
Antistatické samostatné kartáče z koňské žíně

samostatný kartáč z koňské žíně kompletní kartáč z koňské ž. H5.25 AL

velmi bohatý příjemný vlas v barvě přírodní žíhané nebo černé
přednosti: antistatické vlastnosti, vhodné pro těsnění dveří, vrat, turniketů,
jemné čištění i pro laminátové a dřevěné
povrchy, teplotní odolnost do 150°C

Účinné kartáčové těsnění pro
spodní hranu dveří, hodí se na
každý typ podlahy. Ocelové lišty
bílé lakované nebo pokryté fólií,
imitující dřevo. Pohodlná montáž
na každé dveře pomocí pásky
nebo vrutů.

STRIBO COLOR s vruty nebo samolepící

název délka barva karton Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

STRIBO COLOR s vruty

nebo samolepící
102,5 cm bí, hně 25 ks 94,00 3,760 C �

Těsnění z umělé hmoty pro
boční stranu dveří vysoké
hospodárnosti, skládající se
z bílé nebo hnědé plastové
lišty a odolného kartáče.
Vhodný pro všechny druhy
dveří. Upevnění lepící
páskou nebo vruty.

STRIBO PLAST lišta s kartáèem

102,5 cm bí, hně 40 ks 66,00 2,640 C �

92,5 cm bí, hně 40 ks 58,50 2,340 C �

STRIBO PLAST- na vruty

nebo samolepící

Těsnicí lišta STRIBO s EPDM gumou

� rozšíření použití samostatných držáků STRIBO -
místo kartáče je do držáku vložen těsnicí profil
z EPDM
� hliníkový profil F3 Al natural s předvrtanými otvory

pro uchycení, délka 1m
� těsnicí část je vyrobena z EPDM gumy tloušťky

0,5 mm a výšky 20,30 a 40 mm
� minimální objednací množství 25 ks

S
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Ideální řešení pro mno-ho různých technických aplikací. Vložením
poly-propylenového vlasu do U-tvarovaného plastového profilu
(polypropylenového PP) vzniká flexibilní kartáč, který je možné
ohnout / natvarovat do jakéhokoliv tvaru. Výhody tohoto kartáče
jsou následující:
� jednoduchá a rychlá montáž
� velmi snadné řezání, stříhání, stačí nůžky
� dodáváno na cívkách
�minimální odpad
� díky svému 100% syntetickému složení nepodléhá korozi
� polypropylenový vlas je UV odolný
� racionální balení, umožňující snadnou manipulaci, skladování

a užití
Dostupný v 2 profilových rozměrech (velikostech hlav): 3,5 x
3,5mm a 5 x 5mm, výborně se tedy hodí do Stribo profilů H, F, Y

č. 3 a 5

ukázka použítí:

hh

h h

balení:balení:

Flexibilní kartáč STRIBO FLEXFlexibilní kartáč STRIBO FLEX

Pro podzim doporučujeme

TÌSNÌNÍ PRO RENOVACI DVEØÍ

samolepicí těsnící L profily pro renovaci dveří

Poskytují perfektní utěsnění pro rámy dveří dřevěných, kovových, hliníkových
a plastových.Díky svému zaoblenému tvaru se výtečně přizpůsobí dveřnímu
rámu, těsnění je silně samolepicí. Na nerovné povrchy doporučujeme navíc
upevnit šrouby, hřebíky nebo nýty.

L1 pro malou
spáru 3 mm

L2 pro střední
spáru 5 mm

L3 pro velkou
spáru 7 mm

Jako renovační těsnění je možno použít i těsnění SAFEX na str. 10
Dodatku 2015, nyní v doprodeji s 40 slevou !%

Těsnící prvky oken, dveří, vrat STRIBO z nabídky prezentované

v Katalogu 2013-14 na str. 57 - 62, upravujeme, rozšiřujeme a připomínáme

Safex
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výrazné zvýšení cen až o 63%
proběhlo již v červnu 2015

název barva délka Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROFIL L1 vel. 13 x 13 mm černý 3,2 m ks 206,00 8,250 C � +10%

PROFIL L2 vel. 16 x 13 mm černý 3,2 m ks 213,00 8,500 C � +10%

PROFIL L3 vel. 16 x 16 mm černý 3,2 m ks 232,00 9,300 C � +10%

název
celková

výška mm
průměr
vlasu

metrů v
krabici

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Flex. kart. 3.14 19 mm 0,15 mm 65 m m 90,00 3,600 C � +5%

Flex. kart. 3.24 29 mm 0,15 mm 65 m m 95,00 3,800 C � +5%

Flex. kart. 3.34 39 mm 0,15 mm 65 m m 101,00 4,040 C � +5%

Flex. kart. 3.44 49 mm 0,15 mm 55 m m 108,00 4,320 C � +5%

Flex. kart. 5.15 22 mm 0,15 mm 50 m m 130,00 5,200 C � +5%

Flex. kart. 5.25 32 mm 0,20 mm 50 m m 135,00 5,400 C � +5%

Flex. kart. 5.35 42 mm 0,20 mm 50 m m 142,00 5,700 C � +5%

Flex. kart. 5.45 52 mm 0,20 mm 45 m m 153,00 6,100 C � +5%

Flex. kart. 5.60 67 mm 0,30 mm 45 m m 197,00 7,900 C � +5%

Flex. kart. 5.80 87 mm 0,30 mm 35 m m 215,00 8,600 C � +5%

Flex. kart. 5.90 97 mm 0,30 mm 32 m m 224,00 8,950 C � +5%

název
šířka
hlavy
mm

délka
vlasu
mm

délka
cm

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

H 5.25 AL natur. koň. ž. žíhaný 5 25 80,3 ks 217,00 8,700 C �

H 5.25 AL natur. koň. ž. žíhaný 5 25 100 ks 270,00 10,800 C �

sam. kartáč 3.17 koň. ž. žíhaný 3 17 300 ks 395,00 15,800 C � N

sam.kartáč 5.25 koň. ž. žíhaný 5 25 300 ks 688,00 27,500 C � N

sam. kartáč 5.35 koň. ž. žíhaný 5 35 300 ks 870,00 34,800 C �

sam. kartáč 5.45 koň. ž. žíhaný 5 45 300 ks 950,00 38,000 C �

sam. kartáč 5.50 koň. ž. žíhaný 5 50 300 ks 960,00 38,400 C �

sam. kartáč 5.70 koň. ž. žíhaný 5 70 300 ks 1 380,00 55,000 C �

profilu guma

100 16,0 20 ks 260,00 10,400 B � N

100 16,0 30 ks 270,00 10,800 B � N

100 16,0 40 ks 280,00 11,200 B � N

název délka v cm
výška v mm

Těs. lišta F3 AL natural

s EPDM gumou

EANMj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
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