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KALIBRACE

KALIBRACE
Všechna měřidla je možné dodat včetně kalibračního listu. 
Kalibrace zajišťujeme na:

• délkové měrky – metry, pásma, pravítka
• vodováhy – digitální, mechanické
• trasoměry – digitální, mechanické
• úhelníky – digitální, mechanické
• křížové lasery

Standardní doba kalibrace cca 10 pracovních dnů od objednání.

CALIBRATION
All measuring instrument is possible to deliver with the calibration 
document included. 
Calibrations can be done for:

• measure of length – wooden rulers, tape measures, rulers
• levels – digital, mechanical
• measuring wheel – digital, mechanical
• measure square – digital, mechanical
• cross lasers

Standard time for calibration approx 10 working days from the order 
received.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS LASERŮ CL

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS 
LASERŮ CL
Pokud uvažujete o koupi anebo již vlastníte některý z námi nabízených 
laserů, nabízíme vám doplňkové servisní služby spojené s bezproblémo-
vým provozem těchto přístrojů:

• vyčištění přístroje
• kontrolu přesnosti + případné seřízení
• malé i velké opravy po pádu přístroje

Veškeré opravy provádíme za jednotnou hodinovou sazbu, kterou vám 
na vyžádání sdělíme před opravou přístroje. 

WARRANTY AND AFTER WARRANTY 
SERVICE FOR LASERS CL
In case you are interesting to purchase, or you might already owning 
some of our lasers, it is our pleasure to offer you supporting services 
linked with non-problematic operations with these instruments:

• cleaning of the instrument
• accuracy control + adjustment if needful 
• easy / stronger reparations of instrument damaged after fall

All the mentioned reparations are charged for hourly rate which will be 
calculated upon request before reparation done.

DODACÍ TERMÍNY

DODACÍ TERMÍNY
ZBOŽÍ, KTERÉ JE SKLADEM, VÁM STANDARDNĚ DODÁME DO 48 
HODIN OD POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY. (Atypické a nadrozměrné 
zásilky do 72 hodin).

PERIOD OF DELIVERY 
All PRODUCTS THAT IS ON STOCK WILL BE DELIVERED WITHIN 48 
HOURS SINCE ORDER CONFIRMED. (Atypical and extensive consign-
ments will be delivered within 72 hours). 
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DŘEVĚNÉ SKLÁDACÍ METRY

STANDARDNÍ STANDARD
BAREVNÁ  COLOUR
PROVEDENÍ  OPTIONS

bílá
white

citron
yellow

bílo/ citron
white/ yellow

přírodní
natural

STANDARDNÍ STANDARD

STANDARDNÍ STANDARD
PROVEDENÍ  MEASURING
STUPNIC                 SCALE OPTIONS

milimetrová plná
millimeter full

milimetrová s volným středem
millimeter free central strip

milimetrová s volnou horní polovinou
millimeter free upper half

STANDARDNÍ STANDARD
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DŘEVĚNÉ SKLÁDACÍ METRY

ASTRA 6 - MODELA

Kód produktu/
Item No.

barva metru/ 
colour opti on

1bid05 bílá/ white

1cid01 citron/ yellow

1ord06 oranžová/ orange

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

 speciální stupnice delší o 1%; 1,5% a 2%

 1 m skládací metr z bukového dřeva

 6 dílků spojených nýtem bez aretace

 šetrný k životnímu prostředí - vodou ředitelná barva

 vícevrstvá povrchová úprava, vrchní vrstva UV lak

 zvýšená odolnost proti  oděru, odloupnutí  a povětrnostním vlivům

 vhodné i pro reklamní účely

 special scale longer of 1%; 1,5% and 2%

 1 m folding ruler made of beech wood

 6 segments riveted joints without arrestment

 environmentally friendly - water-soluble colours 

 multi -layered surface fi nish, top layer UV coati ng

 increased resistance to abrasion, peeling and climati c eff ects

 suitable for adverti sing purposes

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B
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DŘEVĚNÉ SKLÁDACÍ METRY

PERFEKT 5

PERFEKT 5 – FISH

 1 m skládací metr z bukového dřeva

 šetrný k životnímu prostředí - vodou ředitelná barva

 vícevrstvá povrchová úprava, vrchní vrstva UV lak

 zvýšená odolnost proti  oděru, odloupnutí  a povětrnostním vlivům

 promazané pevné ocelové spoje

 mosazné kování, frézované konce dílků

 certi fi kace přesnosti  EG III

 vhodné i pro reklamní účely

 speciální metr s rybářskou témati kou

 stupnice v “cm” s 10 nejběžněji lovenými rybami

 1 m folding ruler made of beech wood

 environmentally friendly - water-soluble colours 

 multi -layered surface fi nish, top layer UV coati ng

 increased resistance to abrasion, peeling and climati c eff ects

 fi xed steel connecti on lubricated with grease

 brass fi tti  ngs, segment ends milled

 certi fi cati on of accuracy EG III 

 suitable for adverti sing purposes

 special folding ruler with fi shing theme

 scale in “cm” with 10 of the most common fi sh

Kód produktu/
Item No.

barva metru/ 
colour opti on

1biz01 bílá/ white

1ciz01 citron/ yellow

1prz01 příroda/ natural 

1bcz01 bílo-citron/ white-yellow

Kód produktu/
Item No.

barva metru/ 
colour opti on

1rbz01 citron/ yellow

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B
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DŘEVĚNÉ SKLÁDACÍ METRY

PERFEKT 10

ÚHLOVÁ STUPNICE

 2 m skládací metr z bukového dřeva

 šetrný k životnímu prostředí - vodou ředitelná barva

 vícevrstvá povrchová úprava, vrchní vrstva UV lak

 zvýšená odolnost proti  oděru, odloupnutí  a povětrnostním vlivům

 promazané pevné ocelové spoje

 mosazné kování, frézované konce dílků

 certi fi kace přesnosti  EG III

 vhodné i pro reklamní účely

ÚHLOVÁ STUPNICE
 speciální stupnice s vyznačením úhlů

 2 m folding ruler made of beech wood

 environmentally friendly - water-soluble colours 

 multi -layered surface fi nish, top layer UV coati ng

 increased resistance to abrasion, peeling and climati c eff ects

 fi xed steel connecti on lubricated with grease

 brass fi tti  ngs, segment ends milled

 certi fi cati on of accuracy EG III 

 suitable for adverti sing purposes

ANGULAR SCALE
 special scale with angles

 special folding ruler with fi shing theme

 scale in “cm” with 10 of the most common fi sh

Kód produktu/
Item No.

barva metru/ 
colour opti on

2bik07 bílá/ white

Kód produktu/
Item No.

barva metru/ 
colour opti on

2bik04 bílá/ white

2cik05 citron/ yellow

2prk17 příroda/ natural 

2bck04 bílo-citron/ white-yellow
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DŘEVĚNÉ SKLÁDACÍ METRY

PROFI 15

PROFI 10

 3 m skládací metr z bukového dřeva pro profesionální použití 

 šetrný k životnímu prostředí - vodou ředitelná barva

 vícevrstvá povrchová úprava, vrchní vrstva UV lak

 zvýšená odolnost proti  oděru, odloupnutí  a povětrnostním vlivům

 skryté nýty, ocelové spoje s pružinami

 mosazné kování, frézované konce dílků

 certi fi kace přesnosti  EG III

 vhodné i pro reklamní účely

 2 m skládací metr z bukového dřeva pro profesionální použití 

 šetrný k životnímu prostředí - vodou ředitelná barva

 vícevrstvá povrchová úprava, vrchní vrstva UV lak

 zvýšená odolnost proti  oděru, odloupnutí  a povětrnostním vlivům

 skryté nýty, ocelové spoje s pružinami

 mosazné kování, frézované konce dílků

 certi fi kace přesnosti  EG III

 vhodné i pro reklamní účely

 3 m folding ruler made of beech wood for professional use

 environmentally friendly - water-soluble colours 

 multi -layered surface fi nish, top layer UV coati ng

 increased resistance to abrasion, peeling and climati c eff ects

 hidden rivets, spring steel connecti on

 brass fi tti  ngs, segment ends milled

 certi fi cati on of accuracy EG III 

 suitable for adverti sing purposes

 2 m folding ruler made of beech wood for professional use

 environmentally friendly - water-soluble colours 

 multi -layered surface fi nish, top layer UV coati ng

 increased resistance to abrasion, peeling and climati c eff ects

 hidden rivets, spring steel connecti on

 brass fi tti  ngs, segment ends milled

 certi fi cati on of accuracy EG III 

 suitable for adverti sing purposes

Kód produktu/
Item No.

barva metru/ 
colour opti on

Pbik01 bílá/ white

Pcik01 citron/ yellow

Pprk01 příroda/ natural 

Pbck01 bílo-citron/ white-yellow

Kód produktu/
Item No.

barva metru/ 
colour opti on

3bic03 bílá/ white

3cic01 citron/ yellow

3prc01 příroda/ natural 

3bcc01 bílo-citron/ white-yellow
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DŘEVĚNÉ SKLÁDACÍ METRY

BLOCK 72 

BLOCK 71 

 1 m skládací metr z bukového dřeva

 šetrný k životnímu prostředí - vodou ředitelná barva

 vícevrstvá povrchová úprava, vrchní vrstva UV lak

 zvýšená odolnost proti  oděru, odloupnutí  a povětrnostním vlivům

 skryté plastové spoje s aretací po 180°

 certi fi kace přesnosti  EG III

 vhodné pro reklamní účely

 2 m skládací metr z bukového dřeva

 ostatní parametry shodné s BLOCK 71

 1 m folding ruler made of beech wood

 environmentally friendly - water-soluble colours 

 multi -layered surface fi nish, top layer UV coati ng

 increased resistance to abrasion, peeling and climati c eff ects

 hidden plasti c joints with arrestment aft er 180°

 certi fi cati on of accuracy EG III 

 suitable for adverti sing purposes

 2 m folding ruler made of beech wood

 other parametres the same like BLOCK 71

Kód produktu/
Item No.

barva metru/ 
colour opti on

1biz71 bílá/ white

1ciz71 citron/ yellow

1prz71 příroda/ natural 

1bcz71 bílo-citron/ white-yellow

Kód produktu/
Item No.

barva metru/ 
colour opti on

Bbik71 bílá/ white

Bcik71 citron/ yellow

Bprk71 příroda/ natural 

Bbck71 bílo-citron/ white-yellow
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DŘEVĚNÉ SKLÁDACÍ METRY

BLOCK 52

SLIMBOY

 2 m skládací metr z bukového dřeva

 šetrný k životnímu prostředí - vodou ředitelná barva

 vícevrstvá povrchová úprava, vrchní vrstva UV lak

 zvýšená odolnost proti  oděru, odloupnutí  a povětrnostním vlivům

  skryté kalené ocelové spoje s aretací po 180°, mazány tukem, frézované 

konce dílků

 certi fi kace přesnosti  EG III

 vhodné pro reklamní účely

 2 m skládací metr s mimořádnými parametry

 vyráběn z výběrového dřeva (habr nebo fi nská bříza)

 výjimečný rozměr dílku: 2,3 mm síla/ 17 mm šířka

 vícevrstvá povrchová úprava, vrchní vrstva UV lak

 zvýšená odolnost proti  oděru, odloupnutí  a povětrnostním vlivům

 skryté nýty, ocelové matné spoje s pružinami

 certi fi kace přesnosti  EG III

 2 m folding ruler made of beech wood

 environmentally friendly - water-soluble colours 

 multi -layered surface fi nish, top layer UV coati ng

 increased resistant to abrasion, peeling and climati c eff ects

  lubricated hidden ball catches with arrestment aft er 180°, made of 

hardened steel

 certi fi cati on of accuracy EG III 

 suitable for adverti sing purposes

 2 m folding ruler with extra-speacial parameters

 produced from selected wood (hornbeam or Finnish birch)

 outstanding dimension of scale division: 2,3 mm thickness/ 17 mm width 

 multi -layered surface fi nish, top layer UV coati ng

 increased resistant to abrasion, peeling and climati c eff ects

 hidden rivets, spring matt e steel connecti on

 certi fi cati on of accuracy EG III 

Kód produktu/
Item No.

barva metru/ 
colour opti on

Bbik54 bílá/ white

Bcik51 citron/ yellow

Bprk51 příroda/ natural 

Bbck51 bílo-citron/ white-yellow

Kód 
produktu/

Item No.

barva metru/ 
colour opti on

Sprk03 habr/ hornbeam

Sprk53 fi nská bříza/ 
Finnish birch
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PLASTOVÉ SKLÁDACÍ METRY

PLASTOVÝ PŘÍVĚŠEK

2 M

1 M

 délka 0,5 m

 10 plastových dílků s milimetrovou stupnicí

 kroužek pro zavěšení přívěšku

 vhodný i pro reklamní účely

 certi fi kace přesnosti  EG III

 baleno 20 ks

 délka 1 m

 10 plastových dílků s milimetrovou stupnicí

 vhodný i pro reklamní účely

 certi fi kace přesnosti  EG III

 baleno 20 ks

 délka 2 m

 10 plastových dílků s milimetrovou stupnicí

 vhodný i pro reklamní účely

 certi fi kace přesnosti  EG III

 baleno 10 ks

 length 0,5 m

 10 plasti c segments with millimetre scale

 ring for hang

 suitable also for adverti sing purposes

 certi fi cati on of accuracy EG III 

 packed 20 pcs

 length 1 m

 10 plasti c segments with millimetre scale

 suitable also for adverti sing purposes

 certi fi cati on of accuracy EG III 

 packed 20 pcs

 length 2 m

 10 plasti c segments with millimetre scale

 suitable also for adverti sing purposes

 certi fi cati on of accuracy EG III 

 packed 10 pcs

Kód produktu/
Item No.

barva metru/ 
colour opti on

251001 světle šedá/ light grey

251002 žlutá/ yellow

251003 červená/ red

251004 zelená/ green

251005 modrá/ blue

Kód 
produktu/

Item No.

barva metru/ 
colour opti on

250001 světle šedá/ light grey

NEW

NEW

NEW

PLASTOVÝ PŘÍVĚŠEK

10 plastových dílků s milimetrovou stupnicí

kroužek pro zavěšení přívěšku

PLASTOVÝ PŘÍVĚŠEK

10 plastových dílků s milimetrovou stupnicí

10 plastových dílků s milimetrovou stupnicí 10 plasti c segments with millimetre scale

 length 2 m

Kód 
produktu/

Item No.

barva metru/ 
colour opti on

250002 světle šedá/ light grey
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SVINOVACÍ METRY

14

DUPLEXO

ROTELLO

 automati cká blokace pásky při vysouvání

 robustní, pevný obal

 ergonomický tvar

 kvalitní ocelová páska krytá matným lakem

 určeno profesionálům i akti vním kuti lům

 klipsa na opasek

 certi fi kace přesnosti  EG II

 pogumovaný penvý obal

 ergonomický tvar

  žlutá matná ocelová páska s nylonovou 

povrchovou úpravou

 klipsa na opasek

 poutko na zavěšení

 oboustranná páska a koncovka

 certi fi kace přesnosti  EG II

 self blocking the tape when jutti  ng

 robust, strong case

 ergonomic shape

 high-quality steel tape covered with matt e varnish

 addressed to professionals and acti ve home users

 belt clip

 certi fi cati on of accuracy EG II 

 rubberized strong case

 ergonomic shape

 yellow mate steel tape with nylon fi nish

 belt clip

 hanging strap

 double sided blade and ending

 certi fi cati on of accuracy EG II

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

šířka pásky/ 
tape width

karta/
card

015161 3 m 16 mm �

025191 5 m 19 mm �

035251 8 m 25 mm �

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

šířka pásky/ 
tape width

karta/
card

010167 3 m 16 mm �

020197 5 m 19 mm �

030257 8 m 25 mm �

NEW

14
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SVINOVACÍ METRY

 vícebodové uchycení koncovky se zpevněním ocelovou planžetou

 uchycení navíječe v kovovém trnu 

 2 brzdy - přibrzdění nebo pevné zablokování pásky

 tlumič nárazu koncovky při rychlém navíjení

 kvalitní ocelová páska krytá matným lakem

 pogumovaný ergonomický povrch

 klipsa na opasek

 závěsné poutko

 certi fi kace přesnosti  EG II

 originální výroba Johnney Taiwan

 vícebodové uchycení koncovky se zpevněním ocelovou planžetou

 uchycení navíječe v kovovém trnu 

 2 brzdy - přibrzdění nebo pevné zablokování pásky

 tlumič nárazu koncovky při rychlém navíjení

 kvalitní ocelová páska krytá matným lakem

 klipsa na opasek

 závěsné poutko

 certi fi kace přesnosti  EG II

 originální výroba Johnney Taiwan

 multi -fi t earbuds with hardening by the steel planchet

 att ach the retractor in a metal mandrel

 2 brakes - controlled stop or a hard block of the tape

 shock absorber impact the terminals during fast winding

 high-quality steel tape covered with matt  varnish

 rubberized ergonomic surface

 belt clip

 hanging strap

 certi fi cati on of accuracy EG II 

 original producti on Johnney Taiwan

 multi -fi t earbuds with hardening by the steel planchet

 att ach the retractor in a metal mandrel

 2 brakes - controlled stop or a hard block of the tape

 shock absorber impact the terminals during fast winding

 high-quality steel tape covered with matt  varnish

 belt clip

 hanging strap

 certi fi cati on of accuracy EG II 

 original producti on Johnney Taiwan

ECON

CONSTRUCTOR

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

šířka pásky/ 
tape width

karta/
card

010196 3 m 19 mm �

030256 8 m 25 mm �

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

šířka pásky/ 
tape width

karta/
card

010198 3 m 19 mm �

020198 5 m 19 mm �

030258 8 m 25 mm �

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



16

SVINOVACÍ METRY

 robustní, pevný obal

 ergonomický tvar

 kvalitní ocelová páska s nylonovou povrchovou úpravou

 2 brzdy - přibrzdění nebo pevné zablokování pásky

 robustní upevnění koncovky

 přehledná milimetrová stupnice

 určeno profesionálům i akti vním kuti lům

 klipsa na opasek a závěsné poutko 

 certi fi kace přesnosti  EG II

 robustní, pevný obal

 ergonomický tvar

 anti refl exní páska s nylonovou ochranou

 robustní upevnění koncovky

 určeno profesionálům i akti vním kuti lům

 klipsa na opasek

 certi fi kace přesnosti  EG II

 robust, strong case

 ergonomic shape

 high-quality steel tape nylon fi nish coated

 2 brakes - controlled stop or a hard block of the tape

 the ending fi xed robustly

 clear milimetre scale

 addressed to professionals and acti ve home users

 belt clip and hanging strap

 certi fi cati on of accuracy EG II 

 robust, strong case

 ergonomic shape

 anti -refl ecti ve tape with nylon cover

 the ending fi xed robustly

 addressed to professionals and acti ve home users

 belt clip

 certi fi cati on of accuracy EG II 

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

šířka pásky/ 
tape width

karta/
card

magnet

010191 3 m 19 mm �

020191 5 m 19 mm �

020251 5 m 25 mm �

020252 5 m 25 mm � �

020321 5 m 32 mm �

030251 8 m 25 mm �

040251 10 m 25 mm �

NEW SUPRA PROFI

SUPRA 2002

certi fi kace přesnosti  EG II

2 brakes - controlled stop or a hard block of the tape

addressed to professionals and acti ve home users

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

šířka pásky/ 
tape width

karta/
card

magnet

010161 3 m 16 mm �

020195 5 m 19 mm �

020255 5 m 25 mm �

030252 8 m 25 mm �

030259 8 m 25 mm � �

040252 10 m 25 mm �
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SVINOVACÍ METRY

 Svinovací metr se třemi funkcemi:

 1. klasické měření délek

 2.  měření vnitřních délek pomocí oboustranně ti štěné stupnice  

a průzoru

 3. kružítko, maximální průměr 6 m

 vícevrstvá povrchová úprava

 délka: 3 m

 šířka pásky: 16 mm

 rozměr: 65 x 65 x 25 mm

 certi fi kace přesnosti : EG II

 Tape measure with 3 functi ons: 

1. traditi onal length measurement

 2. internal lengths measurement using a scale printed 

on both sides and a sight hole

 3. compasses, maximum diameter 6 m

 multi -layer surface treatment

 length: 3 m

 tape width: 16 mm

 size: 65 x 65 x 25 mm

 certi fi cati on of accuracy EG II 

VISO

QUICKY

 originální svinovací metr

 nerezová ocelová páska 16 mm

 100% voděodolný

 lehký a prakti cký metr

 certi fi kace přesnosti : EG II

 special measuring tape

 stainless steel tape 16 mm

 100% water resistance

 simple & practi cal ruler

 certi fi cati on of accuracy EG II 

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

šířka pásky/ 
tape width

011162 2 m 16 mm

011163 3 m 16 mm

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

šířka pásky/ 
tape width

011161 3 m 16 mm

1:1

1:1
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OCELOVÁ PÁSMA

EXPERT

CONSTRUCT

 kvalitní ocelová páska s nylonovou povrchovou úpravou

 vysokorychlostní převodový mechanismus 3:1

 kovové pouzdro s plastovou povrchovou úpravou

 robustní skládací klička

 výklopná koncovka pro zaháknutí  pásky

 certi fi kace přesnosti  EG II

 high-quality steel tape measure

  13 mm wide tape, stainless layer 

(lengths 20 m and 100 m)

  13 mm high-quality steel tape nylon 

fi nish coated (lengths 30 m and 50 m)

  certi fi cati on of accuracy EG II

 high-quality steel tape nylon fi nish coated

 high speed gear mechanism 3:1

 metal case, plasti c surface fi nish

 robust foldable crank

 ti lt ending for tape hook

 certi fi cati on of accuracy EG II

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

šířka pásky/ 
tape width

050030 30 m 13 mm

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

šířka pásky/ 
tape width

uložení pásky /
tape storage

061020 20 m 13 mm hliníková vidlice/
aluminium fork

061030 30 m 13 mm plastové ABS pouzdro/ 
plasti c ABS case

061050 50 m 13 mm plastové ABS pouzdro/ 
plasti c ABS case

061100 100 m 13 mm “Y” rám/ “Y” frame

 kvalitní ocelové pásmo

  13 mm široká páska s anti korozní vrstvou 

(délky 20 m a 100 m)

  13 mm ocelová páska s nylonovou 

povrchovou úpravou (délky 30 m a 50 m)

 certi fi kace přesnosti  EG II

fi nish coated (lengths 30 m and 50 m)

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

061020

061100
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SKLOLAMINÁTOVÁ PÁSMA

LAMINADO
 sklolaminátové pásmo v ergonomickém obalu

 16 mm široká kvalitní páska

 oboustranná “cm” stupnice

 skládací navíjecí klička

 délka 100 m v “Y” rámu

 certi fi kace přesnosti  EG II

 fi breglass tape in ergonomic case

 16 mm high-quality tape

 double-sided “cm” scale

 foldable winding crank

 length 100 m at “Y” frame

 certi fi cati on of accuracy EG II 

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

šířka pásky/ 
tape width

060010 10 m 16 mm

060015 15 m 16 mm

060020 20 m 16 mm

060025 25 m 16 mm

060050 50 m 16 mm

060100 100 m 16 mm
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TRASOMĚRY

TRASOMĚR DIGITÁLNÍ – DMW 100

 měření vzdálenosti  v metrech nebo stopách

 přehledný displej s modrým podsvícením

 min. hodnoty: 1 inch nebo 1 cm

 max. hodnoty: 9999 inch nebo 9999 m 99 cm

 5 x paměť, stop tlačítko, automati cké vypnutí 

 skládací robustní ergonomická rukojeť

 napájení 1 x 9V baterie, součástí  balení

 průměr kola: 32 cm

 přepravní obal z pevné texti lie

 distance measurement M/ Ft

 clear display with blue lighti ng

 min. measure: 1 inch or 1 cm

 max. measure: 9999 inch or 9999 m 99 cm

 5 x memory, stop switcher, automati c shutdown

 foldable robust ergonomic handle

 power supply 1 x 9V batt ery, included in the package

 wheel diameter: 32 cm

 transport bag made of solid fabric

Kód produktu/Item No.
081001
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TRASOMĚRY

TRASOMĚR MECHANICKÝ – MW 50 

TRASOMĚR MECHANICKÝ – MW 70 

 měření vzdálenosti  v metrech

 mechanický displej

 brzda a nulování na rukojeti 

 nejmenší zobrazovaná vzdálenost: 10 cm

 maximální měřitelná vzdálenost: 9 999,9 m

 přesnost 99,5%

 prakti cká skládací rukojeť 

 průměr kola: 32 cm

 přepravní obal z pevné texti lie

 hmotnost: 1700 gr

 nejmenší zobrazovaná vzdálenost: 1dm (10 cm)

 měření délek v metrech/ decimetrech

 maximální měřitelná vzdálenost: 9 999,9 m

 zvětšená čísla na počítadle pro lepší odečet naměřených hodnot

 skládací rukojeť s nulováním počítadla a brzdou v rukojeti 

 přesnost 99,5%

 teplota použití  10° do 45°C

 průměr a obvod kola: 32/ 100 cm

 opěrný stojánek

 přepravní obal z pevné texti lie

 hmotnost: 1700 gr

 distance measurement M

 mechanical display

 brake and reset at handle

 lowest displayed distance: 10 cm

 maximum displayed distance: 9 999,9 m

 accuracy 99,5%

 practi cal folding handle

 wheel diameter: 32 cm

 transport bag made of solid fabric

 weight: 1700 gr

 lowest displayed distance: 10 cm

 measuring lengths in meters/ decimeters

 maximum displayed distance: 9 999,9 m

 bigger numbers on the counter for bett er reading of measured values

 folding handle with counter reset and brake in the handle

 accuracy 99,5%

 temperature to use: 10° do 45°C

 wheel diameter and circuit: 32/ 100 cm

 supporti ng stand

 transport bag made of solid fabric

 weight: 1700 gr

Kód produktu/Item No.
081011

Kód produktu/Item No.
081010

Kód produktu/Item No.
081010
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TELESKOPICKÁ MĚŘIDLA, PRAVÍTKA

 teleskopické měřidlo vzdálenosti 

 robustní hliníkový profi l

 2 libely pro přesnější měření

 možnost dodání s kovovými hroty

 telescopic gauge distance

 robust aluminium profi le

 2 levels for more accurate measurement

 metal points supply possible

 aluminum ruler with movable plasti c handle

 robust anodized aluminium profi le

 two millimetre scales

 4 colour opti on (only for 50 cm length)

  possibility of mutual joining of the rulers 

(using the special connectors)

 hliníkové pravítko s pohyblivým plastovým madlem

 robustní eloxovaný hliníkový profi l

 dvě milimetrové stupnice

 4 barevné odstí ny (pouze u délky 50 cm)

  možnost vzájemného spojování pravítek 

(pomocí spec. spojek)

ALFA

tmavě šedá / dark grey 

šedá / grey 

zlatá / gold

stříbrná / silver

mEssfi x

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

081003 3 m

081004 4 m 

081005 5 m

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

stříbrná/ 
silver 

zlatá/ 
gold

šedá/ 
grey

tmavě šedá/ 
dark grey

092501 50 cm �
092502 50 cm �
092503 50 cm �
092504 50 cm �
093101 100 cm �
094121 120 cm �

tmavě šedá / dark grey 

22



23

LASEROVÉ DÁLKOMĚRY

 aluminum ruler with movable plasti c handle

 robust anodized aluminium profi le

 two millimetre scales

 4 colour opti on (only for 50 cm length)

  possibility of mutual joining of the rulers 

(using the special connectors)

 hliníkové pravítko s pohyblivým plastovým madlem

 robustní eloxovaný hliníkový profi l

 dvě milimetrové stupnice

 4 barevné odstí ny (pouze u délky 50 cm)

  možnost vzájemného spojování pravítek 

(pomocí spec. spojek)

LASEROVÝ DÁLKOMĚR LD 50, 80, 100

 laserové měřidlo vzdálenosti 

 minimální měřitelná vzdálenost: 20 cm

 měření plochy, objemu

 nepřetržité měření

  nepřímé měření pomocí Pythagorovy věty

 funkce sledování

 časovač (samospoušť)

 možnost rekalibrace

 výklopná koncovka

 vestavěná libela

 podsvícení displeje

 paměť až na 100 hodnot

 baterie: AAA 2 x 1,5 V

 třída/ typ laseru: II/ 635nm, < 1 mW

  přesnost měření: ± 2 mm na měřenou vzdálenost

 laser meter distance

 minimum measurable distance: 20 cm

 measuring area, volume

 conti nuous measurement

  indirect measurement using Pythagorean theorem

 monitoring functi on

 ti mer (self-ti mer)

 possibility of recalibrati on

 fl ip ending

 built-in level

 display backlight

 memory up to 100 values

 batt ery: AAA 2 x 1,5 V

 class/ type of laser: II/ 635nm, < 1 mW

  accuracy of the measurement: ± 2 mm on the measured 

distance

Kód produktu/Item No. dosah/ distance

190050 50 m

190080 80 m 

190100 100 m
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LASEROVÉ DÁLKOMĚRY

LASEROVÝ DÁLKOMĚR LD-160  

 distance measurement

 MIN/ MAX measurement of the length

 measurement of the area and the volume

  indirect measurement of the length using the Pythagorean 

theorem

 conti nuous measurement

 monitoring functi on

 ti mer (self-ti mer) 20 – 120 s

 custom calibrati on possibility

 fl ip ending

 slope measurement ± 90° (electronic level)

 Bluetooth

 USB connector (cable to the computer included)

 camera 2 mil. of Pixels + 4 x digital zoom

 video recording at range of 640 x 480 points

 MP4 player

 colour display 2,4“ LED

 connect an external disk 16GB possibility

 measurement accuracy ± 2 mm

 the smallest displayed unit of the display 1 mm

 laser class II, < 1 mw, wavelength 635 nm

 power: 2xAA NiMh 2400 Ah, 1.2 V

 dimensions: 144 x 59 x 30 mm

 měření vzdálenosti 

 MIN/ MAX měření délky

 měření plochy a objemu

 nepřímé měření délky pomocí Pythagorovy věty

 nepřetržité měření

 funkce sledování

 časovač (samospoušť) 20 – 120 s

 možnost vlastní kalibrace

 výklopná koncovka

 měření sklonu ± 90° (elektronická libela)

 Bluetooth

 USB konektor (kabel do počítače součástí )

 fotoaparát 2 mil. Pixelů + 4 x digital zoom

 video nahrávání v rozlišení 640 x 480 bodů

 MP4 přehrávač

 barevný displej 2,4“ LED

 možnost připojení externího disku 16GB

 přesnost měření ± 2 mm 

 nejmenší zobrazovaná jednotka displeje 1 mm

 laser třídy II, < 1 mW, vlnová délka 635 nm

 napájení: 2xAA NiMh 2400 Ah, 1,2V 

 rozměry: 144 x 59 x 30 mm

Kód produktu/Item No. dosah/ distance

190160 160 m

160 m = 2x délka BOEINGu 747
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 MECHANICKÉ VODOVÁHY

VERTIKÁLNÍ ZRCÁTKO

Umožňuje přenést hodnotu vertikální libely do běžného (bočního) 

i předního pohledu současně. Největší výhodou vertikálního zrcátka je, 

že eliminuje paralaxní chybu, a proto je kontrola hodnot přes vertikální 

zrcátko mnohem přesnější.

VERTICAL MIRROR

Allows the user to read the vertical vial in the regular side-view 

position, and also from a front-view position at the same time. 

The most important advantage is that when using the vertical mirror, 

parallax error is completely eliminated, hence the level reading is much 

more accurate.

  vodováhy jsou vyráběny z různě tvarovaných hliníkových profi lů 

s rozdílnou tloušťkou stěny

 tuhost profi lu ovlivňuje kromě tloušťky stěny též tvar profi lu

  pro vzájemné porovnání jednotlivých profi lů mezi sebou, znázorňujeme 

mechanickou odolnost profi lu formou hvězdiček

  více probarvených hvězdiček = větší odolnost profi lu na ohyb a pád 

z výšky

  the levels are made of various shaped aluminium profi les with diff erent 

thickness of side

  the sti ff ness of the profi le is infl uenced by the thickness of the side 

and by the mould of the profi le too

  for mutual comparison of individual profi les in bett ween themselves, is 

presented by the mechanical resistance in form of the stars

  more coloured stars = profi le is more resistance to bend and to fall 

from a height

MALÁ ODOLNOST
SMALL RESISTANCE

STŘEDNÍ ODOLNOST
MEDIUM RESISTANCE

NEJVĚTŠÍ ODOLNOST
GREATEST RESISTANCE

y

x

horizontální základní
horizontal base

vertikální základní
vertical base

ve všech polohách
at all possitions 

frézovaná hrana
milled edge

také v magnetické verzi
magnetic version possible

síla stěny profilu
wall thickness of profile

značení 2% sklonu na horizontální libele
marked 2% slope on horizontal vial

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM / EXPLENATION OF PICTOGRAMS

2%0,5mm/m

Deklarované přesnosti uváděné na vodováhách / The declared accuracy placed on the levels
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 MECHANICKÉ VODOVÁHY

HECTOR

NÁSTAVEC / EXTENDOR

2,4 

 profi l 2 komory

 3D libela, garance na libelu 10 let

 frézovaná spodní hrana profi lu

 přesnost měření ve všech polohách: 0,5 mm/ m

 ERS - přesnost elektronicky testována

 také v magneti ckém provedení

 hliníkové nástavce vodováh řady HECTOR

 prodlouží délku vodováhy o max. 50 cm

 použitelné pouze pro vodováhy HECTOR

 profi le 2 chambers

 3D vial, guarantee for vial 10 years

 milled bott om edge of the profi le

 accuracy of measurement all positi ons: 0,5 mm/ m

 ERS - easy reading system

 magneti c version possible

 AL extendors for level HECTOR

 extends the length of level by max. 50 cm

 applies only for level HECTOR

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

160060 60 cm
160080 80 cm
160100 100 cm
160120 120 cm
160150 150 cm
160180 180 cm
160200 200 cm

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

165060 60 cm
165080 80 cm
165100 100 cm
165120 120 cm
165150 150 cm
165180 180 cm
165200 200 cm

165 MAGNET160 BEZ MAGNETU

1,5 

0,5mm/m

Kód produktu/
Item No.
100001
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 MECHANICKÉ VODOVÁHY

SPIRIT

1,5

2,4 2% 0,5mm/m

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

170040 40 cm
170060 60 cm
170080 80 cm
170100 100 cm
170120 120 cm
170150 150 cm
170180 180 cm
170200 200 cm

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

177040 40 cm
177060 60 cm
177080 80 cm
177100 100 cm
177120 120 cm
177150 150 cm
177180 180 cm
177200 200 cm

 2 akrylové, nárazuvzdorné libely

 frézovaná příložná plocha ve všech délkách

 masivní gumové absorbéry nárazu

 přesnost měření ve všech polohách: 0,5 mm/ m

 značení 2% sklonu na horizontální libele

 také v magneti ckém provedení

 2 acrylic, shockproof vials 

 milled box level all lengths

 heavy duty rubber end caps

 accuracy of measurement all positi ons: 0,5 mm/ m

 marked 2% slope on horizontal vial

 magneti c version possible

177 MAGNET170 BEZ MAGNETU
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 MECHANICKÉ VODOVÁHY

1,6 

1,6 

KRONOS

PERUN

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

145040 40 cm
145060 60 cm
145080 80 cm
145100 100 cm
145120 120 cm
145150 150 cm
145180 180 cm
145200 200 cm

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

147040 40 cm
147060 60 cm
147080 80 cm
147100 100 cm
147120 120 cm
147150 150 cm
147180 180 cm
147200 200 cm

 verti kální zrcátko

 frézovaná příložná plocha ve všech délkách

 přesnost měření ve všech polohách: 0,5 mm/ m  

 značení 2% sklonu na horizontální libele

 také v magneti ckém provedení

 verti cal mirror

 milled box level all lengths

 accuracy of measurement all positi ons: 0,5 mm/ m

 marked 2% slope on horizontal vial

 magneti c version possible

147 MAGNET145 BEZ MAGNETU

1,4

1,8

Kód produktu/
Item No.

délka/
lenght

144040 40 cm
144060 60 cm
144080 80 cm
144100 100 cm
144120 120 cm
144150 150 cm
144180 180 cm
144200 200 cm

144

 3D libela, garance na libelu 10 let

 přesnost měření ve všech polohách: 0,5 mm/ m

 ERS - přesnost elektronicky testována

 3D vial, guarantee for vial 10 years

 accuracy of measurement all possiti ons: 0,5 mm/m

 ERS - easy reading system

2%

0,5mm/m

0,5mm/m

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B
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 MECHANICKÉ VODOVÁHY

TORPEDO 724 

 2 odolné akrylové libely

 masivní lité tělo v délce 25 cm

 extrémní nárazu odolnost

 frézovaná příložná plocha, 2 magnety

 přesnost měření: 0,5 mm/ m

 hliníkové tělo vodováhy

 V-drážka na měření trubek

 délka: 25 cm

 frézovaná příložná plocha, gumové koncovky

 extrémní nárazu odolnost

 přesnost měření: 0,5 mm/ m

 nati sknutá stupnice v “cm”

 2 durable acrylic vial

 masive body in length of 25 cm

 extreme impact resistance

 milled surface, 2 magnets

 accuracy of measurement: 0,5 mm/m

 alluminium body of level

 V-groove for measurement of tubes

 lenght: 25 cm

 milled surface, rubber end caps

 extreme impact resistance

 accuracy of measurement: 0,5 mm/m

 printed scale in “cm”

Kód produktu/Item No.
119025

Kód produktu/Item No.
117025

TORPEDO 10
117

119
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 MECHANICKÉ VODOVÁHY

TORPEDO 9 

PROVÁZKOVÁ VODOVÁHA

nebo / or

 lehké umělohmotné tělo

 V-drážka na měření trubek

 pouze magneti cké provedení

 délka: 23 cm

 nízká hmotnost - neprověšuje provázek

 klipsa na zavěšení

 V-drážka na měření trubek

  dodáváno samostatně (119001) a nebo v sadě 

s 30 m nylonovou šňůrou (119002)

 light plasti c body

 V-groove for measurement of tubes

 only magneti c version

 lenght: 23 cm

 low weight - doesn´t sag the line

 clip for hanging

 V-groove for measurement of tubes

  supplied separately (119001) or in set 

with 30 m nylon cord (119002)

Kód produktu/Item No.
116023

116

119
Kód produktu/

Item No.
balení/ packaging

119001 samostatně/ separately
119002 sada 2 ks/ set 2Pcs
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 MECHANICKÉ VODOVÁHY

 light plasti c body

 V-groove for measurement of tubes

 only magneti c version

 lenght: 23 cm

 víceúčelové libely

 mnohostranné použití 

 předvrtané otvory pro snadnější montáž

 pevný, kroucený nylonový provázek

 vynikající délková stálost

 výrazná refl exní barva

 navinuto na rotující cívce

 kapesní vodováha

 horizontální i verti kální libela

 horní průhled na horizontální libelu

 multi -purpose vials

 multi lateral use

 predrilled holes for easier assembly

 solid, twisted nylon line

 excellent length stability

 bright refl ecti ve colour

 wounded on a rotatti  ng reel

 pocket mini level

 horizontal and verti cal level

 top view on the horizontal vial

MINI LEVEL

SURFACE LEVEL & CROSS LEVEL

240 242

ROTUJÍCÍ CÍVKA S NYLONOVOU ŠŇŮROU 

Kód produktu/
Item No.

typová řada/ 
product code

120001 240

120002 242 

Kód produktu/
Item No.

barva/ colour

121001 bílá/ white

121002 červená/ red

Kód produktu/
Item No.

délka/ lenght

507030 30 m

507080 80 m

507

121

120
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VODOVÁHY DIGITÁLNÍ

DIGIMAN

 2 frézované příložné plochy

 měření sklonu ve stupních nebo procentech

 zvukový signál při sklonu 0° a 90°

 možnost nastavení libovolného sklonu (falešná nula)

 přesnost digitálního displeje: 0,1°

 funkce “HOLD” (přidržení aktuální hodnoty displeje)

 otáčení hodnot na displeji při práci v obrácené poloze

 9 paměťových míst

 2 milled att ached surfaces

 measure the slope in degrees or percentages

 sound signal upon incline of 0° and 90°

 setti  ng any incline possible (false zero)

 precision of the digital display: 0,1°

 functi on “HOLD” (hold the current values of the display)

 rotati on values on the display when working in reverse positi on

 9 memory cell

126
Kód produktu/

Item No.
délka/ lenght

126025 25 cm

126060 60 cm

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B
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STAHOVACÍ LATĚ

STAHOVACÍ LATĚ

STAHOVACÍ LATĚ

1,0

1,0

 tuhý hliníkový profi l s koncovkami

 maximální průhyb profi lu 0,3 mm

 tuhý hliníkový profi l s koncovkami

 přesnost libel: 0,5 mm/ m

 maximální průhyb profi lu 0,3 mm

 rigid aluminum profi le with end caps

 the maximum defl ecti on of the profi le 0,3 mm

 rigid aluminum profi le with end caps

 the accuracy of the vials: 0,5 mm/ m

 the maximum defl ecti on of the profi le 0,3 mm

Kód produktu/
Item No.

délka/ 
length

152200 200 cm
152250 250 cm
152300 300 cm
152350 350 cm
152400 400 cm

152  BEZ LIBEL

Kód produktu/
Item No.

délka/ 
length

153100 100 cm
153150 150 cm
153200 200 cm
153250 250 cm
153300 300 cm
153350 350 cm
153400 400 cm

153  2 LIBELY

1,0

1,0
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STAHOVACÍ LATĚ

  

0,86
kg/m

  strhávací lať k ukončení povrchových prací pomocí přesného 

H-profi lu

 slouží pro fi nální vyhlazení povrchu omítky

 hmotnost profi lu: 0,86 kg/ 1 m

 tuhý hliníkový profi l s koncovkami

 ideální na stahování betonu a omítek

 profesionální stahovací lať pro vysokou zátěž

 tříkomorový hliníkový “I” profi l, síla stěny 1,5 mm

 3D libela pro lepší odečet,  přesnost měření 0,5 mm/ 1 m

 ergonomický tvar profi lu pro lepší uchopení

  pull-down lath for using the accurate H-profi le on fi nal surfaces 

operati on

 used for fi nal smoothing of the surface of the plaster

 profi le weight: 0,86 kg/ 1 m

 rigid aluminum profi le with end caps

 ideal for stripping concrete and plaster

 profesional screed level for high burden

 three - chamber aluminium “I” profi le, side thickness 1,5 mm

 3D vial for bett er reading, measurement accuracy 0,5 mm/ 1 m

 ergonomic profi le shape for bett er holding

Kód produktu/
Item No.

délka/ 
length

154150 150 cm
154200 200 cm
154240 240 cm

154

H-PROFIL

 profesionální stahovací lať pro vysokou zátěž

TRAPÉZOVÝ PROFIL

„I“ PROFIL

Kód produktu/
Item No.

délka/ 
length

155150 150 cm
155200 200 cm
155250 250 cm

Kód produktu/
Item No.

délka/ 
length

156150 150 cm
156200 200 cm
156250 250 cm

155

156
NEW
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KŘÍŽOVÉ LASERY

 samonivelační křížový laser

  lze používat i pro venkovní nivelaci 

s detektorem LR-50 (není součástí  

sady)

 třída laseru: II

 jednoduché ovládání i obsluha

  počet paprsků: 1x horizontální, 

1x verti kální

 účinný rozsah: ± 15 m

 přesnost: ± 1 mm/ 5 m

 čas samonivelace: ± 5 sec

 rozsah samonivelace: ± 3°

 šířka laserové linky: 2 mm/ 5 m

 zdroj energie: 2x AA baterie

 rozměry: 90 x 59 x 89 mm

 hmotnost: 250 g

 self-leveling crossline laser

  can be used for outdoor levelling 

with detector LR-50 (not included in 

the kit)

 laser class: II

 easy control and operati on

  number of beams: 1x horizontal, 

1x verti cal

 eff ecti ve range: ± 15 m

 accuracy: ± 1 mm/ 5 m

 self-levelling ti me: ± 5 sec

 self-levelling range: ± 3°

 width of the laser line: 2 mm/ 5 m

 power supply: 2x AA batt ery

 dimensions: 90 x 59 x 89 mm

 weight: 250 g

KŘÍŽOVÝ LASER CL–1
Kód produktu/Item No.

175006

TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL DATA

Porovnání modelových řad/ Range of models comparing CL - 1 CL - 3 CL - 4 PX-CROSS 3D 360°

Počet vodorovných paprsků/ Number of horizontal beams 1 1 1 1 1

Počet svislých paprsků/ Number of verti cal beams 1 2 4 1 2

Elektronická olovnice/ Electronic plumb line NE / NO ANO / YES ANO / YES NE / NO NE / NO

Pulzní režim/ Pulse mode ANO/ YES ANO / YES ANO / YES ANO / YES ANO / YES

Rozsah samonivelace/ Self-levelling range ± 3° ± 5 ° ± 5 ° ± 4 ° ± 2,5°

Napájení/ Power supply 2 x AA 3 x AA 3 x AA 3 x AA

4 x AA nebo 
NiMH baterie 

/ 4 x AA or 
NiMH batery

Přepravní kufr/ Carriage case NE / NO ANO / YES ANO / YES NE / NO ANO / YES

Přesnost/ Accuracy ± 1 mm/5 m ± 1 mm/5 m ± 1 mm/5 m ± 1 mm/5 m ±1mm/5m

Objednací kód/ Order codes 175006 175008 175009 175015 180040

TECHNICKÁ DATA LASERŮ

červený paprsek / red beam
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KŘÍŽOVÉ LASERY

KŘÍŽOVÉ LASERY PX-CROSS

Kód produktu/Item No.
175032 zelený / green

175015 červený/ red

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK K PX CROSS TYČOVÝ DRŽÁK K PX CROSS

 příslušenství k laseru PX-CROSS

 možnost uchycení do C-D-profi lu

 kovová plocha pro magneti ckou základnu přístroje

 příslušenství k laseru PX-CROSS

 na max. průměr tyče: 45 mm

 accessories for the crossline laser PX-CROSS

 ability to fi t into the C-D-profi le

 metal surface for the magneti c base of the device

 accessories for the crossline laser PX-CROSS

 usable for maximal diameter of the rod: 45 mm

Kód produktu/Item No.
175018

Kód produktu/Item No.
175017

červený paprsek / red beamzelený paprsek / green beam

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK K PX CROSS

červený paprsek / red beamzelený paprsek / green beam

 samonivelační křížový laser

  lze používat i pro venkovní nivelaci s detektorem kód: 

175026 / zelený (není součástí  sady)

kód: 175016 / červený (není součástí  sady)

 třída laseru: II

 vlnová délka: 635 nm PX Cross - červený paprsek

 vlnová délka: 505 nm PX Cross - zelený paprsek

  počet paprsků: 1x horizontální, 1x verti kální

  přístroj lze upevnit na stati v se závitem 

6 mm nebo 16 mm

  účinný rozsah: ± 30 m, 

max. 50 m s detektorem

 přesnost: ± 1 mm/ 5 m

 čas samonivelace: ± 3 sec

  rozsah samonivelace: ± 4° 

(v manuálním režimu je samovyvažování vypnuto)

 šířka laserové linky: 2 mm/ 5 m

 odolnost vůči vodě a prachu: IP 54

 zdroj energie: 3x AA baterie

 rozměry: 105 x 60 x 95 mm

 hmotnost: 250 g

  látková taška a univerzální magneti cký držák jsou v ceně 

přístroje

 self-leveling crossline laser

  can be used for outdoor levelling with detector 

code: 175026 / green (not included in the kit)

code: 175016 / red (not included in the kit)

 laser class: II

 wavelength: 635 nm PX Cross - red beam

 wavelength: 505 nm PX Cross - green beam

  number of beams: 1x horizontal, 1x verti cal

  the device can be mounted on a tripod with a tread 

of 6 mm or 16 mm

  eff ecti ve range: ± 30 m, 

max. 50 m with detector

 accuracy: ± 1 mm/ 5 m

 self-levelling ti me: ± 3 sec

  self-levelling range: ± 4° 

(self-levelling is turn off  in manual mode)

 width of the laser line: 2 mm/ 5 m

 resistance to water and dust: IP 54

 power supply: 3x AA batt ery

 dimensions: 105 x 60 x 95 mm

 weight: 250 g

  fabric bag and universal magneti c holder are 

included in the price of device
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KŘÍŽOVÉ LASERY

