
BESSEY - Montážní pomůcky

Postupně zavádíme: Stropní a montážní podpěra
”Třetí ruka” pro bezpečnější montáž jedním pracovníkem

Možnost flexibilního přizpůsobení a jednoduché přepravy dělají ze stropní podpěry
BESSEY nepostradatelného pomocníka. Díky stabilní konstrukci umožňuje
bezpečnou fixaci stavebních materiálů na stropě. Kontaktní výkyvné plochy z PVC
jsou vhodné i pro podepření v šikminách střech.

Výhody stropní podpěry BESSEY ST 290:

� Polohování a držení např. sádrokatronu, dřevěných prken, panelů, střešních latí,
kovových lišt, folií a svítidel s nosností do 50 kg.
� Teleskopická stabilní konstrukce z ocelových trubek umožňuje podepření v

rozsahu 1600-2900 mm.
� Jednoduchá manipulace se provádí nahrubo pomocí teleskopické tyče,

závěrečné utažení pomocí otočením podpěry na pěnové rukojeti.
� Snadnou manipulaci podporuje i lehká váha samotné podpěry 2,4 kg.
� Kontaktní pogumované plochy z PVC (rozměry 8,5 x 6,5 cm) umožňují šikmé

podepření v rozmezí od -45° do +45° (v krajních úhlech nosnost max. 20 kg).

Montážní stropní podpěra BESSEY ST 290

Připomínáme:
Osvědčené pomocníky pro Vaše montáže

Moderní technika montáže dveřních zárubní pomocí montážní pěny vyžaduje zvláštní
nástroje, které dovolují nastavit správný směr a provést správné vypodložení.
Výztuhou dveřní zárubně TU vyvinula firma BESSEY světově uznávanou montážní
pomůcku, která tyto nároky splňuje.

Kromě toho tvoří spolu se směrovou svěrkou pro dveřní zárubně TFM a úhlovou
směrovou svěrkou pro dveřní zárubně WTR dokonalý montážní systém. Takto se
vestavba dveřních zárubní znatelně ulehčuje a racionalizuje!

TFM vyrovnávací svěrka pro dveřní zárubně

■ smysluplný doplněk k rozpěře dveřní zárubně BESSEY TU a
TMS

■ pro rychlé a přesné vyrovnání a připevnění dveřních zárubní

■ váha svěrky 0,58 kg, baleno po 2 kusech

-30%

-30%

TMS montážní výztuha dveřní zárubně

■ šetrně a přesně připevňuje a podpírá dveřní zárubeň při
vypěňování spáry ve zdi

■ rozměrově přesná práce

■ nízká váha 0,68 kg, baleno po 6 kusech

TU výztuha dveřní zárubně

■ šetrně a přesně připevňuje a podpírá dveřní zárubeň při
vypěňování spáry ve zdi

■ velké upínací plochy s plstěnou ochranou pro křehké
zárubně

■ jekl s milimetrovou stupnicí pro přesnou práci

D71

D90

�

�

-30%

NYNÍ
VÝHODNĚJI

Sada bitů pro sádrokartonáře 9xbit + distanční držák Al WERA

Bit-Check 10 Drywall 1
Sada bitů pro montáže sádrokartonu; kvalitní
držák z hliníku pro práci se sádrokartonem;
hloubku šroubování lze plynule nastavit a umož-
ňuje zalícované zapuštění šroubů; 9 bitů pro
montáž sádrokartonu s přizpůsobenou stopkou
profilu; délka 25 mm

název MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po slevě

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
Cena EUR po slevě

pro Slovensko

TMS ks 840,00 588,00 33,600 23,520 C

název MJ Cena Kč pro Česko
Cena Kč po slevě

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
Cena EUR po slevě

pro Slovensko

TFM ks 780,00 546,00 31,200 21,840 C

ST290 Stropní a montážní podpěra 1600-2900mm až 50kg Bessey

název MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po slevě

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko

Cena EUR po
slevě pro

Slovensko

ST290 Stropní a montážní podpěra ks 990,00 693,00 39,600 27,720 C

NOVINKA

název MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po slevě

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
Cena EUR po slevě

pro Slovensko

TU ks 1 720,00 1 204,00 69,000 48,300 C

Nafukovací vzduchový klín
� nahrazuje podložky a klíny při instalaci oken.
� je jemný a měkký, ale díky zpevněnému

materiálu (z vláken) je velmi silný a nabízí
nekonečné možnosti nastavení.
� můžete dokonce použít WINBAG na zvedání

těžkých dveří z pantů (max. zatížení 100 kg)

název MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po slevě

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
Cena EUR po slevě

pro Slovensko

WINBAG ks 600,00 420,00 24,000 16,800 C

max.
50 kgmax.

20 kg

max.
45°

750 - 2900 mm

název MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč po slevě

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
Cena EUR po slevě

pro Slovensko

136011 Sada bitů pro sádrokartonáře sada 555,00 388,50 22,200 15,540 C

-30%

-30%

-30%

NOVINKA

D153Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

� platnost od 17. 6. 2017
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk


