

Magnetická vodováha 200 cm

1 149,-

1 049,-

Kód
XTHT0-10502

FatMax® BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ

249,STANLEY® VODOVÁHA TORPEDO - HLINÍKOVÁ
257,-

229,Kód

Odolná bimateriálová konstrukce
Vhodné pro řezání fólií a balení
Pogumovaná komfortní rukojeť
Praktický řezák: jednoduchá výměna čepele

Kód

• Pevná a lehká hliníková konstrukce ideální pro drobná
měření
• Magnetická základna pro připevnění ke kovovým
konstrukcím
• 3 libely: horizontální, vertikální a 45°
• Střední libela chráněná před nárazy
• Délka 23 cm

NOVÉ
BEZPEČNOSTNÍ ŘEZÁKY
•
•
•
•

FatMax® ZASOUVACÍ NŮŽ EXO

299,-

•
•
•
•

FMHT10373-0

0-42-465

329,-

• Univerzální použití jednoho nože s dvojitou čepelí
• Možnost použití např. delvovité nebo háčkové čepele
• Rychlá výměna čepele zaručuje vyšší rychlost
a efektivitu práce
• Delší životnost čepele - použití správné čepele pro
určitou práci
• Složení do kompaktní velikosti umožňuje pohodlné
uložení

•
•
•
•
•

Integrovaný zásobník na 5 náhradních čepelí
Pryžové obložení rukojeti
Inovativní výměna nožové čepele
Vysoká torzní odolnost konstrukce
Značná odolnost vůči běžně užívaným rozpouštědlům:
benzínu, terpentýnu, apod.

Lehká plastová konstrukce
Vhodné pro řezání fólií a balení
Pogumovaná nebo tvarovaná komfortní rukojeť
Praktický jednorázový řezák: žádná výměna čepele

Kód

Popis

Ceník

Akce

STHT10356-0

Bimateriálový bezpečnostní řezák

99,-

89,-

STHT10357-0

Bimateriálový bezpečnostní řezák

99,-

89,-

STHT10360-0

Bimateriálový bezpečnostní řezák

99,-

89,-

Kód

OPP PILY

FMHT0-10288

• Bimateriálová rukojeť
• Kalené zuby broušené do 2 úhlů

KOVOVÉ NOŽE INTERLOCK® PRO ODLAMOVACÍ ČEPELE
• Velmi odolná kovová konstrukce
• Snadná výměna čepele bez použití dalších nástrojů

9

Kód

Popis

Ceník

Akce

0-10-095

Kovový nůž Interlock® pro odlamovací čepele 9 mm

195,-

149,-

0-10-018

Kovový nůž Interlock® pro odlamovací čepele 18 mm

236,-

199,-

Kód

Popis

Ceník

Akce

STHT20366-1

7 TPI x 380 mm

219,-

199,-

STHT20367-1

7 TPI x 500 mm

259,-

239,-

STHT20368-1

7 TPI x 550 mm

279,-

259,-

STHT20369-1

11 TPI x 380 mm

219,-

199,219,-

STHT20370-1

11 TPI x 450 mm

239,-

STHT20371-1

11 TPI x 500 mm

259,-

239,-

STHT20372-1

11 TPI x 550 mm

279,-

259,-

10

PLASTOVÝ KOSOŘEZ S PILKOU ČEPOVKOU
514,-

449,-

STANLEY® KLADIVA DIN
•
•
•
•

• Lehká a odolná konstrukce ze vstřikovaného ABS
• Vodítka pro úhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
• Ve spodní části základny prostor pro uložení pilky
čepovky (součást balení)

Kód
1-19-800

Kód

Popis

Ceník

Akce

STHT0-51906

200 g

380,-

349,-

STHT0-51907

300 g

411,-

379,-

STHT0-51908

500 g

463,-

419,-

STHT0-51909

800 g

555,-

499,-

STHT0-51910

1000 g

617,-

549,-

FatMax® 6DÍLNÁ SADA PŘESNÝCH ŠROUBOVÁKŮ

LAJNOVACÍ ŠŇŮRA POWERWINDER
•
•
•
•
•

Vysoce odolné topůrko vyrobené ze sklolaminátu
Extra pevné spojení hlavy kladiva s topůrkem
Opláštění chránící topůrko před přeražením při chybně vedeném úderu
Bimateriálová rukojeť pro pohodlnější práci

909,-

Převod kličky 3,5:1 pro rychlé navíjení
Průhledné tělo umožňuje kontrolu zbývajícího množství práškové křídy
Obsah pouzdra 45 g práškové křídy
Velmi odolný nerezový koncový háček
0-47-465 sada lajnovací šňůry s křídou

849,-

• Barevné označení typu šroubováku
• Rukojeti umožňují ovládání pouhými konečky prstů
• Obsah sady: plochý 2,5x50 mm; 3x50 mm; 3x100 mm;
Phillips Ph0x75 mm; Ph00x50 mm; Pozidriv Pz0x75 mm

Kód
Kód

Popis

Ceník

Akce

0-47-460

30 m

277,-

219,-

0-47-465

sada s křídou, 30 m

308,-

249,-

0-65-492

6DÍLNÁ SADA HODINÁŘSKÝCH ŠROUBOVÁKŮ
PRÁŠKOVÉ KŘÍDY

174,•
•
•
•

Speciální prášková křída s vysokou přilnavostí a viditelností na povrchu
Pro jednotlivé aplikace se hodí různé křídy
Modrá pro univerzální použití v interiéru i exteriéru
Červená pro venkovní stavbařské využití - je nesmazatelná

149,Kód

• Šroubováky s niklovanou vroubkovanou rukojetí
a rotační hlavicí
• Rukojeti umožňují ovládání pouhými konečky prstů
se zapřením rotační hlavice do dlaně
• Obsah sady: plochý paralelní 1,4; 2,0; 2,4;
3,0 mm; Pozidriv Pz0; Pz1

1-66-039
Kód

Popis

Ceník

Akce

1-47-917

Modrá, 1000 g

288,-

199,-

1-47-919

Červená, 1000 g

288,-

199,-

34DÍLNÁ SADA NÁSTAVCE S BITY
SADA PERMANENTNÍCH POPISOVAČŮ S JEMNÝM HROTEM
118,-

99,Kód

•
•
•
•
•

Rychle schnoucí a vodě odolný inkoust vhodný na téměř všechny povrchy
Sada obsahuje: 2x černý, 1x červený a 1x modrý popisovač
Trvalé značení na všech typech materiálů, jako je beton, kov, dřevo, potrubí apod.
Jemný hrot popisovače
Velikost popisovače - 14 cm

349,-

249,-

• Obsah sady: multibitový šroubovák; 33dílná sada bitů
(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; šestihranné 1/16”; 5/64”; 3/32”;
1/8”; 5/32”; 3/16”; 1/4”; 5/16”; 9/32”

Kód
STHT0-70885

STHT81391-0
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FatMax® TR400 LD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ 4 V 1
824,-

749,Kód

• Nastavitelná sponkovací síla v závislosti na typu
materiálu
• Snadný přístup pro rychlou výměnu a doplnění sponek
• Kontrolní okénko stavu sponek
• Dodáváno včetně sponek
• Pro sponky typu A 6 - 14 mm sponky na kabely typ 7
(12 a 14 mm), kolářské hřebíčky typu J a 9 (15 mm)

FMHT6-70411

FatMax® 6-TR350 HD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ
929,-

849,Kód
6-TR350

•
•
•
•
•

Pro sponky typu G, délka 6 - 14 mm
Pro kolářské hřebíčky typu J
Snadný přístup pro rychlou výměnu a doplnění sponek
Ergonomická opláštěná rukojeť pro pohodlnou práci
Malá síla potřebná ke stisku rukojeti usnadňuje
používání
• Lehká kovová konstrukce včetně kovového zásobníku
na sponky
• Mechanismus zabraňující zaseknutí sponek
• Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenášení

1/4“ 60DÍLNÁ SADA BITŮ EXPERT
514,-

449,Kód
1-13-902

• Bity délky 25 mm
• Složení 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 držák bitů 1/4”HexM
x 1/4”HexF

Akční nabídka je platná od 1. 1. do 31. 3. 2021.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
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