TYČOVÝ DRŽÁK K PX CROSS

KŘÍŽOVÝ LASER CL–3

KŘÍŽOVÝ LASER CL–4

Kód produktu/Item No.
175008

 interiér/ exteriér laser 

 kompati bilní s detektorem LR-50

  aretační šrouby pro přesné usazení 

přístroje

 závit 16 mm pro uchycení na stati v

  otočný podstavec v rozsahu 360° + 

mikroposuv

 rozsah samonivelace: ± 5°

 čas samonivelace: ± 5 sec  ± 1 sec

  účinný rozsah laseru: 

cca 10 m, do 30 m s detektorem

  zdroj energie: Li-ion baterie 

opakovaně dobíjející, napájecí 

adaptér je součástí  balení

  šířka laserové linky: 2 mm  

±0,5 mm/ 5 m

 třída laseru: II

 1H + 2V paprsky

 přesnost měření: ± 1 mm/ 5 m

 interior/ exterior laser 

 linked with detector LR-50

 l ocking screws for centering 

the device

  thread 16 mm for mounti ng on a tripod

  swivel base 360° +

 soft  touch

 self-levelling range: ± 5°

 self-levelling ti me: ± 5 sec ± 1 sec

  the eff ecti ve range of the laser: 

approx 10 m, to 30 m with detector

  power supply: Li-ion batt eries rechargeable, 

power adapter included in the kit

  width of the laser line: 2 mm 

±0,5 mm/ 5 m

 laser class: II

 1H + 2V beams

  accuracy of the measurement: ± 1 mm/ 5 m

Kód produktu/Item No.
175033 zelený / green

175009 červený/ redčervený paprsek / red beam

červený paprsek / red beam

zelený paprsek / green beam

 interiér/ exteriér laser 

  lze používat i pro venkovní nivelaci červený 

paprsek s detektorem CL-4 kód: 175022 

(není součástí  sady)

zelený paprsek s detektorem CL-4 kód: 175026 

(není součástí  sady)

 aretační šrouby pro přesné usazení přístroje

 závit 16 mm pro uchycení na stati v

  otočný podstavec v rozsahu 360° + mikroposuv

 rozsah samonivelace: ± 5°

 čas samonivelace: ± 5 sec  ± 1 sec

  účinný rozsah laseru: cca 10 m, do 30 m s 

detektorem

  zdroj energie (červený): Li-ion baterie opakovaně 

dobíjející, napájecí adaptér je součástí  balení

 zdroj energie (zelený):  3x AA baterie

 šířka laserové linky: 2 mm  ±0,5 mm/ 5 m

 třída laseru: II

 1H + 4V paprsky

 přesnost měření: ± 1 mm/ 5 m

 interior/ exterior laser 

  red beam linked with detector CL-4  code: 

175022 (not included in the kit)

green beam linked with detector CL-4  code: 

175026 (not included in the kit)

 locking screws for centering the device

 thread 16 mm for mounti ng on a tripod

 swivel base 360° + soft  touch

 self-levelling range: ± 5°

 self-levelling ti me: ± 5 sec ± 1 sec

  the eff ecti ve range of the laser: approx 10 m, 

to 30 m with detector

  power supply (red): Li-ion batt eries rechargeable, 

power adapter included in the kit

 power supply (green): 3x AA batt ery

 width of the laser line: 2 mm ±0,5 mm/ 5 m

 laser class: II

 1H + 4V beams

 accuracy of the measurement: ± 1 mm/ 5 m
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PULZNÍ DETEKTOR LR-50

PULZNÍ DETEKTOR PRO LASERY CL-3 A CL-4

Kód produktu/Item No.
175016

Kód produktu/Item No.
175022 červený / red

175026 zelený / green

 příslušenství ke křížovým laserům CL-1 a PX CROSS

 detekuje pulzující paprsek za špatných světelných podmínek

 účinný dosah detektoru je od 1 m do 50 m

  doporučený rozsah použití : do 10 m od přístroje 

(se vzrůstající délkou  roste i nepřesnost měření, každých 5m o 2 mm)

 napájení: 1 x AAA baterie (není součástí  přístroje)

 accessories for the crossline lasers CL-1 and PX CROSS

 detects pulsati ng beam for low light conditi ons

 eff ecti ve range of the detector is from 1 m to 50 m

  recommended range of use: up to 10 m from the device

(increasing the length of the growing inaccuracy of measurement, 

every 5m of 2 mm)

 power supply: 1 x AAA batt ery (not included of the device)

 příslušenství ke křížovým laserům CL-3 a CL-4

 detekuje pulzující paprsek za špatných světelných podmínek

 účinný dosah detektoru je od 1 m do 50 m

 doporučený rozsah použití : do 10 m od přístroje 

(se vzrůstající délkou roste i nepřesnost měření, každých 5 m o 2 mm)

 napájení: 1 x 9V baterie (není součástí  přístroje)

 accessories for the crossline lasers CL-3 and CL-4

 detects pulsati ng beam for low light conditi ons

 eff ecti ve range of the detector is from 1 m to 50 m

 recommended range of use: up to 10 m from the device

 (increasing the length of the growing inaccuracy of measurement, 

every  5 m of 2 mm)

 power supply: 1 x 9V batt ery (not included of the device)

DETEKTORY K LASERŮM

červený paprsek / red beam

zelený paprsek / green beam
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KŘÍŽOVÉ LASERY

Kód produktu/Item No.
180042

3D LASER 360° 2V + 1H

 příslušenství k 3D laseru 360°

 příslušenství k 3D laseru 360° 2V + 1H 

 detekuje pulzující paprsky za špatných světelných podmínek      

 napájení: 1 x 9V baterie (není součástí  přístroje) 

 accessories for the 3D laseru 360° 2V + 1H 

 detects pulsati ng beams for low light conditi ons 

 power supply: 1 x 9V batt ery (not included of the device)  

 interiér/ exteriér laser

 třída laseru/ výkon diody: II/ < 1 mW

 2x verti kální 360°, 1x horizontální 360° 

 účinný rozsah: do 15m bez detektoru, do 30m s užití m detektoru 

 přesnost měření: ±1 mm/5m

 čas samonivelace: 5sec ± 1sec

 rozsah samonivelace: ± 2,5°

 napájení: 4x AA alkalické nebo nabíjecí NiMH baterie

 accessories for the 3D laser 360°

 interior/ exterior laser

 laser class/ power of the diode: II/ < 1 mW

 2x verti cal 360°, 1x horizontal 360° 

 eff ecti ve range: max 15m without detector, up to 30m with detector 

 accuracy: ±1 mm/5m

 self-leveling ti me: 5sec ± 1sec

 self-leveling range: ± 2,5°

 power supply: 4x AA alkaline or rechargeable NiMH batt eries

NIVELAČNÍ PODLOŽKA 3D LASERU

DETEKTOR PRO 3D LASER

účinný rozsah: do 15m bez detektoru, do 30m s užití m detektoru 

Kód produktu/Item No.

Kód produktu/Item No.
180041 červený / red

180044 zelený / green

červený paprsek / red beam

zelený paprsek / green beam

Kód produktu/Item No.
180040 červený / red

180043 zelený / green

červený paprsek / red beam

zelený paprsek / green beam

detekuje pulzující paprsky za špatných světelných podmínek      



40

ROTAČNÍ LASERY

ROTAČNÍ LASER LRC 640G Kód produktu/Item No.
180015

  vlnová délka: 532nm - zelený paprsek, laser třídy II

 odolnost vůči vodě a prachu: IP64

 samovyvažování v rozsahu ± 5°

  horizontální/ verti kální přesnost paprsku  ± 3 mm/ 30m 

  rychlost rotace: 0 (stati cký bod)  - 60 - 120 - 300 - 600ot/ min

  rozsah snímání: 0° (stati cký bod)  - 10°- 45° - 90° - 180° - 360.°

 nastavení sklonu ±5°

  doporučený pracovní dosah 50 m v interiéru; 150 m v exteriéru 

s použití m detektoru

 napájení detektoru: 9V alkalická baterie

  napájení laserového přístroje:  NiMH baterie DC 4,8V (nabíjecí)

 dálkové ovládání (součástí )

  dosah dálkového ovládání do 30 m v interiéru, 

do 20 m v exteriéru

  napájení dálkového ovládání: 2 x AAA baterie

 rozměry přístroje 160 x 160 x 185 mm

  hmotnost přístroje včetně baterií: 2000 g

  wavelength: 532nm - green beam, laser class II

 resistance to water and dust: IP64

 selfl evelling in the range of ± 5°

  horizontal/ verti cal accuracy of the beam ± 3 mm/ 30m 

  rotati on speed: 0 (stati c point) - 60 - 120 - 300 - 600speed/ min

  scanning range: 0° (stati c point) - 10°- 45° - 90° - 180° - 360.°

 slope adjustment of ±5°

  recommended working range interior is 50 m; 150 m in the 

exterior using the detector

  the power supply of the detector: 9V alkaline batt ery

  the power supply of the laser device: NiMH batt ery DC 4.8 V 

(rechargeable)

 remote control (included)

  remote control range up to 30 m indoors, 20 m outdoors

  remote control power supply: 2 x AAA batt eries

  dimensions of the device 160 x 160 x 185 mm

  weight of the device batt ery included: 2000 g
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PŘÍSLUŠENSTVÍ LASERŮ

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK

 AL držák laserových přístrojů, závit 16 mm

 výškově nastavitelný rozsah ± 10 cm

 lze uchyti t vruty nebo na profi l

 použitelné s lasery CL-3 a CL-4 na stati vy s velkou hlavou

 při použití  prodloužení odpadá nutnost demontáže aretačních nožiček

 AL bracket of laser devices, thread 16 mm

 height adjustable range of ± 10 cm

 can be att ached with screws or in the profi le

 applicable with lasers CL-3 and CL-4 on tripods with a big head

 when using the extension eliminates the needs for dismantling of the detent legs

Kód produktu/Item No.
175014

Kód produktu/Item No.
175013ZÁVITOVÉ PRODLOUŽENÍ
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PŘÍSLUŠENSTVÍ LASERŮ

STATIV 170 CM

42

STATIV 230 CM

 výškově nastavitelné nohy stati vu

 zášlapné trny na konci nohou

 min./max. výška: 100/170 cm

 závit: 16 mm

  výškově nastavitelné nohy stati vu + mechanické výškové 

nastavení krku

 zášlapné trny na konci nohou

 min./max. výška: 115/230 cm

 závit: 16 mm

 height adjustable tripod legs

 spiked ti ps on the end of the legs

 min./max. height: 100/170 cm

 thread: 16 mm

  height adjustable tripod legs + mechanical height-adjustable neck

 spiked ti ps on the end of the legs

 min./max. height: 115/230 cm

 thread: 16 mm

Kód produktu/Item No.
193170

Kód produktu/Item No.
193230
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PŘÍSLUŠENSTVÍ LASERŮ

Kód produktu/Item No.
194002LEHKÝ STATIV 65/170 CM 

LEHKÝ STATIV 60/145 CM
 lehký a ergonomický stati v pro menší přístroje

 výsuvné teleskopické nohy

 výškově stavitelný krk

 otočná hlava stati vu

 min./max. výška: 60/145 cm

 závit: 16 mm

 lehký a ergonomický stati v pro menší přístroje

 výsuvné teleskopické nohy

 výškově stavitelný krk

 otočná hlava stati vu

 min./max. výška: 65/170 cm

 závit: 16 mm

 light and ergonomic tripod for smaller devices

 pull-out telescopic legs

 height-adjustable neck

 rott ary head tripod

 min./max. height: 60/145 cm

 thread: 16 mm

 light and ergonomic tripod for smaller devices

 pull-out telescopic legs

 height-adjustable neck

 rott ary head tripod

 min./max. height: 65/170 cm

 thread: 16 mm

Kód produktu/Item No.
194001
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PŘÍSLUŠENSTVÍ LASERŮ

REFLEXNÍ TERČ

NIVELAČNÍ LAŤ

BRÝLE

 teleskopická nivelační lať s výsuvnými segmenty

 oboustranná stupnice - geodeti cká/ milimetrová 

 ti sk stupnic vzestupně

 nelze použít pro měření vnitřních rozměrů !!

 krabicová libela a ochranný obal součástí  balení

 délková provedení: 3 m, 4 m, 5 m

 magneti cký terč

 speciální refl exní povrch

 stupnicový terčovník

 zlepšují viditelnost laserového paprsku - ideální pro venkovní použití 

Upozornění: Brýle nejsou bezpečnostní. 

Nedívejte se přímo do laserového paprsku!

 leveling rod with telescopic segments

 double-sided scale - geodesic/ millimeter 

 printi ng scales ascending

 cannot be used for measuring internal dimensions !!

 box level and protecti ve case included

 linear design: 3 m, 4 m, 5 m

 magneti c target

 special refl ecti ve surface

 graduated target

 improve visibility of laser beam - ideal for outdoor use

Warning: Glasses are not protecti ve. 

Do not look directly into the laser beam!

Kód produktu/Item No.
192003

Kód produktu/
Item No.

délka/ 
length

082003 3 m
082004 4 m
082005 5 m

Kód produktu/Item No.
192002 červené / red

192005 zelené / green
pro červený paprsek / for red beam

pro zelený paprsek / for green beam
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ÚHELNÍKY

QUADRANFIX

QUADRANFIX DIGITAL

 speciální úhelník s mechanickým displejem

 robustní ocelové tělo

 vsazená verti kální a horizontální libela

 prakti cké ocelové hroty na koncích ramen

 dvojí stupnice 0°  -  90° a 90° - 180° 

 možnost zablokování polohy ramen

 délky: 45 cm, 60 cm

 speciální úhelník s LCD displejem

 přesnost měření ± 0,1°

 rozsah měření: 0 - 355°

 funkce HOLD: uložení měřeného údaje do paměti 

 robustní ocelové tělo

 vsazená verti kální a horizontální libela

 možnost zablokování polohy ramen

 délka: 60 cm

 special angle with mechanical display

 robust steel body

 bet verti cal and horizontal level

 practi cal steel spikes at the ends of the shoulders

 dual scale 0° - 90° and 90° - 180° 

 opti on to lock the positi on of the shoulder

 length: 45 cm, 60 cm

 special angle with LCD display

 accuracy of the measurement:  ± 0,1°

 measuring range: 0 - 355°

 HOLD functi on: saves the measured data into the memory

 robust steel body

 bet verti cal and horizontal level

 opti on to lock the positi on of the shoulder

 length: 60 cm

Kód produktu/
Item No.

délka/ 
length

201600 60 cm

Kód produktu/
Item No.

délka/ 
length

200450 45 cm
200600 60 cm
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ÚHELNÍKY

ÚHELNÍK COMBINATION
 měřící lišta vyrobena z nerez oceli

 leptaná stupnice

 vysoce odolné lité tělo úhelníku

 frézováno na všech obvodových stranách

 rýsovací jehla vložena do rukojeti 

 délka: 30 cm

 measuring bar made of stainless steel

 etched scale

 highly durable cast body of the square

 milled on all perimeter sides 

 marking-needle is inserted into the handle

 length: 30 cm

Kód produktu/Item No.
203030

POKOSNÍK T-BEVEL

MECHANICKÝ MĚŘIČ SKLONU

 měřící lišta vyrobena z nerez oceli s leptanou stupnicí

 vestavěná libela

 kapesní měřidlo sklonu

 jednoduchý pomocník pro rychlé stanovení sklonu

 přepočtová tabulka cm/ stupně

 pocket inclinati on gauge

 simple helper for quick slope determinati on

 conversion table cm / degree

 measuring bar made of the stainless steel with etched graduati ons

 built-in level

Kód produktu/Item No.
204001

Kód produktu/Item No.
124001
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  SPRING STAR  

PRUŽINOVÁ SVORKA SPRING BT

PRUŽINOVÉ SVORKY

 měřící lišta vyrobena z nerez oceli

 leptaná stupnice

 vysoce odolné lité tělo úhelníku

 frézováno na všech obvodových stranách

 rýsovací jehla vložena do rukojeti 

 délka: 30 cm

 measuring bar made of stainless steel

 etched scale

 highly durable cast body of the square

 milled on all perimeter sides 

 marking-needle is inserted into the handle

 length: 30 cm

 robustní pohyblivé čelisti 

 dvouplastová držadla - neklouzavé při manipulaci

 promyšlený tvar čelistí  zaručující sevření nejrůznějších tvarů

 robustní pohyblivé čelisti 

 dvouplastová držadla - neklouzavé při manipulaci

 promyšlený tvar čelistí  zaručující sevření nejrůznějších tvarů

 robust movable jaws

 doubleplasti c handles - non-slip when handling

  thought out the shape of the jaws guaranteeing the grip of sorts of 

shapes

 robust, movable jaws

 doubleplasti c handles - non-slip when handling

  thought out the shape of the jaws guaranteeing the grip of sorts of 

shapes

Kód produktu/Item No. rozpětí  čelistí /
jaws range

400225
box 20ks/ box 20Pcs 2,5 cm

400051 5 cm
400052

balení 2ks/ packing 2Pcs 2 x 5 cm

400075 7,5 cm
400100 10 cm

Kód produktu/
Item No.

rozpětí  čelistí /
jaws range

400950 5 cm 
400975 7,5 cm
400910 10 cm 

NEW

RATCH IT  

 polohovatelný zámek

 robustní pohyblivé čelisti 

 dvouplastová držadla - neklouzavé při manipulaci

 promyšlený tvar čelistí  zaručující sevření nejrůznějších tvarů

 positi onable lock

 robust, movable jaws

 doubleplasti c handles - non-slip when handling

  thought out the shape of the jaws guaranteeing the grip of sorts of 

shapes

Kód produktu/
Item No.

