
Vážení zákazníci,

přijměte naše uznání a poděkování, že od počátku roku i v této extrémní zimě jste

v plné práci. Je to jistě i zásluhou naší široké nabídky materiálů pro zimní montáž

oken v systému i3 zimních pěn Tekapur a kotevi , stejně jako neuvěřitelně

výhodných, akčních cen a stříkacích lepidelPU tmelů Emfimastic TensorGrip

a . O tom všem byl na str. 129-140 Dodatek z 5.11., který jste obdrželi.Gekko

Až do vydání nového, cca 300 stránkového souhrnného katalogu v květnu 2017
preferujeme představování novinek a oznamování akcí uvedeným postupným rozši-
řováním Dodatku z 10. 10. 2015. Dnes tedy na str. 141-142 představíme několik
novinek a souběžně informujeme o nezbytných změnách cen.

Trvale platí, že kompletní přehled aktuálních cen je k dispozici na www.okentes.cz

a . Na e-shopu můžete navíc sledovat dostupnost zboží nawww.okentes.sk

jednotlivých provozovnách.

Novinky zavádíme a představujeme průběžně, najdete je, prosím, v sekci

akce/novinky/doprodej. Zde získáte tyto informace dokonce v čase (tzn. nové

položky nebo nové akce za poslední 3, 7 či 14 dnů, 1, 2 nebo 3 měsíce). V Česku
většinu z Vás již informujeme i zasláním Vašeho excel ceníku s aktuálními cenami
odebíraných položek, na vyžádání rádi zašleme.

Úspěšný rok 2017 přeje tým firmy Okentěs

4. rozšíření Dodatku
D141 - 142z 10.10.2015 na str. Nový TWINAKTIV ME508

oblíbená klasika s celoplošně lepicí vrstvou! Aplikace opět bez penetrace!

� platnost od 11. 2. 2017

� akce do změny či vyprodání

� více na www.okentes.cz/sk

D141Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

� používají se bez předvrtání = úspora pracovního času / nákladů na zhotovení
spoje

� rychlé zakousnutí vrutu s minimem zvednutých vláken
� dvojnásobná rychlost zašroubování vrutu = další úspora pracovního času /

nákladů
� konstrukcí vrutu ještě více snížen odpor vůči zašroubování = uživatelský

komfort, šetrnost k převodovkám pracovních nástrojů
� vyšší pevnost - možné snížení počtu zhotovovaných spojů oproti běžnému

spojovacímu materiálu = úspora pracovního času / nákladů

Vruty RAPI-TEC 2020NOVINKA
NOVINKA

Okenní fólie TwinAktiv VV ME508

Celoplošně samolepicí okenní fólie illbruck ME508 TwinAktiv VV slouží
k utěsnění styčných okenních spár. Je opatřena silně přilnavou samolepicí
vrstvou, která umožňuje snadné a rychlé upevnění takřka na jakémkoli
podkladu.

NOVINKA
NOVINKA

1) 2)samolepicí pruh na lícově straně fólie užší samolepicí plocha na rubové straně fólie

3) 4)Širší samolepicí plocha na rubové straně fólie Nelepivá mezera mezi oběma lepicími

plochami zajišťující bezchybné natvarování fólie v rozích Celoplošně zesíťované akrylové5)

lepidlo Ideální návin na roli 25 m Robustní a velice pevný materiál fólie6) 7)
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samolepicí pro exteriér i interiér

Díky variabilní hodnotě sd je možné tuto fólii použít v interiéru i exteriéru.

Zároveň fólie splňuje princip . Kromě„větší těsnost zevnitř než zvenčí“

toho lze fólii omítat z lícové strany a drží skvěle na řadě běžných staveb-
ních podkladů, jako je např. zdivo, beton, omítka, PVC, sklo, kovy, dřevo
a všechny běžné izolační materiály (EPS, XPS, PUR). Aplikace od -5 °C do
+40 °C.

Přednosti

� klasický TwinAktiv – tzn. 1 fólie
pro exteriér i interiér

� celoplošně lepicí vrstva

� vynikající lepivost díky
výkonnému akrylovému lepidlu

� pevná a robustní membrána
s perfektní tvarovatelností

� dělené linery pro pohodlné
a rychlé lepení na rám okna

� lepení na běžné podklady zcela
bez penetrace

Vruty RAPI-TEC 2020 jsou nová řada Hi-tech vrutů s nejlepšími vlastnostmi
a uživatelským komfortem.

velmi ostrá špička zajistí velmi rychlé zakousnutí vrutu do materiálu

zářez ve špičce redukuje množství zvednutých vláken při rychlém
zakousnutí do vrutu

dvouchodý závit dává vrutům mnohem vyšší rychlost zašroubování, což
přináší velkou úsporu pracovního času

hluboká drážka pro bit usnadňuje a urychluje bezpečnou práci

hlava se zcela speciální geometrií umožňuje extra čisté zapuštění hlavy
do materiálu při současném silném přitažení připojovaného dílu

dvojnásobná vrstva zinku zvyšuje odolnost proti korozi

speciální kluzný povlak snižuje odpor proti zašroubování a umožní
použití bez předvrtání do všeho konstrukčního řeziva, OSB a MDF
desek, dřevotřísek, překližek a dalších.
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ME508 samolepicí okenní fólie TwinAktiv VV

označení
délka
role

m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

ME508 TwinAktiv VV EW 70 mm 25 m 100 m 31,20 1,248 C N

ME508 TwinAktiv VV EW 100 mm 25 m 75 m 39,50 1,580 C N

ME508 TwinAktiv VV EW 140 mm 25 m 50 m 52,80 2,112 C N

typ - průměr x délka mm, hlava,
povrchová úprava, torx

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

RAPI-TEC 2020 4x40/25 T20 žlutý 1000 100ks 50,50 2,020 C N

RAPI-TEC 2020 4x50/30 T20 žlutý 500 100ks 64,50 2,580 C N

RAPI-TEC 2020 5x50/27 T25 žlutý 250 100ks 99,00 3,960 C N

RAPI-TEC 2020 5x60/32 T25 žlutý 250 100ks 119,00 4,760 C N

RAPI-TEC 2020 5x80/47 T25 žlutý 200 100ks 184,00 7,350 C N

RAPI-TEC 2020 6x100/54 T30 žlutý 100 100ks 286,00 11,400 C N