rozpětí  čelistí /
jaws range

401075 7,5 cm 
401100 10 cm

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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JEDNORUČNÍ SVORKY

BAR-MAN

SVORKA MAXI

 možnost stahování i rozpínání

 robustní plastové čelisti  s gumovými konci

 dvouplastová držadla - neklouzavé při manipulaci

 ocelová kalená vodící tyč

 délky: 15 - 120 cm

 možnost stahování i rozpínání

 robustní plastové čelisti  s gumovými konci

 dvouplastová držadla - neklouzavé při manipulaci

 ocelová kalená vodící tyč

 délky: 15 - 120 cm

 for clamping and spreading

 robust plasti c jaws with rubber pads

 doubleplasti c handles  - non-slip when handling

 steel hardened guide rod

 length: 15 - 120 cm

 for clamping and spreading

 robust plasti c jaws with rubber pads

 doubleplasti c handles  - non-slip when handling

 steel hardened guide rod

 length: 15 - 120 cm

Kód produktu/
Item No.

rozpětí  čelistí /
jaws range

404015 15 cm
404030 30 cm
404045 45 cm
404060 60 cm
404080 80 cm
404100 100 cm 
404120 120 cm

Kód produktu/
Item No.

rozpětí  čelistí /
jaws range

424015 15 cm
424030 30 cm
424045 45 cm
424060 60 cm
424090 90 cm
424120 120 cm 

NEW
NEW
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JEDNORUČNÍ SVORKYJEDNORUČNÍ SVORKY

SVORKA MIDI 

SVORKA MICRO 

 poloviční výkon i rozměr oproti  svorce BAR-MAN / MAXI

 možnost stahování i rozpínání

 robustní plastové čelisti  s gumovými konci

 dvouplastová držadla - neklouzavé při manipulaci

 ocelová kalená vodící tyč

 délky: 15, 30 a 45 cm

 baleno po 2 ks v sadě

 miniaturní svorka vhodná pro modeláře

 možnost stahování i rozpínání

 robustní plastové čelisti  s gumovými konci

 dvouplastová držadla - neklouzavé při manipulaci

 ocelová kalená vodící tyč

 délka: 10 cm

 baleno jednotlivě a nebo po 2 ks v sadě

 half output and dimension compare to BAR-MAN / MAXI

 the possibility of ti ghten and expansion

 rubber, plasti c jaw with rubber end

 doubleplasti c handles - non-slip when handling

 steel hardened guide rod

 length: 15, 30 and 45 cm

 packed 2 pcs in a set

 miniature clamp suitable for modellers

 possibility of ti ghten and expansion

 robust, plasti c jaws with rubber end

 doubleplasti c handles - non-slip when handling

 steel hardened guide rod

 length: 10 cm

 packed individually; or 2 pcs in a set

Kód produktu/
Item No.

rozpětí  čelistí /
jaws range

423015 15 cm
423030 30 cm
423045 45 cm

Kód produktu/Item No. rozpětí  čelistí /
jaws range

402100 10 cm

NEW

NEW
NEW
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JEDNORUČNÍ SVORKY

Kód produktu/
Item No.

rozpětí  čelistí /
jaws range

407060 60 cm
407100 100 cm
407125 125 cm

 řezací lišta s vestavěnou svorkou

 rychloupínací systém

 výkyvné hlavy umožňující řezání pod úhlem

 cutti  ng strip with a built-in terminal

 quick-release system

 seinging head allowing cutti  ng under angle

CLAMP´N´CUT

VULCAN 

 speciální svorka pro svářeče

 robustní ocelové čelisti  s kovovými konci

 možnost stahování i rozpínání

 dvouplastová držadla - neklouzavé při manipulaci

 ocelová kalená vodící tyč

 délky: 15, 30 a 45 cm

 special clamp for the welders

 robust steel jaws with metal end

 for clamping or spreading

 doubleplasti c handles - non-slip when handling

 steel hardened guide rod

 length: 15, 30 and 45 cm Kód produktu/
Item No.

rozpětí  čelistí /
jaws range

405015 15 cm
405030 30 cm
405045 45 cm
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UNIVEZÁLNÍ POPISOVAČE

UNIVERZÁLNÍ POPISOVAČE

 univerzální popisovače na různé druhy materiálů

 speciální voskové složení

 šesti hranný průřez

 6 barevných odstí nů

 1 balení = 12 ks od jedné barvy

 prodej pouze po ucelených baleních

 universal markers for various types of materials

 special wax compositi on

 hexagonal cross-secti on

 6 colored shades

 1 pack = 12 pcs of one color

 sale only in multi ple packs

Kód produktu/
Item No.

barva/ color

505010 červená/ red
505011 tmavě zelená/ dark green
505012 modrá/ blue
505013 černá/ black
505014 bílá/ white
505015 žlutá/ yellow
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TESAŘSKÉ TUŽKY

TESAŘSKÉ TUŽKY

 tesařské tužky jsou vyráběny moderními technologiemi z kvalitního dřeva

  mimo standardní nabídku je možné na přání vyrobit libovolný odstí n dle 

RAL vzorníku (min. 10 000 ks)

 tuhy jsou dodávány v několika gradacích

 kvalitní povrchová úprava tužky umožňuje použití  k reklamním účelům

  carpenter´s pencils are manufactured using modern technology from quality wood

  outside the standard range it is possible to produce any shade as per 

RAL color sampler (min. 10 000 pcs)

 leads are supplied in several gradati on

 quality fi nish of the pencil allows the use for adverti sing purposes
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TESAŘSKÉ TUŽKY

175 mm – hranatý profil – nehrocená
175 mm – angular profile – unsharpened

Tuha: typ/ barva
Lead: type/colour Barva tužky / Colour of pencil Kód produktu/ 

Item No.

HB

bílá / white 371100
přírodní / natural 371104
žlutá RAL 1016 / yellow RAL 1016 371105
modrá RAL 5005/ blue RAL 5005 371102
červená RAL 3020/ red RAL 3020 371103

6H zelená RAL 6024 / green RAL 6024 371206

175

240 mm – hranatý profil – nehrocená
240 mm – angular profile – unsharpened

Tuha: typ/ barva
Lead: type/colour Barva tužky / Colour of pencil Kód produktu/ 

Item No.

HB

černá RAL 9005 / black RAL 9005 341105
bílá / white 341100
žlutá RAL 1016 / yellow RAL 1016 341112
modrá RAL 5005/ blue RAL 5005 341102
červená RAL 3020/ red RAL 3020 341103
přírodní / natural 341104
oranžová / orange 341105

6H zelená RAL 6024 / green RAL 6024 341206

WAT modrá RAL 5022/ blue RAL 5022 341405

GL žlutá RAL 1018 / yellow RAL 1018 341360

GL bílá / white 341361

240

240 mm – trojhranný profil – hrocená
240 mm – triangular profile - sharpened

Tuha: typ/ barva
Lead: type/colour Barva tužky / Colour of pencil Kód produktu/ 

Item No.

7B bílá s černým koncem / 
white with black end 342900

GL bílá se červeným koncem /
white with red end 342761

GL bílá se žlutým koncem /
white with yellow end 342781

240

typ tuhy/ type of lead
HB klasická tuha středně tvrdá, vhodná na dřevo, stavbu/ classic lead medium-hard, suitable for wood, constructi on
6H kamenická tvrdá, vhodná pro stavbu/ stone hard, suitable for the constructi on
7B extra měkká tuha, píše na většinu povrchů/ extra soft  lead, writes on most surfaces
WAT speciální tuha na mokré povrchy, vhodná pro dřevo, stavbu, kov/ special graphite for wet surfaces, suitable for wood, constructi on, metal
GL speciální tuha na hladké povrchy, vhodná pro stavbu, kov, sklo/ special lead for all smooth surfaces, suitable for constructi on, metal, glass
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KŘÍDOVÉ ZNAČKOVAČE

NÁHRADNÍ NÁPLNĚ

KŘÍDOVÝ ZNAČKOVAČ 211

KŘÍDOVÝ ZNAČKOVAČ 201

KŘÍDOVÝ ZNAČKOVAČ 211

NÁHRADNÍ NÁPLNĚ

 masivní zinkové tělo - vhodné i jako olovnice

 profesionální křídový značkovač s 30 m vysoce absorpční bavlněnou šňůrou

 galvanizované ocelové vodící očko

 klička s aretací ve 2 pozicích

 profesionální křídový značkovač s 30 m vysoce absorpční bavlněnou šňůrou

 pevné, plastové, ergonomické tělo značkovače

 galvanizované ocelové vodící očko

 kuželový nástavec pro snadné naplnění značkovače s plnící membránou

 balení 113 g nebo 226 g

 modrá nebo červená barva pudru

CHALK LINE 201
 massive zinc body - also suitable as plumb

 professional chalk marker with 30 m highly absorbent cott on cord

 galvanised steel guiding eyelet

 handle with locking in 2 positi ons

CHALK LINE 211
 professional chalk marker with 30 m highly absorbent cott on cord

 hard, plasti c, ergonomic body

 galvanised steel guiding eyelet

SPARE FILLING
 conical extension peace for easy fi lling of markers with fi lling membrane

 packing 113 g or 226 g

 blue or red colour of the powder

Kód produktu/Item No.
508001

Kód produktu/Item No.
509003

Kód produktu/
Item No.

barva hmotnost/ 
weight

553001 modrá/ blue 113 g
553002 červená/ red 113 g
552001 modrá/ blue 226 g
552002 červená/ red 226 g
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PLASTOVÉ BOXY A ORGANIZÉRY

GATOR 19“ /49 cm
box na nářadí s organizérem

GATOR 19“ /49 cm
box na nářadí

GATOR MINI 13“/ 32 cm
box na nářadí

Kód produktu/Item No.
190003

Kód produktu/Item No.
190002

Kód produktu/Item No.
410007

 plastový box na nářadí s malým organizérem ve víku

 3 pevné příhrádky v organizéru hluboké 2 cm

 plastový klip a vnitřní vyjímatelná polička s madlem 

 rozměry: 32 x 17 x 12,6 cm

 pružný a pevný plast

 odolný box na nářadí - ABS plast

 víko boxu s organizérem

 kovové klipy + oko na zámek (není součástí )

 vyjímatelná polička

 rozměry: 49 x 25,2 x 24,7 cm

 odolný box na nářadí - ABS plast

 kovové klipy + oko na zámek (není součástí )

 vyjímatelná polička

 rozměry: 49 x 25,2 x 24,7 cm

 plasti c box for tools with a small organizer in the lid

 3 solid glove compartment in organizer deep 2 cm

 plasti c clip and internal removable shelf with handle

 dimensions: 32 x 17 x 12,6 cm

 fl exible and hard plasti c

 durable box for tools - ABS plasti c

 the lid of the box with organizer

 metal clips + eye for lock (lock is not included)

 removable shelf

 dimensions: 49 x 25,2 x 24,7 cm

 durable box for tools - ABS plasti c

 metal clips + eye for lock (lock is not included)

 removable shelf

 dimensions: 49 x 25,2 x 24,7 cm
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GATOR 24“ / 61 cm
box na nářadí s organizérem, polykarbonátové víko

GATOR 24“ /61 cm 
box na nářadí s organizérem, nášlapné víko

 organizér lze oddělit od boxu jako samostatný kufr 

 možnost uzamknutí  víka organizéru (zámek není součástí ) 

 variabilní příhrádky v organizéru 

 kovové madlo a zámky organizéru pro vysokou životnost

 polykarbonátové průhledné víko organizéru 

 rozměry: 61 x 29 x 27,4 cm

 maximální hmotnost obsahu boxu:  18 kg

 pružný a pevný plast

 organizér lze oddělit od boxu jako samostatný kufr 

 možnost uzamknutí  víka organizéru (zámek není součástí ) 

 variabilní příhrádky v organizéru 

 kovové madlo a zámky organizéru pro vysokou životnost

 zpevněné proti skluzové víko = možno použít jako podstavec 

 nosnost víka až 100 kg

 vnější rozměry: 61 x 29 x 27,4 cm

 maximální hmotnost obsahu boxu:  18 kg

 pružný a pevný plast

GATOR 24” / 61 cm - box for tools with organizer, 
polycarbonate lid
 organizer can be divided off  the box as a separate trunk 

 opti on to lock the lid organizer (lock is not included) 

 variable compartment in the organizer 

 metal handle and locks organizer for high durability

 polycarbonate transparent lid of the organizer 

 dimensions: 61 x 29 x 27,4 cm

 maximum weight of the box content: 18 kg

 fl exible and hard plasti c

GATOR 24” / 61 cm - box for tools with organizer, 
paved lid
 organizer can be divided off  the box as a separate trunk 

 opti on to lock the lid organizer (lock is not included) 

 variable compartment in the organizer 

 metal handle and locks organizer for high durability

 paved non-slip lid = can be used as a pedastal

 load capacity of the lid up to 100 kg

 dimensions: 61 x 29 x 27,4 cm

 maximum weight of the box content: 18 kg

 fl exible and hard plasti c

Kód produktu/Item No.
410005

Kód produktu/Item No.
410006

PLASTOVÉ BOXY A ORGANIZÉRY
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GATOR organizér závěsný
2A + 1B modul

GATOR organizér 12 boxů
42 x 32 x 4 cm

 velmi pružný a pevný ABS plast 

 ideální pro skladování malých dílků a příslušenství 

 dva vyjímatelné zásobníky po 5-ti  boxech 

 rozměry: 42 x 32 x 4 cm

 stavebnicový systém vzájemně spojitelných modulů

 A modul - 6 výklopných průhledných boxů

 B modul - 9 výklopných průhledných boxů

 papírové popisky součástí  balení

GATOR  organizer 12 boxes, 
42 x 32 x 4 cm
 very fl exible and hard ABS plasti c 

 ideal for storage of small parts and accessories 

 two removable trays of 5 boxes 

 dimensions: 42 x 32 x 4 cm

GATOR hanging organizer, 
2A + 1B module
 modular system of mutually connected modules

 A module - 6 hinged transparent boxes

 B module - 9 hinged transparent boxes

 paper descripti ons included in the package

Kód produktu/Item No.
410004

Kód produktu/Item No.
410001

PLASTOVÉ BOXY A ORGANIZÉRY

A modul

B modul
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VYSVĚTLIVKY

EXPLANATORY NOTES

Uvádí počet kapes

Number of pockets

Nastavitelný

Adjustable

Závěs na kovový klip

Metal clip hinge

Zip

Zip

Universální velikost

Universal size

Max. délka opasku

Max. belt lenght

Do každého počasí

All weather

Pevné poutko na opasek

Fixed belt wrist strap

Obsahuje refl exní prvky

Contains refl ecti ve elements

Materiál z kůže

Leather material

Kovový klip

Metal clip

Max.

Max.

 LED
class II

2 x

 LED
class II

2 x

ORGANIZÉRY

58
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11 x 6 cm

1Max.Suchý zip

5 x 10 cm

4Max.Max. LED
class II

2 x

6 x 12 cm

1Max.Max. LED
class II

2 x

LÁTKOVÉ  ORGANIZÉRY

 univerzální a elegantní pouzdro na telefon 

 hodí se pro všechny typy telefonů do velikosti  cca 4,5 palce 

 pevné poutko na opasek

 fl exibilní boční strany 

BUS. Phone case, for all types
 universal and elegant phone case

 suitable for all types of phones up to size approx 4,5 inches 

 fi xed tab on the belt

 fl exible lateral sides

BUS.
Pouzdro na telefon, pro všechny typy

Kód produktu/
Item No.
360.338

LÁTKOVÉ  ORGANIZÉRY

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

CLASS. 
Pouzdro na telefon

CLASS.
Pouzdro na telefon, 4 kapsy

 univerzální pouzdro na telefon 

 3 pružné úchyty na psací potřeby a drobnosti 

 fl exibilní boční strany 

 pevné poutko + klip na opasek

 univerzální pouzdro na telefon 

 hodí se pro všechny typy telefonů do velikosti  cca 4,5 palce 

 fl exibilní boční strany 

 pevné poutko + klip na opasek

CLASS. Phone case, 4 pockets
 universal phone case

 3 fl exible handles on the stati onery and  sundries

 fl exible lateral sides

 fi xed tab + belt clip

CLASS. Phone case
 universal phone case 

 suitable for all types of phones up to size approx 4,5 inches 

 fl exible lateral sides

 fi xed tab + belt clip

Kód produktu/
Item No.
360.112

Kód produktu/
Item No.
360.070

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B
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15 x 26 cm

8 

13 x 22 cm

Max.Max.Max. 4

19 x 32 cm

5Max.

34 x 18  cm

6Max.

Kód produktu/
Item No.
360.086

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

CLASS.
Držák na nářadí, 8 kapes

CLASS. 
Pouzdro na nářadí, 4 kapsy

 8 ukládacích prostor 

 poutko na opasek na patentku

 závěsná kovová karabina

  4 ukládací prostory 

 pevné poutko + klip na opasek

CLASS. Holder for tools, 8 pockets
 8 storage space 

 on the belt with snap closure

 pendant metal carabiner

CLASS. Case for tools, 4 pockets
 4 storage compartments 

 fi xed tab + belt clip

Kód produktu/
Item No.
360.052

Kód produktu/
Item No.
360.074

LÁTKOVÉ ORGANIZÉRY

CLASS. 
Univerzální pouzdro na vrtačku, 5 kapes

CLASS. 
Univerzální pouzdro na vrtačku XL, 6 kapes

 5 ukládacích prostor 

 pevné poutko na opasek

CLASS. Universal case for drill
 5 storage space 

 fi xed tab on the belt

Kód produktu/
Item No.
360.082

 6 ukládacích prostor 

 pevné poutko na opasek

 pojistný pásek

CLASS. Universal case for drill XL
 6 storage space 

 fi xed tab on the belt

 safety belt
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7 x 26 cm

4Max.Max.

8 x 22 cm

Max.Max. 2

12 x 17 cm

1Max.Max.

12 x 17 cm

1Max.Max.

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

CLASS. 
Univerzální pouzdro na vrtačku XL, 6 kapes

CLASS.
Držák na kladivo, houpavý

CLASS. 
Držák na kladivo, pevný

CLASS. 
Pouzdro na nůž, 2 kapsy

CLASS. 
Pouzdro na skládací metr, 4 kapsy

 kulatý závěs 

 pevné poutko + klip na opasek

CLASS. Case for a folding ruler, 4 pockets
 4 storage spaces

 fi xed tab + belt clip

 4 ukládací prostory

 pevné poutko + klip na opasek

 oválný závěs 

 pevné poutko + klip na opasek

 2 ukládací prostory 

 pevné poutko + klip na opasek

CLASS. Holder for hammer, hard
 oval hinge 

 fi xed tab + belt clip

CLASS. Case for knife, 2 pockets
 2 storage spaces 

 fi xed tab + belt clip

CLASS. Holder for hammer, swinging
 round sling 

 fi xed tab + belt clip

Kód produktu/
Item No.
360.073

Kód produktu/
Item No.
360.049

Kód produktu/
Item No.
360.076

Kód produktu/
Item No.
360.050

LÁTKOVÉ  ORGANIZÉRY
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67 x 36 cm

22

Lišta na malé 
gola hlavice

Max.

23 x 27 cm

Max.
130 cm11

27 x 35 cm

10 Max.
140 cm

23 x 30 cm (2x)

Max.
125 cm25

Kód produktu/
Item No.
360.056

CLASS.
Rolka na nářadí, 22 kapes

 22 ukládacích prostor

 látkové madlo pro snadné přenášení 

CLASS. Roll for  tools, 22 pockets
 22 storage space

 fabric handle for easy carrying 

Kód produktu/
Item No.
360.062

 včetně látkového nastavitelného opasku

 závěsná kovová karabina

 včetně látkového nastavitelného opasku

 2 kovové pevné závěsy

 25 ukládacích prostor

 včetně látkového nastavitelného opasku

CLASS. Separate case on the belt, 11 pockets
 including fabric adjustable belt

 pendant metal carabiner

CLASS. Pouch for tools, a double hanger, 10 pockets
 including fabric adjustable belt

 2 metal solid curtains

CLASS. Double case on the belt, 25 pockets
 25 storage spaces

 including fabric adjustable belt

CLASS. 
Pouzdro na nářadí, dvojitý závěs, 10 kapes

CLASS. 
Dvojité pouzdro na opasku, 25 kapes

CLASS. 
Samostatné pouzdro na opasku, 11 kapes

Kód produktu/
Item No.
360.055

Kód produktu/
Item No.
360.054

LÁTKOVÉ ORGANIZÉRY
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4,5 cm

Max.65–120 
cm

5 cm

Max.95–147 
cm

90 cm

13pracovní
opasek 3 oddělitelná 

pouzdra Max.
140 cm

LÁTKOVÉ  ORGANIZÉRY

CLASS. 
Pracovní opasek, polstrovaný

CLASS. 
Pracovní opasek, 3 odděl. pouzdra, 13 kapes

CLASS. 
Pracovní opasek

 univerzální látkový opasek

 nastavitelná délka 65 - 120 cm

 šířka opasku 45 mm

 polstrovaný látkový opasek

 nastavitelná délka 95 - 147 cm

 šírka opasku 50 mm 

  3 samostatná pouzdra na polstrovaném opasku 

 pouzdra připevněna v okách s patentkou

 délka opasku max. 140 cm

CLASS. Working belt
 universal fabric belt

 adjustable length 65 - 120 cm

 width of the belt 45 mm

CLASS. Working belt, padded
 padded fabric belt

 adjustable length 95 – 147 cm

 width of the belt 50 mm

CLASS. Work belt, 3 sep. cases, 13 pockets
 3 separate cases on the padded waist belt

 cases fastened in the meshes with snap closure

 the length of the belt max. 140 cm

Kód produktu/
Item No.
360.140

Kód produktu/
Item No.
360.051

Kód produktu/
Item No.
360.048
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18 x 23 cm

Max.Max. 1

38 x 24 cm

2 Max.
125 cm

57 x 24  cm

Max.
130 cm15

LÁTKOVÉ ORGANIZÉRY

CLASS. 
Zástěra na hřebíky a nářadí, 2 kapsy

CLASS. 
Zástěra na nářadí, 15 kapes

CLASS. 
Kapsa na hřebíky

 pevné poutko + klip na opasek 

 2 oddělené kapsy na látkovém opasku

 délka opasku max. 125 cm

 opasek je přišitý ke kapsáři

 délka opasku max. 130 cm

 opasek je přišitý ke kapsáři

CLASS. Pocket for nails
 fi xed tab + belt clip

CLASS. Apron for nails and tools, 2 pockets
 2 separate pockets on a cloth belt

 length of the belt max. 125 cm

 belt is sewn on to the pockets

CLASS. Apron for tools, 
15 pockets
 length of the belt max. 130 cm

 belt is sewn on to the pockets

Kód produktu/
Item No.
360.058

Kód produktu/
Item No.
360.060

Kód produktu/
Item No.
360.059
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38 x 32 x 10 cm

18

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

40 x 31 cm

28

LÁTKOVÉ  ORGANIZÉRY

CLASS. 
Elegantní taška na tablet & nářadí, 18 kapes

 organizér uvnitř brašny na  18 ks nářadí

 uzavíratelná zipem 

 látkový ramenní popruh s polstrováním  

 pevný ramenní polstrovaný popruh + látkové poutko 

 menší kapsa opatřena zipem

CLASS. Elegant bag for tablet & tools
 organizer inside of bag is for 18 storage space

 closable by zipper 

 fabric shoulder strap with padding 

CLASS. Carry bag for tools and documents, 
28 pockets
 hard shoulder padded strap + cloth strap

 smaller pocket equipped with a zipper

Kód produktu/
Item No.
360.041

CLASS. 
Brašna na nářadí a dokumenty, 28 kapes

Kód produktu/
Item No.
360.042
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31 x 45 cm

14

40 x 45 cm

24

65 x 40 cm

32

LÁTKOVÉ ORGANIZÉRY

CLASS. 
Prostorný batoh na nářadí, gumové dno, 24 kapes

CLASS. 
Průmyslový batoh XXL, gumové dno, 32 kapes

CLASS. 
Batoh na nářadí, 14 kapes

 látkový batoh na nářadí pro malou zátěž

 látkové polstrované popruhy

 batoh na nářadí pro velkou zátěž 

 látkové polstrované popruhy

 kapsy s organizéry opatřeny zipem

 pevné gumové dno 

 polstrované popruhy + zpevněná záda batohu 

 kapsy s organizéry opatřeny zipem

 refl exní prvky na boční straně batohu 

 vhodný pro velké zatí žení 

 pevné gumové dno 

CLASS. Backpack for tools, 14 pockets
 fabric bag for the tools by a small load

 fabric padded straps

CLASS. Spacious backpack for tools, rubber 
bott om, 24 pockets
 backpack for tools for large load

 fabric padded straps

 pockets with organizers equipped with a zipper

 solid rubber bott om 

CLASS. Industrial backpack XXL, rubber bott om, 
32 pokets
 padded straps + reinforced back of the backpack 

 pockets with organizers equipped with a zipper

 refl ecti ve elements on the side of the backpack 

 suitable for large load 

 solid rubber bott om 

Kód produktu/
Item No.
360.180

Kód produktu/
Item No.
360.089

Kód produktu/
Item No.
360.085

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B
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35 x 20 x 23 cm

25

39 x 29 x 25 cm

29

58 x 26 x 26 cm

23

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

LÁTKOVÉ  ORGANIZÉRY

 malá brašna na nářadí se zipem 

  pevný ramenní polstrovaný popruh + dvojité 

látkové poutko 

 25 ukládacích prostor 

 středně velká brašna na nářadí se zipem 

  pevný ramenní polstrovaný popruh + dvojité 

látkové poutko 

  prostorná vnitřní kapsa s organizérem po obvodu 

 velká brašna na nářadí se zipem 

  pevný ramenní polstrovaný popruh + dvojité 

látkové poutko 

 vyjímatelná látková přepážka 

CLASS. Tool bag small, 25 pockets
 small tool bag with a zipper

 hard shoulder padded strap + double fabric strap

 25 storage space 

CLASS. Carry bag, 29 pockets
 medium tool bag with zipper

 hard shoulder padded strap + double fabric strap

  spacious internal pocket with organizer around 

the perimeter 

CLASS. Long carry bag for tools, 23 pockets
 large tool bag with zipper

 hard shoulder padded strap + double fabric strap

 removable fabric baffl  e

CLASS. 
Brašna na nářadí, 29 kapes

CLASS. 
Dlouhá brašna na nářadí, 23 kapes

CLASS. 
Brašna na nářadí malá, 25 kapes

Kód produktu/
Item No.
360.020

Kód produktu/
Item No.
360.024

Kód produktu/
Item No.
360.022
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32 x 28 x 19 cm

21

40 x 30 x 20 cm

22

50 x 30 x 20 cm

24

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

LÁTKOVÉ ORGANIZÉRY

 malá brašna na nářadí se zipem 

 pevný ramenní polstrovaný popruh + dvojité látkové poutko 

 pevné gumové dno 

 střední brašna na nářadí se zipem 

 pevný ramenní polstrovaný popruh + dvojité látkové poutko 

 pevné gumové dno 

 velká brašna na nářadí se zipem 

  pevný ramenní polstrovaný popruh + dvojité látkové poutko 

 pevné gumové dno 

CLASS. Carry bag for tools M, rubber 
bott om, 21 pockets
 small tool bag with zipper

 hard shoulder padded strap + double fabric strap

 solid rubber bott om 

CLASS. Carry bag for tools L, rubber bott om,
 22 pockets
 medium tool bag with zipper

 hard shoulder padded strap + double fabric strap

 solid rubber bott om 

CLASS. Carry bag for tools XL, rubber bott om, 
24 pockets
 large tool bag with zipper

 hard shoulder padded strap + double fabric strap

 solid rubber bott om 

CLASS. 
Brašna na nářadí L, gumové dno, 22 kapes

CLASS. 
Brašna na nářadí XL, gumové dno, 24 kapes  

CLASS. 
Brašna na nářadí M, gumové dno, 21 kapes

Kód produktu/
Item No.
360.034

Kód produktu/
Item No.
360.032

Kód produktu/
Item No.
360.030
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22 x 22 x 23 cm
38 x 29 x 24 cm

29Max.

40 x 22 x 25 cm

25

17

45 x 30 x 26cm

15

Měkká gumová 
kolečka

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

CLASS. 
Velká obdélníková brašna na nářadí, 25 kapes

CLASS.
Brašna na nářadí se zipem, vozík, XL, 15 kapes

CLASS.
Přenosná brašna na nářadí, 29 kapes

CLASS.
Brašna na nářadí s termo kapsou

 vnitřní prostor brašny s organizérem na nářadí 

  prakti cká boční termo kapsa se zipem pro přepravu nápojů 

a potravin

 pevný ramenní polstrovaný popruh + dvojité látkové poutko 

 pevný ramenní polstrovaný popruh + dvojité zpevněné poutko 

 uzavíratelná zipem 

 pevný ramenní polstrovaný popruh + dvojité látkové poutko 

 pevná gumová kolečka + výsuvná rukojeť 

 čtvercová otevřená brašna na nářadí 

  pevný ramenní polstrovaný popruh + pevné poutko 

CLASS. Tool bag with thermo pocket
 internal space of the bag with organizer for tools

  practi cal side thermal pocket with zipper for carrying drinks and 

food 

 hard shoulder padded strap + double fabric strap

CLASS. Large rectangular carry bag for tools, 
25 pockets
 hard shoulder padded strap + double fabric strap

 closable by zipper 

CLASS. Carry bag XL for tools with zipper, trolley, 
15 pockets
 hard shoulder padded strap + double fabric strap

 solid rubber wheels + extendable handle

CLASS. Hand-held tool bag, 29 pockets
 square open tool bag

  hard shoulder padded strap + double fabric strap

Kód produktu/
Item No.
360.318

Kód produktu/
Item No.
360.014

Kód produktu/
Item No.
360.036

Kód produktu/
Item No.
360.025

LÁTKOVÉ ORGANIZÉRY
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45 x 23 x 20 cm

34

45 x 30 x 22 cm

37

50 x 30 x 24 cm

35

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

LÁTKOVÉ ORGANIZÉRY

CLASS. 
Universální taška s kovovým madlem, 37 kapes

CLASS. 
Tesařská brašna XL, kovové madlo, refl exní pruh, 35 kapes

CLASS. 
Brašna na nářadí otevřená, 34 kapes

  pevný ramenní polstrovaný popruh + pevné 

poutko 

 zpevněné dno a rukojeť

 pevný ramenní polstrovaný popruh  

 pevné kovové madlo 

 boční kapsa uzavíratelná zipem 

 refl exní prvky na boční straně brašny 

 vyvýšené dno 

 organizér uvnitř brašny = 35 ukládacích prostor 

 pevné kovové madlo 

 boční kapsa uzavíratelná zipem 

 refl exní prvky na boční straně brašny 

 odnímatelný vrchní díl brašny 

 látkový ramenní popruh s polstrováním 

 vyvýšené dno 

CLASS. Tool bag open, 34 pockets
 hard shoulder padded strap + double fabric strap

 reinforced bott om and handle

CLASS. Universal bag with metal handle, 
37 pockets
 hard shoulder padded strap

 hard metal handle 

 side pocket closable by zipper 

 refl ecti ve elements on the side of the bag 

 raised bott om 

Carpenter´s carry case XL, metal handle, refl ecti ve stripe
 organizer inside of the bag = 35 storage space 

 hard metal handle 

 side pocket closable by zipper 

 refl ecti ve elements on the side of the bag 

 detachable top part of the bag 

 cloth shoulder strap with padding 

 raised bott om 

Kód produktu/
Item No.
360.015

Kód produktu/
Item No.
360.035

Kód produktu/
Item No.
360.300
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22 x 20 cm

7
1,5 mm

Max.
120 cm

23x23 cm

7 
1,5 mm

Max.
115 cm

19 x 19 cm (2x)

131,2 mm
Max. Max.

120 cm

23x23 cm (2x)

131,5 mm
Max. Max.

120 cm

LEATHER
Dvojité pouzdro na opasku, mat. 1,2 mm

LEATHER 
Dvojité pouzdro na opasku, mat. 1,5mm

LEATHER 
Samostatné pouzdro na opasku, L

LEATHER
Samostatné pouzdro na opasku, M

 kožené provedení (hnědá) 

 včetně látkového nastavitelného opasku do 120 cm

 7 ukládacích prostor 

 kožené provedení (hnědá) 

 včetně látkového nastavitelného opasku do 120 cm

 vyrobeno z materiálu o síle 1,2 mm

 13 ukládacích prostor 

 kožené provedení (hnědá) 

 včetně látkového nastavitelného opasku do 120 cm

 vyrobeno z materiálu o síle 1,5 mm

 13 ukládacích prostor 

 kožené provedení (hnědá) 

 včetně látkového nastavitelného opasku do 115 cm

 7 ukládacích prostor

LEATHER Separate case on the belt, M
 leather design (brown) 

 including fabric adjustable belt up to 120 cm

 7 storage space 

LEATHER Double case belt, mat. 1,2 mm
 leather design (brown) 

 including fabric adjustable belt up to 120 cm

 made of a material with strength of 1,2 mm

 13 storage space 

LEATHER Double case belt, mat. 1,5 mm
 leather design (brown) 

 including fabric adjustable belt up to 120 cm

 made of a material with strength of 1,5 mm

 13 storage space 

LEATHER Separate case on the belt, L
 leather design (brown) 

 including fabric adjustable belt up to 115 cm

 7 storage space

KOŽENÉ ORGANIZÉRY

Kód produktu/
Item No.
366.008

Kód produktu/
Item No.
366.020

Kód produktu/
Item No.
366.006

Kód produktu/
Item No.
366.010
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35 x 23 cm

2  
1,5 mm

Max.
130 cm

25 x 24 cm

72 mm
Max. Max.

110 cm

25 x 24 cm (2x)

15 125 cm
Max.

2 mm

LEATHER 
Samostatné pouzdro na opasku

LEATHER 
Dvojité pouzdro na opasku

LEATHER 
Zástěra na hřebíky

 kožené provedení (hnědá) 

 včetně látkového nastavitelného opasku do 130 cm

 2 oddělené kapsy

 kožené provedení (černá) 

 včetně látkového nastavitelného opasku do 110 cm

 vyrobeno z materiálu o síle 2,0 mm

 7 ukládacích prostor 

 kožené provedení (černá) 

  včetně látkového nastavitelného 

opasku do 125 cm

 vyrobeno z materiálu o síle 2,0 mm

 15 ukládacích prostor 

LEATHER Apron for nails
 leather design (brown) 

 including fabric adjustable belt up to 130 cm

 2 separate pockets 

LEATHER Separate case on the belt
 leather design (black) 

 including fabric adjustable belt up to 110 cm

 made of a material with strength of 2,0 mm

 7 storage space 

LEATHER Double case on the belt
 leather design (black) 

 including fabric adjustable belt up to 125 cm

 made of a material with strength of 2,0 mm

 15 storage space 

Kód produktu/
Item No.
366.000

Kód produktu/
Item No.
366.002

Kód produktu/
Item No.
366.030

125 x 4 cm

125 x 5 cm

LEATHER 
Opasek

LEATHER 
Opasek dvouřadý černý

 kožené provedení (hnědá) 

 kožené provedení (černá)

LEATHER Belt
 leather design (brown) 

LEATHER Double row belt
 leather design (black) 

Kód produktu/
Item No.
366.050

Kód produktu/
Item No.
367.001

KOŽENÉ ORGANIZÉRY

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

LEATHER 
Opasek dvouřadý černý

Kód produktu/
Item No.
367.001

NEW
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KOŽENÉ ORGANIZÉRY

25 x 25 cm & 18 x 30 cm

55 x 23 cm

15 Max.
115 cm

 prémiové pouzdro z vyčiněné kůže a pevné látky 

 objemná kapsa s 5-ti  uložišti  cca 25 x 25 cm

 pouzdro na AKU šroubovák cca 18 x 30 cm

 houpavý závěs na kladivo  

 kožený opasek s dvouřadou sponou, šíře 5 cm

 prémiové pouzdro z vyčiněné kůže a pevné látky 

 včetně látkového nastavitelného opasku max. 115 cm

 opasek je přišitý ke kapsáři

 15 ukládacích prostor 

CONTR. Carpenter belt Premium
  premium pouch made of tanned leather and solid fabric

  large pocket with 5-repository approx 25 x 25 cm

  carrying pouch for CORDLESS screwdriver approx 18 x 30 cm

 swinging curtain for the hammer

 leather belt with two-row clip, width 5 cm

CONTR. Apron for nails and tools
  premium pouch made of tanned leather and solid fabric

 including fabric adjustable belt max. 115 cm

 belt is sewn on to the pockets

 15 storage space 

CONTR.
Tesařský pás Premium

CONTR.
Zástěra na hřebíky a nářadí

Kód produktu/
Item No.
367.000

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

Kód produktu/
Item No.
367.004

Suchý zip 1 LED
class II

2 x

Kód produktu/
Item No.
367.012

7 x 11 cm

CONTR. 
Univerzální pouzdro na telefon

 pro telefony s displejem do velikosti  cca 4,5 palce 

 poutko na suchý zip

 fl exibilní držáky tužky na bočních stranách  

64 x 36 cm

24

 prémiové pouzdro z vyčiněné kůže a pevné látky 

 poutko pro snadné přenášení 

 24 ukládacích prostor 

CONTR. Roll for tools
 premium pouch made of tanned leather and solid fabric

 wrist strap for easy carrying 

 24 storage space 
Kód produktu/

Item No.
367.010

CONTR.
Rolka na nářadí

REFLEX Elegant phone case
 universal and elegant phone case

 suitable for all types of phones up to size approx 4,5 inches 

 tab on the velcro

 refl ecti ve elements 

 fl exible lateral sides

Max.Max. Dvojitý kožený 
opasek Max.

125 cm

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B
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REFLEXNÍ LÁTKOVÉ ORGANIZÉRY

Suchý zip

6 x 11 cm

1REFLEX
Elegantní pouzdro na telefon

 univerzální a elegantní pouzdro na telefon 

 hodí se pro všechny typy telefonů do velikosti  cca 4,5 palce 

 poutko na suchý zip

 refl exní prvky 

 fl exibilní boční strany 

REFLEX Elegant phone case
 universal and elegant phone case

 suitable for all types of phones up to size approx 4,5 inches 

 tab on the velcro

 refl ecti ve elements 

 fl exible lateral sides

Kód produktu/
Item No.
362.078

40 X 38 cm

24

 látkový batoh na nářadí pro střední zátěž

 látkové polstrované popruhy

 prostorný organizér v hlavní kapse

 refl exní prvky 

REFLEX Backpack for tools, 
24 pockets
 fabric bag for the tool of a medium load

 fabric padded straps

 spacious organizer in the main pocket

 refl ecti ve elements 

REFLEX
Batoh na nářadí, 24 kapes

Kód produktu/
Item No.
362.089

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

15 x 26 cm

8REFLEX 
Chytré pouzdro na nástroje

 8 ukládacích prostor 

 poutko na opasek na patentku

 závěsná kovová karabina

 refl exní prvky 

REFLEX Smart case for tools
 8 storage space 

 tab on the belt with snap closure

 pendant metal carabiner

 refl ecti ve elements 
Kód produktu/

Item No.
362.052

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B
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REFLEXNÍ LÁTKOVÉ ORGANIZÉRY

 35 x 30 x 18 cm

36

40 x 30 x 20 cm

22
REFLEX 
Brašna na nářadí L, gumové dno, 22 kapes

 pevný ramenní polstrovaný popruh + dvojité látkové poutko 

 prostorná vnitřní nedělená kapsa 

 menší kapsa s organizérem na drobné nářadí 

 kapsy s organizéry opatřeny zipem

 refl exní prvky 

 střední brašna na nářadí se zipem 

 pevný ramenní polstrovaný popruh + dvojité látkové poutko 

 pevné gumové dno 

 refl exní prvky 

REFLEX Carry bag with organizer for tools , 36 pockets
 hard shoulder padded strap + double fabric strap

 spacious internal pocket

 smaller pocket with organizer for small tools

 pockets with organizers provided with zipper

 refl ecti ve elements 

REFLEX Carry bag for tools L, rubber bott om, 
22 pockets
 high bag on tools with zipper

 hard shoulder padded strap + double fabric strap

 solid rubber bott om 

 refl ecti ve elements 

Kód produktu/
Item No.
362.032

Kód produktu/
Item No.
362.050

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

REFLEX 
Brašna s organizérem na nářadí, 36 kapes
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REFLEXNÍ POLYESTEROVÉ ORGANIZÉRY

 1 x odnímatelná kapsa na nářadí, vel. 20 x 30 cm

 nastavitelný a odnímatelný nylonový pásek s ABS přezkou

 stříbrné refl exní pruhy

 zvyšuje vaši viditelnost

 odolná vůči různým povětrnostním podmínkám

 materiál polyester

 2 x odnímatelná kapsa na nářadí, vel. 20 x 30 cm

 1 x držák na svinovací metr

 nastavitelný a odnímatelný pásek s ABS přezkou

 stříbrné refl exní pruhy

 zvyšuje vaši viditelnost

  odolný vůči různým povětrnostním podmínkám materiál 

polyester

REFLEX - ORANGE Case on the belt
 1 x removable tool pocket, size 20 x 30 cm

 adjustable and removable nylon strap with ABS buckle

 silver refl ecti ve stripes

 increase your visibility

 resistant to various wheather conditi ons

 polyester material 

REFLEX - ORANGE Double case on the belt
 2 x removable tool pocket, size 20 x 30 cm

 1 x holder for tape measure

 adjustable and removable strap with ABS buckle

 silver refl ecti ve stripes

 increase your visibility

 resistant to various wheather conditi ons

 polyester material 

Kód produktu/
Item No.
362.026

Kód produktu/
Item No.
362.025

REFLEX - ORANŽ
Dvojité poudro na opasku

REFLEX - ORANŽ
 Samostatné poudro na opasku

6

7
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REFLEXNÍ POLYESTEROVÉ ORGANIZÉRY

 stříbrné refl exní pruhy na obou stranách 

 pevné gumové dno 

 nastavitelný a odnímatelný pás přes rameno 

 odolná vůči vodě a prachu 

 materiál polyester 

 rozměry brašny 50 x 31 x 22 cm

 1 x odnímatelná kapsa na nářadí, vel. 32 x 28 cm 

 nastavitelný a odnímatelný nylonový pásek s ABS přezkou 

 stříbrné refl exní pruhy 

 zvyšuje vaši viditelnost 

 odolná vůči různým povětrnostním podmínkám 

 materiál polyester 

REFLEX - ORANGE Carpenter´s carry case XL, 
metal handle
 silver refl ecti ve strips on both sides

 solid rubber bott om

 adjustable and removable shoulder strap

 odolná vůči vodě a prachu 

 polyester material 

 bag size 50 x 31 x 22 cm 

REFLEX - ORANGE Case on the belt
 1 x removable tool pocket, size 32 x 28 cm 

 adjustable and removable nylon strap with ABS buckle

 silver refl ecti ve stripes

 increase your visibility

 resistant to various wheather conditi ons

 polyester material 

Kód produktu/
Item No.
362.060

Kód produktu/
Item No.
362.065

REFLEX - ORANŽ
Tesařská brašna XL, kovové madlo

REFLEX - ORANŽ
Poudro na opasku, 2 x kovový závěs

Tesařská brašna XL, kovové madloTesařská brašna XL, kovové madlo 7

6
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NEPROMOKAVÉ ORGANIZÉRY

8 x 14 cm

40 x 31 cm

27ALL W.
Taška na nářadí a dokumenty

OBAL NA DOTYKOVÝ MOBIL
L + XL + závěsná karabina

 100% nepromokavý, nárazu odolný obal

 dotykový mobil v obalu plně funkční

 hliníková karabina s refl exním, elasti ckým popruhem

 v balení 2 velikosti  L + XL

 nepromokavý materiál - do každého počasí

 zipy s voděodolným podšití m 

 3 samostatné, prostorné kapsy (2 s organizérem) 

 pevný ramenní polstrovaný popruh + pevné poutko 

 27 ukládacích prostor 

TP Smart phone protecti on set; 2 x waterproof pouches & Elasti c 
lanyard & Carabiner clip hook
 100% waterproof & dustproof, shock absorbing pouch

 smart phone fully operoti onal inside pouch

 ALU carabiner hook with Hi-Viz, elasti c strap

 packed 2 sizes L + XL

ALL W. Bag for tools and documents
 waterproof material - all-weather

 zippers with water-resistant lined

 3 separate, spacious pockets (2 with organizer)

 hard shoulder padded strap + solid strap

 27 storage space 

Kód produktu/
Item No.
361.034

Kód produktu/
Item No.
368.012

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

68 x 35 cm

22
rukojeť pro 
přenášení

lišta na malé 
gola nástavce

ALL W.
Rolka na nářadí

 nepromokavý materiál - do každého počasí

 poutko pro snadné přenášení 

 lišta na malé gola nástavce

 22 ukládacích prostor 

ALL W. Roll for tools
 waterproof material - all-weather

 wrist strap for easy carrying 

 bar for small gola att achments

 22 of the storage space 

Kód produktu/
Item No.
361.062

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B
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NEPROMOKAVÉ ORGANIZÉRY

24 x 28 cm

12 135 cm
Max.

39 x 40 cm

24

ALL W.
Samostatné pouzdro na opasku vč. pláštěnky

 nepromokavý materiál - do každého počasí

 obsahuje prakti ckou odnímatelnou pláštěnku 

 včetně látkového nastavitelného opasku

 délka opasku max. 135 cm

 12 ukládacích prostor 

 nepromokavý materiál - do každého počasí

 zipy s voděodolným podšití m 

 látkové polstrované popruhy

 velká centrální kapsa s organizérem

 3 menší kapsy na zip po obvodu

ALL W. Separate case on the belt, cape included
 waterproof material - all-weather

 includes a practi cal detachable cape

 including fabric adjustable belt

 length of the belt max. 135 cm

 12 storage space 

ALL W. Spacious backpack for tools
 waterproof material - all-weather

 zippers with water-resistant lined

 fabric padded straps

 large central pocket with organizer

 3 smaller zipped pockets around the perimeter

Kód produktu/
Item No.
361.032

Kód produktu/
Item No.
361.036

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

ALL W.
Prostorný batoh na nářadí
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NEPROMOKAVÉ ORGANIZÉRY

60 x 30 x 35 cm

24

25 x 60 cm

1

ALL W. 
Extra velká XL brašna, 24 kapes

 nepromokavý materiál - do každého počasí

 zipy s voděodolným podšití m 

 pevný ramenní polstrovaný popruh + dvojité látkové poutko 

 velká centrální kapsa s organizérem po obvodu

 prakti cké menší kapsy po obvodu brašny

 24 ukládacích prostor 

 nepromokavý materiál - do každého počasí

 zipy s voděodolným podšití m 

 pevný ramenní polstrovaný popruh

 rozměry cca 25 x 60 cm

ALL W. Extra large XL bag, 24 pockets
 waterproof material - all-weather

 zippers with water-resistance lined

 hard shoulder padded strap + double cloth wrist strap

 large central pocket with organizer around the perimeter

 practi cal smaller pockets around the perimeter of the bag

 24 storage space 

ALL W. Multi functi onal bag for tools
 waterproof material - all-weather

 zippers with water-resistant lined

 hard shoulder padded strap

 dimensions approx 25 x 60 cm

ALL W.
Multi funkční vak na nářadí 

Kód produktu/
Item No.
361.042

Kód produktu/
Item No.
361.030

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

DO VYPRODÁNÍ Z
ÁSO

B

ALL W.
Multi funkční vak na nářadí 
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SUPP.
 Bederní opasek

110 x 20 cm

 LED
class II

2 x Max.60–120 
cm

 pružné části  pro nastavení velikosti 

 jednoduše nastavitelné díky suchým zipům 

SUPP. Back belt
 fl exible part for setti  ng the size 

 easily adjustable thanks to the velcro zippers

DOPLŇKY

Kód produktu/
Item No.
360.129

 neonově zelená/oranžová, zvyšuje vaši viditelnost 

 stříbrné refl exní pruhy 

 integrovaný potní pásek 

 pohodlná, nastavitelná velikost suchým zipem 

 odolná vůči různým povětrnostním podmínkám 

 materiál polyester 

SUPP Green/ Orange refl ex cap 
 neon green/orange, increase your visibility

 silver refl ecti ve stripes

 integrated sweatband

 confortable, adjustable velcro size

 resistant to various wheather conditi ons

 polyester material 
Barva Kód produktu/

Item No.
Zelená 360.190

Oranžová 360.192

SUPP 
Kšiltovka zelená/oranžová refl ex

Kód produktu/
Item No.
325.031

PRŮMYSLOVÉ ČISTÍCÍ UBROUSKY

  pro snadné a rychlé čištění rukou, nářadí a pracovních 

povrchů 

 80 ks o rozměru 20 x 30 cm 

 nevhodné pro některé plasty a látky 

Industrial Cleaning Wipes
  for easy and quick cleaning of hands, tools and work 

surfaces

 80 Pcs dimension 20 x 30 cm 

 not suitable for some plasti cs and fabrics



82

ODLAMOVACÍ NOŽE

M32 - ABS NŮŽ 18mm S BEZPEČNOSTNÍ ČEPELÍ

R48 - NŮŽ NA KARTON A LEPENKU, ALU

 2 v 1 funkce - autoreverz / fi x

 ergonomická rukojeť

 čepel 18mm z oceli SK5

 baleno na blistru

 M32 - ABS KNIFE 18mm WITH THE PROTECTIVE BLADE
 2 v 1 functi ons - autoreverz / fi x

 ergonomic handle

 blade 18mm made of steel SK5

 packed on blister

R48 - KNIFE FOR THE CARTOON AND THE CARDBOARD, ALU
 solid aluminium knife for cartoon and the cardboard

 ergonomic handle

 blade 19mm made of steel SK5 (1x trapeze, 1x hooked)

 packed on blister

Kód produktu/Item No.
875532

Kód produktu/Item No.
875548

 1 x čepel 18 mm z oceli SK5

 vhodný i pro reklamní účely

 baleno 24 ks v transparentí  dóze

BT 18 mm - UNIVERSAL SNAP-OFF 
KNIFE WITH DINGHY
 1 x blade 18 mm made of SK5 steel

 suitable also for adverti sing purposes

 packed 24 pcs in a transparent doze

Kód produktu/Item No.
252018

BT 18 mm – ODLAMOVACÍ NŮŽ S ČLUNKEM 

R48 - NŮŽ NA KARTON A LEPENKU, ALU

– ODLAMOVACÍ NŮŽ S ČLUNKEM 

 ergonomické kovové tělo s gumovými, proti skluzovými plochami

 automati cká aretace člunkem

 čepel 18 mm z oceli SK5

 baleno na blistru

M38 - UNIVERSAL SNAP-OFF KNIFE WITH DINGHY
 ergonomic metal body with rubber panels for secure, comfortable grip

 self-locking slider mechanism

 blade 18 mm made of steel SK5

 packed on blister

M38 - AL ODLAMOVACÍ NŮŽ S ČLUNKEM Kód produktu/Item No.
875538

 pevný hliníkový nůž na silné kartony a lepenku

 ergonomická rukojeť

 čepel 19mm z oceli SK5 (1x trapézová, 1 háková)

 baleno na blistru

NEW
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ODLAMOVACÍ NOŽE

R10 – UNIVERZÁLNÍ ODLAMOVACÍ NŮŽ S KARTONOVOU ČEPELÍ

R12 -  UNIVERZÁLNÍ ODLAMOVACÍ NŮŽ S KARTONOVOU ČEPELÍ

M10 – UNIVERZÁLNÍ ODLAMOVACÍ NŮŽ S ČLUNKEM 

M12 – UNIVERÁLNÍ ODLAMOVACÍ NŮŽ S KOLEČKEM 

 2 náhradní čepele uvnitř rukojeti 

 ergonomická rukojeť

 čepel 18 mm z oceli SK5

 baleno v boxu po 24 ks

 aretace výsuvu člunkem

 speciální čepel pro šetrné otevření kartonů

 ergonomická rukojeť

 čepel 18 mm z oceli SK5

 baleno na blistru

 2 náhradní čepele uvnitř rukojeti 

 ergonomická rukojeť

 čepel 18 mm z oceli SK5

 baleno v boxu po 24 ks

 aretace výsuvu kolečkem

 speciální čepel pro šetrné otevření kartonů

 ergonomická rukojeť

 čepel 18 mm z oceli SK5

 baleno na blistru

M10 - UNIVERSAL SNAP-OFF KNIFE WITH DINGHY
 2 spare blades inside the handle

 ergonomic handle

 blade 18 mm made of steel SK5

 packed 24 Pcs/ box

R10 - UNIVERSAL SNAP-OFF KNIFE WITH CARDBOARD BLADE
 special blade for gentle cartons opening

 ergonomic handle

 blade 18 mm made of steel SK5

 packed on blister

M12- UNIVERSAL SNAP-OFF KNIFE WITH BARROW 
 2 spare blades inside the handle

 ergonomic handle

 blade 18 mm made of steel SK5

 packed 24 Pcs/ box

R12- UNIVERSAL SNAP-OFF KNIFE WITH BARROW
 special blade for gentle cartons opening

 ergonomic handle

 blade 18 mm made of steel SK5

 packed on blister

Kód produktu/Item No.
875510

Kód produktu/Item No.
875540

Kód produktu/Item No.
875512

Kód produktu/Item No.
875542

M12 – UNIVERÁLNÍ ODLAMOVACÍ NŮŽ S KOLEČKEM 

M38 - UNIVERSAL SNAP-OFF KNIFE WITH DINGHY
 ergonomic metal body with rubber panels for secure, comfortable grip

 self-locking slider mechanism

 blade 18 mm made of steel SK5

 packed on blister
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 ergonomická rukojeť

 čepel 25 mm z oceli SK5

 baleno na blistru

 ergonomické kovové tělo s gumovými, proti skluzovými plochami

 automati cká aretace člunkem

 čepel 9 mm z oceli SK5

 baleno na blistru

 1ks = plastový box s 10-ti  čepelemi

Spare blades to knifes
  1pc = plasti c box with 10 blades

M25- UNIVERSAL SNAP-OFF KNIFE WITH BARROW
 ergonomic handle

 blade 25 mm made of steel SK5

 packed on blister

M9- UNIVERSAL SNAP-OFF KNIFE Zn/ Fe
 ergonomic metal body with rubber panels for secure, comfortable grip

 self-locking slider mechanism

 blade 9 mm made of steel SK5

 packed on blister

M25 - PROFESIONÁLNÍ ODLAMOVACÍ NŮŽ S KOLEČKEM

M9 - UNIVERSÁLNÍ ODLAMOVACÍ NŮŽ ZN/FE

Kód produktu/Item No.
875535

Kód produktu/
Item No.

šířka čepele/
width of the 
blade

875549 9 mm
875558 18 mm
875565 25 mm

Kód produktu/Item No.
875525

M18 – ODLAMOVACÍ NŮŽ S ČLUNKEM 
 3 náhradní čepele v zásobníku s podavačem

 ergonomická rukojeť

 čepel 18 mm z oceli SK5

 baleno na blistru

M18 - UNIVERSAL SNAP-OFF KNIFE WITH DINGHY
 3 spare blades inside the supply chamber with feeder 

 ergonomic handle

 blade 18 mm made of steel SK5

 packed on blister

Kód produktu/Item No.
875518

 1ks = plastový box s 5-ti  čepelemi

 1Pc = plasti c box with 5 blades

Kód produktu/Item No.
trapézová / trapeze   875571

háková / hooked   875573

NÁHRADNÍ ČEPELE

NÁHRADNÍ ČEPELE
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TAVNÉ PISTOLE

M9- UNIVERSAL SNAP-OFF KNIFE Zn/ Fe
 ergonomic metal body with rubber panels for secure, comfortable grip

 self-locking slider mechanism

 blade 9 mm made of steel SK5

 packed on blister

TAVNÁ PISTOLE GM-MI-03 – 25W 

TAVNÁ PISTOLE GM-ME-02 – 80W  

  používá se k lepení různých materiálů, jako například dřevo, umělá 

hmota, texti l, papír, některé kovy, keramika atd.

 průměr lepících tyčinek: 7 mm

 příkon pracovní/maximální: 15/25 W

 pracovní teplota: 180 - 190°C

 český návod včetně prohlášení o shodě u každé pistole

  používá se k lepení různých materiálů, jako například dřevo, umělá 

hmota, texti l, papír, některé kovy, keramika atd.

 průměr lepících tyčinek: 11,2 mm

 příkon pracovní/maximální: 20/80 W

 pracovní teplota: 180 – 190°C

 český návod včetně prohlášení o shodě u každé pistole

HOT MELT GUN GE-MI-03 - 25W
 used for gluing various materials, such as wood, plasti c, texti le, 

paper, some metals, ceramics, etc.

 diameter of the glue sti cks: 7 mm

 power working/maximum: 15/25 W

 working temperature: 180 - 190°C

HOT MELT GUN GE-MI-02 - 80W
 used for gluing various materials, such as wood, plasti c, texti le, 

paper, some metals, ceramics, etc.

 diameter of the glue sti cks: 11,2 mm

 power working/maximum: 20/80 W

 working temperature: 180 - 190°C

Kód produktu/Item No.
875902

Kód produktu/Item No.
875908
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TAVNÁ LEPIDLA

TRANSPARENTNÍ NÁPLNĚ DO TAVNÝCH PISTOLÍ

BAREVNÉ NÁPLNĚ DO TAVNÝCH PISTOLÍ

PERLEŤOVÉ NÁPLNĚ DO TAVNÝCH PISTOLÍ

Kód produktu/
Item No.

rozměry/ dimensions

875959 7 x 100 mm/ 12 ks
875957 7 x 100 mm/ 1 kg
875953 11,2 x 200 mm/ 12 ks
875951 11,2 x 200 mm/ 1 kg

rozměry/ dimensions

7 x 100 mm/ 12 ks 11,2 x 200 mm/ 12 ks
Kód produktu/

Item No.
barva/ colors Kód produktu/

Item No.
875991 žlutá/ yellow 879581
875992 červená/ red 879582
875993 modrá/ blue 879583
875994 zelená/ green 879584
875995 hnědá/ brown 879585
875996 černá/ black 879586
875967 mix/ mix 875961

rozměry/ dimensions

11,2 x 200 mm/ 12 ks
barva/ colors Kód produktu/

Item No.
stříbrná/ silver 876001

zlatá/ gold 876002
červená/ red 876003
modrá/ blue 876004

zelená/ green 876005
fi alová/ purple 876006

mix/ mix 875971
rozměry/ dimensions

7 x 100 mm/ 12 ks
barva/ colors Kód produktu/

Item No.
mix/ mix 875977

 použití : plasty, kov, dřevo, látky, keramika, papír, texti lie

 bod měknutí : 80 °C

 doba tuhnutí : 15 sec.

 teplotní odolnost spoje: 65 °C

 teplota tavení: 160 - 200 °C

  použití : plasty, kov, dřevo, látky, keramika, 

papír, texti lie

 bod měknutí : 85 °C

 doba tuhnutí : 15 sec.

 teplotní odolnost spoje: 65 °C

 teplota tavení: 160 - 200 °C

 1 balení = 12 ks od jedné barvy

  použití : plasty, kov, dřevo, látky, keramika, papír, texti lie

 bod měknutí : 85 °C

 doba tuhnutí : 15 sec.

 teplotní odolnost spoje: 65 °C

 teplota tavení: 160 - 200 °C

 1 balení = 12 ks od jedné barvy

TRANSPARENT STICKS FOR GLUE MELT GUN
 use: plasti c, metal, wood, fabric, ceramics, paper, texti les

 soft ening point: 80 °C

 solidifi cati on ti me: 15 sec.

 temperature resistance of joint: 65 °C

 melti ng temperature: 160 - 200 °C

COLOURED STICKS FOR GLUE MELT GUN
  use: plasti c, metal, wood, fabric, ceramics, paper, texti les

 soft ening point: 85 °C

 solidifi cati on ti me: 15 sec.

 temperature resistance of joint: 65 °C

 melti ng temperature: 160 - 200 °C

 1 pack = 12 pcs of one color

PEARL STICKS FOR GLUE MELT GUN
 use: plasti c, metal, wood, fabric, ceramics, paper, texti les

 soft ening point: 85 °C

 solidifi cati on ti me: 15 sec.

 temperature resistance of joint: 65 °C

 melti ng temperature: 160 - 200 °C

 1 pack = 12 pcs of one color

NEW

NEW
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REKLAMNÍ DIGITÁLNÍ UV TISK

PLOCHA PRO VAŠE LOGO 160 x 6 mm / ti sk v Pantone | AREA FOR YOUR LOGO 160 x 6 mm / printi ng in Pantone

Vybrané produkty z našeho sorti mentu jsou vhodné též k reklam-
ním účelům. Reklamní zakázky realizujeme s patnácti letou praxí na 
vlastních technologiích. Od přijetí  zakázky, přes výrobu až po expe-
dici nám celý proces ve většině případů nezabere více než 3 týdny 
a to ani v případě, že objednáte větší počet kusů.

Dřevěné skládací metry s viditelným spojem SLIMBOY:

Ukázky ti skových ploch na prvním a posledním dílku.
a. Metr s ti skovou plochou na volné horní polovině dílku

Selected products from our range are suitable also for adverti sing 
purposes. Orders with adverti sing we realize with a fi ft een-year-
-old practi ce on our own technologies. Since an order is received, 
through the producti on to the shipping date it won´t take longer 
than 3 weeks in most of a cases, and not even in the case that you 
order more number of pieces.

Wooden folding rulers with visible joint SLIMBOY:

View of the printi ng areas on the fi rst and the last piece.
a. Ruler with the printi ng area on the free upper half

VELIKOST PLOCHY PRO VAŠE LOGO 135 x 30 mm/
ti sk přímými barvami v odstí nech PANTONE

THE SIZE OF AREA FOR YOUR LOGO 135 x 30 mm/
printi ng with direct colours in shades of PANTONE

PLOCHA PRO VAŠE LOGO 160 x 4 mm / ti sk v Pantone | AREA FOR YOUR LOGO 160 x 4 mm / printi ng in Pantone

b. Metr s ti skovou plochou na volném středu dílku b. Ruler with the printi ng area on the free central strip

VELIKOST PLOCHY PRO VAŠE LOGO 135 x 25 mm/ 
ti sk přímými barvami v odstí nech PANTONE

THE SIZE OF AREA FOR YOUR LOGO 135 x 25 mm/
printi ng with direct colours in shades of PANTONE

PERFEKT 10, PROFI 10 Tampónový poti sk / Pad printi ng

Tampónový poti sk / Pad printi ng

Tampónový poti sk / Pad printi ngSLIMBOY

Dřevěné skládací metry se skrytým spojem BLOCK 52, BLOCK 72:

Ukázky ti skových ploch na prvním a posledním dílku.

Wooden folding rulers with hidden joint BLOCK 52, BLOCK 72:

View of the printi ng areas on the fi rst and the last piece.

PLOCHA PRO VAŠE LOGO 180 x 6 mm / ti sk v Pantone AREA FOR YOUR LOGO 180 x 6 mm / printi ng in Pantone

VELIKOST PLOCHY PRO VAŠE LOGO 135 x 30 mm/
ti sk přímými barvami v odstí nech PANTONE

THE SIZE OF AREA FOR YOUR LOGO 135 x 30 mm/
printi ng with direct colours in shades of PANTONE

BLOCK 52, BLOCK 72
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REKLAMNÍ TAMPONOVÝ TISK

  pro digitální UV ti sk jsou z pohledu konstrukce a velikosti  ti skové 

plochy nejvhodnější modely BLOCK 52, BLOCK 72 a na plastové

skládací metry

 boční plochu lze poti sknout částečně a nebo celou

  for digital UV printi ng are from the point of view of the structure and the 

size of the print area the most suitable models BLOCK 52, BLOCK 72 and 

the plasti c folding rulers

 the lateral side can be printed parti ally or full

DIGITÁLNÍ UV TISK / DIGITAL UV PRINT

  pouze v modelu BL52 je k dispozici speciální edice pastelových 

odstí nů barev

  kromě celobarevných provedení jsou k dispozici i varianty 

s kombinací dvou barev

 special editi on pastel shades of colours is available only in model BL52 

 in additi on to the full colour designs are available also variants with a 

combinati on of two colours

BLOCK 52 - MULTICOLOR

s kombinací dvou barevs kombinací dvou barev
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REKLAMNÍ DIGITÁLNÍ UV TISK

SVINOVACÍ METRY S REKLAMNÍM POLEPEM:
• na veškeré svinovací metry z našeho sorti mentu lze vytvo-

řit vaši reklamní eti ketu
• logotyp se ti skne plnobarevně ve CMYK na PVC materiál
• průměr eti kety je závislý na typu a délce použitého metru

TESAŘSKÉ TUŽKY:
• ti sknutelná oblast – 2 boční strany tužky 
• ti sk přímými barvami ve všech odstí nech PANTONE

TAPE MEASURES WITH ADVERTISING STICKERS:
• we can create your adverti sing eti quett e on all the types of 

tape measures from our range 
• the Logotype is printed fully coloured in CMYK on PVC 

material
• the diameter of the eti quett e is dependent on the type and 

length of used tape measure

CARPENTER’S PENCILS:
• printable area – 2 lateral sides of a pencil 
• printi ng with direct colours in all shades of PANTONE

PLOCHA PRO VAŠE LOGO 220 x 10 mm tužka 240 mm / ti sk v Pantone
AREA FOR YOUR LOGO 220 x 10 mm pencil 240 mm/ print in Pantone

PLOCHA PRO VAŠE LOGO 155 x 10 mm tužka 175 mm / ti sk v Pantone
AREA FOR YOUR LOGO 155 x 10 mm pencil 175 mm/ print in Pantone

240 mm

175 mm








